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Flensborg bødkerlavs fane fra 1800-årene viser bødkernes kendemærker: i midten en tønde og en passer 
flankeret af klørvejern og hammer. Flagdugen er hvid, skriftbåndet blåt og stangen er malet grøn med 
gylden kugle.
Städtisches Museum, Flensborg. Fot. Helge Krempin.

Bødkersvendene i Flensborg
Af LARS N. HENNINGSEN

Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Syd
slesvig modtogfor nyligen værdifuld afleve
ring, nemlig Flensborgbødkersvendenes pro
tokol 1724-1869. Arkivets leder, Lars N. 
Henningsen, har bladret i den sjældne bog og 
kan på denne baggrund føje nye brikker til 
håndværkshistorien, et emne, som mærkeligt 
nok er ret forsømt i den foreliggende littera
tur.

Tønder og handel
I alle byer var håndværkerne i ældre tid 
den talmæssigt dominerende befolk
ningsgruppe. Som regel udgjorde den
ne middelklasse mere end 40 % af 
byernes samlede indbyggertal. Flest 
var der af skomagere og skræddere, 
men også snedkere og tømrere var 
hyppigt talstærke. Blandt de erhverv, 
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som arbejdede med træ, vejede bød
kerne normalt ikke så tungt.

Der var dog forskelle fra sted til sted. 
Overalt var bødkernes produkter helt 
uundværlige. Bødkertønder blev an
vendt til indpakning, opbevaring og 
transport af næsten alt, både faste og 
flydende varer. Også varer, som man i 
dag ville transportere på en helt anden 
måde, blev i ældre tid pakket i tønder: 
skind, bøger, billeder, papir, sko, søm 
osv. Bødkerne fremstillede også kar, 
spande o. lign, til husholdning og me
jeribrug. Antallet af bødkere afhang 
naturligvis af efterspørgslen efter de
res tønder og kar. F.eks. gav det intensi
ve mejeribrug i godsområderne i Syd- 
østslesvig og Holsten plads for mange 
bødkere. Noget lignende gjaldt han
delsbyer med behov for mange trans
port tønder. I Aalborg muliggjorde sil
dehandelen således, at de lokale bød
kere kunne finansiere et selvstændigt 
lavshus.

Det samme var tilfældet i Flensborg. 
Byens købmandshuse handlede med 
så at sige alt - i stort omfang og over et 
stort område. De kunne bruge utallige 
tønder, og resultatet var, at bødkerne 
blev byens største håndværkergruppe 
efter skomagere, skræddere og tømre- 
re/snedkere. I folketællingen 1769 tal
tes 14 selvstændige bødkere med 22 
svende. I adressebogen fra 1847 næv
nes 36 bødkere. Et større antal hånd
værkere omtales kun for skræddere, 
skomagere og bagere.

Naturligvis varierede efterspørgslen 
i takt med konjunkturerne. Var der 
fremgang for handelen, mærkedes det 
hos bødkerne. Gang på gang klagede 
storkøbmændene over, at byens bød
kerlav ikke kunne tilfredsstille deres 
behov for tønder. I årtierne omkring 
1700 opnåede de der handlede på Rus
land og København, lov til at skaffe sig 
tønder derfra. Nye behov opstod som 

følge af Grønlandsfarten. Omkring 
1722 oprettede nogle af de største køb
mænd, bl.a. Matthias Valentiner, Nico
lai Hollensen og Hans Iversen Loyt, et 
hvalfangstkompagni, som mere eller 
mindre åbenlyst medtog fuskere - uor
ganiserede bødkere - på skibene, til at 
fremstille og vedligeholde de tønder, 
som var helt afgørende for hjembrin
gelsen af trannet. Noget lignende gen
tog sig, da der fra 1749 for alvor kom 
gang i Grønlandsfarten. Fuskerne boe
de ofte i »forstæderne« Jørgensby og 
Adelby. Byens store vinhandlere holdt 
egne bødkere eller kypere, som passe
de de store og små vintønder og fade. 
Også sukkerraffinaderierne havde 
bødkere uden for lavet på lønnings
listen, og endelig var der beskæftiget 
bødkere på en del handelsskibe i fart på 
England, Holland, Frankrig og Vestin
dien m. v. De var nødvendige for at få 
lasten godt stuvet i tønder og fade.

I bødkermesterlavet var konkurren
cen fra de uorganiserede selvfølgelig 
ikke populær. 11793 følte lavsbødkerne 
sig så provokeret, at de i samlet trop 
mødte op på rådhuset for at protestere 
mod, at sukkerraffinadør Andreas 
Christiansen, en af byens rigeste 
mænd, beskæftigede en privat bødker i 
sin virksomhed. De havde dog ikke 
heldet med sig - regeringen støttede 
Christiansen.

Forbruget af tønder afhang helt af 
handelsomsætningen. Under den 
amerikanske uafhængighedskrig 1778- 
83 udtalte købmændene gang på gang, 
at byens bødkere ikke kunne levere 
tilstrækkeligt af oksehoveder, tønder 
og fjerdinger. Flensborgs magistrat var 
enig, og en af svendene udtrykte det i 
1782 med disse ord: »Flensborgs nuvæ
rende blomstrende og meget udbredte 
handel er en så rigelig næringskilde for 
bødkerhåndværket, at der ikke er 
hænder nok til at forfærdige de nød-
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Bødkerne kunne ikke blot fremstille almindelige 
brugskar og tønder. Denne lille vaskebalje er kun i 
alt 13 cm høj ogl2 cm i største diameter. 1 bunden 
bærer den navnet H. D. Togesen, formentlig 
navnet på den bødker, som har lavet baljen, enten 
som et stykke legetøj eller som en håndværksmo
del.
Städtisches Museum, Flensborg. Fot. Helge 
Krempin.

vendige tønder og fustager«. Bødker- 
mestrene indrømmede samtidig, at de 
havde meget at bestille »på grund af 
krigen og den omfattende handel, som 
byen fører på de amerikanske og andre 
fremmede provinser«. Den stærke ef
terspørgsel gav arbejde til flere svende, 
omkring 30 i disse år, og antallet af faste 
mesterembeder i det lukkede lav blev 
1778 øget fra syv til ti.

Men de gyldne tider var snart forbi. 
Fredskonjunkturerne betød ringere 
handel og faldende efterspørgsel efter 
tønder. Lavet udtrykte det i 1784 på 
denne måde: »Den nærværende tid er 
for håndværksfolk, især for bødkerme
strene, overordentlig næringsløs, idet 
der kun forefalder lidt arbejde hos 
købmændene i forbindelse med søhan
delen, som er den bedste næringskilde. 
Derfor kan bødkerne, de ti lavs- og de 
ni frimestre, næppe erhverve brødet«. I 
en sådan situation blev der afskediget 
svende, og i 1788 nævnes kun tyve 
bødkersvende i Flensborg.

Mesterlav og svendebroderskab
Bødkerne var med andre ord med til at 
skabe forudsætningerne for Flens
borgs position som handelsby, og de 
var helt afhængige af handelens og 
søfartens vilkår, op- og nedgange. Den 
nyfundne protokol fra bødkersvende
ne giver sammen med andre kilder om 
erhvervet et levende indtryk af sven
denes og mestrenes vilkår.

Ligesom de fleste andre håndværk 
fulgte bødkerne de zünftige, tyske reg
ler, som gjaldt i hele det tysk-romerske 
kejserrige. Flensborg-bødkermestre- 
nes ældste vedtægter går tilbage til 
1488. De blev fornyet 1670 og senere 
stadfæstet gang på gang. Det var et 
såkaldt lukket lav på oprindelig otte, 
senere seks-syv mestre. Det enkelte 
mesterembede var arveligt og gik efter 
en mesters død til enken, en søn eller 
svigersøn, og det kunne sælges. Lavs
mestrene kæmpede selvfølgelig for de
res eneret til erhvervet, men lidt efter 
lidt blev rammerne dog mere frie. I takt 
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med byens og handelens vækst måtte 
lavet som nævnt udvides, i 1778 til ti 
»embeder«, og desuden blev der, ofte 
på købmændenes initiativ, givet kon
cession til et skiftende antal såkaldte 
frimestre uden for mesterlavet. I 1710 
var der en, i 1722 tre frimestre, i 1773 
var tallet øget til ni. Lavsmestrene lå i 
stadig krig med de uønskede frimestre. 
Lettere skete tilpasningen til efter
spørgslen på svendesiden - mestrene 
kunne jo frit antage og afskedige sven
de i forhold til behovet for arbejdskraft.

11718 fik bødkersvendene deres eg
ne artikler, som fastlagde skik og brug i 
deres forhold indbyrdes og i relation til 
mestrene. Artiklerne var udarbejdet i 
nøje forståelse med mestrene, og de fik 
magistratens godkendelse. I spidsen 
for gildet stod de to »oldgeseller«. En 
ny blev valgt ved hvert kvartalsmøde, 
og det var regel, at den ene af de to 
skulle være en tilrejsende svend, den 
anden fra Flensborg. Via to bisiddere 
havde mesterlavet en vis kontrol med 
svendeforeningen, og vigtigere beslut
ninger blev indgået i fællesskab med 
mesterlavet.

Svendebroderskabet sørgede for ar
bejdsformidling over for de tilrejsende 
svende, det var med til at regulere 
medlemmernes arbejdsforhold, det 
ydede sygehjælp og var et selskabeligt 
samlingspunkt. Svendene mødtes i 
herberget - svendekroen (Krugvaters 
Hause) - hver fjerde uge og hvert 
kvartal, og her blev opgaverne løst i 
overensstemmelse med de mange 
zünftige regler. 11724 anlagde svende
ne den protokol, som er anledningen til 
denne artikel. Bogen blev ført lige frem 
til lavsvæsenets ophævelse ved den 
nye »Gewerbeordnung« i 1869. Den 
gør det muligt at følge livet blandt 
bødkersvendene ret nøje.

Blandt gildets faste ceremonier hørte 
optagelsen af nybagte svende. Først

aflagdes svendeprøve hos mesterla
vets oldermand. Derpå fulgte indskriv
ningen i svendegildet. Det kostede Vi 
tønde øl til 4 mark, 12 skilling i »blok
penge«, 2 skilling i fattigpenge, og til 
»velkomsten« - foreningens hellige 
drikkekar - skulle ydes 1 mark 14 
skilling samt et nyt sølvskilt til 3 mark. 
Skiltet bar den nye svends navn og 
måske bødkersymboler. Nogle blev 
hængt på velkomsten, andre kom til at 
ligge i lavsskrinet - laden - og kunne 
måske en dag omsmeltes til en ny 
velkomst eller et sølvbæger.

Med mellemrum blev sølvformuen 
registreret. Allerede 1724 hang der 25 
skilte på velkomsten, og dertil kom bl.a. 
en stob (dvs. et bæger), en kredens 
(dvs. et drikkekar), en skænkekande af 
tin og en lille brændevinskande. Den 
29. september 1771 var der udover den
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Skiltene på bødkersvendenes velkomst har vidt 
forskellig form. Det særprægede skilt til venstre er 
fra 1836 og bærer figurerne af en bødkersvend 
med tøndebånd og en tønde. Skiltet er »stiftet« af 
Johann Wilhelm West fra Flensborg. Han blev 
ifølge protokollen optaget i broderskabet den 27. 
juni 1836.

Til højre et skilt i former, typiske for 1700- 
årene. Hans Jacob Jensen, som betalte skiltet, 
genfindes i protokollen blandt de nyoptagene år 
1746. På skiltet her er hans hjemsted Flensborg 
gengivet med dansk bogstavering.
Städtisches Museum, Flensborg. Fot. Helge 
Krempin.

store velkomst 23 skilte i laden samt et 
bånd, en kårde, en fane og et bæger, alle 
af sølv.

Hvert år blev fra en enkelt og op til en 
halv snes nybagte svende optaget i 
foreningen. Gennem årene blev det til 
knap 500, og der blev omhyggeligt 
holdt kontrol med, at de overholdt 
forpligtelserne. Ofte kneb det med beta
lingen, som så blev indkrævet senere.

Vandrende svende
Svendeoptagelserne fandt oftest sted 
ved kvartalsmøderne, og både her og 
ved de månedlige sammenkomster hil
ste man på de fremmede svende, som 
var i byen, enten på arbejde eller gen
nemrejse. Når en fremmed svend kom 
rejsende og ville have arbejde, meldte 
han sig i svendeherberget, hvor han 
fremviste sit »Kundschaft«. Der blev 

sendt bud efter oldgesellen, som derpå 
forhørte sig hos mestrene, om der var 
arbejde til den fremmede. Det var den 
såkaldte »omskuning«. Var der intet 
arbejde, fik den fremmede 12 skilling til 
fortæring i herberget og måtte drage 
videre. Lykkedes det at finde arbejde, 
skulle der betales to skilling til laden. 
Broderskabet holdt nøje på, at disse 
kutymer blev fulgt. F. eks. idømte man i 
1766 en Jens Petersen bøder, fordi han 
var gået i arbejde uden om omskunin- 
gen og ej heller havde medbragt sit 
kundschaft.

Ved månedsmøderne bød oldgesel
len højtideligt de fremmede, som var til 
stede, at drikke af velkomsten. Det 
skete efter et fast zünftigt ritual, og 
mod at betale et gebyr fik den fremme
de sin »geskænk«, dvs. rejsepenge eller 
fortæring.
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Svendeprotokollen opregner år for 
år de fremmede svende, som tog deres 
geskænk. Mere end 1200 navne blev 
noteret gennem årene. De giver et klart 
indtryk af svendevandringerne og an

tyder den kontaktflade og horisont, 
som herskede blandt Flensborg-hånd- 
værkerne. Meget få svende kom nord
fra, fra Norge, Sverige og kongeriget 
Danmark, i alt kun omkring 10 %. Lige 
så mange kom fra Nordslesvig, lidt 
flere fra Sydslesvig. Denne lokale til
vandring kom især fra byerne - særlig 
Husum-bødkerne søgte til Flensborg.

Tilvandringen sydfra var den domi
nerende. Holsten tegnede sig for ca. 
16%, og resten kom fra det protestanti
ske Nord- og Mellemtyskland. Særlig 
stærke var kontakterne til byerne ved 
Østersøkysten helt til Reval (i dag 
Tallinn) og områderne syd derfor. Fra 
Lübeck, Rostock, Stralsund, Danzig, 
Königsberg og Riga kom særlig mange, 
og også byer som Warszawa, Berlin og 
Breslau ses blandt hjemstedeme. De 
nære forbindelser til Østersøbyerne 
falder i tråd med Flensborgs søfarts
mønster.

Selv om vandringssvendene kom 
langvejs fra, behøvede de ikke at føle 
sig fremmede i fjordbyen. Bødkersven
dene i Flensborg fulgte de internatio
nale zünftige regler, og forretnings- 
sproget var ligesom svendeprotokol
lens tysk. De fremmede havde også 
betydning for det lokale arbejdsmar
ked. De var med til at levere den 
arbejdskraft, som var efterspurgt især 
under gode konjunkturer, og som det 
næsten fastlåste mestertal ikke kunne 
yde. De mange vandrende svende mu
liggjorde den tilpasning til efterspørg
slen, som de gamle lukkede lav ikke 
kunne klare.

Lystige og ærekære svende
Svendene mødtes som nævnt hver 
fjerde søndag eftermiddag i svende
herberget - »krofaderens hus« - for
mentlig et værtshus, hvor herbergs
skiltet hang som vejviser for de frem
mede. Ved hvert møde skulle der beta
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les en skilling i »tidepenge« til svende
laden. Kom nogen for sent, eller ude
blev han helt, var straffen to skilling. 
De to nøgler til laden var delt mellem 
den ene oldgesell og den ene bisidder - 
og kassebeholdningen blev talt hvert 
kvartal, når en ny oldgesell tog over. I 
1700-tallet var reserverne hyppigt på 
50-80 mark.

Af disse penge ydedes sygehjælp, 
med tilbagebetalingspligt, og blev en 
svend alvorligt syg, var kollegerne for
pligtet til at hjælpe som nattevagter.

Det kunne gå lystigt til, når svende
ne mødtes. Talrige regler og bødesatser 
viser, at det kunne være svært at over
holde den zünftige værdighed. Sven
dene måtte ikke møde med kårde eller 

gevær og ikke overfalde hinanden med 
skældsord. Nogle eksempler fra sven
deprotokollen dokumenterer, at virke
ligheden kunne være en anden. Den 
25. januar 1779 fik Gottfried Møller en 
bøde på fire mark, fordi han havde 
yppet slagsmål »ved svende-øllet«. 
1765 fastsattes en bøde på en skilling, 
hvis et skilt faldt af velkomsten. Blev 
det kastet af med vilje, var straffen fire 
skilling. Velkomsten blev med andre 
ord ikke altid behandlet med rolig 
forsigtighed. 11798 var det nødvendigt 
at indføre en straf på fire mark for den, 
som opfordrede en anden til slagsmål.

Gildet greb også ind, når svendenes 
værdighed blev gået for nær, eller lavs
reglerne blev overtrådt. Jacob Johann

Skiltet på side 248 er dateret 1782 og hænger i et fire-marks stykke fra Frederik 4. 's dage. De to skilte 
herunder er begge fra 1717 og altså ældre end bødkersvendenes nuværende velkomst. Navnene på de to 
svende fra Elstrup på Als, som har givet skiltene, genfindes på de første sider af svendeprotokollen. 
Städtisches Museum, Flensborg. Fot. Helge Krempin.
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Balzer måtte 1772 bøde to mark for at 
have arbejdet hos en fusker. Nogle år 
efter blev det bestemt, at en svend ikke 
måtte indbyde en fusker eller drikke 
ham til med »svendeøl«. Der blev 
idømt straf for at arbejde uden for 
lavet. Her virkede svendene helt i over
ensstemmelse med lavsmestrenes in
teresser.

Læredrengenes forhold glemte man 
heller ikke. Fra 1763 måtte lærlinge, 
som trods alle forbud havde røget 
tobak, betale en bøde på en mark, at 
erlægge når de blev svende. Læredren
genes synderegister blev gjort op ved 
optagelsen i svendelavet. Dette fik lær
lingen Hans Christian Wagenførdt fra 
Flensborg at mærke: »1778 var samtlige 
svende samlet og besværede sig over 
mester Hans Dodts læredreng Hans 
Christian Wagenførdt, at han havde 
skældt en svend ud for en »lusangel«. 
Det vil de have oprejsning for (»refan- 
che«), når han bliver svend«. Året efter
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ligliv i Danmark, bd. IV 1720-1790, 1982, s. 
155-178.
Peter Riismøller: Fra svendekro og lavshus, 
1940.

følte svendene sig igen forurettet af 
drengen - men efter de tre års læretid 
kom hævnen: »1780 blev han svend og 
har givet otte mark bøde for begge 
gange, hvilket han har betalt straks«. 
Ærekærhed var en dyd for svendene - 
og Hans Christian er nok blevet budt 
velkommen med særlig opmærksom
hed.

★

Lad nu dette være nok som smagsprø
ve på, hvad svendeprotokollen kan 
fortælle. Desværre er der ikke bevaret 
ret mange af den slags kilder. Men dog 
så mange, at de sammen oplyser ikke 
så lidt om håndværkernes vilkår. Ikke 
mindst de lange lister over vandrende 
svende er interessante vidnesbyrd om 
befolkningens kontakter til omverde
nen i ældre tid, om konjunkturforløb 
og arbejdsløshed. De næsten råber på 
en nærmere og mere grundig undersø
gelse.

Specielt:
Flensborg bys historie bd. 1, 1953, s. 321- 
337, bd. 2,1955, s. 139-149.
Otto Kettemann: Handwerk in Schleswig- 
Holstein, 1987, s. 126-131.
Ingwer E. Momsen: Handwerk und Manu
faktur in Flensburg 1769, i: Rundbrief des 
Arbeitskreises für Wirtschafts- und Sozial
geschichte Schleswig-Holsteins hft. 47, 
1989, s. 25ff.
Helmur Bräuer: Wanderungen Hamburger 
und schleswig-holsteinischer Handwerks
und Fabrikgesellen nach Sachsen in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, i : Jür
gen Brockstedt: Gewerbliche Entwicklung 
in Schleswig-Holstein, anderen nord
deutschen Ländern und Dänemark von 
der Mitte des 18. Jahrhunderts bis zum 
Übergang ins Kaiserreich. Studien zur 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
Schleswig-Holsteins, bd. 17,1989 (med om
fattende litteraturhenvisninger).
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Navigationsskolen i Aabenraa, set over banegårdens spor. På første sal imod vest med tåmbygningen 
boede skolens leder. Pot. før opførelsen af Aabenraa sygehus i 1891. Historiske Samlinger, Aabenraa.

Ernst Reuter og Aabenraa

- i anledning af afsløringen af en mindeplade

Af IMMO DOEGE

På ejendommen Bjerggade 6 i Aabenraa 
afsløredes den 23. juni en mindeplade for 
Berlins overborgmester 1947-53, socialde
mokraten Ernst Reuter. Afsløringen blev 
foretaget af Vestberlins nuværende overborg
mester, Walter Momper. En af initiativtager
ne til opsætningen af mindepladen, histori
keren Immo Doege, der er leder af det tyske 
mindretals »Historische Forschungsstelle« i 
Aabenraa, fortæller her om Ernst Reuters 
tilknytning til Aabenraa. Artiklen er en 
bearbejdelse af Immo Doeges tale ved afslø
ringen.

Den kongelige preussiske navigations
skole« i Aabenraa havde i årene 1877- 
1918 til huse i ejendommen Bjerggade 
6. Som en søfartsby med mange skibs
værfter kunne Aabenraa se tilbage på 
en lang søfartstradition, hvis begyn
delse rækker tilbage til det 17. århun
drede. I det 18. århundrede talte 
Aabenraa-flåden f.eks. i året 1765 65 
skibe på 3220 kommercelæster (ca. 6440 
reg.tons); i 1841 havde byen 60 skibe på 
4556 kommercelæster (ca. 9112 reg. 
tons), og i 1880, da man andre steder 
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mere og mere satsede på bygning af 
jernskibe, fandtes her stadigvæk 26 
sejlskibe med en besætning på 461 
mand, der hovedsagelig kom fra Aa
benraa og halvøen Løjtland nord for 
Aabenraa. Aabenraa disponerede i åre
ne fra ca. 1873 til 1880 over den næst
største sejlskibsflåde i provinsen 
Slesvig-Holsten, hvor kun Blankeneses 
var større. Fra 1882, da barken »Concor
dia« forlod Jacob Paulsens værft som 
det sidste sejlskib, der blev bygget i 
Aabenraa, blegnede denne glans dog, 
da man i byen ikke formåede eller 
ønskede at omstille sig til bygning af 
jernskibe.

Det er klart, at der med en relativ stor 
flåde af skibe, hjemmehørende i Aa
benraa, også var stærkt behov for ud
dannede matroser, styrmænd og kap
tajner. En forespørgsel fra statholder- 
skabet på Gottorp den 19. marts 1794 til 
magistraten i Aabenraa om der dér 
findes en navigationsskole, er en af de 
ældste kilder om navigationsundervis
ningen her. Magistraten svarede, at« en 
egentlig navigationsskole« ikke fand
tes, men at »dels forhenværende skip
pere og styrmænd vinteren over un
derviste unge mennesker... i den så
kaldte styrmandskunst.« Navigations
undervisningen foregik således mere 
eller mindre i privat regi, i midten af 
det 19.århundrede f.eks. hos en privat
lærer Boysen i Løjt Kirkeby.

1 1862 grundlagde kaptajn Julius Eb
sen fra Flensborg en privat naviga
tionsskole i Aabenraa. Den virkede ef
ter dansk mønster og med dansk un
dervisningssprog. I 1871 blev den om
dannet til en »kongelig preussisk Navi
gationsskole«. Ebsen fortsatte som le
der af denne skole, som først havde til 
huse i Storegade, derefter i bygningen 
på hjørnet af Nygade og Vestergade og 
til slut i Fiskergade.

Magistraten i Aabenraa havde fra 

1869 udfoldet bestræbelser på at få en 
kongelig preussisk navigationsskole til 
Aabenraa, og disse bestræbelser bar 
som nævnt frugt i 1871 ved omdannel
sen af Ebsens privatskole. Magistraten 
var åbenbart også ivrig efter at få en 
repræsentativ bygning til skole, og det
te lykkedes ved midten af 1870erne. 
Efter et udkast af Haderslev-arkitekten 
Nönchen blev den nye navigations
skole opført på Arnsbjerg, og i 1877 
kunne man flytte ind. Med dette ny
byggeri skulle også det tyske element i 
byen manifesteres, hvilket bl. a. skete 
ved at skolen i 1878 på »Sedan-Tag« 
(den 2.sept.) var festligt illumineret.

I faglig henseende var navigations
skolen i Aabenraa ligesom skolerne i 
Flensborg og Altona underlagt et di
rektorat i Altona. Administrativt blev 
den via landråden i Aabenraa ledet af 
regeringspræsidenten i Slesvig, der 
fungerede som øverste myndighed. 
Inddraget i ledelsen var endvidere et 
såkaldt kuratorium, der førte tilsyn og 
varetog prøver. Heri sad også landrå
den. Til alle tre skoler var der knyttet 
en »forskole«, som blev varetaget af en 
»hjælpelærer«.

Der blev undervist dagligt kl. 8-12 og 
kl. 14-16 undtagen onsdag og lørdag 
eftermiddag. Foruden forskolen fand
tes en styrmandsklasse og i nogle år 
også en skipperklasse. Ved siden af den 
rent nautiske undervisning tilbød sko
len også undervisning i tysk og en
gelsk. Disse fag blev varetaget af lokale 
lærere og præster. I årene 1870-1887 
aflagde 261 kandidater styrmandsek
samen i Aabenraa. Den meget folkelige 
form, som kendetegnede Julius Ebsens 
undervisning, ændredes dog snart, da 
han i 1881 afgav ledelsen af skolen og 
drog til Flensborg. Herefter herskede 
der en mere streng skoledisciplin, hed
der det.
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Ernst Reuter (1889-1953) var Berlins overborg
mester fra 1947 til delingen i Øst- og Vestberlin i 
1949 og fortsatte som overborgmester for Vestber
lin indtil sin død i 1953.

Ernst Reuter og navigationsskolen
I foråret 1888 overtager Wilhelm 

Reuter stillingen som 1. lærer og for
stander på navigationsskolen i Aaben
raa. Af kommunens melderegister - nr. 
28/1888 - fremgår det, at navigations
læreren, der kom fra Altona, har til
meldt sig i Aabenraa den 9. april. End
videre kan man læse, at han var af 
evangelisk-luthersk tro og preussisk 
statsborger. Med sig havde han sin 
hustru Karoline og sine tre sønner 
Friedrich Carl, Carl Hermann og Carl 
Gottfried Maximilian på hhv. 9, 3 og 
knap 2 år. Rubrikkerne vedrørende 
Wilhelm Reuters fødested, hans mili
tære forhold, skatteklasse samt børne
nes skole- og vaccinationspligt er ikke 
udfyldt - dog bemærkes det meget 
nøgternt, at han er »Einkommen

steuerpflichtig«, dvs. hans indtægt er 
så høj, at han skal betale indkomstskat 
og ikke blot placeres i en bestemt 
skatteklasse.

Familien Reuter flyttede ind i tjene
steboligen i den vestlige del af naviga
tionsskolens første sal (med »tårnet« på 
sydsiden). Nøjagtige angivelser af an
tallet af rum i tjenesteboligen og af 
deres størrelse findes desværre ikke, 
men at det ikke var en lille bolig, 
fremgår af den kendsgerning, at der 
hos familien Reuter på fem medlem
mer også var to tjenstepiger. Dette 
oplyses i materialet fra folketællingen 
den 1. dec. 1890.

Af et budget for navigationsskolen 
for årene 1884/1887 erfarer man, at 1. 
lærerens årsløn dengang udgjorde 
3000 mark; hertil kom yderligere 300 
mark »for opsyn, rengøring, opvarm
ning og belysning af huset«. Af den 
skattetabel, som var gyldig i Preussen 
dengang, fremgår det, at der af denne 
indkomst skal betales en årlig ind
komstskat på 52 mark. For udnyttelsen 
af en pryd- og nyttehave på 990 m2 
betaltes intet, mens der for tjenestebo
ligen og for »udtag af hans behov for 
opvarmnings- og belysningsmateriale 
fra skolens beholdninger« betaltes 186 
mark årligt. Der er altså tale om en 
ganske velaflagt navigationslærer med 
solid, borgerlig status. Interessant er 
en sammenligning med forskolelære
rens årsløn. Han måtte klare sig med 
1800 mark, dvs. 1200 mark mindre end 
sin foresatte.

Efter ca. VA års ophold i Aabenraa 
fødtes familien Reuters fjerde søn den 
29. juli 1889 om aftenen kl. 10. Dette 
blev den 2. august meddelt folkeregi
sterføreren af jordemoderen, Charlotte 
Sørensen, mens faderen den 16. august 
meddelte, »at det af hans hustru den 
29. juli i år fødte barn var tillagt fornav
nene Ernst Rudolf Johannes«.
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Ernst Reuters ophold i Aabenraa 
varede 2 år, 3 måneder og 29 dage, idet 
familien den 27. november 1891 forlod 
byen for at flytte til Leer i Østfrisland. 
Hvorfor Ernst Reuters far opgav sin 
stilling i Aabenraa så relativt hurtigt, 
ved vi ikke. Årsagen kan have været de 
spændinger, som ifølge de foreliggen
de beretninger har hersket mellem 
medlemmerne af kuratoriet og skolens 
ledere. Disse stridigheder førte vel 
også til, at antallet af styrmandselever 
sank og f.eks. i skoleåret 1904/05 var på 
kun fire. Da regeringspræsidenten i 
Slesvig i 1907 på grund af det ringe 
elevtal foreslog at sammenlægge sko

len i Aabenraa med den i Flensborg, 
protesterede Aabenraas borgere 
stærkt - og med succes. Først i 1918 
blev Aabenraas navigationsskole ned
lagt ved en bekendtgørelse den 20. 
august af den preussiske minister for 
handel og håndværk.

Ernst Reuter og Hærulf-stenen
Om Ernst Reuter nogensinde siden har 
besøgt sin fødeby, unddrager sig vort 
kendskab. Først i november 1951 bliver 
navnet på den regerende borgmester i 
Berlin bragt i forbindelse med hans 
fødeby i landsdelens aviser. Den 12. 
november 1951 fejrede man nemlig

Vestberlins overborgmester Walter Momper og Aabenraas borgmester, Jørgen Witte, ved afsløringen af 
mindepladen for Ernst Reuter den 23. juni 1990. Pladen, der er anbragt til venstre for indgangen til 
landinspektørkontoret, bærer indskriften: »Berliner Gedenktafel. Ernst Reuter, Apenrade 29. 7. 1889 
- 29. 9. 1953 Berlin. I dette hus fødtes den senere regerende borgmester for Berlin, en forkæmper for 
frihed og retfærdighed.« Teksten er skrevet både på dansk og på tysk. Pot. Der Nordschleswiger/Helge 
Grohn.
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Hærulf-stenen med runeindskriften »heirulfr«. 
Fot. M. Kamphøvener, i Historiske Samlinger, 
Aabenraa.
Hærulfsstenens hjemvenden og gen
opstilling i Hovslund ved den gamle 
hærvej i Øster Løgum sogn, nogle kilo
meter nordvest for Aabenraa. Denne 
runesten fra vikingetiden havde 
preussiske pionerer på befaling af de
res øverstkommanderende ført til Ber
lin i 1864.

Amtmand Refslund Thomsen fra Aa
benraa rettede ved denne festlige lej
lighed »en tak til forskellig side og 
sluttede med en særlig tak til Vestber- 
lins overborgmester, professor Ernst 
Reuter, der er født i Aabenraa, og Ber
lins bystyre for det storsind, der er 
udvist, (og) som vil blive påskønnet 
langt ud over sognets grænser.« Han 
takkede endvidere for den forståelse, 
som Ernst Reuter havde vist for et 
nordisk monument, som nu kunne 

fortælle sin historie på den plads, hvor 
det hørte hjemme; »...dr. Reuter... og 
Berlins bystyre har derved også vist 
vilje til atter at jævne alfarvejen mel
lem dansk og tysk på den eneste måde, 
hvorpå dette kan ske: ved at vise vilje 
til forståelse. Vi takker for dette symbol 
på god vilje, som her er givet, og vi 
takker i samme ånd.« På amtmandens 
forslag sendte forsamlingen et tele
gram til Ernst Reuter. Heri udtalte 
sognerådet, amtsrådet og Nationalmu
seet, der var repræsenteret ved sin 
direktør, professor Johs. Brøndsted, 
»sin varmeste tak for Hovslund-ste- 
nens tilbagegivelse.«

★
Den der kender denne problematiske 
tid for de tysksindede i landsdelen - 
efter den tyske besættelses ophør - og 
som lever i Nordslesvig i dag, kan ikke 
vurdere den gestus højt nok, som Emst 
Reuter og Berlins senat her på stats
mandsvis udviste - fire år før Bonn- 
København erklæringerne.
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Jens Lampe: Navigationsundervisningen i 
Sønderjylland, i: Sønderjysk Månedsskrift 
1962, s. 82-85.
Hejmdal den 13. nov. 1951.
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Set og sket i Sønderjylland

Grænselandskronik

Af PETER ROHLEDER

Grænsehandel
Grænseregionsforskningsinstituttet - 
et lille ord på 33 bogstaver - har fundet 
frem til, at udviklingen i Nordslesvig 
de sidste ti år har været positiv, mens 
den i Sydslesvig har været stagneren
de eller negativ. Man mangler i Syd
slesvig bedre trafikforbindelser og ud
dannelsesinstitutioner med forsk
ningsafdelinger for højteknologi. 
Landsregeringen i Kiel tilbyder kun 
blød turisme med idylliske korn- og 
roemarker, egne med sort- og rødbro- 
get kvæg og uddannelse i malkning. 
Det kan Sydslesvig ikke leve af, fastslår 
P. W. i en leder i Flensborg Avis den 1. 
maj 1990.

Men grænsehandlen som vi ikke er 
så stolte af - den har de i Sydslesvig. 
Men det er jo ikke godt for sønderjy
derne - vi bliver overvægtige af al den 
megen øl, vin og slik. Lene Hansen, 
klinisk diætist, konstaterer det i Jydske 
Tidende den 17. juni 1990. Alkoholfor
bruget er større her end i det øvrige 
land.

Og det var også emnet for en lille 
»Sådan set« i Jydske Tidende den 27. 
maj 1990. Sønderjyllands »grand old 
man«, fhv. amtsborgmester Erik Jessen, 
maner på baggrund af et TV-indslag 
om unges drikkeri i Helsingør til, at de 
voksne skal vise det gode eksempel. I 
Helsingør prøvede man at indbyde de 
unge til rockkoncert uden alkohol - der 
kom kun få. Men initiativet var godt, 
skriver Erik Jessen. Men det er nok de 
voksnes gode eksempel der er det 

væsentlige. Mit råd: start fra næste år 
med de traditionsrige ringriderfro
koster uden alkohol. Så får vi se, hvor 
mange der kommer. Vi kan vel alle 
more og hygge os uden alkohol.

Det blev også for meget for en be
kymret far, at konfirmander af Sydbank 
fik tilbudt gratis veksling til D-mark på 
»Den blå Mandag« efter konfirmations
søndagen. Usmageligt og oversmart, 
kaldte han det i Jydske Tidende den 6. 
juni 1990.

Kunst og kultur
Med kulturen og kunsten går det frem
ad; men det er mest private, der gør 
noget ved det. En stor privatfinansieret 
skulpturudstilling skal afholdes i Aa
benraa og et stort kunstcenter er ind
viet i Hammelev.

Det er nu engang ikke alle områder, 
der egner sig til privatisering, bruger
betaling og de frie kræfters spil, adva
rer Sprogforeningens formand, Jørgen 
Mågård, i sin beretning på Sprogfore
ningens generalforsamling. Det kan 
forbavse at flere kommuner i Sønder
jyllands amt ikke satser betydeligt me
re på kulturen - det fremmer erhvervs
udviklingen.

Jydske Tidende var ellers fuld af 
forundring over, at den tidligere speed
waydirektør Aage Søndergaard kunne 
finde på at indrette den tidligere de
struktionsanstalt i Hammelev til 
Kunstcenter. Det formodes åbenbart 
ikke, at en tidligere speedwaydirektør 
kan have kunstneriske interesser.
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Fra indvielsen af Sønderjyllands Kunst- og Kulturcenter i den tidligere destruktionsanstalts bygninger i 
Hammelev, den 10. maj 1990. Fot. Jydske Tidende/Olav B. Hansen.

Kunstcentret indledte med udstil
ling af professor Knud Nielsen, polske 
kunstnere og nogle af vore egne søn
derjyske. Knud Nielsen dominerede; 
man kunne bare fjerne et par reoler, så 
kunne man nok få plads til hans male
rier, sagde han. For de største af hans 
malerier måtte man nu gøre de store 
vægge frie, og priserne gik op til kr. 
270.000. Ved indvielsen udtalte Knud 
Nielsen, at der var en masse snobberi 
forbundet med Danmarks mest besøg
te kunstmuseum Louisiana. En stor del 
af Danmarks befolkning er åbenbart 
kunstsnobber. Men kunstcentret i 
Hammelev blev godt modtaget i den 
sønderjyske presse; og man kan kun 
ønske Aage Søndergaard al mulig held 
og lykke.

I forbindelse med åbningen af en 

mindeudstilling for Harald W. Lauesen 
på Kalø slog overlærer N. H. Rose, 
Rødekro, til lyd for oprettelsen af et 
museum for sønderjyske kunstnere. 
Lidt snævert måske, med kun sønder
jyske kunstnere. Mon økonomien gør 
det muligt først at få det bygget - 
måske ved hjælp af sponsorer - og 
derefter navnlig drevet? Bør vi ikke 
satse på vore egne museer og Sønder
jyllands Kunstmuseum? Det forøger 
ikke driftsudgifterne, som hvis man 
opretter et selvstændigt museum.

Syd for grænsen og selvfølgelig i 
Flensborg Avis gik diskussionen videre 
om Ib Braases helt enestående, flotte 
kunstværk, som er så velplaceret i 
Atriumgården på biblioteket i Flens
borg. Biblioteksbestyrelsen besluttede 
sig endeligt for at få det fjernet, og 
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sekretariatschef Gerda Birkelund fra 
Statens Kunstfond fik travlt med at få 
det anbragt, måske på Sønderjyllands 
Kunstmuseum i Tønder. Så kunne det 
dog bevares hernede. En farce har det 
dog været, og ansvaret hviler udeluk
kende på biblioteksbestyrelsen. Man 
skulle have sagt nej tak til Braase. Han 
har lavet skulpturer, der maner til efter
tænksomhed af denne art de sidste 
tyve år. Men man gad ikke engang slå 
ham op i en kunstbog, som et bibliotek 
ellers nok skulle rumme. Man ville bare 
gerne have penge til kunst.

Nu er der kun tilbage at finde penge
ne - dels de 100.000 kr. man skal betale 
for skulpturen, dels til fjernelsen og 
formentlig nyopstillingen andetsteds. 
Men det må jo gå fra det danske biblio
teksarbejde i Sydslesvig - desværre.

Mon ikke biblioteksbestyrelsen har 
kvajet sig så meget, at den burde gå? Et 
generationsskifte er ønskeligt snarest.

Mens vi er ved kunst og museer, er 
det måske passende at gøre opmærk
som på, at det tyske mindretal er ved at 
opbygge et museum (Der Nordschles- 
wiger 16/5), som befinder sig på Ring
ridervej i Sønderborg oven over den 
tyske børnehave. Der er åbenbart man
ge besøgende i weekenderne. Det er 
egentlig fantastisk, at vi - nu da forhol
dene på begge sider af grænsen er så 
ideelle, at det kan tjene som model for 
andre mindretalsløsninger - ikke kan 
have fælles historisk museum. Alle dis
se museumsgenstande burde naturlig
vis befinde sig på museet på Sønder
borg Slot.

Nyerhvervelsen på museet er et 
bronzeblad fra Knivsbjergmonumen
tet, der blev sprængt i 1945. Man forstår 
godt hvor mindretallet vil hen. Museet 
skal vel først og fremmest vise de 
uretfærdigheder og ulykker, som dan
skerne har påført det tyske mindretals 
medlemmer. Kan det virkelig være 

holdningen hos mindretallet i det store 
europæiske forsoningsår 1990? Der sy
nes heller ikke at være enighed om 
berettigelsen af dette museum inden
for mindretallet. En leder i Der 
Nordschleswiger den 3. april viser, at 
ikke alle er overbevist om museets 
nødvendighed.

Medier i Sønderjylland
TV-syd hører man ikke meget til. Sidste 
år blev støtteforeningen svigtet af hele 
7000 medlemmer. Nu har man 23.000 
tilbage. Den største vanskelighed er jo, 
at TV-Syd sender på samme tid som 
Danmarks Radios TV-avis. Vi har ikke i 
lange tider set imponerende tal om, 
hvor mange der ser det. Men sendeti
den er nu heller ikke det eneste pro
blem, skriver Jydske Tidende i en leder 
den 6. april 1990. Der er ikke lykkedes 
at skabe tilstrækkeligt flotte program
mer. Nu vil man forsøge at dele TV-Syd 
i tre således, at man sender hver sit 
program til Sønderjyllands amt, Ribe 
amt og Vejle amt. Det kan naturligvis 
lade sig gøre rent teknisk, men hvad 
med omkostningerne ved at sende tre 
udsendelser i stedet for en? Kan man 
overhovedet finde annoncører og 
sponsorer til en så dårligt kørende 
TV-station eller kan man få flere af 
licenspengene fra TV 2?

Radio Syd genoptager i efteråret ud
sendelsen »Grænselandsmagasinet« - 
ganske vist under et andet navn og i en 
anden form. Det har vakt tilfredshed 
på begge sider af grænsen. Der er ingen 
tvivl om, at »Grænselandsmagasinet« 
helt tilbage til Siegfred Jespersens tid 
havde en indflydelse på opinionen i 
grænselandet.

Men så til vore mindretalsaviser, der 
holdt deres generalforsamlinger. Først 
»Der Nordschleswiger«, der har haft en 
fremgang på 186 abonnenter efter to 
hvervekampagner, og det er da impo
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nerende. Med økonomien går det knap 
så godt, underskuddet er på 741.000 kr. 
selv efter at forbundsregeringen har 
ydet et tilskud på 10.7 mill. kr.

Men som chefredaktør Matlok - med 
sin sædvanlige ydmyghed og beske
denhed - siger: »Bonn kunne ikke give 
pengene bedre ud i denne region«.

På Flensborg Avis' generalforsam
ling var der ikke de stor nyheder. Om 
nogen abonnentfremgang kunne for
manden ikke melde. Man var gået 24 
frem syd for grænsen og 81 tilbage 
nord for. Det skulle give en nettotilba- 
gegang på 57 abonnenter. Nord for 
grænsen er det mest ældre, der holder 
avisen, så tilbagegangen er let at for
klare. Man må se at få nogle yngre til at 
abonnere. Det gør man vel ved at 
ansætte nogle yngre journalister, og få 
nogle andre emner i forgrunden end de 
vante.

Man gør ellers, hvad man kan for at 
få nye abonnenter. Alle der skaffer en 
ny abonnent kan vælge mellem fire 
udmærkede brugsgenstande: en kaffe
maskine, en grill, en rygsæk eller et 
kamera. Hvad mon forbrugerombuds
manden ville sige til dette, hvis det 
havde været i Danmark?

I øvrigt fik vi ingen oplysning om, 
hvor stort statstilskuddet er til Flens
borg Avis på generalforsamlingen, men 
så vidt jeg ved ligger det på 15-20 mill, 
kr. Men det er jo ikke så pænt at tale om 
penge.

Vi kan vel være sikre på, at de er 
givet lige så godt ud som Siegfred 
Matlok er på sine 10,7 mill. kr.

I begyndelsen af april indledte en 
dansk statsborger i Sydslesvig en dis
kussion om berettigelsen af, at så man
ge danske statsborgere var i ledende 
stillinger i Sydslesvig. Han blev stand
set af ordet grøftegraveri - iøvrigt efter 
en indforstået diskussion med antyd
ninger som åbenbart kun forstås af en 

snæver inderkreds. Debatterne er un
derligt forkrøblede - man skal holde 
mund med nogle ting, ellers »skader vi 
os selv«. Flensborg Avis bør sørge for 
noget mere debat og skrive tingene lige 
ud. Vi hørte heller ikke noget om, 
hvorfor generalsekretær Ballowitz ikke 
kunne fortsætte ud over prøvetiden? 
Hvad var der galt?

Se at komme ud af ghettoen og få 
problemerne på bordet. Kun på den 
måde kan Flensborg Avis få frem
gang.

Arsmøderne
Og så kom årsmødet. »Der lød harske 
bemærkninger om vores egen ande
dam; at sydslesvigere mangler humor 
og selvironi, at danskerne sover i ti
men, at danskerne er for selvtilstræk
kelige, at det danske sprog bør bruges 
mere i vore forsamlinger, at man må 
kræve mere af medlemmerne i de dan
ske organisationer, som er mere end 
bare serviceorganer, om grænsekam
pen uden grænser, at vi er i fare for, at 
tyskerne forkæler os ihjel, at mindretal
let bør opgive sin isolation, at sydsles
vigerne mangler selvtillid, at mindre
tallet har en rolle i den europæiske 
udvikling...« Ja, det var vist meget godt 
sammenfattet af P. W. i en leder i Flens
borg Avis, men det allermeste har vi 
hørt før.

Thue Raakjær Jensen og en af de 
unge sydslesvigere, Lars Hertramp, er 
begge i deres årsmødetaler inde på, at 
de danske sydslesvigere bliver kvalt i 
forkælelse og velvilje. Men hjælpen er 
på vej i form af besparelser fra dansk 
side. Den 7. maj meddelte formanden 
for SSF Heinrich Schultz, at støtten fra 
Danmark til SSF skæres ned med 2%. »I 
skal ikke blive glemt« - heller ikke når 
vi sparer på de offentlige udgifter i 
Danmark.

Men det gør nu nok ikke så meget,
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Disse flotte studenter fra årsmødet i Flensborg 1990, slår de sig ned i Danmark eller Tyskland? I 
Sydslesvig? De søger vel hen, hvor man byder dem de bedste betingelser for at udvikle deres talenter. Det 
bliver nok ikke Sydslesvig, der ifølge Flensborg Avis bliver udlagt til den »bløde turisme«. Fot. Flensborg 
Avis / Michael Mauter.

mener Heinrich Schultz i Flensborg 
Avis den 19. juni 1990. Støtten kan 
nedsættes, for nu kan man få mere fra 
tysk side efter den grundlovsændring, 
der blev indført i landet Slesvig-Hol- 
sten. Her siges det nemlig, at det dan
ske mindretal står under landets og 
kommunernes beskyttelse og har krav 
på støtte og hjælp, også økonomisk. 
Det bliver nu nok lidt svært at få 
midlerne hentet hjem, og de danske 
sydslesvigere må nok i højere grad til 
at prioritere - ligesom vi har måttet 
gøre her i moderlandet - hvilke grene 
af virksomheden kan man undvære.

Stemning og fest som sædvanlig ved 
årsmøderne i Sydslesvig. Nu er man 
lige sluppet nogenlunde godt over 

kommunalvalget i marts, og der er et 
godt stykke tid til næste valg.

Men enige er de danske sydslesvi
gere ikke. Når der ingen ydre mod
stand er, vender man kampen indad og 
slås indbyrdes. Der er opstået en fore
ning, der hedder »Kritisk EF forum«; og 
her er man med Karl Otto Meyer i 
spidsen i hvert fald imod en politisk 
union i Europa. Det har også givet 
anledning til en del skriveri i Flensborg 
Avis.

Vore kære hjemmetyskere, som det 
hed i gamle dage, holdt deres årlige 
Knivsbjergfest. Man kan selvfølgelig 
altid feste, men hvis man ser det sidste 
valgresultat fra november 1989, var der 
nu ikke megen grund til det.
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Annelise Bucha udtalte på den tyske 
socialtjenestes generalforsamling i 
Østerhøjst (Der Nordschleswiger 
10/5), at resultatet lagde en dæmper på 
det tyske mindretal. Hun opfordrede 
til mere selvbevidsthed. Man skulle se 
på det, der allerede var opnået for de 
tyske institutioner. Man var jo faktisk 
priviligeret med det!

Der skete et par udskiftninger i top
pen af det tyske mindretals organisa
tion. Hans Chr. Jepsen blev afløst af 
Peter Bieling som leder af det politiske 
arbejde, og formanden for kulturud
valget, Nis Edwin List-Petersen, blev 

ikke genvalgt. I stedet valgtes den 
59-årige skoleleder Manfred Ritter. 
Mens man i det første tilfælde nok kan 
tale om et generationsskifte var det 
ingenlunde tilfældet i det sidste, og at 
Nis Edwin List-Petersen ikke blev gen
valgt, skal man vist være med i inder
kredsen for at forstå.

Festtalen på Knivsbjerg holdtes af 
den tyske ungdomsforenings formand 
Carl Fr. Tästesen. »Habt Mut zum Be
kenntnis - besonders auch zum poli
tischen«, appellerede Tästesen. Man 
bør arbejde mere med offentligheden, 
særlig de audiovisuelle medier. Både 

De herlige unger, der her tumler sig i skumgummiet ved Knivsbjergfesten 1990, har nok ikke et 
nationalt identitetsproblem i dag. Men får de det om 15 år? Mon ikke de bliver europæere uden 
identitetsproblemer? Fot. Der Nordschleswiger.
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nord og syd for grænsen har mindre
tallene problemer med at få omtalt 
deres arbejde i den skrevne presse, 
radio og TV Det er jo simpelthen fordi 
ligestillingen er opnået - ja, der er 
endda opnået positiv særbehandling.

Og mindretallene lever jo fredeligt 
side om side. Det er ikke det mest 
spændende at skrive om. Og det er 
blevet svært at trænge igennem til 
mediefolkene, selv om TV- og radiosta
tioner er blevet flere de senere år.

Knivsbjergfesten var som den plejer 
at være. Hovednummeret var en dan
segruppe fra det polytekniske institut i 
Tallinn (danskerbyen) i Estland. Nu er 
Østeuropa åbnet, så det skal marke
res.

Hvad har der ellers stået i de sønder- 
jydske aviser? Den 9. april blev mindet 
både i Der Nordschleswiger og den 
øvrige presse. Dronning Margrethe 
blev der skrevet om i metervis. Efter 
hvad der stod i aviserne, skulle man 
næsten ikke tro, at et så fuldendt ek
semplar af menneskeracen fandtes.

Men vor presse er og bliver lokal. 
Forleden den 7. juli 1990, da hovedny
heden var NATO mødet, hvor hånden 
blev rakt frem mod Sovjetunionen, og 
der blev sat endeligt punktum for den 
kolde krig, var Jydske Tidendes hoved
nyhed øverst på forsiden: »Fem heste 
dræbt af lynet i Vojens.«

Så er man helt hjemme i vor lille 
andedam.

Werner Christiansen

1905-1990

Den 11. juli døde fhv. viceskoleinspek
tør Werner Christiansen, 85 år gammel. 
Werner Christiansen var medlem af 
Sønderjysk Månedsskrifts redaktion 
gennem 27 år fra 1953 til 1980, men var 
faktisk tilknyttet månedsskriftet helt 
fra dets start i 1924. Han har selv i 
månedsskriftet 1974 (side 233-34) for
talt om, hvorledes han som elev på 
seminariet i Tønder af Claus Eskildsen 
var blevet opfordret til at indsamle 
folkemindestofog lignende og aflevere 
det med henblik på offentliggørelse i 
månedsskriftet. Nogle barndomsmin
der, som de gamle kniplersker havde 
fortalt, blev trykt i månedsskriftets 
første nummer under rubrikken »Sam
leren«.

Werner Christiansen stammede fra 
Hjerpsted og fik hele sit virke som 
lærer på Tønder-egnen, fra 1947 i Tøn
der by. Hans viden om hjemstavnen og

dens historie var stor, og det blev til et 
meget stort antal bøger og artikler - 
ikke mindst i Sønderjysk Månedsskrift 
- om Tønder-egnens historie. Også 
igennem foredrag fik mange tilhørere 
glæde af hans viden. Werner Christian
sen var medlem af styrelsen for Histo
risk Samfund for Sønderjylland fra 
1950 til 1980. Red.
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Danevirkegården
Af KARL KRING

Karl Kring, fhv. generalsekretær i Sydsles
vigsk Forening, fortæller her om baggrunden 
for oprettelsen af Danevirkegården, Museet 
for Danevirke, der blev indviet den 25. 
august af Prins Joachim og under nærværel
se bl. a. af den slesvig-holstenske kulturmini
ster.

For godt to år siden ymtedes, at gården 
mellem café Truberg og Røde Kro lige 
op ad Danevirkes vold var til salg. Alex 
Herz, redaktør for Flensborg Avis i 
Slesvig og bosiddende i Dannevirke by, 
anså huset for at være egnet til at 
kunne ombygges til et besøgscenter, 
hvor de mange turister, der hver som
mer besøger - især Valdemarsmuren - 
kunne få information om Danmarks 
gamle grænseværn. Samtidig fremkom 
Sydslesvigsk Forenings distrikt i 
landsbyen med et ønske om at få ind
rettet forsamlingslokale i huset. Øn
skerne blev fremført overbevisende, 
men der manglede de nødvendige 
midler for overhovedet at kunne sikre 
sig gården. Bonden forlangte - støttet 
af sin landboorganisation - 230.000 DM 
og en sådan sum var der bestemt ikke 
tilovers i Sydslesvigsk Forenings bud
get. Sagen og ideen var god, men 
pengene skulle først findes.

Man siger at når nøden er størst, er 
hjælpen nærmest. Den reddende engel 
var i dette tilfælde A. P. Møller og 
Hustru Chastine McKinney Møllers 
fond til almene formål. Vor ansøgning 
om hjælp til at kunne købe gården blev 
imødekommet, og købssummen på nu 
200.000 DM stillet til rådighed. Samti
dig blev der udarbejdet overslagsbe
regninger vedrørende ombygningen

Udsnit af kort, gengivet i 1:100.000. Landesver- 
messungsamt Schleswig-Holstein. Danevirke- 
gårdens omtrentlige beliggenhed er vist med en 
pil.

og indretningen af hus og udstilling. 
Alt i alt mente vi, at 600.000 DM ville 
være nødvendigt for at få huset sat i 
stand, hvortil der så ville komme et 
beløb til selve udstillingen.

A. P. Møller fonden giver imidlertid 
ikke kun finansiel hjælp, men også 
gode råd. Disse råd gik ud på, at man 
skulle alliere sig med den fornødne 
sagkundskab. Vi henvendte os til H. 
Hellmuth Andersen, Moesgård, og In
ge Adriansen, Museet på Sønderborg 
Slot, som begge uden tøven tilsagde 
deres hjælp; senere kom Stine Wiell til 
fra Studieafdelingen ved Dansk Cen
tralbibliotek for Sydslesvig. Men det er 
som bekendt ikke nok at have en flot 
ædelsten - i dette tilfælde et godt 
oplæg - nej den skal også indfattes for 
at komme til sin rette virkning. Et 
forslag om at kontakte arkitekt Thorkil 
Ebert fra København, der var kendt 

SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 9-90 263



som en fremragende udstillingsarki
tekt, førte til en fast aftale.

Tingene begyndte at tage form, men 
også at fjerne sig en hel del fra de 
beskedne planer, vi syslede med i be
gyndelsen. Efter daglange møder blev 
der fordelt hjemmearbejde, bjerge af 
manuskripter blev produceret, gen- 
nemdiskuteret, forkortet, kasseret, 
skrevet om. Kan man i vore dage være 
bekendt at røbe, at alt dette arbejde 
blev ydet ene for refundering af de 
direkte udlæg? Planerne krævede 
også, at de oprindelige ombygnings
tegninger tilpassedes de ændrede for
hold, og langsomt steg den oprindelige 
byggesum til ca. 8.000.000 kr.

Forvaltningen gik igang med at se 
sig om efter muligheder for at frem
skaffe de nødvendige midler. Land
dagsmanden blev bedt om, at støtte en 
ansøgning om »Zonenrandførde- 
rungsmidler« på 350.000 DM, dvs. ca. 
1.300.000 kr. Sådanne midler stiller For
bundsregeringen til rådighed for de 
regioner, der støder op til DDR, og 
hertil hører også den slesvigske øst
kyst. Den danske fraktion i amtsrådet 
for Slesvig-Flensborg amt gik ind for, at 
man optog vort projekt i det særlige 
program for landsdelen Slesvig, som 
landsregeringen har stablet på benene 
for at fremme bl. a. turistfremmende 
projekter. Med 700.000 DM. hhv. 
2.700.000 kr. indgik museet i program
met. Landets ministerpræsident, Bjørn 
Engholm, støttede ligeledes foreha
vendet med først 23.000 DM og senere 
endnu engang 25.000 DM. De offentlige 
tilskud fra forbundslandet Slesvig- 
Holsten løb dermed op på 1.100.000 
DM eller 4.200.000 kr. Fra A. P. Møller 
Fonden kom der yderliger 400.000 DM 
og Grænseforeningen gav 300.000 DM 
til forsamlingshusdelen. Dermed var 
byggesummen sikret, og budgettet for
ventes at holde.

Den lille arbejdsgruppe på fem per
soner har ønsket, at give en videnska
belig korrekt skildring af Danevirkes 
historie fra 737 op til vore dage. En 
fremstilling, der giver den besøgende 
et kort, men sagligt overblik over Da
nevirkes funktion, men også dens be
tydning som symbol i den nationale 
kappestrid mellem dansk og tysk. Det 
skal ikke skjules, at vi her ganske stil
færdigt vil gøre vore landsmænd og 
naboer opmærksomme på, at vi som 
danske i den sydslesvigske hjemstavn 
stadig er i live.

Samarbejdet med naboerne, dvs. 
museerne i Sydslesvig og Nordslesvig 
prioriterer arbejdsudvalget højt. Syd
slesvigsk Forening har derfor på anbe
faling af udvalget søgt om observatør
status i det nordslesvigske Museums
råd og er som sådan blevet optaget. I 
hele byggeperioden har »Landesmu
seumsdirektor« fulgt byggeriet. Det er 
på den ene side sket på grund af de 
store offentlige tilskud, men samtidig 
sporedes også en aktiv og interesseret 
medleven i projektets tilblivelse. Fra 
Gottorp har både prof. Reichstein og 
prof. Schietzel hjulpet, hvor de kunne. 
Man har fra denne side støttet »lille
bror« så vidt det bare var muligt. At H. 
Hellmuth Andersen bl. a. på denne 
konto fik tilbudt at grave i forbindel
sesvolden ved Bustorp vidner om, at 
samarbejdet har fungeret og bragt re
sultater ud over samarbejdet om Dane- 
virkegården.

Udstillingen henvender sig til be
skueren på begge hovedsprog, dvs. 
dansk og tysk. For ikke at afskrække 
læseren er teksterne holdt i farver, dvs. 
dansk i rødt og tysk i blåt. Danevirke er 
et voldanlæg, og alene af denne grund 
kan der ikke præsenteres mange fund
sager. Museumsgenstanden ligger jo 
sådan set ude i terænnet, derfor følger 
med billetten en tur-guide til vejled-
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Øverst rekonstruktion i ¥4 størrelse foran Danevirkegården af en del af Danevirke med jordvold og 
palisade. Herunder interiør fra udstillingssalen med plancher og i baggrunden et 1864-panorama med 
kanon og soldat. Fot. Merete Barker.
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ning af den besøgende ved ture i områ
det. Den, der efter sit museumsbesøg 
vil bese Valdemarsmuren, kan ad en nu 
anlagt sti nå denne uden at skulle gå en 
større omvej. Børnene vil i gården 
finde en voldrekonstruktion i % stør
relse med frontpalisade og voldgrav 
som i voldens funktionstid.

Det er første gang Sydslesvigsk 
Forening bygger et museum og skal 
drive et sådant. Foreningen har der
med lukket et hul i museumslandska
bet omkring Slesvig, der nu ud over 
Gottorp og Hedeby også har et mu
seum for Danevirket. Nok er vi junior

partner, men også et lille hus kan byde 
på en udstilling af karat.

Udvalget afleverede den 25. august 
1990 et museum med ønsket om, at det 
aldrig må blive »færdigt«, men vide- 
reudvikles og aktualiseret. Vi ønsker de 
unge, der nu overtager huset al muligt 
held med den store opgave, vi lægger 
på deres skuldre.

Note
Museets navn og voldanlægget skrives 
med et n, svarende til den ældst kendte 
stavemåde. Landsbyen Dannevirke gengi
ves i dag med to n'er på dansk og tysk.

Jens Wulffs guldsnustobaksdåse 
på Tønder Museum
Af INGER LAURIDSEN

Kniplingshandler Jens Wulff i Bredebro 
(f. 1774) var ikke nogen ubetydelig 
mand, hvilket man kan forvisse sig om 
gennem læsningen af hans dagbøger, 
der er udgivet i uddrag af fhv. landsar
kivar Peter Kr. Iversen, Aabenraa, som 
nr. 15 og 67 i serien »Skrifter«, udgivet 
af Historisk Samfund for Sønderjyl
land.

Jens Wulff havde handelsforbindel
ser både med ind- og udlandet og 
kunne godt have kaldt sig kgl. hofleve
randør, idet han ved flere lejligheder 
solgte kniplinger til kong Christian 8. 
og dennes dronning Caroline Amalie.

I december 1840 blev Jens Wulffs søn 
Ferdinand sendt til hoffet med kniplin
ger til dronning Caroline Amalie. Un
der dette besøg fik Ferdinand overrakt 
en snustobaksdåse af guld, som han 
skulle tage med som gave til sin far. Om 
sønnens hjemkomst til Bredebro ju

leaften 1840 skriver Jens Wulff i sin 
dagbog: »Ved vor Ferdinands hjem
komst fra København blev vor juleglæ
de meget ophøjet. Han var bleven 
meget nådig optagen hos dronningen 
og vor kniplinger havde funden hen
des bifald. Han medbragte fra dronnin
gen en kostbar gulddåse... og et brev fra 
dronningen med bestilling af en fuld
stændig garnitur kniplinger til vores 
tilkommende kronprinsesse.«

Gulddåsen er stemplet CJW og er 
fremstillet på den københavnske 
guldsmed Christian Jørgensen We
strups værksted mellem 1824 og 1840.

Dåsen har siden 1840 været i Wulff- 
slægtens eje og har været betragtet 
som en slags livsforsikring, hvis økono
miske ulykker skulle trænge sig på. 
Den seneste ejer af gulddåsen har væ
ret Jens Wulffs tip-oldebarn Mogens 
Hersom fra Bagsværd, og dåsen har
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henslæbt en del år i en bankboks, uden 
at være til glæde for nogen.

Familien havde i nogen tid talt om, 
hvorvidt en deponering på Tønder 
Museum ville være en mulighed og 
blev støttet heri af den tidligere leder af 
Tønder Museum, Sigurd Schoubye.

I juli måned i år blev deponeringen 
på Tønder Museum så en realitet, idet 

deponeringsbetingelser og forsikrings
spørgsmål blev klaret. Det betyder, at 
Jens Wulffs guldsnustobaksdåse med 
den originale æske ved familien Her
soms venlige mellemkomst, nu kan ses 
på Tønder Museum, i selskab med 
museets store og smukke samling af 
sølvtøj fra Tønderegenen.

Folkeminder og nationalitetskamp dansk-tyske grænseland, er et i enhver

Inge Adriansen: Fædrelandet, folkeminderne og 
modersmålet. Skrifter fra Museumsrådet for Søn
derjyllands Amt, 218 sider, ill. Pris: 258 kr.

Inge Adriansens licentiatafhandling om 
især folkemindernes anvendelse i dannel
sen af nationalitetsbegrebet, specielt i det 

henseende stateligt værk.
Bogen er opbygget således, at den efter 

en definition af emnet og dets begrænsnin
ger giver en grundig indførelse i forsknin
gen vedrørende folkeminderne og specielt 
den brug, man fra forskellig side kunne

fortsættes side 270
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Det sker -
Aabenraa Museum

Indtil 16. sept.
29. og 30. sept.

Aabenraa Kunstforening arrangerer en kunstudstilling.
»Mikkels Mærken«
En historisk messe om lokalhistorisk arbejde. I forbindelse 
hermed opsættes en udstilling om emnet, som vil være at se 
frem til den 7. okt.

Tønder Museum
26. sept. til 
ca. 1. nov.

Maleren Inge Ellegård opbygger en udstilling over temaet 
»Historien« i Drabantsalen på Tønder Museum.

Sønderjyllands Kunstmuseum
Indtil 30. sept. »A Farewell to Berlin«

Fotokunst af den nederlandske kunstner, Jan Henderikse.

8. - 23. sept. Censureret udstilling arrangeret af Den Vestslesvigske Kunst
forening af 1990.

Museet på Sønderborg Slot
22 sept. til
28. okt.

Dansk gymnastik - folkelig kultur
En udstilling om en væsentlig idrætsgren og dens betydning, 
belyst gennem billeder, tekster og videofilm.

Haderslev Museum
Indtil 23. sept. Amor og Psyche

To tankeverdener belyses med grafik af Lorenz Frölich og Max 
Klinger og tinarbejder af Mogens Ballin.
Arrangør: Sønderjyllands Kunstforening og Haderslev Kunst
forening.

Midtsønderjyllands Museum
Indtil 31. okt. Atmosfæren og mennesket

En udstilling om de menneskeskabte påvirkninger atmosfæ
ren udsættes for og de følger det har og vil få for livsbetingel
serne på jorden. Produceret af Midtsønderjyllands Museum.

2. sept. til 
31. okt.

Maleri, keramik og skulptur
Tre kunstnere, Lily Troelsø, Hanne Torpe Alkærsig og Karin 
Christensen fra Sjælland og Bornholm udstiller deres arbej
der.

25. sept. Cand. scient, pol. Per Henrik Petersen, Miljøstyrelsen, holder 
foredrag om ozonlagets nedbrydning og forholdsregler her
imod. På grund af pladsmangel afholdes dette arrangement på

\_____________
Gram Bibliotek. Kl. 19.30
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på de nordslesvigske museer
Indtil 31. dec.
2. sept, til 
31. dec.

Museet Holmen Løgumkloster
Lokalhistorisk udstilling om Storegade.

Moderne svensk kirkearkitektur af Rolf Bergh.

Skærbækegnens Museum
Åbningstider:
Tirsdag-fredag kl. 10-17, lørdag-søndag kl. 14-17, 
mandag lukket.

Dansk gymnastik - folkelig kultur
Nutidens idræt, især fodboldlandshol
dets præstationer, følges med stor in
teresse af mange; men idrættens histo
rie synes derimod at være næsten helt 
glemt. Det rådes der bod på i en særud
stilling på Museet på Sønderborg Slot 
25. september til 28. oktober. Udstillin
gen er produceret af Danmarks Høj
skole for Legemsøvelser og Projekt 
Danmarks Idrætsmuseum med støtte 
fra Kulturministeriet. Den har været 
vist i en fransk version ved det dansk- 
franske kulturudvekslingsprogram i 
1988. Kultur er ikke blot ballet turneer, 
symfonikoncerter og kunstudstillin
ger, men omfatter også mere folkelige 
områder som sport. Det fremgår klart 
af udstillingen, at gymnastik er - og har 
været - en markant del af det brede 
kulturliv.

På internationalt plan har Danmark 
spillet en betydelig rolle indenfor 
idræt, især i gymnastikkens historie. 
Danmark var således det første land i 
verden, der indførte gymnastik i det 
almene skolevæsen. Det skete i 1814, og 
gennem 1800-årene spillede dansk tra
dition en ikke ubetydelig rolle i gymna

stikkens historie og påvirkede udlan
dets gymnastik. Gennem vort eget år
hundrede har danske hold med stor 
succes vist gymnastik over det meste 
af verden.

Udstillingen består afen planche- og 
fotostatdel samt tidstypiske dragter og 
nogle forskellige videofilm spændende 
fra Niels Bukh gymnastik og Bertram 
kvindegymnastik i 1920erne til rytmisk 
gymnastik i 1960erne. I samarbejde 
med idrætsforeningerne i Sønderborg 
og byens lokalhistoriske arkiv vil der 
blive suppleret med lokalt materiale. I 
weekenden 13.-14. okt. vil der være 
opvisning med gymnastikhold på Søn
derborg Slot. Mere herom følger i dags
pressen.

Idræt er en iøjnefaldende del af 
dansk nutidskultur, men kun få er 
opmærksomme på, at specielt gymna
stik har været en del af dansk kultur
tradition, og et af de felter, hvor vi har 
kunnet give inspiration ud over lande
grænserne. Kom og se mere om gym
nastikkens udvikling fra folkeopdra- 
gelse til motion i udstillingen på Søn
derborg Slot.
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fortsat fra side 267

gøre af dem, fra de første spæde forsøg på 
en egentlig forskning o. 1800 frem via bl. a. 
Svend Grundtvig, Olrik og Evald Tang 
Kristensen til tiden efter 2. verdenskrig. 
Derefter følger afsnit om udviklingen i en 
række udvalgte lande i Skandinavien og 
det øvrige Europa. Til sidst bringes omtale 
af nogle væsentlige nationale symboler, der 
har haft betydning for dansk og tysk i 
Sønderjylland.

Inge Adriansen påviser, hvorledes folke
minderne - fra begge sider - har været 
brugt som »beviser« på det oprindelige 
danske, henholdsvis tyske tilhørsforhold, 
en argumentation, som vi i dag ved er af 
tvivlsom værdi, idet folkeminder, folketro 
og skikke ofte er forbavsende internationa
le. Det samme gælder forøvrigt kunst og 
håndværk. Alligevel har man i tidens løb 
ivrigt argumenteret for, at netop denne 
eller hin detalje viste om et område eller et 
begreb var af den ene eller den anden 
nationalitet, mens det ofte viser sig, at det 
ikke i første række er detaljerne, der er 
afgørende, men helheden, den måde, detal
jerne sættes sammen på og indgår i et 
samlet hele.

Bogen er meget grundig, og den er ud
tryk for et enormt forskerarbejde. Netop på 
den baggrund kan det undre, at Inge 
Adriansen i afsnittet om den tidlige patrio
tisme nævner en latinsk klagesang fra 1329 
som udtryk for dansk nationalfølelse, men 
undlader at omtale Saxo, der dog nok må 
antages at have haft større betydning for 
dannelse af dansk nationalitet end den 
nævnte elegi. Også flere af de historiske 
folkeviser kunne have været nævnt. Det 
samme kan siges om Erik Pontoppidans 
skrifter »Fejekost til at udrense den gamle 
papistiske og hedenske surdej« (1736) og 
»Om det danske sprogs skæbne i Sønder
jylland« (1745), hvoraf det sidste nævnes i 
litteraturlisten, men ikke omtales i teksten, 
skønt begge i høj grad er baseret på ind
samling af folkeovertro og folkesprog i 
Sønderjylland (Als).

Side 71 står, at »Fischer havde grundlagt 
det første dansksindede ugeblad i 1839 i 
Aabenraa, »Apenrader Wochenblatt«, som 

han redigerede frem til Treårskrigens ud
brud i 1848«. I en bog om netop »Folkemin
der og modersmål« burde det nok have 
været nævnt, at bladet få måneder efter 
grundlæggelsen (1. april 1840) skiftede 
navn til »Ugeblad for Aabenraa« og dermed 
også sprog.

I omtalen af danske folkemindesamlere i 
Sønderjylland 1890-1914 nævnes mange 
betydelige personer, men vesterboen Lo
rens Borst (1839-1892) glimrer ved sin fra
værelse, uagtet han har foretaget værdiful
de optegnelser. Bl.a. skrev Borst en del 
novellistisk behandlede sagn til Drøhses 
Almanak i 1880erne og 1890erne - o. 1920 
udgivet i bogform som »Schleswigske 
Folkesagn«. Den ejendommelige stavemå
de er i sig selv et eksempel på modersmå
lets betydning. Bogen blev udgivet på den 
tyske bogtrykker Schützes forlag i »Hader
sleben«, men på dansk.

Side 88 omtales Julius Langbehns bog 
»Rembrandt als Erzieher«, hvori han gør 
både Rembrandt og Shakespeare til gode 
tyskere. I en afhandling som denne havde 
det måske været på sin plads at nævne, at 
også Thorvaldsen vederfares den samme 
ære.

I omtalen af de såkaldte »nationaldrag
ter« i den nationale opbyggelses tjeneste 
kunne man ved siden af F. C. Lunds dragt
billeder også have nævnt malere som Julius 
Exner og Carl Ludwig Jessen. Især Exner 
har i den henseende spillet en enorm rolle 
uagtet hans dragter og interiører er lige så 
uhistoriske og urealistiske som F. C. 
Lunds.

Der er bemærkelsesværdigt få trykfejl, 
og de fleste er helt uden betydning, men 
side 110 citeres et flyveskrift med teksten: 
»Indstil jer i overensstemmelse med jeres 
afstemning!« - Meningen er helt klart, at 
der skulle stå »afstamning« - og det er jo 
noget ganske andet.

Bogen har meget grundige noter og en 
enorm litteraturliste. Men et register sav
nes meget. Billedstoffet er godt og udbyg
ger teksten på glimrende vis. Det tætte tryk 
og de små typer gør bogen meget kompakt, 
og at sige, den er på godt 200 sider er faktisk 
falsk varebetegnelse. Blev teksten ombrudt 
til almindelige bogsider ville den fylde o.
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600 sider! Så der er virkelig tale om et 
kæmpearbejde.

Nok kan der gøres indvendinger imod 
småting. Men i helheden betyder det intet. 
Det er et værdifuldt værk af blivende 
betydning, Inge Adriansen har givet os. Og 
forlaget har sørget for et flot og udsøgt 
udstyr.

Det er en bog, som er god at få forstand 
af.

H. E. Sørensen

Seværdigheder i Slesvig-Holsten

Slesvig-Holsten. Borgens Kulturguide i farver. 
258 s. Revideret dansk udgave af Knaurs Kultur
führer fra 1983. Pris: 198 kr.

For første gang foreligger der på dansk en 
kulturguide eller rejsefører til forbundslan
det Slesvig-Holsten. Bogen omtaler over 
1500 seværdigheder og rummer ca. 200 
farvebilleder af en meget høj kvalitet og et 
fyldigt antal kort og tegninger. Især slotsin
teriører og kirkeinventar er fremragende 
gengivet, og beskrivelsen af arkitektur og 
udsmykning i kirker og slotte er på et 
fagligt højt plan med mange præcise oplys
ninger. På dette punkt formår bogen at give 
kyndig vejledning både til den forudsæt
ningsløse og til den, der i forvejen er ganske 
velbevandret i de to hertugdømmers kul
turhistorie.

Ifølge forlaget omtaler bogen »alle væ
sentlige seværdigheder«, men dette er des
værre langtfra tilfældet. Forfatternes kul
turbegreb er indskrænket til især at omfat
te kunsthistorie, og man leder forgæves 
efter seværdigheder som Ejderdæmningen 
med det imponerende ingeniørarbejde, kir
kegåden i Ladelund og mindesmærket i 
Svesing for døde KZ-fanger. Også andre 
mindesmærker, der fortæller om væsentli
ge begivenheder i regionens historie, er 
udeladt, f. eks. mindesmærkerne i Hem- 
mingsted og Sehested. Der synes ikke no
gen tendens i udeladelserne, således glim
rer også Bismarck på Aschberg ved sit 
fravær. Væsentlige fortidsminder er ligele

des udeladt. Regulære fejl forekommer 
også. Istedløven nævnes således opstillet 
to steder, både ved Isted (s. 232) og på den 
gamle kirkegård i Flensborg (s. 76), og det 
er ikke den 10. juli, men 25. juli, at dansksin
dede samles her for at mindes slaget. I 
forordet hævdes, at Frederik 7. i 1849 
udråbte grundloven for kongeriget og her
tugdømmet Slesvig, og at dette var medvir
kende til treårskrigen. Ved en nyudgivelse 
af bogen bør især forordet gås nøje efter.

En iøjnefaldende svaghed for den almin
delige turist er, at så væsentlige seværdig
heder som de over 120 museer i Slesvig- 
Holsten enten overses eller får en meget 
ringe eller helt tilfældig omtale. Det store, 
fortræffelige frilandsmuseum ved Molfsee 
nær Kiel affejes med to linjer, mens en 
enkelt landbrugsbygning som Ostenfeld- 
gården får seks linjer.

Forlaget bør roses for, at den danske 
folkegruppe i Sydslesvig er synlig i mange 
sammenhænge. Mindretallets kirkerum, 
skoler og forsamlingshuse omtales, og bo
gen redegør for de mange bygninger, der 
bærer indskrifter af danske konger. Ved 
oversættelsen er fordanskningen endog 
strakt så vidt, at Uwe Jens Lomsen beskri
ves som oprører og forfatter til agitatoriske 
skrifter. Stednavne kan være et problem i et 
grænseland, men forlaget har løst dette på 
forbilledlig vis ved at anføre danske navne
forme efter de tyske.

Trods nogle kritiske bemærkninger kan 
bogen anbefales til rejser syd for grænsen, 
hvis man supplerer den med Fr. Rudbeck: 
På opdagelse i Sydslesvig (1981). Her er 
kulturopfattelsen meget bredere. Vedrø
rende forbundslandets museer kan man 
afhjælpe manglen ved at anskaffe et kort 
med samtlige museer kort beskrevet med 
indhold og åbningstider. Med disse forbe
hold kan enhver gå i gang med at planlæg
ge rejser i det store område fra grænsen til 
Lauenburg.

ia

Hæste nummer af månedsskriftet udsendes med 
postvæsenet den 9. oktober.
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Svendelavenes velkomster

Fra mange af de gamle mester- og sven
delav er bevaret et righoldigt inventar af 
genstande, som blev benyttet ved udfø
relsen af de forskellige lavsceremonier. 
Især svendelavene skaffede sig righoldi
ge samlinger, ofte af kostbare sølvarbej
der. Vigtigst blandt disse var den såkald
te velkomst.

Velkomsten var lavets hellige kar. Det 
skulle behandles med største ærbødig
hed og respekt, og blev kun benyttet 
under anvendelse af mange og ordrige 
formler. Man skulle modtage velkomsten 
barhovedet og sømmeligt påklædt, og 
det var i nogle lav ikke tilladt at berøre 
den med de bare hænder. Velkomsterne 
fra 1700årene er ret ensartede i opbyg
ning: en høj, slank pokal på fod; på låget 
står en håndværkersvend i kavalerdragt 
og med kårde ved siden; i hånden holder 
han en lille fane, »fløjen«.

Velkomsten, der er vist på forsiden, 
side 241, er 52 cm. høj og findes på 
Flensborg Bymuseum. Den stammer fra 
bødkersvendenes lav i Flensborg og er 
fremstillet af den lokale guldsmed Paul 
Buchholtz i 1742. Pokalen hviler nederst 
på tre kronede løver. Manden øverst på 
låget står på en bødkertønde og er iført 
datidens »søndagsdragt« med trekantet 
hat - kården har han tabt undervejs!

Rundt om pokalens kar hænger 14 
sølvskilte. Disse skilte var som en del af 
optagelsesgebyret skænket af nyudlærte 
svende og bar svendens navn og lavets 
symboler. På den måde fik lavet gennem 
årene samlet sig så mange skilte, at de 
med mellemrum kunne indsmeltes, f.eks. 
til en ny velkomst eller et bæger. Det var 
dog ikke alle nyoptagne svende, som gav 

et skilt. Efterhånden blev det mere al
mindeligt at betale et beløb til lavskas
sen.

De fleste sølvskilte på bødkersvende
nes velkomst har form af et ovalt skjold 
med opbøjet rand prydet at et akantusor- 
nament. Midt i skjoldene ses eksempler 
på bødkernes værktøj, passer, økse, 
båndkniv, tøndebånd og færdige tønder, 
og man læser giverens navn, hjemsted 
og årstal. Men der er også andre former 
for skilte, og to af skiltene hænger i et 
smukt fire-marks stykke fra Frederik 4.'s 
tid. Et enkelt skilt har dansk påskrift. De 
ældste skilte er fra 1717, året før bødker
svendene fik deres egne artikler. Disse 
skjolde har nok hængt på en ældre vel
komst, som i dag er gået tabt. Mange af 
navnene er også optegnet i bødkersven
denes protokol. Om denne og om skik og 
brug i lavet kan der læses mere side 
243-50.

I Danmark blev der i 1681 udstedt et 
forbud mod svendenes ret til at holde 
sammenkomster, og i de følgende år blev 
en del lavsinventar konfiskeret. Derfor er 
der i dag kun bevaret et par lavsvelkom
ster fra 1600årene. Den tidligste stammer 
fra Københavns buntmagerlav og er fra 
1604. Den ældste kendte velkomst fra et 
svendebroderskab er de københavnske 
drejersvendes tinpokal fra 1665. Først fra 
1699 kunne lavene igen samle sig skatte, 
og en del velkomster er derfor bevaret fra 
det følgende århundrede. Fra Flensborg 
er bevaret hele to velkomster fra 1600- 
tallet, nemlig bagernes fra 1673 og skræd
dernes fra 1699. Velkomsterne er et fast 
led i museernes udstillinger om de gamle 
håndværk.

Lars N. Henningsen

272 SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 9-90




