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Til abonnenterne!
I sidste nummer af Sønderjysk Månedsskrift
bad vi læserne meddele redaktionen, om
man foretrak et mindre S. M. til den gamle
pris fremfor et S. M. i det vanlige omfang
til en højere pris.
Det er en stor fornøjelse at kunne med
dele, at vi overhovedet ikke fik svar på den
ne anmodning - ikke et eneste.
Men med endnu større fornøjelse kan vi
fortælle, at vi modtog adskillige henvendel

ser - både skriftlige og mundtligt -, i hvilke
man gik ind for den foreslåede prisforhøj
else.
Vi siger tak - også for de anerkendende
ord, der fulgte med tilsagnene, og vi forhøjer
herefter, om ikke med glæde, så dog i gen
sidig forståelse med læserne abonnements
prisen til 52,- kroner fra nytår.
Med venlig hilsen
redaktionen

En kirke bygges
Kirkespil om Ansgars komme til Danmark og kristendommens indførelse.

*

Spillet opføres af lokale amatører.
I hovedrollerne: Hans Jørgen Henningsen og Kirsten Hersbøll.
Tekst: Per Jespersen.

*

Øster Højst kirke den 26. og 27. januar 1976 kl. 20.00.

*

Billetbestilling: Tlf. (04) 74 53 76.

Frederik Faber: Mindernes Bog
Pris (kartonneret): 30 - kr.; for tiden 4-5%
moms = 28,50 kr.
»Mindernes Bog« kan bestilles hos udgiver
ne:
Lions Club, Haderslev

En gammel Haderslev-dreng fortæller i den
ne bog på levende måde om sin barndom
og skoletid 1900-1916.
Bogen, der er trykt på glittet papir, er smukt
udført og forsynet med talrige illustrationer
fra perioden.

Haderslev Museum - Udstillingen

»Vi bygger nyt museum
i Haderslev«
1. december 1975 - 1. februar 1976
Arkitekttegninger og modeller af den nye
bygning.
Haderslev Justérvæsen med vægte, lodder
og mål.

v. prokurist Jørgen Bjerregaard, Øsbygade
46, 6100 Haderslev. Tlf. (04) 58 43 20.

Urmagervæsen med værksted med ure og
instrumenter.
HUSK konkurrencen for skoleelever!

HADERSLEV MUSEUM
ÄSTRUPVEJ 48.6100 HADERSLEV
Åbningstider:
Hverdage 10-17, søn- og helligdage 10-12
og 14-17.
Museet er lukket 1. juledag og nytårsdag.

Bymuseet i Flensborg
Udstilling 7. 12. 1975 - 11. 1. 1976:
Billedhuggeren Karlheinz Goedtke
Åbent daglig kl. 10-13 og kl. 15-17. Søndag kl. 10-13. Den 24. og 31. dec. kl. 10-12, den 26.
kl. 10-13, og 25. dec. samt 1. jan. er der lukket.

»Bryggepigerne« Ellen Christensen og Kirsten Petersen er parat til at hælde den kvær
nede malt fra gryden over i klædet i hårsien.

Ølbrygning som husflid
AF ANNE-HELENE MICHELSEN

Det er ikke så svært at gå de store brygge
rier i bedene og selv fremstille sit øl.
Fysioterapeut Anne-Helene Michelsen,
Åbenrå, har med held eksperimenteret i sit
køkken og beretter her om fremgangsmåden
og det velsmagende resultat.
I tilgift får de læsere, der skulle nære øn
ske om at fremstille øl til et lille julegilde eller ny tårs s elskab, det sidste kan lige nåes
-opskriften på brygning af 3-400 flasker øl.
Det er en gammel, prøvet opskrift, og den
er gengivet efter hukommelsen af den 81årige fru Dusine Jensen, Grønnegården, den
87-årige fru Eline Christensen, Slotsgade,
den 84-årige fru Ellen Olsen, Grønnegården
og den 93-årige fru Kathrine Holm, Sønder
port.
1975-12

Ved den årlige udstilling på egnsmuseet
»Jacob Michelsens gård i Kois trup«, som i
reglen holdes omkring Mikkelsdag det vil
sige 28.-29. september var emnet i år
»Hjemmebrygning af øl« efter oldemors op
skrift.
For at kunne få denne udstilling »op at
stå«, som man siger, måtte vi (det er muse
ets arbejdsgruppe) ud og snakke med gamle
kvinder, som endnu kunne huske, hvorledes
der bryggedes øl på de gårde, hvor de havde
været ude at tjene som unge. Vi fandt hel
digvis frem til flere 85—90-årige kvikke ol
demødre, som beredvilligt fortalte om deres
ungdomstid, når de fungerede som brygger
piger under en dygtig husmoders vejledning
på forskellige gårde i Nordslesvig. Så nu er
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museet ejer af flere udmærkede opskrifter,
for hver gård havde sin egen helt specielle
opskrift, det vil sige en nedskrevet opskrift
fandtes ikke dengang; man gjorde blot, som
man altid havde gjort på denne gård, hvor
den nygifte kone lærte kunsten af sin svi
germor for siden selv at lære brygningens
svære kunst videre til sin sønnekone.
Straks fra den første lille omtale i avisen
af den forestående udstilling om »ølbryg
ning« reagerede folk fra fjern og nær, og vi
fik tilbud om at få en nylavet ølkrans til
brygningen fra Vamdrup, da det var umu
ligt for os at opdrive en gammel sønderjysk.
Senere fik vi at vide hos en af de ældre for
tællere, at man aldrig havde brugt ølkrans
i Sønderjylland, men derimod store rensku
rede teglsten til at tørre gæren på. Så blev vi
så kloge.
Det næste store problem var at skaffe malt
(spiret, tørret byg). Til sidst fik vi det tip,
at henvende os til Fuglsangs Bryggeri i Ha
derslev, som beredvilligt forærede os 5 kg
malt og desuden humle, som heller ikke var
til at opdrive i juni måned. Den første bryg
gedag var berammet til St. Hansdag den 24.
juni, og ude på gården i Kolstrup mødte to
bestyrelsesmedlemmer Kirsten Petersen og
Ellen Christensen, som sammen med under
tegnede ville prøve den første brygning ef
ter en opskrift fortalt af fru Dusine Jensen,
Grønnegården, Åbenrå. Hun havde som ung
været med til at brygge øl på en gård ved
Broager. Vi måtte mest anvende nutidige
kogegrejer.

Man tager en maltkværn
Brygningen startede vi med at knuse et
kilo malt på en lille maltkværn, der er fun
det oppe på gårdens loft. Derefter blev mal
ten sat i blød, mens vi fik en stor gryde vand
i kog. Så hældte vi den opblødte malt over
i en stor hårsi, og oven over lagde vi den
kogte humle. Hårsien med malt og humle
blev så stillet i en anden stor gryde, og det
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kogende vand blev hældt ned over. På den
måde samles »urten« i bunden af gryden,
og humlesmagen og humlens konserverende
evne siver med ned. Tilbage i sien har man
mæsken.

Ihærdige gærceller
Derefter skulle gryden med »urten« stå
roligt på et tilpas lunt sted og afkøles til ca.
20-22 grader celsius. Da den varmegrad var
opnået, var klokken blevet 21,00. Og nu
skulle gæren sættes på. Selvfølgelig havde vi
ikke kunnet opdrive ølgær, men vi tog no
get bagegær, opløste det i vand og rørte det
ud i urten.
Nu var det meste af bryggerarbejdet gjort,
og så kom vi til den vigtigste proces »gæ
ringen«. Nogle af de gamle har fortalt, at de
stod op om natten, for at se, om gæringen
ville lykkes, alt afhang af den, og den kun
ne så nemt mislykkes, for eksempel hvis
bryggerkaret ikke var blevet skuret godt
nok. Meget stod jo på spil, for man bryg
gede tit af 40-50 kg malt (en formue den
gang), og hvis øllet blev surt, skulle det al
ligevel drikkes, der var ikke råd til at smide
øllet væk. Ikke blot velsmagen stod på spil,
også gårdens renommé. Ja, mangen bryg
gerpige stod op om natten for at se, om de
små gærceller arbejdede, og når hun så kig
gede ned i gærkarret, og fik øje på det liflige
syn af boblende gærblærer, gik hun beroli
get til sengs igen, for næste morgen at følge
slutningen af gæringen, som helst skulle
være afsluttet til middag.
Gæringsprocessen St. Hansdag 1975 på
Jacob Michelsens gård lykkedes også, det vil
sige alt var i orden både om natten og om
morgenen, men oh ve! gæringen forsatte
hen på eftermiddagen og ud på aftenen, og
næste dag og havde begyndt på det tredje
døgn. I min uvidenhed troede jeg, at denne
bryg blev særlig god. Tredje dag blev øllet
derpå hældt på flasker, og sat hen på et kø
ligt mørkt sted i et gammelt skab.

Efter en måneds tid skulle øllet smages,
og det var »surt«. Dette fortalte jeg fru Dusine Jensen, som alvorligt spurgte mig: Har
du brygget i tordenluft? Ja, det måtte jeg
indrømme, og jeg fortalte også, at øllet hav
de gæret i tre dage.
»Jamen kære, så har øllet jo sidegæret.
Det er tordenluftens skyld, husk det en an
den gang, men lad nu bare øllet stå, det kan
såmænd blive godt til udstillingen den 29.
september, og så kan du godt komme lidt
snaps ned i hver flaske. Du må endelig ikke
kassere øllet, det gjorde vi aldrig på den
gård, hvor jeg tjente.«

01 og fedtegreveklemmer
Dusine Jensens råd blev fulgt, og øllet
blev smagt og drukket i udstillingsdagene.
Vi bryggede dog igen i august, og det blev
også drukket i udstillingsdagene. Dette øl
blev kaldt »Kolstrupperøllet« til forskel fra
»Klosterøllet«, som var blevet brygget af
Petrea Schmidt og Ellen Berg i Løjt Kloster.
Også denne bryg blev nydt i udstillingsda
gene af gæsterne, som samtidig smagte
Edith Kraghs hjemmebagte rugbrød med
fedtegrever.
Ved åbningen af udstillingen udbrød en af
journalisterne, som havde fået at vide, at nu
måtte han hverken sammenligne hjemme
brygget øl med Carlsberg, Tuborg eller Fugl
sang, men kun drikke det for, hvad det var,
nemlig: malt - humle - vand + gærings
proces, og da udbrød han: »Jamen, det sma
ger jo godt!«. Andre gæster ved åbnings
højtideligheden sagde det samme, og ar
bejdsgruppens medlemmer åndede lettet op
og var nu knap så nervøse for selve udstil
lingsdagene, da der kom gæster fra fjern og
nær.

01 er nu ikke altid rigtigt øl
Der var flere hjemmebryggere iblandt,
især herrer, men de bryggede efter den »ke

miske metode«, hvortil man kan købe alle
remedier hos materialisten, fortalte de. Deres
produkt smagte også godt, men havde igen
sin egen smag, og ægte »hjemmebryg« fra
oldemors tid var det ikke.
Et meget interessant indslag i udstillings
dagene var en filmsforevisning af »Hjem
mebrygning på en jydsk gård«, som den
foregår den dag i dag. Skoleinspektør Elkjer-Pedersen fra Smidstrup havde et par
uger inden udstillingen forespurgt, om han
måtte komme og rulle en film, som han selv
havde optaget i marts 1975, og således »væ
re med i legen«, som han udtrykte sig. Vi
tog med glæde imod tilbuddet. På filmen så
vi nu hele brygger arbejdet, lige fra hvor
kar, gruekedel og spande blev skuret og
skoldet, og indtil øllet i spande blev båret
ned i gårdens ølkælder, og hældt på store
tønder, der stod på trækarstole på kælder
gulvet. Vi fik at vide at »høstøllet« helst
skal brygges i marts, for at blive rigtig godt,
og at det øl som kaldes »juleøl« blev bryg
get på ekstra rigeligt malt og hældt på en
lille tønde for sig, som kun brugtes i julen.

Ølkælder under storstuen
Det mest interessante ved filmen for mig
var gårdens ølkælder, en mørk stenmuret,
lav kælder, som lå under storstuens gulv, og
hvortil en lem i gulvet gav adgang. Pludse
lig gik det op for mig, at der også fandtes
en rigtig ølkælder på gården i Kolstrup. Fra
barn har jeg undret mig over, at gårdens
kælder fandtes under gulvet i et lille rum
som før i tiden hørte med til storstuen (æ
pissel), men dengang brugtes som pigevæ
relse. Adgangen til kælderen skete gennem
en lem, som lå ligeud for pigekammerdøren.
Der var strengt påbud om altid at se efter,
at lemmen til kælderen var lagt forsvarligt
på sin rampe. Grunden var, at engang var
en af gårdens unge piger en mørk vinteraf
ten dumpet ned i kælderen. Heldigvis slap
hun med en slem forskrækkelse. Nu forstod
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jeg af filmen, der blev forevist i udstillings
dagene, at gården i Kolstrup også har en øl
kælder, og den ligger under storstuens gulv
og er intakt den dag i dag.

Det »davle øl«
passede man ikke så nøje på
Hjemmebrygget martsøl af 40-50 kg malt
var en formue i gamle dage, og ikke enhver
måtte gå ned i kælderen og hente en kande
øl. Derfor dens plads under storstuens gulv,
hvortil kun konen på gården havde adgang.
Det »davle øl« derimod, som blev brygget
en gang om måneden eller som behovet var,
stod i kammeret lige ved køkkenet; der måt
te pigerne gerne komme, for ølkammeret
brugtes også som spisekammer.
Ja, ved hver udstilling som holdes her på
Jacob Michelsens gård hvert år ved »MIKKELSMESSETIDE«, får vi næsten altid ting
at vide fra forrige tider, som er gået i glem
mebogen for nutidens mennesker.
Ved denne årsudstilling om hjemmebryg
ning af øl, fik vi således forklaringen på,
hvorfor der ikke findes gamle ølgærkranse
i Sønderjylland, og ligeledes hvorfor der
endnu på flere gårde findes en kælder under
storstuens gulv.

Opskrift på 3-400 flasker godt,
gammeldags øl
Redskaber og fremgangsmåder
ved ølbrygning:
Redskaber:
1 større kedel, gerne en gruekedel, til
kogning af vand. 1 øltønde, et løbekar,
(det er et kar med et hul til en hane tæt
ved bunden), et gærkar, en lille trærist,
eller dørslag med klæde over), en rørpind,
en strippe, (det er en øse), en ølhane, en
ølske, en trætragt, en karstok, et knippe
langhalm og en gryde.
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Øl-opskrift: til ca. 110 liter hjemmebryg
bruges:

45
5
V2
1
1

kg malt
kg valset havre
kg humle
1 gær (kan købes på bryggeri)
kg mørkt farin.

Brygningen:
Først gøres alle redskaberne rene (intet sæ
bestof), så skoldes alt i kogende vand. Tyvetredive spande vand koges i gruekedlen, hæl
des i gærkarret og svales af (lunkent) inden
malten hældes i. Malten røres godt rundt,
står derpå i ro ca. V2 time. Imedens koges
humlen i 5 1 vand. Løbekarret gøres klar
ved at træristen, eller dørslag med klud over,
anbringes over tappehullet som filter. Nu
bredes langhalmen jævnt ud i bunden af lø
bekarret, skoldes, og dette vand bortkastes.
Når humlen er kogt, øses den over langhal
men, står ca. 1 time, tappes af og hældes i
den på plads lagte øltønde (kælder). Derpå
varmes malten, (nu kaldet mask) i grueked
len godt igennem, må ikke koge, øses over
humlen på langhalmen, trækker 1 time, tap
pes derefter over i gærkarret, og et par
spande vand koges til at slå over masken til
kraften af masken på langhalmen er brugt.
Skal vare ca. l-l1/2 time mellem hver gang,
man slår kogende vand over masken. (En
bryggepige skal helst være doven, lyder et
gammelt ord).
Altså - god tid mellem hver gang vand
slås over masken.
Øllet svales nu ned til ca. 15-20 grader,
så hældes gæren over, karret dækkes med
et lagen, står til næste dag, gæren skum
mes af, når gæringen er faldet til ro. Kom
mes på tønden, plus farrinen, der opløses i
lidt lunkent øl. Spundsei på - og i løbet af
ca. 14 dage - skulle der være godt øl at
tappe. Som jeg lærte brygningen af min
svigermor i 1935, og hun mange år før af
sin mor.

Poppounderet og Slesvig
AF GÜNTER WEITLING

Klerken Poppos navn blev kendt ud over
Europa, da han omkring år 960 bar jern
byrd og derved bevægede Harald Blåtand
til at gå over til kristendommen, skriver
lektor, dr. Günter Weitling, Nybøl, der for
tæller om underet og dets historiske betyd
ning.

I april/maj - nummeret af Sønderjysk Må
nedsskrift 1975 har redaktør Bjørn Svens
son blandt andet gjort rede for Ansgars
indsats i Danmark i en fremstilling, der
er i nøje samklang med den nyere danske
og udenlandske ansgarforsknings resultater,
og som ved sit videre perspektiv giver en
glimrende indføring i en af de mest spæn
dende og epokegørende perioder i den dan
ske historie. Den omtalte problemstilling
er et af de områder, hvor lokalhistorien
samtidig er blevet til landshistorie. I til
knytning til et af antikvar Mogens Bencard
stillet spørgsmål, om det er Ribe eller Sles
vig, der er Ansgars by, plæderer redaktør
Bjørn Svensson med vægtige argumenter
i artiklens slutning for Slesvig som det sand
synlige sted for Ansgars virke.
Bjørn Svensson har desuden i en udførlig
redegørelse for den store Jellingstens kro
nologiske indplacering i Sønderjysk Måneds
skrift nr. 9/1974 omtalt klerken Poppo,
hvis optræden i Danmark har sat sig varige
spor. Selve jernbyrden og dens indplacering
går denne artikel dog ikke nærmere ind på.
Diskussionen: Slesvig - Ribe - Jelling er
imidlertid også af interesse, hvad denne
endnu mere bemærkelsesværdige hændelse
fra den nordiske missions tidligste tid an
går. Gudsdommen ved Poppo for danske
kongen Harald Blåtand omkring år 960 er

en begivenhed, der muligvis har fundet sted
i egnen omkring Slesvig1.
Beretningen om jernbyrden2, som skulle
have bevæget kongen til at antage kristen
dommen og lade sig døbe, er vel bevidnet
i en lang række kilder og desuden interes
sant derved, at det er den første hændelse i
den danske historie overhovedet, som udløs
te et ekko i hele Europa. Helt til Italien og
Spanien trængte budskabet om »mirakel
manden« Poppo, medens »Nordens Apo
stel« Ansgars gerning i det store og hele in
gen genlyd gav og ikke førte til det tilsig
tede resultat3.

1. Navneformen Poppo, Poppa eller Poppe
synes at have været gængs dengang jfr.
bispelisteme hos A. Hauck: Kirchenge
schichte Deutschlands 3. del, Leipzig 1906,
s.988 ff. Der kan heri påvises syv biskop
per af dette navn i det 10. og 11. århund
rede, hvoraf ingen imidlertid med sikker
hed kan identificeres som undergøreren
Poppo.
2. Det fagligt anvendte udtryk er ordal = dom.
Gudsdommen er en slags appel til Guds
egen dom. I bibelen anvendes gudsdommen
såvel for det civilretslige område som foi
det religiøse område. I middelalderen an
vendes metoden i forskellig form som
afgørende bevis for skyld eller uskyld i
udstrakt grad. Jfr. J. Grimm: Deutsche
Rechtsaltertümer.
3. Jfr. araberen at-Tartuschis beretning fra
Slesvig fra ca. 975, der kun beretter om »et
lille antal, der er kristne«. Georg Jacob:
Arabische Berichte von Gesandten an ger
manische Fürstenhöfe aus dem 9. und 10.
Jahrhundert. Quellen zur Deutschen Volks
kunde, Berlin u.Leipzig 1927, s.29.
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Poppounderet skildres her i tilknytning
til den ældste kilde, Corweymunken Widu
kinds beretning fra omkring år 967. De
talrige senere tyske, danske og islandske
kilder er i det væsentlige identiske med
denne beretning4.

Poppos jernbyrd
I anledning af et gæstebud, som kong Ha
rald Blåtand, der døde ca. 985, deltog i, kom
det til en strid om trosspørgsmål. Danskerne
hævdede, at Kristus nok var en gud, at der
imidlertid fandtes andre guder, som viste
menneskene langt større tegn og undere,
og som derfor måtte være større end Kris
tus. Klerken (clericus) Poppo aflagde i mod
sætning til denne påstand vidnesbyrd om,
at den treenige Gud var den eneste sande
Gud, medens afguderne var dæmoner. Ha
rald spurgte så, om Poppo var villig til selv
at føre bevis for denne påstand, hvilket
Poppo straks indvilligede i.
Klerken blev nu bevogtet indtil den føl
gende morgen. Et tungt jernstykke blev
holdt over ilden, indtil det var glødende,
og det pålagdes Poppo at bære det glødende
jernstykke. Det er sandsynligvis en dansk
tradition, når Adam af Bremen, Saxo og
billederne fra Tamdrup-alteret i stedet for
jernstykket nævner en glødende jernhand
ske. Saxo, der lader Poppo aflægge vidnes-

4. Scriptores Rerum Germanicarum in usum
Scholarum ex Monumentis Germaniae
Historicis Separatim Editi Widukindi Monachi Corbeiensis Rerum Gestorum Saxonicorum Libri Tres. Editio Quinta, Hannoverae 1935. H.E. Lohmann, ny bearbej
delse af Poul Hirsch, s.140 f.
5. Adam von Bremen: Hamburgische Kirchen
geschichte (Die Geschichtsschreiber der
deutschen Vorzeit, bd.44; B. Schmeidler,
Sigfr. Steinberg), Leipzig 1926, s.87.
6. Johannes von Schröder: Topographie des
Herzogthums Schleswig, Schleswig 1837,
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byrdet for Sven Tveskæg, føjer til, at Poppo
stak sin hånd så langt ind i handsken, at
den næsten nåede ham til albuen. For at
feje enhver tvivl bort lader Adam af Bremen
Poppo foretage et yderligere mirakel. Me
dens han nemlig stod midt iblandt folket
iført en voksovertrukket skjorte, befalede
han i Guds navn Lt antænde den. Han selv
hævede øjne og hænder mod himlen og ud
holdt tålmodigt luerne, indtil skjorten var
brændt helt op. Dernæst bekendte han med
en munter og fornøjet mine, at han ikke
engang havde mærket røgen fra branden5.
I følge Widukind greb Poppo uden tøven jer
net og bar det, indtil kongen anså det for
at være tilstrækkeligt. Da hånden var
uskadt, var alle overbeviste om, at Poppos
tro var i overensstemmelse med sandheden.
På grundlag af gudsdommen besluttede kon
gen, at alene Kristus fremtidigt måtte dyr
kes. Han påbød sine undergivne at forkaste
afguderne, og han viste selv præsterne den
ærbødighed, der tilkom dem.

Hvem var Poppo?
Hvad enkeltheder angår, indeholder kilde
materialet en række afvigende opfattelser.
Gesta Treverorum gør således Poppo til
ærkebiskop af Trier6 og forveksler ham
med Ansgar7. Medens Widukind bruger
betegnelsen clericus og episcopus om Pop-

S.162 kalder Poppo »einen Nordfrisen«.
7. Gesta Treverorum. Ed. G. Waitz, Munumenta Germaniae Historica Tom VIII,
Hannoverae MDCCCXLVIII, s.173 ». . ., a
quibus et Ansgarius vocatur«. Det mest
omfattende overblik over den litterære
tradition giver: Sture Bolin i Lunds Uni
versitets årsskrift, ny serie, 1931 afd.I,
bd. 27 nr. 3, s.63 ff. Jfr. også Georg Han
sen: Grundtræk af en historisk metode,
udg. Dansk Historisk Fællesforening 1963,
s.44 ff.

po, møder vi ham hos Adam af Bremen8
som udsending for kejseren og biskoppen
i Hamborg. Selv blev Poppo senere indviet
til biskop i Slesvig, påstås det. I Roskilde
krøniken9 fungerer Poppo som biskop i
Slesvig, og hos Saxo10 omtales han ovenikøbet som den fromme, milde og ovenud
lærde mand, der af ærkebiskop Adaldag
af Bremen blev viet til biskop i Arhus.
Det svarer imidlertid snarest til kendsger
ningerne at opfatte Poppo som en af de om
vandrende, anonyme gudsmænd, som i til
lid til Guds kraft, dukkede op i forbindelse
med en forsamling på tinge eller lignende
for at aflægge vidnesbyrd for Kristus. Hvor
de kom fra, og hvorhen de gik, var der
næppe nogen, der havde kendskab til. Mu
ligvis kom de vestfra, hvor de angelsaksiske
lande måske stadig holdt liv i tidligere ti
ders forestillinger om en peregrinatio propter
Christum, ideen om en pilgrimsfærd for
Kristi skyld. Poppo er i modsætning til Ans
gar ingen ordets mand, men en gerningens
mand, og netop af den grund er han særlig
egnet til at bevise den nye tros magt ved
jærtegn for danskerne, en metode, der synes
at svare til nordboernes særlige forventnin
ger11.
Overleveringen om jernbyrden er derimod
i sig selv ikke nogen tilstrækkelig grund til
at stemple denne begivenhed i Danmarks8. Adam af Bremen s.86.
9. Roskildekrøniken, oversat af Jørgen Olrik,
1898, s.50.
10. Saxonis Grammatici Gesta Danorum, ud
givet af Alfred Holder, Strassburg 1886,
s.338. Dansk oversættelse: Jørgen Olrik:
Sakses Danesaga I-IV, 1908, s.212.
11. Jfr. tydningen hos Martin A. Hansen: Orm
og Tyr, København 1963, s.201 ff.
12. Således f.eks. Georg Dehio: Geschichte des
Erzbistums Hamburg-Bremen bis zum Aus
gang der Mission, bd. I, Berlin 1877, s.212:
»Es ist kaum zu glauben, dass wir hier eine
historische Tatsache - das hiesse dann
nichts anders als ein frommes Gauckel-

historien som uhistorisk12. Fænomenet
jembyrd var almindelig anerkendt som et
led i den juridiske bevisførelse i tiden før
det 4. Laterankoncil i året 1215 og anvend
tes i udstrakt grad. Saxos omend ukorrekte
bemærkning, at »Danerne aflagde tvekamp
i rettergang og lod de fleste sager afgøre
på denne måde (ved jernbyrd) i den tro,
at det var bedre at skille trætte ved Guds
dom end ved menneskers strid« som en
følge af Poppounderet, viser dette tydeligt.

Recepter mod brandsår
Også religionshistorisk sammenlignings
materiale foreligger i et ret stort omfang.
Et yderligere bevis for jernbyrdens hyppige
anvendelse er forskellige eksisterende recep
ter, som indeholder sammensætningen af
salver, der skulle kunne give beskyttelse
imod det glødende jern. En af middelalde
rens berømte lærde, Albertus Magnus (død
1280), har således efterladt sådanne recep
ter.
I området vest for Øresund var jernbyr
den almindelig retspraksis indtil Valdemar
Sejrs tid (1202-1241). Kirken havde givet
sin velsignelse til denne form for bevisfø
relse og ordnede ovenikøbet retsaktens cere
moniel. På grund af kirkemødets beslutning
Stückchen - vor uns haben, sondern das
Poppawunder scheint eben nur eine jener
ungebunden an Ort und Zeit umherflat
ternden volksbeliebten Sagen gewesen zu
sein, ...» Imod denne anskuelse taler f.eks.
J. Heltoft: Kongesædet i Jelling, Kbh. 1957,
s. 17 f.; Th. Ramskou: Danmarks Historie
red. af John Danstrup og Hal Koch, bd.2,
s.253 f.; Sønderjyllands Historie, fremstillet
for det danske Folk, Bd.I, Vilh. la Cour,
1930, s.273. Spørgsmålet lades uopklaret
f.eks. hos J. Brøndsted: Vikingerne, Kbh.
1966 og J. Steenstrup: Det Danske Folks
Historie, bd.I, Kbh. 1922, s.397 f.
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befalede Valdemar at afskaffe de forskellige
former for gudsdomme13.
Poppounderet kan kun dateres tilnærmel
sesvist til året 96014, og Widukinds beret
ning er således blevet til ganske få år efter
begivenheden.

Hvor skete underet?
Om stedet for jernbyrden har der været
mange gisninger, og Poppo-traditionen inde
holder da også en hel række muligheder.
Disse muligheder rækker fra Øen Mors i
Limfjorden (Olav Trygvessøns saga) over
folketinget ved Isefjord i det nordlige Sjæl
land (Saxo), Ribe (Adam af Bremen), kon
gesædet i Jelling (Tamdrup-alteret, Jellingstenen?) og til Hedeby henholdsvis egnen
omkring Slesvig (Adam af Bremen). Da
Mors kan udelukkes på grund af den påstå
ede forbindelse til den tyske kejser Otto
Ls Jyllandstogt, der, som det er påvist, må
anses for at være et uhistorisk eventyr15,
og da Poppos optræden på Iseøretinget ude
lukkende bygger på Roskildekrøniken fra
ca. 1140, hvori der tales om, at han »på
en almindelig forsamling, hvor konge og
folk mødte, bar glødende jern i sin hånd
.. .«, forbliver som realistiske muligheder
udelukkende kongesædet i Jelling og egnen
omkring Hedeby; Ribe er jeg tilbøjelig til
at se bort fra, da dens bevidnelse som ramme
om handlingen er yderst svag. Adam af
13. Jfr. reglerne vedr. jernbyrd i »Skaanske Lov
og Jyske Lov« - oversat og kommenteret af
Erik Kroman og Stig Juul, Kbh. 1963, 3;
Sven Aggesøns Historiske Skrifter oversat
efter Codex Arnæmagnæanus 33, 4 ... af
M.C1. Gertz, Kbh. 1967, s.27; Poul Johs.
Jørgensen: Dansk Retshistorie - Retskilder
nes og Forfatningsrettens Historie indtil
sidste halvdel af det 17. århundrede, Kbh.
1965, 3, s.30. Til de forskellige former for
jernbyrd jfr. endvidere Johs. Steens trup i
Danmarks Riges Historie. Oldtiden og den
Ældre Middelalder, Kbh. 1897-1904, s.820.
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Bremen siger: »Nogle hævder, at dette gik
for sig i Ribe, andre at det var i Hedeby,
som kaldes Slesvig.«
For Jelling taler udover den kendsger
ning, at det var her, kongesædet fandtes,
og at man netop på dette sted anbragte den
store Jellingsten, »Danmarks dåbsattest«,
med den kendte indskrift, der hævder, at
Harald Blåtand gjorde danerne kristne16,
også den billedlige fremstilling af Poppohændelsen på det gyldne alter fra kirken i
Tamdrup ved Horsens fra ca. 1150. De en
kelte plader af forgyldt kobber er nu i en
fuldstændig sønderskåren og delvis defekt
form anbragt i Nationalmuseet i København.
Tamdrup og dens kirke ligger i en egn, der
fra gammel tid har haft en særlig tilknyt
ning til kongehuset og især til Harald Blå
tand. Muligvis er kirken en kongelig dota
tion. Fire forholdsvis velbevarede billeder
skildrer Poppo-underet.
Det første viser en biskop, der prædiker
for kongen. En tredje skægløs skikkelse,
der ivrigt følger begivenhedernes gang, skal
sikkert være Poppo, der også på de øvrige
tre billeder er fremstillet uden skæg. Det
andet relief viser jernbyrden. Poppo med
baret og løst hængende klædning holder sin
højre hånd med jernhandsken over ilden,
som brænder mellem to lave søjler. Det er
værd at bemærke, at handsken kun forekom
mer i de fortællinger, der omtaler Harald
Blåtands dåb. Foroven til højre i billedet
14. Jfr. overvejelserne hos Dehio, andet steds,
Krit. Ausführungen XIII, s.63 f.
15. Olaf Trygvesøns Saga: Snorre Sturlassøn,
oversat af Winkel Horn, Kbh. 1900, kap.
24, s.28; Dehio, andet steds, s.64; Martin
A. Hansen, andet steds, s.204; Robert
Holtzmann: Geschichte der Saechsischen
Kaiserzeit (900-1024), München 1941, s.
137.
16. Vedr, indskriften på den store Jellingsten
jfr. Ludv. F. A. Wimmer: De Danske Rune
mindesmærker I, Kbh. 1895, s.17 ff.

kommer Guds velsignende hånd til syne.
Det tredje billede viser kongen på sin trone,
medens Poppo i bispedragt træder hen til
ham og viser ham handsken. Som følge af
underet viser det fjerde relief endelig kong
Haraids dåb. Kongen sidder uden klæder17 i
en påfaldende, tøndeformet døbefont. Også
her skildres Poppo iført bispelig skrud.
Over hans hovede svæver glorien. Frem
stillingerne på Tamdrup-alteret peger på
kongesædet Jelling som stedet for hændel
sen.

Poppo var næppe i Poppholt, Skulle det af redaktør Bjørn Svensson
fremførte synspunkt, at Jellingstenen »må
anses for rejst inden dåben omkring 960«
(s. 314) imidlertid have sin rigtighed, ude
lukker dette formodentlig helt Jelling som
stedet for Poppo-underet. I forvejen er Jel
ling kun en mulighed, der ikke støttes af
direkte henvisninger i kilderne. Når stedet
i det hele taget kan komme på tale, skyldes
det dets betydning som kongesæde, det ret
sene Tamdrup-alters formodede tilknytning
til Jellingkongerne og det indicium, Jellingstenens placering-hidtil har måttet anses for
at være.
En svækkelse af Jelling som mulighed,
som må være en konsekvens af de blandt an
dre af Bjørn Svensson i Sønderjysk Måneds
skrift fremførte synspunkter, ville gøre eg-

17. En udførlig tydning hos Poul Nørlund:
Gyldne Altre - Jysk Metalkunst fra Valdemarstiden, Kbh. 1926, endvidere J. P. Trap:
Danmark, bd. VIII, 2, Kbh. 1964, s.721.
Alterplademe fra Tamdrup blev sønderskåret ca. 1600 og anbragt på kirkens præ
dikestol. Nu befinder de sig i National
museets danske samlinger, middelalderen.
18. Erwin Freytag: Aus der Chronik des
Kirchspiels Sieverstedt - Ein Beitrag zur
Geschichte der Uggelharde. Sonderveröf
fentlichung des Angler Heimatvereins in
Kappeln, Sieverstedt (Krs. Flensburg) 1951;

nen omkring Slesvig endnu sandsynligere
som stedet for Poppo-underet end det i for
vejen kan gøre krav på at være.
Det af Ervin Freytag i Sieversted sogns
krønike18 omtalte materiale, der overser
vigtige historiske og kildekritiske sammen
hæng, er imidlertid ikke tilstrækkeligt til at
fastlægge lokaliteten Poppholt ved Idsted
som stedet, hvor den skelsættende begiven
hed fandt sted. Det er ligeledes for spinkelt
et grundlag kun at støtte sig til Adam af
Bremen, der anfører »Heidiba, som kaldes
Slesvig« som stedet.
Forskellige mundtligt traderede sagn
handler ganske vist også om, hvordan Poppo
skulle have fuldbragt sit mirakel ved den
nuværende lokalitet Poppholt ved Helligbæk
mellem Flensborg og Slesvig i Sieversted
sogn, og hvordan Harald Blåtand skulle
have modtaget dåben samme steds umiddel
bart derefter. Traditionsforskningen har
imidlertid påvist, at et sådant mundtligt traderet materiale i regelen også har sin rod i
ætiologiske motiver og stammer fra en rela
tiv sen tid19.

- men snarere i Slesvig,
da begivenheden fandt sted
Forbindelsen mellem Poppo og Poppholt
er rimeligvis en af de talrige folke-etymologier. De såkaldte stensagn, som knytter

jfr. lørn Piø: Folkeminder og Traditions
forskning, D.H.F.s Håndbøger, Kbh. 1966;
materialet hos Müllenhoff: Sagen, Märchen
und Lieder der Hrzgt. Schleswig, Holstein
u.Lauenburg, 1844 u. Gudmund Schütte:
Sønderjydske Rigssagn og historiske Anek
doter gennem tusind år, bd. I, udg. af Søn
derjysk Månedsskrift, Tønder 1948.
19. August F. Schmidt: Danmarks Kæmpesten
i Folkeoverleveringen. Danmarks Folkemin
der nr. 39, Kbh. 1932, s.ll ff.; 46 ff.; 56 og
68.
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sig til omkringliggende kampesten, og som
her til lands findes i tusindvis, bærer for
trinsvis ætiologiske træk. Det er blevet på
vist, at netop disse stensagn som oftest er
opstået på et ret sent tidspunkt. Ligeledes
kan den nærliggende Helligbæk have bidra
get til, at der er blevet overført legendariske
træk til stenene.
Poppostenen eller »døbestenen« syd for
Poppholt er overliggeren fra en stenalder
runddysse, som er forsynet med nogle
karakteristiske, skålformede fordybninger.
Denne sten skulle Poppo i følge den mundt
lige tradition have benyttet som døbesten
i forbindelse med Harald Blåtands dåb. Pop
pos prædiken foregik fra en anden sten
kaldet »templet«, der ligeledes eksisterer
endnu.
I året 1858 blev området med Poppo
stenen, der kaldes »Arnhøj«, fredet. På
skelstenene ses endnu ganske tydeligt
Frederik den Vil's navnetræk20.
En af årsagerne til, at sagn, der fortæller
om en historisk personlighed, knytter sig
til sten, er imidlertid ofte den kendsgerning,
at den pågældende sten findes i en egn,
hvor der allerede findes andre overleverin
ger vedrørende denne personlighed. Med
andre ord ville stenene ikke have tiltrukket
sig overleveringen om Poppo, dersom denne
ikke i forvejen havde eksisteret i området.
Dette og andre vigtige historiske kends
gerninger, der i hvert fald er ligeså tungt
vejende som forbindelsen Jelling - Tamdrup,
er årsagen til, at Poppholt i Slesvig ikke

20. August F. Schmidt, andet steds, s.353 f. og
358; Johs, von Schröder, andet steds, II,
s.162; Zeitschrift für die Geschichte Sch
leswig-Holsteins u. Lauenburg V, s.204;
Niels Petersen-Høkkelbjerg og Poul Kür
stein: Ture i Nord- og Sydslesvig, Kbh.
1965, s.153.
21. N. M. Petersen: Islændernes Færd Hjemme
og Ude. Nials Saga eller fortællingen om
Nials Nialsen - efter det islandske Grund

454

kan udelukkes som stedet, hvor den skel
sættende begivenhed i Danmarkshistorien
fandt sted.

Ansgars gæld til Grundtvig
Historiske kendsgerninger taler ikke imod,
at Harald Blåtands dåb kan have fundet
sted i Helligbækken. Døbestenen selv har
ikke spillet nogen rolle i den forbindelse
alene af den grund, at dåben indtil det 13.
århundrede foregik ved neddykning. De
ikke særlig dybe skålformede fordybninger
i stenen tillader næppe en funktion svarende
til vore døbefonte.
Harald Blåtands nære forbindelse til
Hedeby og denne bys omegn bevidnes
blandt andet i Nials Saga. Der berettes deri
i kapitel 31, hvordan Gunnar fra Hlidarende
tilbragte en halv måned i egnen sammen
med kongen21.
Også på anden måde kan man forestille
sig, at Harald med sit følge har følt sig
tiltrukket af Hedeby-egnen. De talrige at
traktive jagtmuligheder kan have spillet en
væsentlig rolle22.
Af ikke uvæsentlig betydning er også
den kendsgerning, at den tusindårige lande
vej, hærvejen fra Viborg til Dannevirke,
løber igennem egnen, også igennem Popp
holt. Hærvejen er samtidig pilgrimsvejen,
som de hellige mænd benyttede i deres for
søg på at føre kristendommen mod nord23.
Endelig kan man heller ikke se bort fra, at
en række af de kilder, der skildrer begiven-

skrift - Fjerde Udgave ved Verner Dahlerup
og F. Jönsson, Versene ved Olaf Hansen,
Kbh. Kristiania. London. Berlin, 1924, s.56.
22. Henning S. Eriksson: Hedeby en søhandels
stad i vikingetiden, Kbh. 1967, s.65 ff.
23. Hugo Matthiessen: Hærvejen - En tusind
årig vej fra Viborg til Danevirke - En
historisk-topografisk studie, Kbh. 1961 s.
9.

heden, knytter en nær forbindelse mellem
Poppo og bispeembedet i Slesvig.
Konkluderende må Poppounderets cen
trale betydning for kulturskiftet i Danmark
og Norden fremhæves, hvorved mange in
dicier og den direkte omtale i mundtlige
og skriftlige overleveringer taler for egnen
nord for Hedeby som stedet, hvor begiven
heden har fundet sted24.
Det er ikke nogen tilfældighed, at der

århundrederne igennem i Danmark har
eksisteret en Poppo-tradition, og at mange
danske som pilgrimme er valfartet til Pop
pos grav i Trier, medens Ansgars ry som
»Nordens Apostel« er af sen dato og skyl
des ikke mindst Grundtvigs digteriske ind
sats25.
I Poppo har danskerne vist den mand
ærbødighed, der omvendte den Harald, der
gjorde daneme kristne.

24. I kirken i Sieversted befinder sig et olie
maleri af en ukendt kunstner: »Die Taufe
Harald Blauzahns durch Bischof Poppo«.
Maleriet er et sent vidnesbyrd om tradi
tionen. I følge Schütte er det et bevis på
traditionens sekundære karakter. E. Freytag
skriver, at billedet skal være givet til kirken
af generalsuperintendent J. L. Callisen.

Dette »sene vidne« har lidt en sørgelig
skæbne, idet billedet nu i følge meddelelse
fra stedets præst er fjernet fra sin tidligere
plads i kirken og henstillet på kirkens loft.
25. Jfr. Henning Høirup: Ansgar und Däne
mark. Grundtvigs Beitrag zum Gedächtnis
Ansgars, Aarhus 1965.

Lidt om nordslesvigske børn
og deres lærer
AFL.S. RAVN

Det følgende er i dansk oversættelse et ud
drag af et foredrag, som daværende »Haupt
lehrer» Axel Henningsen i 1912 holdt i
Broager, hvor »Deutscher Verein« på dette
tidspunkt stod skeptisk over for den unge
skoleleders kurs:
For en lærer, der har sit virke her i Nord
slesvig, er det dobbelt nødvendigt at have
føling med skolebørnenes tankegang; for
kun den, der formår at analysere elevernes
tankeveje, kan finde ud af, hvor han skal

sætte ind for at vække forståelse for det ny.
Lettest er det selvsagt for den lærer, der hø
rer hjemme i den nordslesvigske befolkning,
fordi han kan tale af egen erfaring.
Vor landsdel - Nordslesvig med dansk
modersmål — er et rent bondeland og som
sådant konservativ. Nok holder man fast ved
det gamle, der har stået sin prøve, men man
er ikke utilgængelig for den belæring, som
grænselandets klima, de to sprog og den år
hundredelange nationalitetskamp har givet
befolkningen. Den har gjort befolkningen
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vågen, intelligent, og derfor står den stort
set venligsindet overfor skolen. Læreren, der
har formået at finde sin plads, er ikke sjæl
dent en velset gæst, nok mere hos den dansk
sindede befolkning end hos den tysksindede.
Som arv medbringer vore elever en stærk
udpræget pligtfølelse. Det gælder ikke
mindst elever fra socialt ringere stillede
hjem, hvor den indgroede seje jyske pligtfø
lelse er barnets anden natur. Deraf følger,
hvad man ikke må overse, at barnet er lang
somt, meget langsomt; det går åndelig talt i
træsko. Det nytter ikke at ville hypnotisere
barnet ved hjælp af en taleflom. Det resulte
rer tit nok i det meget nedsættende: »Hvor
kan han da snak'!« Det tager nu engang sin
tid at få etableret kontakten. Nej, vi vinder
ikke Nordslesvig ved nok så flotte attakker.
Skal vi gøre os håb, må det ske ved velover
vejet, målbevidst pionerarbejde.
¥

Vore børn har sans for det ægte, det so
lide, går i vadmel i overført betydning, skyr
det at vække offentlig opmærksomhed.
At barnet skal lære tysk i skolen er det
indstillet på hjemmefra, almindeligvis ikke
fjendtlig, men på vagt. Den lærer, der kan
tale rigtigt sønderjysk, også indenfor sko
lens vægge, har nøglen til barnehjertet. Vore
børn har ikke just sans for de orientalske
eller tyske eventyr og sagn. Det er for dem
en fremmed verden. De vil hellere lytte til
H. C. Andersens eventyr, høre om Elverhøj
og Ole Lukøje. Det er jo ikke barnets skyld,
at det ikke kan føle begejstring for Preussens

Axel Henningsen, født 22. 9. 1883 i Haders
lev, død i maj 1972 i Kiel, søn af malermester
og vognlakerer Eduard Lauritz Henningsen og
hustru Cathrine f. Petersen, Skolegade nr. 724.
Dimitteret fra Haderslev seminarium i 1904,
degn og lærer i Tirslund 1905-07, i Skrydstrup
1907-10, lærer i Altona 1910-11, i Broager
1911-19, rektor i Rendsborg 1919-21, leder af
folkehøjskolen sammesteds 1921-29, rektor i
Kiel 1929, under nazistyret forvist til landsby
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sejrsglans eller for Hohenstaufernes kejserglorie. Prøver vi på at knægte den dansk
sindede befolknings selvfølelse, bliver resul
tatet, at vi styrker den.
¥
Også den religiøse følelse er en arv, som
vi må tage hensyn til. Men jeg mener, at 6
timer religion om ugen er for meget af det
gode. Og den lærer, der ikke fuldtud beher
sker det danske sprog og ikke mindst bi
tonerne i dialekten, skulle aldrig undervise
på dansk i religion. Jeg mener, at det langt
ville være at foretrække at give de nord
slesvigske børn to ugentlige dansktimer.
Den, der kan tyde de små afvigelser og
kendetegn, kan efterhånden hos unge men
nesker ofte i det ydre, i hårmoden, i smyk
kerne, i klædedragten, i slipset, se de danske
efter- og højskolers påvirkning. Også med
hensyn til skriften kan de, hvad vi oftest
ikke evnede, på kort tid give deres elever en
flydende og ret læselig skrift.
Hvad skal læreren i givet fald foretage
sig? Intet - i hvert fald ikke direkte. Tvang
er et tveægget sværd!
Vort elevmateriale er godt, og sammen
med børnene er vi fælles om at føle stor
kærlighed til vor hjemstavn. Vi står som læ
rere i Nordslesvig på en vanskelig post, og
ikke alle viser den fornødne forståelse herfor.
Der er gået mange år, siden Axel Hen
ningsen holdt dette foredrag. Mon ikke det
ældste slægtled i Nordslesvig stadig vil nikke
genkendende til adskillige af hans betragt
ninger fra dengang.

skolen i Bredenbek ved Rendsborg, genansat
som rektor i Kiel 1948, »Oberregierungsrat«
i Kultusministeriet i Kiel 1948, pensioneret i
1951. Var i flere år tilsynsførende ved de dan
ske skoler i Sydslesvig.
Udgav i 1958 »Aus meinem Leben in zwei
Kulturen«, hvori han tegner et levende billede
af sin barndom i Haderslev og fortæller om sit
omskiftelige levnedsløb og - udgået af et dansk
hjem - vedkender sig sin »Zweiströmigkeit«.

Stjerneskud i Søvang
AF J. C. BENDORFF

Stjerneskud kan vise begravede skatte. Er
det overtro eller sandt? Postbud J. C. Bendorff, Øster-Højst, beretter om et skatte
fund efter et stjerneskud, og finderen af
skatten tvivlede næppe om sammenhængen.
Han blev en holden mand.
Der er sikkert fra en fjern fortid knyttet me
gen overtro til stjerneskud som til så meget
andet. En lille rest er vel tilbage endnu, om
end den ikke skal tillægges nogen dybere
mening. Men før i tiden var overtroen i det
hele taget så rodfæstet i menneskers bevidst
hed, at den på det nærmeste var en del af
deres hverdag.
Således var man her på egnen af den sik
re formening, at der, hvor et stjerneskud
ramte jorden, skulle en skat ligge begravet.
Da det imidlertid er vanskeligt at lokalisere
det nøjagtige sted, hvor et stjerneskud ram
mer jorden, er der sikkert sparsomt med be
retninger om skattefund i denne forbindelse,
hvis der overhovedet eksisterer andre end
nærværende. Men her en enkelt fra lands
byen Søvang i Højst sogn.

*
Vi skal tilbage til sidste halvdel af 1700årene. Et par gamle mennesker påstod at
have set to stjerneskud gå ned i en af byens
tofter, men i hvilken var dog uvis. Altså
måtte der et eller andet sted i området ligge
en skat af en eller anden slags begravet.
En af byens gårdmænd, der ligesom de
andre havde sin toft i byen, hed Christian
Hansen. Han kaldtes i daglig tale for Borremand. Tilnavnet havde han fået ved, at han
sad i meget trange kår, så hvis han stod
overfor køb af et eller andet, måtte han altid

anmode sælgeren om at »borre« (borge) sig
for pengene (give kredit).

¥
En forårsdag, da Chr. Borremand og tje
nestekarlen var i færd med at pløje i toften,
løb ploven på noget hårdt og blankt, hvilket
Chr. Borremand straks bemærkede. Hestene
blev standset lige på stedet, og karlen, der
intet havde set, fik besked om straks at
spænde hestene fra og sætte dem på stalden.
Chr. Borremand foreslog, at han og karlen
gik hjem og spiste mellemmad, hvilket kar
len fandt meget besynderligt, da det var mod
sædvane, og pløjningen ikke blev genoptaget
den dag.
Hvilke tanker Chr. Borremand i dagens
løb har gjort sig om, hvad der kunne gemme
sig under plovfuren, melder historien natur
ligvis intet om; men givetvis har hans tan
ker i forbindelse med beretningen om de to
stjerneskud kredset om noget mystisk - en
nedgravet skat. Utænkeligt er det da heller
ikke, at han har tumlet med store tanker om
et tredie guldhorn, idet det andet guldhorn
var fundet i Gallehus mindre end et halvt
hundrede år forinden; en begivenhed, der
naturligvis gennem adskillige år mennesker
imellem har været det stående samtaleemne
vidt omkring - også i Søvang.
Da aftenen kom, og mørket sænkede sig
over landsbyen, gik Chr. Borremand med
skovl og spade ud til ploven i toften, hvor
han gik igang med at grave omkring den
blanke genstand under furen. Efter et læn
gere møjsommeligt arbejde i den mørke for
årsaften var skatten gravet fri; den bestod i
en kobberbryggekedel fyldt med sølvpenge.
Spændingen var udløst.
Efter den tid var Chr. Borremand en vel-
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havende bonde, der ikke havde brug for no
gen »borren«; men tilnavnet Borremand
slap han dog ikke af med af den grund. End
ikke hans efterkommere. Han var gift to
gange, men havde ingen sønner. Hans hu
stru i første ægteskab hed Karen. Sammen
havde de en datter ved navn Marie, der var
født 1758, og som antagelig er flyttet fra
sognet, man møder ikke hendes navn i de
stedlige optegnelser.
Karen døde 1763, og Chr. Borremand gif
tede sig igen senere med Cathrine Marie; de
fik en datter, Cathrine, som blev født 1775.
Disse to døtre blev dog ikke kaldt Borre
mand. Derimod blev Cathrine 1799 gift med
Peter Jonsen på Vittegaard, Højst sogn. De
fik 1803 en søn, der i dåben fik navnet Chr.
Hansen Petersen, men senere fik han tilnav
net Borremand efter morfaderen. Året efter,
1804, døde Peter Jonsen. Cathrine giftede sig
igen 1806 med Laue Anthoni Biel fra Hønkys, der blev den lille Christian en god sted
far. Laue forvaltede gården indtil 1826, da
Christian var gammel nok til selv at over
tage fødehjemmet.

*
En halv snes år senere, i 1836, overdrog
han Vittegaard til halvsøsteren Petrea, født
Biel, og hendes ægtefælle Eskild Callesen fra
Højst.
Cathrine og Laue Biel var da forlængst
flyttet på aftægt. Den før nævnte kobberbryggekedel havde Catrine på et eller andet
tidspunkt fået fra hjemmet i Søvang. Da
Vittegaard forblev i familiens eje, forblev
kedlen samme sted - desværre! - for da går
den brændte i 1861, blev den flammernes
bytte.
Chr. Hansen Petersen (Borremand) blev,
så vidt vides, den sidste, der kom til at bære
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tilnavnet Borremand. Ligesom morfaderen
var han gift to gange. Hans første hustru
hed Metha Bossen. De havde en efterlevende
datter, Marie Cathrine, der blev gift med
Hans Petersen Simonsen, daværende gård
mand i Holm, Højst sogn, og hans andet
ægteskab var barnløst. Christian endte sine
dage som gårdmand i Bøgvad, hvor han
døde 1875. Han beskrives som en meget re
ligiøs og kirkeligt indstillet mand, der led af
en svær leversygdom mod hvilken han ikke
uden virkning søgte helse ved helligkilden i
Carlsbad. Men sygdommen vendte tilbage.
Medårsag til hans død var også en operation
med derpå følgende og tiltagende svaghed.
Foruden halvsøsteren på Vittegaard havde
han en anden halvsøster, der var gift med
Andreas Andersen i Landeby ved Løgum
kloster.

*
Men tilbage til Søvang. Chr. Borremands
gård er forlængst forsvundet. Den huskes
dog endnu af den 92-årige Andreas Nielsen,
der er født i Søvang, hvor han stadig bor.
Beretningen om skattefundet ville sikkert
også forlængst være gået i glemmebogen,
hvis ikke den for år tilbage var indleveret til
Dansk Folkemindesamling, hvorfra den igen
er hentet og genoplivet.
Efter tilfældighedernes spil med Chr. Bor
remands fund og den sensation det dengang
har været, er overtroen om nedgravede skat
te i forbindelse med stjerneskud utvivlsomt
blevet endnu mere rodfæstet i Søvang og
omegn.
Kilder:
Dansk Folkemindesamling.
Højst sogns kirkebog.
Dr. Max Rasch: Deutsche Volkskalender 1958.

Husmandssønnen,
der blev professor
AF HANS LIND

Næppe mange i Sønderjylland kender pro
fessor, Dr. Jakob Nielsens navn. Hans vi
denskabelige indsats gjorde ham kendt in
den for fagfællers kreds, og overassistent
Hans Lind, Augustenborg, mener, at han ik
ke må glemmes helt i hjemstavnen, hvorfor
han her giver en kort oversigt over hans
data.
Blandt de mennesker, der har gjort Dan
marks navn kendt ude i verden er Jakob
Nielsen. Han er født den 15. oktober 1890
i Mels, Oksbøl sogn, hvor hans far, Jørgen
Nielsen havde et husmandssted, og hvor
han voksede op i stille og rolige omgivelser.
Der blev tidlig lagt mærke til hans evner;
han kunne både læse, skrive og regne, før
han kom i skole.
Han var kun tre år, da han mistede sin
mor, og da han var otte år gammel flyttede
han til en slægtning i Rendsborg, idet denne
by bød på langt bedre skoleforhold for den
begavede dreng, og opholdet hos familien
her betød også økonomisk set mere over
kommelige forhold.
Jakob Nielsens navn fortjener at blive hu
sket af to grunde. Først og fremmest natur
ligvis for hans store, videnskabelige indsats,
men dernæst fordi han aldrig glemte sin
fødestavn. Hans tilknytning til hjemmet var
åbenbar, både gennem de mange besøg gen
nem årene, men også - og måske ikke
mindst - gennem en række digte, som for
trinsvis blev til i det fremmede, men som al
tid indebar en hyldest til hjemstavnen. Selv
lagde han ikke megen vægt på denne side af
sin litterære produktion, der selvsagt står
ganske i skyggen af den faglige, og der er

ikke bevaret meget af hans lyrik, »litterære
puslerier«, som han selv betegnede digtene.
Jakob Nielsen blev student i 1909 fra
gymnasiet i Flensborg, og derefter studerede
han ved universiteterne i Berlin og Kiel; her
blev han dr. phil allerede i 1913, og kort ef
ter blev han udnævnt til docent samme sted.
Få måneder senere - stadig i 1913 - blev
han imidlertid indkaldt til den tyske marine,
hvor han skulle aftjene sin værnepligt. Her
var han en periode beskæftiget med ballisti
ske undersøgelser og erhvervede samtidig et
mdgående kendskab til rationel mekanik.
Efter krigens afslutning kom han til
Hamborgs universitet, hvor han underviste
som privat docent i årene 1919-20. 1920
blev han udnævnt til professor ved den tek
niske højskole i Breslau, men allerede året
efter skiftede han til Den kongelige Veteri
nær- og Landbohøjskole i København.
Fire år efter modtog han udnævnelse til
professor i rationel mekanik ved Den poly
tekniske Læreanstalt, hvor han iøvrigt var
prorektor 1944-47; og endelig slutter hans
karriere på Københavns universitet, hvor
han var professor i matematik i årene 195156.
Sideløbende blev han medlem af en lang
række videnskabelige sammenslutninger,
skrev matematiske afhandlinger til faglige
tidsskrifter og lærebøger på både tysk og
dansk; hans Lærebog i Rationel Mekanik
anvendes stadig.

Han var en af seks danske repræsentanter
ved FN-konferencen 1952, og i årene 1952-
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58 var han medlem af UNESCOs forret
ningsudvalg.
I sine sidste år boede Jakob Nielsen i
æresboligen »Lundehave« ved Helsingør. Sin
fødeø glemte han aldrig. Han ejede en som
merbolig i Naldmose ved Fynshav; han tog
jævnlig herover og benyttede besøgene til
hyppige udflugter øen rundt.
Han døde i 1959.

Jakob Nielsens familie i Mels opbevarer
endnu fire digte, som han har skrevet. Der
har ganske givet været flere, hvor mange
ved man ikke, men da han ikke selv vurde
rede sin digtervirksomhed særlig højt, har
han heller ikke lagt vægt på at opbevare
dem. De få, der endnu findes, er imidlertid
vidne om en side hos den anerkendte pro
fessor, som vel er værd at mindes.

PÅ LANGFART
Hjemstavn, du tog mig så moderlig huld
atter i favn, som så ofte du plejed',
gav mig din vårsols det reneste guld
undte mig daglig at skørne din muld
suge den kraft, som den ejed.

Broagerland, hvor i yndefuld ro
oppe på højden en kirkeby knejser mens vi står ind mod den fremskudte bro:
Skynd jer, I tårne, I tvillinger to,
tag mig i hånd, før jeg rejser!

Tiden er omme, nu atter mod syd
stævner min båd i den solblanke bølge.
Banke, hvor flaget genhejstes med fryd,
pynt, i den vårunge bøgeskovs pryd
ville på vej I mig følge?

Skibet har hastværk, det lægger fra land,
men jeg får tid til at mejsle et minde,
flagrende viften bag popler på strand Danmark, du vinker farvel til en mand,
som dig vil bære i sinde.

Danmark, i sjælen dit billede tegn!
ingen dig elsker som den, der må savne
strandbred og bøgeskov, ager og hegn,
elsket i vår som i vinternats regn,
nævnt med de ældgamle navne.

ALSSANG
Als, i hvis favn, jeg voksede op.
Du, min ø, i hvis navn
varsomt jeg værned om barndommens minde.
Drog jeg i verden end frem,
skjønnere, rigere egne at finde,
du er mit hjem, hvor endnu
kornet på fædrene jord
bølgende gror.
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Ret imod nord
fra Sundeveds bakker og frodige jord,
sundet dig skiller med blinkende fure,
her, ved den krogede bugt
ligge med stråtag og kalkede mure
byerne smukt,
mens over bølgen i sollyset giir'
masternes spir.

Den første verdenskrig brød ud
året efter, at Jakob Nielsen var
blevet indkaldt, og gennem de
fire krigsår gjorde han tjeneste
i den tyske marine.
Under en orlov i 1917 skrev
han et digt, i hvilket han tager
afsked med hjemmet og hjem
stavnen. Digtet blev offentlig
gjort i Hejmdal - uden forfatter
navn.
De alvorsfulde ord vakte op
sigt, og »Internationalt Musiksortiment«, København, udgav
samme år et nodehæfte med Ja
kob Nielsens digt; komponisten
Max Springer havde sat musik
til digtet.
Afskedsdigtet nåede helt til
USA, hvor det blev gengivet i
udlandsdanskernes blad »Den
danske Pionér«.
Billedet viser nodehæftets for
side, og på de følgende sider er
1917-digtet gengivet med Max
Springers musik.

faml, mit hjem i dat stilk Bi?;
Tak, far øg Mor, for de korte Dage,
kalder pligten mig bort paauy

Mon freden gir mig engang tilbage?
tms nu det sidste farvel det gjaldt

t daeak for Hit

DIOTAFEN-5OLDAT DER HAR VÆRET* hJEMM EPAAORLOV

Ovre i øst, fra drejet til nakken
den langstrakte kyst
spejler i Lillebælt skrænter og skove,
står jeg ved bøgenes rod,
strider mod stranden den vindvakte vove
under min fod.
Medens mit blik over skumhvide bryn
strejfer mod Fyn
fædrene jord.

Enhver, som er født, hvor din bøgeskov gror
ejer din vårkraft i arm og i åre,
vi vil bag plov og i båd
værne din ære og trofaste kåre
arvtagen dåd.
Bære dig stolt gennem tiderne frem,
Elske vort hjem.
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Igen til Fronten.
Digt af en Soldat, der har været hjemme paa Orlov.

Max Springer.

Notf«itik-ojTrytkrl, Kjcbtnhivn.
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3.
Farvel, mit Als, som jeg har saa kær,
mit Fødeland med de fagre Boge!
Tit vil min Tanke paa lønlig Færd
fra fjerne Lande din Kyst opsøge
og aande Markens og Skovens Fred
I: ved Bæltets Bred. :|

2.

Farvel, mit Folk mellem Aa og Fjord,
dit Blod endnu i min Aare rinder.
Hvor langt jeg føres omkring paa Jord,
jeg ved, din Lige jeg aldrig finder.
Engang jeg freder din gamle Gaard,
I: hvis jeg det naar. :|

4.

Mens bort jeg kaldes herfra igen,
helt ret jeg kender, hvad jeg forlader:
min Brud, som blev mig en fuldtro Ven,
min Bror og Søster, min Mor og Fader.
Jeg favner eder ved Vejens Skel,' I: Farvel, Farvel! :l

I. M. S. 75
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JULEREGN
og mindes dråbefaldets muntre lag,
som lød engang til barnets leg og lyst,
mens det regner.

Storbyen tier, gaden er tom.
Gasflammens famlende skær
søger om ly hos de dryppende træer,
lægger sig hen ad de bladløse grene,
støtter sig træt til de regnvåde stene.
Vinternat fælder sin triste dom
mens det regner.

Ej trommer dråbens fald på ruden nu
som i april, når stormen bær' den frem,
når vårens hær undslipper fra sit gem
og sønderslider verdens vinterskud.
Da segner hvert træ, som ej rodfæstet står
og vissent blegner
dødsofret for det unge år
thi stormens sang bebuder vår,
mens det regner.
Jeg kender sommerregnens røst,
når al naturen tørstig tier
og savner dråbens fagre trøst,
mens solens brand en stund bag skyen bier,
før året føres mod en gylden høst, —
da ånder sjælen varsomt i vort bryst
og lytter til de rene melodier,
da standser vi vort brydsomt travle tag

Midvinters tale, håbløse regn
kan jeg ej granske dit sprog?
Vil med din alvors det tyngende åg
ude mig stænge bag regnsløve ruder,
medens i natten skyggerne luder?
dølger du ej et håbets tegn,
du bebuder?
Da lyder julens »Fred på jord«!
og de årtusind gamle ord
gå gennem jordedale
så stærkt som forårsstormens sang
og mildt som bameminders klang
i sommerregnens tale.
De veje ej hver fattig sjæl,
de ænse intet grænseskel
og vil slet ingen vrage,
hvert sorgtungt sind skal vorde glad,
og den som hader, nu sit had
med blussel skal forsage.
Så hilse vi trods sorg og strid
og vinterregn en hellig tid
i julens højtidsdage.

HØSTAFTEN
Stormen nu stilned, sorteste sky
revned, og solen vinder,
trøster ved kvæld den travle by,
lover os høstligt vejr ved gry,
når atter den oprinder.

Fyr dog ved fyr på fjerneste strand
vågner, når sol sig dølger,
blinker i bæltets blanke vand,
viser en vej fra land til land,
som tanker villigt følger.

Aftenens stolte, strålende bavn
brænder bag bøgestammer,
spejles i bæltets brede favn,
maler et skær på skudens stavn
med solens sidste flammer.

Viser en vej, som spænder om jord
lifligt i sommernætter,
lyder en sang foruden ord,
kendt dog, hvor end en sjæl kun bor.
som ved, hvad den forjætter.

Tøvende under synskredsen veg
langsomt de lyse luer,
langsomt biir himlen mat og bleg,
blegner det guld på modent neg
som ned fra pynten skuer.

Lyder en sang . . . hvem husker endnu
stridens og stormens mæle?
lønligt ved solbjerg lød et bud,
fjendskab og had skal slukkes ud
til fred i folkesjæle.
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Højst kirke tegnet af J. C. Bendorff.

En kirke bygges
AF PER JESPERSEN

Initiativet blomstrer i Øster-Højst. Herfra

kommer sommerguldhornsspillene - det tre
die er på vej og skal som de to første op
føres i Schackenborgs slotspark -, og det
andet januar-kirkespil i Højst kirke er snart
indstuderet.

Et enestående fund af en halv snes gamle
sachsiske tekster har givet forfatteren helt
nyt stof. Men man økonomiserer i Højst:
Indtil nu har man kun anvendt de tre.

Forfatteren, der er identisk med lærer Per
Jespersen, Øster-Højst, fortæller her lidt om
forarbejdet til kirkespillet.

Kan du høre fortidens stemme
i dybet af dig selv?
Kan du mærke fremtidens mæle
i din egen sjæl?
Føler du så også,
at du er broen
over tidens gang
i historiens
lange sammenklang?

Sådan kan man undertiden føle det i denne
moderne tid, hvor alt gammelt og alt kendt
er i fare for at blive glemt, og hvor alt nyt
skal stå i et magisk forklarelsens lys for os.
Midt i vores travle hverdag forlanges der af
os, at vi skal skære tråden over og leve i
nuets glans. Midt i hverdagen får vi dagligt
at vide, at udviklingen må gå videre, at vi
skal stræbe mod nye tider og nye opfindel
ser, og at vi for enhver pris skal lade for
tiden i stikken til fordel for fremtiden.
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Men midt i vores hverdag står vi netop
med begge ben i denne hverdag. Uden dette
hverdagsliv i fællesskab med vores medmen
nesker ville vi så at sige hænge frit i luften.
Det værste, der kan times et menneske,
er at hænge frit i luften - det værste, der
kan ske os, er intet ståsted og ingen bag
grund at have. Historien med alle de mange
slægter, der levede før os, giver os denne
baggrund. Uden historien var vores lille ver
den ingenting. Fremtiden med alle de slæg
ter, der skal følge efter os, er vort håb, og
derfor også en del af vores hverdag.

Vi ved ikke meget om Ansgar
Fortid og fremtid mødes i os selv — og det
er vort ansvar, vort fællesansvar og fælles
skab, at få dette møde til at blomstre for os
selv og vore medmennesker i den tid, vi nu
engang lever i.
Det er med den følelse - med den fornem
melse af samhørighed med de tider, der blev
vores baggrund, og med de tider, vi skal
være med til at forme - vi holder prøve - i
Øster Højst Kirke på det nye kirkespil »En
Kirke Bygges«, der skal opføres den 26. og
27. januar 1976. Vi føler, at vi ligesom er
med til at formidle noget, der skete i Søn
derjylland - og måske i Øster Højst engang
for 1150 år siden.
1976 er jubilæumsår for Ansgars komme
til Danmark. I 826 lagde han til i Slesvig
som en fattig munk, udpeget til mission
i Norden. Missionen førte nok ikke meget
med sig i første omgang, men Ansgar kom
da også til Ribe, hvadenten han nu kom ad
hærvejen, der førte tæt forbi Øster Højst
dengang, eller han kom ad vandvejen.
Hvad der skete dengang, har vi ingen
anelse om - det fortaber sig i fortidens gå
defulde lys. Vi kan ikke vide, hvordan Ans
gar var, eller hvordan han blev modtaget.
Derimod ved vi, at der skød kirker op over
alt i landet i de næste 200 år - et gigantisk
byggeri fandt sted i hver lille landsby. Og vi
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ved, at dette blev grundlaget for al videre
kultur i Danmark.
Vi ville så gerne vide, hvordan Ansgar
var - vi ville så gerne vide, hvordan nord
boernes opfattelse af ham har været - vi vil
le så gerne høre ham tale til Nordens folk.
Tænk, om vi kunne høre hans ord i den før
ste kirke. Tænk, om vi kunne opleve dette
fantastiske skue, da Guds Ord for første
gang lød i Danmark!
Og her kom tilfældet os til hjælp! Ved
undersøgelser på arkiver og biblioteker
rundt om i Europa lykkedes det os at finde
en tekst på det sprog, Ansgar har talt: oldsachsisk. Et håndskrevet dokument fra Ans
gars tid gemte sig i en konkordiebog, der
blev trykt i Strassbourg i 1472. Bogen kom
til et russisk kloster i Lublin, og i 1913
var bindet så slidt, at det årtusindgamle do
kument dukkede frem. Det viste sig at være
brudstykker af salmer fra Det Gamle Te
stamente på oldsachsisk. En af teksterne er
en tempelindvielsessalme, som vi må have
lov at formode, at Ansgar har læst ved kir
keindvielser i Norden.
I kirkespillet »En Kirke Bygges« skildres
den hedenske oldtid og gudetro-overgangen
til den nye tro formidlet af Ansgars komme
og Nordens fremtid i Lyset af Guds ord.
Spillet skildrer den måske vigtigste begiven
hed i Nordens liv og historie fra slaveof
ringer og Odintro til Ansgars første besøg,
hvor han på sachsisk tusinde år efter dette
sprogs død læser sin bibeltekst:

Ansgars tale var oldsachsisk
Erhaebbiu thik drohtin huande anfengi
mik ni breidest fiundas mine over mik.
Drohtin god min riof toti thi ende giheldes mik.
Drohtin uzgileddes from helliu sele mine
gihelti mik from nitheruarandiun an
grouun.
Singad drohtine helegan is ende bigiant
gihuhti helegdomes is.
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Ansgars sang
TEKST OG MUSIK AF PER JESPERSEN

Findes her i verden noget
rigere end ord?
Kender du ordet, der kommer fra syd tankens pryd?
Sandelig, sandelig siger jeg dig:
Gamle tanker rinder.

Ligesom Odin ofred sig i
træet Yggdrasil:
Jesus på korset; han døde for os angsten til trods.
Sandelig, sandelig siger jeg dig:
Gamle tanker svinder.

Findes her i Norden noget
stærkere end lys?
Modtag da lyset, der kommer fra syd:
Sjælens dyd.
Sandelig, sandelig siger jeg dig:
Nye tanker vinder!

»Herre, jeg ophøjer dig, thi du bjærgede
mig, lod ej mine fjender glæde sig over
mig.
Herre min Gud, jeg råbte til dig, og du
helbredte mig.
Fra dødsriget, Herre, drog du min sjæl,
kaldte mig til live af gravens dyb.
Lovsyng Herren, I hans fromme, pris
hans hellige navn.«
Med ét kan 1150 år forsvinde og Ansgar
stå lyslevende for os. Med ét kan vi måske
forstå, hvad der skete dengang, hvadenten
Ansgar nu virkelig har været i Øster Højst,

hvor der allerede dengang var en hellig
plads på kirkens nuværende grund, eller om
han ikke vovede sig ind over det skovklæd
te land. Med ét indser vi måske, at de store
omvæltninger, der fandt sted dengang, har
bud til os i dag. Måske aner vi, hvordan
Ansgar har talt det nye ord, når vi hører
ham synge sin sang i Øster Højst kirke.
Fortiden lever i os - og vi håber, at en fyldt
Højst Kirke kan give os alle en oplevelse af
en fortid, der er nærmere os selv, end vi
tror.
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En visitation
- brudstykke af en politirapport
AF H.P. JENSEN

Sparekassedirektør H. P. Jensen, Agerskov,
har i en pakke dokumenter fundet et halv
andet hundrede år gammelt brudstykke af en
politirapport fra Nørre Rangstrup herred,

Ved Visitationen den 16 om Eftermiddagen Kl. 3 slet fandt man J. St. i Sen
gen heel udtrukken til det bare Skind. Han fandt da paa at sige, at han havde
havt Koldfeberen, men ingen i Byen veed, at han har været syg, hverken før
eller efter den Dag, endikke den Familie som boer i Huuset hos ham og har
Kiøkken fælles med ham. Dagen før var han ogsaa i Gramm.
Hans Kone har sagt til Jens Andersens Datter (hans Nabo i Huuset), at
hendes Mand var ude den Nat for at faa nogle Stoel-Spieler, men som Jens
A. paastaaer ei er at finde, hverken i deres fælleds Huus eller Kaalgaard. Ved
slige Udvandringer for Exempel til Gramm m.v. laaner han Træsko, da han
selv intet Fodtøi har som er tienlig, men det har ei været at opdage hvis han
har faaet. Før Juul har han været hos Søren H. og forlangt hans tillaans.
Før Juul var J. St.' Oeconomie i den sletteste Forfatning, som J. A. og S. H.
kan bevidne, hverken Kone eller Børn havde noget at tage af. Han har da selv
sagt til S.H. at han ville reise bort og blive borte en Tiidlang, paa det at hans
Børn kunne komme paa Sognet. Han reiser ikke - der bliver stiaalet Bly ved
Toftlund Kirke. J. St. reiser til Hadersi. Kiøber Kiød hiem m.v. Kiøber Vs
Tønde Rug paa Hou Gaard og betaler forud, Caffe og Sukker, Brændeviin var
der rigelig af, og Juulen var i den Henseende meget festlig for dem. Denne
for hans Naboer saa uventede Forandring formodes at hidrøre fra, at han da
ogsaa har været ved Toftlund Kirke.
Mærkeligt er det at han om Formiddagen strax havde hans Kiød m.v.
kiøbt og kom til S.H. dermed paa Gaden. Det formodes at han er gaaet derud
em Natten for at faa hans Tyve-Koster betids solgte. Rigtignok har han sagt
at han var derude med Træ-Skeer, men som hans Nabo J.A. paastaaer ei at
være sandt. De kunde ei heller være tilstrækkelig til saa store Udgifter. Og
saa burde han bevise, hvor han havde solgt disse Skeer.
(
Ikke heller kunde han saa faa Dage før havde været i saa fortvivlende Om
stændigheder, at han vilde forlade Kone og Børn, dersom han havde havt en
saadan Mængde Skeer.
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Som det fremgår af teksten er anlednin
gen til visitationen et bly tyveri fra Toftlund
kirke. Byen, hvor J. St. har boet, er for
mentligt Toftlund. Dateringen er meget usikker. Den beror på håndskriften, der findes
på forskellige papirer fra årene 1820-40. Det
løsrevne ark lå i en pakke dokumenter af
forskellig art, hvoraf intet var ældre end
1835.
Navnene på den sigtede, vidnerne og den,
der foretog efterforskningen, er ukendte.
Anliggendet er ikke søgt lokaliseret i her
redsrets- og kirkepapirer. Teksten er gengi
vet med uændret stavning, tegnsætning og
anvendte initialer.
Den i teksten nævnte koldfeber forklares
af ældre både som sumpfeber, altså en art
malaria, og gigtfeber.

Fremstilling af husgeråd og redskaber i
træ var en almindelig beskæftigelse og ind
tægtskilde for småkårsfolk i Nørre Rang
strup herred og forøvrigt også som bibe
skæftigelse på mindre og magre landejen
domme. Træet købtes eller »hentedes« ofte i
Gram gods' skove.
Stoel-Spieler må være pinde til stolerygge
og -sæder.
Det er bemærkelsesværdigt, at en fod
vandring i træsko til Haderslev har kunnet
ske på én nat. Hvordan det tunge bly kan
være transporteret, foreligger der intet om.
Hou Gaard, hvor der købtes rug, har ikke
kunnet lokaliseres.
»Ved visitationen« giver i en nøddeskal
en hel del om sociale forhold i de gode gam
le dage.
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Svundne tiders rejsende
oplever Sydslesvig
Kurprins Johan Georg (III) af Saksen og hans moder
gennemrejser 1663 landsdelen
1 1663 blev Frederik Ill's ældste datter, prin
sesse Anna Sophie forlovet med kurprins Jo
han Georg af Saksen (1647-91). Forlovelsen
blev deklareret, da kurprinsen og hans mo
der, kurfyrstinde Magdalena Sibylla samme
år gæstede København.
Fra rejsen i Danmark, der fandt sted i sep
tember og oktober findes en tyskskrevet be
retning i håndskrift på Det kgl. Bibliotek i
København. Den er i uddrag oversat og ud
givet i »Danske Samlinger« 1872-73, 2.
række bind 2. Overbibliotekar Torben Glahn,
København, har tilrettelagt skildringen.
Om udrejsen i september hører vi kun, at
kurprinsen først stødte til kurfyrstinde Mag
dalena Sibylla i Rendsborg og »paa pragtfuld
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Maade blev hentet ind i denne By af Gene
ralfel tmarskallen.«
Fra Rendsborg rejste de til Gottorp, hvor
der blev holdt Hvil i 2 Dage, derfra gik Rej
sen gjennem Flensborg og Haderslev og vi
dere til hovedstaden.
Fra hjemturen efter højtideligheden hører
vi udførligere om dagene i Sydslesvig:
»Efter at de kurfyrstelige Durchlauch tigheder havde overnattet den 26. (oktober) i
Haderslev og den 27. i Flensborg, ankom de
lykkelig og vel den 28. Oktober til den høj
fyrstelige Residens Gottorp, hvortil de bleve
førte paa følgende Vis:
Foran red Hs. Durchlauchtigheds Foder
marsk Nicolaus Frobösz med 12 Enspænde
re, som bar Hs. Durchlauchtigheds Navne

træk broderet paa deres Kapper. Efter dem
fulgte omtrent 40 forskjellige Adelsmænds
Tjenere til Hest, derpaa Hs. Durchlauchtigheds Beridere med 6 Pager i Livrée og nogle
Rideknægte, som førte 16 Haandheste med
Dækkener, paa hvilke Hs. Fyrstelige Durch lauchtigheds Vaaben var broderet. Derefter
fulgte Amtmand Detlev von Ahlefeld tilli
gemed Hof- og Kammerjunkerne, det hol
stenske Ridderskab og Noblessen fra Landet
til Hest i god Orden. Saa kom Staldmeste
ren med Paukeslagerne, 7 Trompetere og La
kajer i Livrée. Nu red Hs. Fyrstelige Durchlauchtighed og efter ham kom 2 Kammerjun
kere. Derpaa fulgte 4 af Hertugens og 2 af
Enkehertugindens Karosser, den første af
dem var forgyldt og i den sad Hendes Durchlauchtighed selv. De øvrige 7 Karosser havde
kun 4 Heste for.
Med denne Suite modtog Hs. Durchlauchtighed Kurfyrstinden og Kurprindsen med
hele deres Følge en halv Mil fra Gottorp ved
Kroen, ved mørk Aften tog de ind paa Resi
densen, hvor de hilsedes med 27 Kanonskud.
Som sædvanlig blev der blæst til Taffels
med Pauker og Trompeter. Der blev holdt
aabent Taffel paa Dandsesalen. For oven ved
et langt Bord sad Kurfyrstinden med Enke
hertuginden.
Under Taflet blev der drukket paa Hs.
Majestæts, Huset Danmarks og Huset Sach
sens Sundhed, og imidlertid blev der musi
ceret lystig. Noget til Siden var der dækket
et greveligt og et Kavaller-Taffel.
Samme Dags Aften ankom Grev Kønigsmark til Gottorp. Man sagde, at han førte
Karakter af svensk Ambassadør, men, da de
høje kurfyrstelige Personer vare tilstede, vil
de han kun nævne sig som Envoyé og ikke
overlevere sit Kreditiv før deres Afrejse, for
ikke at fremkalde Fortrædeligheder om Ran
gen, hvilket gav sig tilkjende den følgende
Dag, da Grev Kønigsmark blev indbudt til
det offentlige Taffel, som kun holdtes om
Middagen, og medens alle de andre sad i
den samme Orden som den foregaaende

Dag, fik Greven Plads ved Siden af Hs. Fyr
stelige Durchlauchtighed Hertug Christian
Albrecht. Det gik lystigt til til ud paa Nat
ten, og blandt andre Skaaler blev der navn
lig drukket paa det kongelige danske og det
kursachsiske Hus's Union med Kronen Sverig, og hver Gang blev der skudt 2 eller 4
Glædesskud af Kanoner under Klang af Pau
ker og Trompeter. Da man stod op fra Taflet,
blev Kurfyrstinden ført af den regjerende
Hertug til Slesvig Holsten og hans fyrstelige
Fru Moder af Kurprindsen, Frøken Ratzeburg
af Grev Kønigsmark og de to Gottorpske
Frøkener af Grev von der Natte, og ledsa
gede til deres Gemakker.
Den næste Dag, (da man paa Grund af
den i Hamborg herskende Sygdom ikke vil
de lægge Rejsen gjennem Herskabet Pinne
berg, men over Neumünster og Oldesloe),
blev der kun holdt en Gang Taffel, ved hvil
ket det høje Herskab med alle Kavallerer sad
efter deres Rang som tidligere. Der blev vel
drukket Skaaler, men ingen Saluter givet.
Der blev ført fra Taflet som tidligere, om
Aftenen blev der dandset i Hertugens Ge
mak i Kurprindsens samt andre Kavallerers
og Damers Nærværelse næsten til Morgen
stunden.
Den sidste Oktober tog Kurfyrstinden og
Kurprindsen tilligemed deres Følge Afsked
fra Gottorp; de ledsagedes derfra i en Pro
cession lig den, med hvilken de førtes der
til, indtil Dannevirke, og der blev atter givet
en Salut af 27 Kanonskud. Om Aftenen naaede de Rendsborg, hvor den kongelige Landraad og Amtmand Henrik Bluhme modtog
dem paa Slottet. Den kongelige Komman
dant i Fæstningen, Oberst Erdtwin von
Duhmdorff, havde ladet Soldatesquen træde
under Vaaben, hvilket ogsaa var Tilfældet
med Borgerskabet. Til Velkomst lod Ober
sten Kanonerne løsne; dette skete ogsaa den
næste Dag ved Afrejsen. Det fremmede Her
skab rejste til Neumünster, derfra til Oldes
loe og derfra til Holstens Grændse; overalt
bleve de beværtede og vel trakterede.
471

Dokumentforfalskeren
Christoffer Rosenkrands
AF MARTIN MADSEN

Fhv. førstelærer i Hviding, Martin Madsen,
nn Gi. Rye, skriver om adelsmanden Chri
stoffer Rosenkrands' mildt sagt uheldige
transaktioner og om hans sørgelige ende
ligt.

De allerfleste, som har været i Hviding kir
ke, har sikkert også set de meget primitive
våbenskjolde, der er malet på kirkens nord
væg, men ikke ret mange forbinder noget
særligt med dem. De har formodentlig alle
tre tilknytning til Høgsbrogård, der for år
hundreder tilbage har været en herregård.
Arkivar Thiset, København, mener, at de har
tilhørt følgende slægter: De syv kredse er
en forenkling af Rosenkrandsernes våben
skjold, de tre kløverblade Elgor Pils og en
delig de syv hjerter og tre rustninger Ludvig
Clausens. Men kun få ved, at Christoffer Ro
senkrands, Høgsbrogård, der også ejede
Kogsbøl i Emmerslev sogn, er navnet på en
hensynsløs dokumentforfalsker, der ikke blot
udsugede sine bønder, men som i sit umæt
telige begær også prøvede på at tilrane sig
en uskyldig adelsfrues retmæssige gods. Men
da blev han endelig afsløret og fik sin vel
fortjente straf.
Slægten Rosenkrands har været meget
udbredt, og den har skænket Danmark man
ge udmærkede mænd, men her er det gået
som så mange andre gange, at en er skejet
ud og har vanæret slægten. Denne ene er
Christoffer Rosenkrands.
I Christian den Fjerdes kapel i Roskilde
Domkirke er der på den ene væg malet et
billede, der forestiller dommen over Chri
stoffer Rosenkrands, men Troels Lund har
påvist, at den gængse fortælling, at kongen
opdagede falskneriet ved at undersøge vand
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mærket i papiret, ikke er rigtig. Den metode
blev derimod brugt over for to købmænd på
Christianshavn.
I Det kgl. Geheimearchiv findes de origi
nale herredagsdomme og en samling akt
stykker, rimeligvis indholdet af Christoffer
Rosenkrands' beslaglagte brevkiste, og efter
disse utrykte kilder kan vi danne os et ret
klart billede af svindleren Christoffer Ro
senkrands.
Adelsmanden Christian Juel til Donslund
i Vorbasse sogn, Ribe amt, og Vosnæsgård,
Skjødstrup sogn, Randers amt, var i flere år
tilsyneladende gode venner med Christoffer
Rosenkrands til Høgsbrogård. De besøgte
hinanden, hjalp hinanden ved rettergang og
lånte hinanden penge, men så blev Christian
Juel håbløst syg i vinteren 1608. »Vennen«
Christoffer Rosenkrands skriver i denne
tid to enslydende skadesløsbreve, hvori der
står, at Christoffer Rosenkrands er gået i
kaution for Christian Juel for 2000 daler til
en mand, hvis navn endnu ikke står i brevet.
Der er bare en tom plads, så det kan indsæt
tes, når brevet skal bruges. Endvidere står
der, at Juel indestår for, at Rosenkrands skal
få sine udlagte penge igen, hvis han skulle
komme til at lægge dem ud.
Mellem Rosenkrands' breve findes også
et fra Juels hustru, Karen Strangesdatter, da
teret den 12. februar 1608, hvori hun beder
Rosenkrands opgive navnet på en herremand
i Holsten i anledning af, at hendes mand er
blevet Rosenkrands penge skyldig som kau
tionist. Man skulle synes, at her var bevis
nok for, at skadesløsbrevet var falsk. Rosen
krands opgiver sikkert da denne plan, men
han forbereder derimod et nyt og solidere
angreb. Han har nemlig i sit eje et gælds

brev, hvori der står, at Christian Juel i året
1607 har lånt 1000 daler af Christoffer Rosenkrands. Han skriver nu et falsk gælds
brev, dateret den 17. januar 1603. Her står,
at Christian Juel skylder Christoffer Rosenkrands 4000 daler til 6 pct., og at han har
stillet herregården Donslund i pant for den
ne sum, men for at være på den helt sikre
side laver han endnu et falsk brev og daterer
det den 17. januar 1608. Her lader han Chri
stian Juel godtgøre, at begge fordringer er
ægte, og at han altså skylder Rosenkrands
5000 daler med påløbne renter.
Christian Juel dør, og Rosenkrands møder
til begravelsen. Han vil efter datidens skik
gøre sine fordringer gældende ved at læse
dem over graven. I det afgørende øjeblik
svigter modet ham dog, og han læser kun
fordringen op på de 1000 daler. Karen
Strangesdatter giver ham senere et nyt
gældsbrev, hvori hun berigtiger, at hun efter
sin afdøde mand skylder Christoffer Rosen
krands 1000 daler.
Fordringen på de 4000 daler blev altså
ikke læst op. Senere hævder Rosenkrands,
at grunden var en sådan støj, så han ikke
kunne komme til orde.
Men han opgiver ikke sit forsæt. Da han
kommer hjem, sætter han sig roligt hen og
retter gældsbrevet på de 1000 daler til 5000,
men uheldigvis ligner blækket ikke helt det
tidligere. Derfor kasserer han det og skriver
et helt nyt og efterligner Karen Strangesdatters håndskrift, men han gør sig nu skyldig
i en hukommelsesfejl og daterer brevet til
den 28. marts, mens begravelsen først
fandt sted den 7. april. Senere blev det op
rindelige gældsbrev fundet og vidnede imod
Rosenkrands.
Han stævner nu Karen Strangesdatter til
Slaugs herredsting, og denne gang svigter
modet ham ikke. Han påstår her med hen
visning til det falske gældsbrev på de 4000
daler, at han er den egentlige ejer af Dons
lund, som jo var sat i pant for de 4000 da
ler.

Den 24. november 1608 får han gården
tildømt, og en uge senere drager han til
Donslund, forsegler kister og skabe, overta
ger gården og indsætter en forvalter til i sit
navn at styre gården. Karen Strangesdatter
kommer herved i en slem forlegenhed. Hun
har nemlig allerede solgt Donslund og står
nu som den, der har gjort forsøg på at be
drage køberne; disse forlanger da også fore
løbig en erstatning af hende.
I sin vanskelige stilling må hun nu ty til
lovens beskyttelse.

Der skal allerede i januar 1609 holdes her
redag i Horsens, og der er kun en god må
ned til. Det gælder da for hende om at hand
le hurtigt og om at få bevist, at gældsbreve
ne er falske. Det lykkes hende i den anled
ning at få samlet 13 forskellige papirer med
sin underskrift, og ingen af dem ligner den
på gældsbrevet. Der foreligger jo i grunden
to gældsbreve: Et på 5000 daler, som Rosen
krands påstår, at Karen Strangesdatter har
udstedt til ham på begravelsesdagen, og et
andet af 1603 på 4000 daler. Beløbet 5000
er jo fremkommet ved, at han har lagt de
4000 dr. til de 1000, som hun jo virkelig
anerkender, at hun skylder ham, men hun
fastslår også, at det ikke er hendes under
skrift, der står under gældsbrevet på de
5000 daler. Hun påtaler også, at gældsbre
vet er dateret den 28. marts, mens hendes
mand først blev begravet den 7. april. Ro
senkrands påstår, at da gældsbrevet på de
5000 daler var skrevet, blev det andet på de
1000 daler straks ødelagt, men fire mænd
bevidner, at de femten uger efter havde set
brevet på de 1000 daler. Blot var 1000 ret
tet til 5000 daler, men med en anden slags
blæk.
Troels Lund fortæller derpå videre: ». . .
Og nu det til grund liggende brev på 4000
daler, der skal skrive sig fra 1603 - hvor
mærkeligt dog, at Rosenkrands i den lange
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tid ikke har forlangt så meget som en skil
lings rente deraf eller talt om pantet, og det
uagtet brevet udtrykkeligt berettigede ham
til, når betalingen udeblev, at inddrage
Dunslund Hovedgaard med gods og løsøre.
Og denne Rosenkrandses ædelmodighed er
dobbelt mærkelig, da han bevisligt i mellem
tiden har været i pengetrang, og Christian
Juel i året 1605 endog har måttet gå i cau
tion for ham for 12.000 daler, her har været
grundet anledning til at gøre sin ret til
Dunslund gældende i stedet for at bede dens
nominelle ejer gå i borgen for sig. Men Ro
senkrandses optræden bliver mere end be
synderlig, når han i året 1607 for et lån på
1000 daler til Chr. Juel tager 5 bøndergårde
under Dunslund i pant, skønt disse 5 går
de med hele Dunslund gods og Dunslund
selv allerede stod i pant for lånet på 4000
dr. Han bedrager jo herved sig selv og mod
tager som pant, hvad der tilkommer ham
med rette. Og endelig, hvorfor læste han ik
ke også dette brev over graven, da han dog
læste det mindre på 1000 daler?
Mod disse knusende indvendinger har Rosenkrands intet at svare. Han undskylder
blot sin taushed i kirken med, at han blev
afbrudt, just som han skulle til at oplæse det
andet gjældsbrev, og indskrænker sig i øv
rigt til at begjære Karen Strangesdatter
straffet for hendes utilbørlige ord om bre
venes uægthed. Under disse omstændighe
der er det let forståeligt, at herredagen (den
27. januar 1609) dømmer Rosenkrands imod
og erklærer begge breve for falske og mag
tesløse.
Hermed er Karen Strangesdatter reddet.
Men retfærdigheden endnu ikke sket fyldest,
der må følge en kongelig anklage mod Ro
senkrands for falsk. Han føres fangen til
Skanderborg. Allerede 4 dage efter, at dom
men er fældet, er hans trods brudt; han
skriver et ydmygt brev til kongen, hvori han
går til bekjendelse og anråber om nåde. Som
undskyldning anfører han, at det er en her
redsskriver, der har forlokket ham ved at
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vise ham sin færdighed i at efterligne hånd
skrift; det er den egentlige skyldige, thi han
har overtalt Rosenkrands til bedrageriet. Det
er imidlertid forgjæves. Vel lykkes det Ro
senkrands at drage herreds skriveren i ulyk
ke; denne bliver hængt, men Rosenkrands
undgår ikke derfor sin straf. I mellemtiden
ere hans gjemmer bievne undersøgte, og en
hel samling falske breve bragt for dagen.
Det oplyses, at han har bedraget en mæng
de småfolk ved at tilbageholde deres engang
betalte gjældsbreve og senere kræve dem
påny. Hertil kommer, hvad der anses for det
mest graverende, at han har udstedt et falsk
brev i kongens navn og forsynet det med
kongeligt segl. Et år går hen. Herredagen
samles påny i marts 1610 i Kjøbenhavn.
Her optræder kongens sekretær, Niels Krag,
som anklager, og støttende sig på alt, hvad
der nu foreligger om Chr. Rosenkrands an
drager han på, at han skal dømmes æreløs
og straffes som falskner. Dommen falder
den 17. marts 1610.« - Han bliver halshug
get på slotspladsen den 23. marts 1610.

Visheden om, at den gængse overlevering
ikke er rigtig, giver Troels Lund os besked
om i en artikel, som han kalder »Slutbe
mærkninger til Dommen over Christoffer
Rosenkrands«. Heri står der, at det vand
mærke, der findes i dokumentet af 1603 af
ham er fundet på ikke mindre end 8 ark pa
pir, der alle er skrevet i årene 1592 og 1593.
Begivenheden har også givet stof til et
skuespil af forfatteren Søtoft. I 1827 udkom
det under navnet »Chr. IVs Dom«. Indhol
det er ganske vist ikke hentet fra de hånd
skrevne dokumenter, men fra en beretning
af historikeren Slange, der støtter sig til den
før omtalte anskuelse, at det var vandmær
ket, der fældede Christoffer Rosenkrands,
men Troels Lund har jo altså klart bevist, at
denne anskuelse er forkert.

Boganmeldelser
Hans Erik Hansen:

Union-Bank 1875-1975
Flensborg 1975. 120 s. 111.
Ove Hornby:

Striden om Filialen
Banksagen i hertugdømmerne Slesvig og
Holsten ca. 1840-46. Flensborg 1975. 128 s.
111.

Haderslev Creditbank 1875-1975
1975. 28 s. 111.

1975 har stået i bankjubilæemes tegn, tre
100-års jubilæer i en spændende sammen
stilling, Unionbanken i Flensborg og to
banker i Haderslev, nemlig Haderslev Bank
og Haderslev Creditbank. Den sidste har
sparet på festberetningen og har nøjedes
med en pjece, men til gengæld flottet sig
med en større veldædighedsfond. Haderslev
Bank har udsendt 1. bind af Haderslev bys
historie 1800-1945, et værk på 575 sider
skrevet af Henrik Fangel, der dog i denne
omgang endnu ikke er nået frem til ban
kens start i 1875; denne bog vil blive gjort
til genstand for en senere anmeldelse. Uni
on-Bank har præsteret hele to jubilæums
bøger og i nydeligt jubilæumsudstyr; den
ene, skrevet af direktør Hans Erik Hansen,
handler om banken selv, i den anden skriver
Ove Hornby om Nationalbankens filial i
Flensborg, som lever videre i Union-Bank.
I Sønderjysk Månedsskrift 1968 side
283-289 har jeg skrevet om vanskelighe
derne ved at føre en bankpolitik, der kun
ne holde sammen på Helstaten. Lektor Horn
bys bog handler om det specielle kapitel, der
hedder »Striden om filialen«, hvilket også
er blevet bogens titel. Staten måtte bøde for
statsbankerotten ved at overlade til en pri
vat bank at genskabe tilliden til pengevæse
net, i hvilket øjemed Nationalbanken opret
tedes i 1818. 1837 fik den en filial i Århus,
og dermed var signalet givet til kampen om,

hvorvidt den skulle have en filial også i Her
tugdømmerne, hvis økonomiske styrke gav
naturlig basis derfor, men hvor gammel mis
tro til københavnsk seddelproduktion og
kongerigsk udsugning af Hertugdømmerne
blev grebet af den slesvig-holstenske agita
tion og med dygtighed udnyttet imod »filia
lis terne« og deres danske støtter.
På grund af de nationale modsætnings
forhold lykkedes det ikke statsledelsen at
gennemføre sine planer om at give Hertug
dømmerne den vekselret, der måtte danne
grundlag for opbygning af et bankvæsen.
Derfor kom Hertugdømmerne på dette punkt
langt bagefter naboerne mod nord og mod
syd. Man fik nøjes med sparekasser, der
også fungerede som lånekasser. Den en
lige undtagelse var Nationalbankens filial
i Flensborg, der blev grundlagt 1844 efter
umådelige vanskeligheder, der skærpede de
nationale brydninger. Det er betegnende, at
man hjalp den med det kompromis, at der
blev bevilget vekselret til de byer, der an
modede derom, og derved blev Flensborg
alene om æren og de vekselregler, der skulle
gavne Filialbanken.
Den drivende kraft i Flensborg bag fili
alens oprettelse, agent H. C. Jensen blev af
Beseler beskyldt for at være forræder over
for landsdelens vitale interesser, men vandt
sin injuriesag. Da slesvig-holstenske kredse
kredse ville bringe filialmodstanderen, ad
vokat Rönnekamp et hyldesttog, blev det
forbudt af Flensborgs politimester, der også
forbød tilsvarende demonstration samme
dags aften til hyldest for agent Jensen. Den
sidste blev gennemført trods forbuddet, og
ikke mindre end 40 deltagere blev idømt
bøde derfor. Denne tilspidsning af striden
er omtalt i en temmelig indpakket form,
og note 24 i teksten side 68, der skulle hen
vise til et par kildesteder, har sætternissen
ladet forsvinde.
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Dønningerne gik langt efter Filialbankens
oprettelse. Der blev ligefrem, f.eks. i Åben
rå, oprettet foreninger, hvis medlemmer for
pligtede sig til ikke at drive forretninger med
banken og til ikke at tage mod danske pen
gesedler. Større betydning fik banken heller
ikke, af mange forskellige grunde, men først
og fremmest fordi befolkningen i Hertug
dømmerne var for optaget af den indbyrdes
krig til at kunne enes om at løfte i flok øko
nomisk.
Nationalbankens filial i Flensborg levede
videre efter 1864, men da Prøjsen og Østrig
i 1879 ophævede Pragfredens § 5 med løftet
om en folkeafstemning, fastslog et flertal i
direktionen, »at der ikke længere foreligger
noget, der kan motivere opretholdelsen af
en filial, hvis bevarelse er forbundet med
vedvarende ofre fra Nationalbankens side«,
specielt efter at der nu var kommet andre
bankinstitutter til Flensborg. Direktør Ussing mente derimod, at filialen burde opret
holdes, da den havde stor symbolsk betyd
ning og man ikke burde skuffe de dansk
sindede slesvigere, »der stedse har betrag
tet dens beståen som en sag, der for dem
var af den største betydning og interesse«.
Bestyrelsens flertal fulgte Ussing og for
kastede forslaget om filialens ophævelse med
12 stemmer mod 4 (side 103). Først i 1939,
da de nazistiske myndigheder gjorde arbejds
vilkårene for vanskelige, lukkede National
banken filialen, men da stod en arvtager og
så parat, nemlig Union-Bank, som national
bankdirektør C. V. Bramsnæs på lempelige
vilkår fik overdraget bygning og kapital til.
Det er Union-Bank, der nu har fejret sit
100 års jubilæum i den bygning, hvor Na
tionalbankens filial havde haft sæde fra
1844, men i virkeligheden blev den oprettet
som sparekasse. Initiativet udgik fra kredse
i den danske landboforening med Gustav
Johannsen som den førende kraft, og penge
instituttet hed til at begynde med Spare- og
Lånekassen for Flensborg og omegn. Spare
kassen blev først til bank i 1927, da den
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danske Flensburger Volksbank havde måttet
give op.
I stiftelsesudvalgets henvendelse til dansk
kapital medtog man følgende anbefaling fra
de nordslesvigske banker: »Undertegnede
banker, der gennem egne erfaringer har lært,
hvilken indflydelse et velledet og godt ud
rustet pengeinstitut kan udøve til bevarelse
og styrkelse af den nationale selvopholdelse,
selv under vanskelige kår, ønsker at give
den foranstående henvendelse til de danske
pengeinstitutter deres bedste anbefaling med
på vejen, da vi anser bankens oprettelse som
en opgave af national betydning for dansk
heden i Flensborg og omegn.«
Anbefalingen, der var undertegnet af Den
nordslesvigske Folkebank, Åbenrå, Haders
lev Bank, Tønder Landmandsbank, Folke
banken for Als og Sundeved, Sønderborg,
og Gråsten Bank, er et skoleeksempel på den
nære forbindelse mellem økonomi og natio
nale interesser i et grænseland, og blandt
underskriverne finder vi i øvrigt den anden
jubilar, Haderslev Bank, der var særlig virk
som ved oprettelsen af Union-Bank, og som
selv i 1875 blev oprettet som et entydigt
dansk pengeinstitut.
At skulle være henvist til en dansk bank
var imidlertid mere end de tyske kredse i
Haderslev kunne tage, og derfor oprettede
de Haderslebener Creditbank som et mod
stykke til Haderslev Bank. De nationale
modsætningsforhold havde bevirket, at Ha
derslev først sent fik bank, men da byen
omsider kom med på det hold, var det igen
de nationale modsætningsforhold, der gjor
de, at byen fik to banker i samme år.
Nu er Haderslev Bank blevet filial, idet
den er gledet ind under Privatbanken, me
dens Haderslev Creditbank, der først fik sit
danske navn efter den anden verdenskrig,
fortsætter sin tilværelse under mottoet: den
lokale bank. Og man har til nu afvist alle
forslag fra storbanker om en fusion.
Creditbankens trang til selvstændighed
markerede sig navnlig i 1920, da markens

fald havde ladet reservefonden forsvinde.
Banken kom ud for store trængsler: »Dan
marks Nationalbank havde ganske vist over
ført 21 millioner kroner til landsdelen, men
Creditbanken delagtiggjordes ikke i fordelin
gen af beløbet.« Så rejste repræsentanter for
Creditbanken til storbankerne i København:
»De blev overalt modtaget pænt, men det
eneste, man kunne tilbyde var, at Creditbanken kunne omdannes til en filial af en
af storbankerne. Dette afslog d'herrer på det
bestemteste. Derefter søgte de foretræde hos
det sønderjyske ministerium, og selv om
man henviste til, at banken var grundlagt
af og gennemgående præget af tysksindede

borgere, lykkedes det efter langvarige for
handlinger at få et étårigt lån på 300.000 kr.
Det var V70 af det beløb, der var stillet til
rådighed for hele landsdelen.«
I Creditbankens lille jubilæumsskildring
omgås man stadig varsomt med de natio
nale forhold. Man kunne godt ønske sig, at
banken af den oprettede jubilæumsfond ville
bevilge et beløb til en virkelig behandling
af den nationale og politiske problematik,
der knytter sig til bankens historie.
Tiden må være kommet, da banken kan
tåle at se det hele lagt på bordet.
Bjørn Svensson

Anders Ture Lindstrøm:

Landet Slesvig-Holstens politiske historie i hovedtræk 1945-54
Udgivet af studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Tlensborg 1975.
Der var efter Tysklands sammenbrud i 1945
ikke noget udbredt folkeligt ønske blandt
indbyggerne i de gamle hertugdømmer om
at få oprettet et Land Slesvig-Holsten; hvad
de tysksindede indbyggere så brændende
havde ønsket i 1848, og igen i 1864, og
hvad en udbredt del af den tysksindede be
folkning ville have hilst med glæde i 1919,
nemlig dannelsen af en særlig politisk slesvig-holstensk enhed, det blev i 1945-46
sang- og klangløst til virkelighed ved en
beslutning af den britiske besættelsesmagt.
Englænderne gjorde uden videre den preus
siske provins Slesvig-Holsten til et »Land
Slesvig-Holsten«. Man talte dengang om
»das Land wider seinen Willen«, dvs. lan
det, der blev til mod sin vilje. Man havde
tænkt sig større enheder, f.eks. en sammen
slutning med Mecklenborg; da jerntæppet
sænkede sig, udelukkedes alle sådanne pla
ner.
Men til trods for den manglende folke
lige baggrund, til trods for uhyre økonomi
ske og sociale vanskeligheder og til trods

for den stærke danskorienterede sydslesvig
ske separatisme, så udviklede alligevel den
britiske improvisation sig i løbet af ti år
til en levedygtig delstat i den tyske for
bundsrepublik. Det er denne udvikling, som
medarbejder ved Danmarks Radio i Åbenrå,
Anders Ture Lindstrøm, har beskrevet i bo
gen »Landet Slesvig-Holstens politiske histo
rie i hovedtræk 1954-54«.
Lindstrøm har gode forudsætninger til at
løse denne opgave. Han er opvokset i Lade
lund umiddelbart syd for grænsen, hvor
hans far, Gustav Lindstrøm, i en lang år
række var dansk lærer. Han kender en stor
del af problemerne indefra, men noget af
det mest værdifulde ved hans bog er den
brede forankring, som hans fremstilling har
fået. Det er ikke landets historie i snæver
forstand, men tværtimod ses de særlige pro
blemer i Slesvig-Holsten i sammenhæng med
udviklingen i den britiske besættelseszone i
de første efterkrigsår. Et par kapitelover
skrifter vil vise dette. Der er f.eks. et kapi
tel, der beskriver den »Britiske demontage
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politik«, et andet omhandler »Britisk Decen
tralisationspolitik« og yderligere et om »Bri
tisk pressepolitik«. Disse kapiteloverskrifter
antyder den dualisme, der prægede de første
efterkrigsår, da briterne på en gang ville re
ducere den tyske industris ydeevne, mens de
samtidig forsøgte at presse en demokratisk
samfundsmodel ned over en næsten apatisk
befolkning. Befolkningen havde national
socialisterne både fysisk og psykisk på det
nærmeste kørt i sænk. Sløvheden blev efter
hånden overvundet, og Lindstrøm har nogle
gode kapitler om reorganisation af det po
litiske liv og af de i et agrarland som Slesvig-Holsten meget vigtige landbrugsorgani
sationer.
Lindstrøm går derefter grundigt ind på
den alvorligste belastning, som landet var
udsat for gennem det store flygtningspres,
I visse egne var det så stort, at mere end
halvdelen af befolkningen var flygtninge.
De dannede deres eget parti, og dette sær
lige flygtningeparti var i den behandlede
periode en alvorlig urofaktor. I årene 194750 havde socialdemokraterne regeringsmag
ten, derefter CDU i koalition med forskel
lige partier, CDU er stadig den domineren
de faktor i landets politik.
I den socialdemokratiske regeringsperiode
udviklede den sydslesvigske separatisme sig
til et alvorligt problem for landet. Ved val
get til landdagen i 1947 fik de danskorien
terede kandidater næsten 100.000 stemmer,
vel henimod halvdelen af de hjemmehørende
stemmer i den slesvigske del af landet. Lind
strøm har i store træk beskrevet den stærke
vækst i de danskorienteredes antal og de
danske sydslesvigeres politiske bestræbelser,
men problemerne er anskuet mere fra Kiel
end fra Flensborg, og det er godt sådan.
Derved bliver den danske bevægelse sat ind
i en større sammenhæng; det vil så være en
opgave for en anden historiker at belyse in
defra den udvikling, der af en danskoriente
ret bevægelse sidst i 1940'erne har formet
en dansk folkedel i 1970'erne; mindre i tal,
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men fastere i strukturen.
Når den danskorienterede bevægelse i de
første efterkrigsår ses i en større sammen
hæng, falder ikke mindst forholdet til det
tyske socialdemokratiske parti i øjnene.
Mange arbejdere i Flensborg følte i 1945,
at de selv eller deres forældre havde stemt
forkert i 1920; den socialdemokratiske par
tiorganisation i Flensborg viste danske sym
patier, men lederen på det overordnede plan,
Kurt Schumacher, førte en udpræget tysk
nationalpolitik. Han havde lært af erfarin
gerne fra 1918-20, da socialdemokraterne
måtte se sig udskældt som unationale, fordi
de var med til at bære ansvaret for freds
slutningen, og fordi de søgte forståelse med
naboerne.
Konflikten endte med, at den socialdemo
kratiske partiorganisation i Flensborg blev
ekskluderet af SPD. Den dannede derefter
sit eget parti, SPF, som senere opløstes; men
talrige arbejdere i Flensborg har ikke desto
mindre bevaret danske sympatier. Denne
spændingsfyldte periode er udmærket be
skrevet i bogen. Ligeledes får man stærkt
indtryk af den restaurationsperiode, der ind
ledtes, da CDU kom til magten i 1950, først
under dr. Bartram, siden under F. W. Lübke.
Gamle embedsmænd fra nazitiden dukkede
op igen, den reformpolitik, som socialdemo
kraterne havde indledt, blev gjort om igen,
men alt imens bevirkede den internationale
udvikling og det økonomiske opsving en
stabilisering af forbundsrepublikken, og den
ne stabilisering nåede efterhånden også ud
til yderkanterne.
I det foregående er der antydet en del
af indholdet i Lindstrøms bog, der kunne
peges på endnu flere emneområder, men de
fremførte må være tilstrækkelige til at give
et indtryk af, at der her foreligger en bog,
som har bud til alle dem, der er interesse
rede i at forstå grænselandets nutidige pro
blemer.
Til en anmeldelse hører det også at på
pege mulige svagheder. Det skal da ejheller

forsømmes. Blandt andet kunne de økono
miske hjælpeprogrammer, »Program Nord«
og »Zonenrandförderungs« -støtten med ri
melighed have fået en noget bredere plads i
fremstillingen, men bogen er på mange må
der et pionérarbejde, og andre kan supplere
og revidere.
I landet Slesvig-Holsten er der kun få,
der arbejder med landets egen historie, og
kun yderst få, der har ydet bidrag til den
allernyeste del deraf. Også for den tyske del
af befolkningen vil der være meget nyt at
hente i Lindstrøms bog. Møjsommeligt har
han måttet hente stoffet fra mange forskel
lige kilder, men de vigtigste er endnu util
gængelige. De ligger i regeringens og admi
nistrationens arkiver. Man må derfor ad åre

vente nyt materiale, der kan give dybere
indsigt, men det gør ikke pionérens indsats
mindre fortjenstfuld.
Anders Ture Lindstrøm har gennemført
sit arbejde, da han 1972-73 var tilknyttet
studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig som stipendiat. Han har ved
bogens færdiggørelse haft god hjælp af stu
dieafdelingens leder, dr. Johan Runge. I ræk
ken af publikationer fra studieafdelingen
fremtræder Lindstrøms bog med klare kon
turer og viser, at også samtidshistoriske em
ner med fordel kan tages op. Der er grund
til at lykønske både studieafdelingen og for
fatteren til det gode resultat.

Peter Beck:

sparede ham for mange gåture. Og Peter
Becks far hørte dog til de velbjergede i
landsbysamfundet: »I 1887 overtog min far
mors fødegård og solgte derfor en gård, han
havde arvet i Stenderup efter en farbror. For
den fik han 28.000 mark, deraf 20.000 i
guld. Med dem i den ene trøjelomme gik han
på gaden i Sønderborg; »æ gik å holdt mæ e
ha'nd å e fek, så svae va di«. (Jeg gik og
holdt med hånden på lommen, så tunge var
de).«
Stilen er karakteristisk for Peter Beck.
Som i det første bind erindringer, »Dansk
dreng i Sundeved«, bringer han hyppigt yt
ringer på det sønderjyske folkemål med til
hørende oversættelse, små glimt fra hjem
stavnen, der viser, at forfatteren både har et
skarpt blik og et godt øre. Man vandrer ved
hans side rundt og sammenligner egne barndormsindtryk med nutiden i en stemning af:
Tænk, hvor forandret!
Allerede i første bind oplevede Peter Beck
genforeningen og sluttede med året 1922, da
han forlod Sønderjylland. Tråden optages i
grunden først side 99 i 2. bind, hvor han
kommer til det næstsidste kapitel »Student

»Ung mand fra Sundeved«
(Udgivet af Historisk Samfund for Sønder
jylland).
Noget af det, der gør stærkest indtryk på
mig, når jeg læser erindringsbøger, er vid
nesbyrdene om tidligere tiders nøjsomhed.
Jørgen Ludvigsen i Brobøl havde en hus
bestyrerinde, der hed Ellen Ferdinand. Når
hun skulle til Gråsten for at hente medicin
til Jørgen Ludvigsen, gik hun til fods, vel
en 12 km i alt. I tasken havde hun en kop,
og midtvejs ved gården Bøj skov var der lige
ved vejen en pumpe til vanding af kreaturer
ne. Her standsede hun, holdt hvil og drak
lidt vand af sin kop, både på hen- og tilbage
vejen, - den eneste luksus hun tillod sig på
den tur.
Dette er et af de mange levnedsløb, Peter
Beck i forbifarten tegner i nogle få linier.
Nu gik man jo mere i gamle dage. Peter Beck
fortæller om sin far, der var født 1859, at
han hørte til den generation, der stort set
ikke fik lært at bruge cykel, så han var glad,
da de fik telefon ved genforeningen; den

Troels Pink
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i København 1922—29«. Det meste af bind 2
er derfor nærmest efterrivning, men stadig
af kvalitet. Dog havde de to bind vundet

ved at blive sammenarbejdet og forsynet
med en indholdsfortegnelse, så man kunne
finde rundt i stoffet.
bjs.

Kogebog for stue og køkken
Erik Koed Westergaard: Danske egnsretter

Lindhardt og Ringhof. 264 sider. 136- kr. indb. III.
En helt ny slags kogebog er ved at vinde
frem: Forfatterne søger ikke blot at opspore
gamle opskrifter, men søger at finde frem
til den folkelige sammenhæng i tidligere ti
ders madfremstilling. På denne vis bliver
første halvdel af ordet »kogebog« udvidet
med endnu en betydning - tidligere omfat
tede processen ikke blot kogning af retter i
gryde, men også stegning på pande og bag
ning i ovn, og netop i ordet kogebog er dette
faktum bevaret.
Museumspædagog fru Inge Adriansen,
Sønderborg, udgav for et par år siden en
ikke så stor, men ganske fortræffelig »Søn
derjysk koge- og bagebog«, i hvilken man
foruden gamle opskrifter kunne finde be
skrivelser af for eksempel de fester, hvor
man engang serverede de pågældende retter.
Lektor Erik Koed Westergaards »Danske
egnsretter« er et betydelig større værk. Den
omfatter ikke blot hele landet, men hans lit
terære viden — han har taget magisterkonfe
rens i sammenlignende litteratur - giver
unægtelig en speciel baggrund for de ind
samlede opskrifter. Hvilket betyder, at bo
gen lige så vel kan anvendes i køkkenet som
i sofakrogen: det ene sted frembringer man
besynderlige retter (hvis man er modig nok),
det andet sted hengiver man sig til undren
over, hvad andre kan finde på at putte i
munden. Og denne undren krydres livligt af
forfatterens fornøjelige baggrundsberetnin
ger om retterne og højst overraskende side
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spring til Ordbog over det danske sprog,
Holsteinisches Idiotikon, Oehlenschlægers
parodi på Iliaden og hvad der nu ellers kan
være brug for til henvisninger og citater.
Når jeg bruger ordene »besynderlige ret
ter«, er det med velberåd hu. Et lidt tilfæl
digt udvalg af de særeste navne beviser,
at ordvalget er det rette: Pjaltesuppe, fullingsteg, saltfulskager, pindsvinesuppe (yn
det på Sydfyn, siger P. Jensen, Kværndrup,
i »Skattegraveren«, 10. halvårgang, 1882),
bræjnnesnuda, knurhanesuppe og mange an
dre - alle med udførlige opskrifter. Og så
skal jeg helt undlade de saftige madnavne,
som søens folk betjener sig af - de er meget
bramfri; måske bør dog nævnes »Væltet lo
kum« - opskriften står at læse s. 237!
Navnene på de specielle sønderjyske ret
ter er nok lige så fremmedartede for folk
fra andre landsdele, som deres retter er for
sønderjyder: Surampesuppe, plukkefinke
(her er noget at vælge imellem: langeplukkefinke, lilleplukkefinke, rulleplukkefinke,
småplukkefinke og storeplukkefinke, men så
heller ikke flere, ikke engang for selv den
ihærdigste opskrifts jæger), groffenbrad og
strøjsel, masser af duelse, blandt andet skomagerduelse og skrædderduelse, men pas på,
snedkerdyppelse, snedkersovs, galochesovs
med mere hører til oppe ved Limfjorden.
»Vil man danne sig et indtryk af Dan
mark ud fra et kulinarisk synspunkt, må
man begynde i Sønderjylland«, skriver for-

fatteren indledningsvis. De sønderjyske
madskikke har nær forbindelse med Hol
sten og videre mod syd, en rimelig konse
kvens af de politisk-historiske forhold. Men
samtidig har den slesvigske helhed gennem
mnage århundreder sat sine spor i befolk
ningens madvaner; det betyder både en selv
stændig udvikling af de indførte retter og
et vist enhedspræg, der stadig afspejles i
madlavningen nord og syd for den nugæl
dende statsgrænse. Et enhedspræg, der også
omfatter de nationale minoriteter. »Kun
yderst sjældent hører man fortælle om folk,
der ikke ville spise den eller den ret, fordi
den var tysk«, skriver Erik Koed Wester
gaard, der har lagt et stort arbejde i per
sonlig at tale med ca. 700 meddelere.
I et slutningskapitel søger forfatteren at
trække linierne op i de danske egnsretters
art. Han beklager, at madlavningens historie
er et forsømt område i Danmark, men det
er en naturlig undladelsesynd, tidligere hus
mødre gjorde sig skyldige i. De daglige retter kunne de jo udenad - de opskrifter var
der ikke grund til at skrive ned, og der var
ikke flere, end at de let kunne gå fra gene
ration til generation, når datter eller sviger
datter gik til hånde i husmoderens køkken.
Og lighederne mellem det udenlandske
køkken, især det holstenske og det jævne
danske, især sønderjyske, fremhæves. Og
pyntes med mange fornøjelige citater, som
forfatteren har hentet i den omfattende lit
teraturliste til allersidst.
Det kunne være fristende at bringe et par
opskrifter på julemad, men i indholdsfor
tegnelse findes ordet »jul« ikke.
Så et par af de mere festlige, specielle
sønderjyske, men knap så kendte opskrifter
var vel værd at prøve i julen - måske kunne
de ligefrem danne tradition.
Til Alsingergilder byder man to slags steg
plus frikadeller på ét fad. Oksesteg og flæ
skesteg, måske fyldt svinerib. Der skal brun
sovs, rødkål og hvidkål, kartofler etc. til
samt svesker, enten sammen med æbler i

den fyldte svinerib, eller lagt på serverings
fadet i halve kogte æbler eller i en særlig
skål. Disse svesker skal lægges i blød, ko
ges rask i lige dele rødvin og vand tilsat
sukker og kanel. Erstatter man sveskestenen
med en smuttet mandel, kan det ikke gøres
bedre. Sukkerlagen jævnes let.
Efter at have givet et historisk tilbageblik
på æbleskivernes udvikling, går forfatteren
over til en sønderjysk specialitet, der hedder
Æblepladekage,
som er vidunderlig hurtig:
4 æg røres med 300 g sukker, 300 g mel,
100 g kartoffelmel, V2 tsk. bagepulver, 100
g fedtstof og sluttelig V2 kg skrællede og
ituskårne æbler. Bages i bradepande ved
180°, når overfladen er bestrøet med melis.
I Christiansfeld har man tradition for
honningkagebagning - her er en prøve (som
ikke er en af de hemmelige opskrifter):
65 g mandler, V2 citronskal, 15 g sukat
og 50 g pommerantsskal hakkes. 250 g hon
ning, 150 g mørk farin smeltes i gryden (ik
ke koges), man rører 350 g mel, V4 dl kirsch,
2tsk. potaske (i lidt vand), V2 tsk. kanel, V2
tsk. muskatblomme, V4 tsk. st. nellike, V4
tsk. kardemomme og de hakkede ingredien
ser i. Dejen står køligt et par døgn bages i
bradepande i ca. 2 ems tykkelse 1 time ved
130°. Skal bages lys - mørke steder er bitre.
Kan pyntes med mandler eller glasurtegnin
ger.
Og endelig en julekage, også fra Christi
ansfeld:
S trit s
50 g gær, 3 dl lunken mælk, 1 dl kærne
mælk, 150 g smør, 50 g svinefedt, 50 g fint
hakket oksetalg, 1 tsk. salt, 150 g sukker, V2
tsk. kardemomme, 75 g rosiner, 75 g koren
der, saft og revet skal af 1A citron, 50 g hak
ket sukat, 50 g mandler og 15 g bitre mand
ler hakkede, 750 g mel. Dejen hæver, formes
derefter til et brød og bages ca. 50 minutter
ved 200°. Drysses tykt med flormelis lige
før serveringen.
Inger Bjørn Svensson
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Tyske fortrængninger
Den hjemmetyske historiker, tidligere lærer langer en ny afgørelse. Vi vil tilbage til
og redaktør, dr. Harboe Kardel, har udgivet Tyskland. - Slesvig vil og må atter presse
sine erindringer: »Grenzlandmelodie in Dur sig frem til formen for den gamle enhed.«
und Moll - Erlebnisse eines Journalisten auf
Det er ikke selvbiografi bestandigt at di
dem deutsch-dänischen Parkett« på Karl stancere sig fra Kongeåfanatikerne og skju
Wachholtz Verlag, Neumünster.
le, at man selv hørte til den fløj, da der hørte
Tidligere har han udgivet en række bøger, rygrad til at distancere sig. Oprindelig hørte
senest det tyske mindretals historie fra dets Harboe Kardel til den moderate fløj, og i sit
fødsel i genforeningsåret (»Fünf Jahrzehnte hjerte beklager han sikkert, at han ikke
in Nordschleswig«), der er en ganske værdi holdt sin oprindelige linie. Men-----fuld bog, selv om der er huller. Den, der
Harboe Kardel var svag i sin politiske
havde håbet at få hullerne udfyldt ved hjælp holdning. Han erkender selv, at han i for
af forfatterens erindringer, bliver imidlertid hold til nazismen var medløber og dermed
skuffet. Da erindringerne ifølge sagens na medskyldig i den katastrofe, der til slut rev
tur går forfatteren nærmere på livet, bliver det tyske folk i afgrunden (side 79). Men
han forsigtigere, specielt når det drejer sig han har svært ved at indrømme - også for
om det dansk-tyske forhold.
sig selv -, hvor han i enkeltheder har svig
Tager vi et spørgsmål som grænserevisi tet, når det gjaldt om at leve op til de krav,
onskravet, forsømmer Harboe Kardel ingen der utvivlsomt for ham har stået som et
lejlighed til at fremhæve sin moderate hold ideal.
ning, f.eks. side 25: »Skal magten eller ret
Side 116 forstår man, at Harboe Kardel
ten gælde? Jeg er for retten.« Side 44 kriti af hjertet beklager, da besættelsesmagten gav
serer han det urealistiske råb på en Kongeå- »den fortjente historiker« Vilhelm la Cour
grænse. Side 49 omtaler han sit ubehag ved mundkurv på: »Ganske vist, han førte i tids
kravet om genetablering af Kongeågrænsen. skriftet »Grænsevagten« en skarp pen, men
Side 50 beklager han de fornyede fremstød skriveforbud er altid et tveægget værd.«
fra de »fanatiske Kongeå-folk«. Men Harboe
Sandheden om Harboe Kardels forhold til
Kardel forsømmer at oplyse, at han selv gik Vilhelm la Cour er imidlertid en ganske an
over til den fløj i 1932. Han omtaler side 68 den. I 1936 udtrykker Harboe Kardel sin
den kolbøtte i yderst diplomatiske vendin forargelse over, at la Cour nu i tre år har
ger. Han nævner kun, at han blev angrebet fornærmet Nationalsocialismen og Det tredie
for en artikel i »Kieler Neuesten Nachrich rige, og han råder Grænseforeningen til at
ten«, som indeholdt »einige für das dänische kalde la Cour til orden. Den 6. november
Ohr unangenehm klingenden Wahrheiten« 1940 skriver han jublende, at »endelig er
uden at antyde, hvad disse »sandheder« gik da det sket, som skulle være sket langt tid
ud på. Hvorfor oplyser forfatteren ikke, at ligere: Grænseforeningen har kastet dr. la
han skrev om »vor kamp for en ny afgørelse Cour over bord som redaktør.« Da havde
i Norden«, og at han »med hensyn til Nord Harboe Kardel i øvrigt nogle dage forinden
slesvig tilstræber en genforening med Tysk (den 2. nov. 1940) som Ortsgruppenleiter
land«? Hvorfor fortie Harboe Kardel, at til tysk instans indsendt en rapport: »Jeg vil
han ved overtagelsen af redaktørposten på gerne hermed bringe denne af den ansvar
Nordschleswigsche Zeitung i sin program lige redaktør for Grænsevagten, dr. la Cour,
artikel den 2. januar 1934 skrev: »Vi for fremsatte uhyrlige fornærmelse mod partiet
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til Deres kundskab.« Harboe Kardel fortsatte
altså efter besættelsen den linie, han havde
fulgt i tiden forud, f.eks. den 19. februar
1940: »Spørgsmålet er, om det er i Dan
marks interesse, at denne svorne fjende af
nationalsocialismen fortsætter med på for
dærvelig vis at influere på den offentlige
mening i Danmark og af al kraft søger at
forhindre en sund udvikling i retning af
Danmarks medarbejde ved Europas nyop
bygning.«
Dr. Harboe Kardel har altså selv gjort,
hvad han var i stand til, for at give Vilhelm
la Cour mundkurv på. Derfor havde det væ
ret mere klædeligt, om han nu havde ladet
være med at gøre sig til den pæne mand,
som nok er nazist, men beklager alle de
grimme handlinger, som nazisterne desvær
re kom afsted med at gøre.
Jeg har også noget svært ved at tage dr.
Harboe Kardels behandling af den 9. april.
I sin mindretalshistorie side 174 har han en
kapiteloverskrift »Die Tragik des 9. april
1940«. Den sigter ganske vist til det tyske
mindretals situation, men hvis han virkelig
opfattede den som tragisk - det var der
nogle hjemmetyskere, der gjorde -, skulle
det regnes ham til gode. I sine erindringer
antyder han temmelig direkte, at dette fak
tisk var hans holdning, nemlig side 110:
»Jeg følte det, som om et dige var gennem
brudt, som om en fremmed flod oversvøm
mede vort lille og trods alle modsætninger,
fredelige land. Jeg hørte ikke til dem, der
jublende stod ved hærvejen.«
Men på min reol med litteratur om den
9. april står en lille bog »Dänemark unter
deutschem Schutz - Die historischen Tage in
Nordschleswig in Wort und Bild« med om

slagsbillede af Hitler. Der er i dag et af de
hårdeste anklageskrifter mod det tyske min
dretal, hvoraf store dele »jublende stod ved
Hærvej en« og frydede sig over, at tyske
soldater efter 20 års forløb påny stod i
Nordslesvig: »Lange erwartet!« — »Gut, das
ihr da seid!« - »Auf euch haben wir lange
gewartet!«
Denne bog er redigeret af dr. Harboe Kar
del. Det fremgår af den, at Harboe Kardel
den 12. april 1940 hilste de tyske tropper
ved en Begrüssungsabend i Åbenrå. Det var
»Ortsgruppenleiter Pg. (Parteigenosse) Dr.
Kardell«, der »brachte die Freude der deut
schen Bevölkerung zum Ausdruck«. Det var
også Harboe Kardel, der tog turen langs
hær vej en for at besøge tyske tropper under
deres indmarch i Danmark. Han refererer
efter en samtale i Bjerning: »Mit einem kräf
tigen Sieg-Heil verabschieden wir uns von
dem Bataillonsstab ...«.
Harboe Kardel omtaler i sine bøger denne
jubelberetning om den 9. april som »eine
kleine Broschüre«, idet han det ene sted til
føjer, at han enedes med Karl Eskelund fra
Udenrigsministeriet om teksten, men det an
det sted lidt mere direkte erkender, at han
aftalte visse ændringer med redaktør Eske
lund. Det vil sige, at brochuren i sin oprin
delige udformning har rummet ting, der i
endnu højere grad ville genere den danske
læser.
Der er et stærkt behov for bøger, der inde
fra skildrer de problemer og sjælekvaler,
medlemmer af det tyske mindretal har væ
ret ude for. Men man vinder ikke forståelse
hos danske læsere med bøger som denne.

Bjørn Svensson

se Rummelpot
Rummelpotten er i år udkommet for 30.
gang - en forbløffende kendsgerning. Re
daktør Ole Bech har som altid med flid sam
let store og små begivenheder året igennem,
underkastet dem en kyndig, spiddende be

handling på sin spidse pen og sluppet dem
løs på Rummelpottens sider. Der boltrer de
sig muntert, ind imellem blandet med ever
greens, der er snittet lidt til i det sønderjyske
for at passe til selskabet, men resultatet bli
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ver mange timers fornøjelig læsning - også
for ofrene. Egentlig er de mange små ting
morsommere end de store helsides tegninger
- selv om der også er adskillige gode af dem.
De store er blikfang, de små morsomheders
mangfoldighed giver den solide bonus for
pengene.
Noget helt specielt er de talrige annoncer
i dialekt. De er slet ikke til at stå for, og de
må læses helt ud, både fordi dialekt skal læ
ses for at blive forstået, og fordi de oftest

rummer en kvik pointe.
Redaktøren ønsker alle læsere en glant jul
og et godt, højtrumlende nytår (hvad han
mon så mener med det?) og beder alle hjæl
pe til med at gøre næste års Rummelpot så
god som den foreliggende ved at skrive til
ham, hvis man hører noget morsomt (han
skriver beskedent vejnavn til mulige leve
randører, men bynavnet Haderslev er utvivl
somt tilstrækkelig adresse).
ibs.

Nordslesvigske præstearkiver
Udgivet af Landsarkivet for de sønderjyske
landsdele.
I løbet af godt et år har Landsarkivet ud
givet registraturer af præstearkiverne fra fi
re provstier: Tørninglen provsti, Tønder
provsti, Haderslev provsti, Åbenrå provsti.
Det store og systematisk ordnede mate
riale, der her i overskuelig form lægges frem,
omfatter foruden kirkebøgerne en lang ræk
ke arkivalier. Præsterne havde en omfatten-

de registreringspligt vedrørende alle arter
kirkelige forhold, og yderligere opbevarer
man i Landsarkivet, og det er særegent for
Sønderjylland, store korrespondancer ved
rørende sociale forhold, særlig skolevæsen
og fattigvæsen, brevvekslinger, der er ind
gået i de lokale præstearkiver.
Meget materiale stammer fra 1700- og
1800-tallet, en del er endnu ældre, enkelte
ting op til 400 år gamle.

Sprogforeningens Almanak for 1976
Redigeret af Jørgen Mågård.
Almanakken for 1976 indeholder flere over
måde læseværdige bidrag - morsomst er vist
redaktør Frode Christoffersens noget re
spektløse journalist-ungdomserindringer fra
Tønder. De er kostelige. Noget alvorligere,
men også fængslende er redaktør A. P. Han
sens barndoms- og skoleerindringer - de
slutter med studentereksamenen i 1923.
A. P. Hansen, der skriver med en vis selv
ironi om sine oplevelser, har et udmærket
materiale at støtte sig til: Han har opbeva
ret karakterbøger, stilebøger og lignende
med omhu. Man hæfter sig særlig ved A. P.
Hansens spekulationer over den manglen
de interesse for spørgsmålet dansk-tysk i
hans barndom - der var simpelthen ikke
noget problem for ham.
Ingeborg Kocks beretning om besøget i
Tønning i 1947, der er nedskrevet dengang
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uden tanke for offentliggørelse, er ligeledes
god læsning i dag.
Udover en række noveller m.m. indehol
der almanakken som altid en del konkrete
og meget nyttige oplysninger af blandet art
i vejviserafdelingen, en række nekrologer,
samt almanakkens eksistensgrundlag: Kalen
deren, hvor man kan erhverve viden om de
besynderligste ting. Også sol, måne og pla
neter får man lidt at vide om - Pluto står
lige som sidste år i Jomfruen, den synes at
befinde sig vel der, og der er som noget nyt
tider for solens op- og nedgang. Højvandet
ved Vestkysten er stadig et mysterium. Der
står, hvor mange minutter, man skal lægge
til eller trække fra for at finde det lokale
højvande-tidspunkt. Men der står ikke hvil
ket tal, man skal bruge som grundtal for
regnestykket. Det tal må vist være en hem
melighed.
ibs.

Grænselandsdagbog
VED FR. RUDBECK

SYD FOR GRÆNSEN

2. oktober: Slesvig-Holstens vandbygnings
væsen ser i øjeblikket ingen økonomiske
muligheder for inden for en overskuelig år
række at deltage i bygning af et dansk-tysk
fremskudt dige fra Silddæmningen og til
Emmerlev Kiev. Et dige fra Nordstrand til
Sønke Nissenkogen og et dige på østkysten
af Sild vil blive prioriteret højere.
3. oktober: Markedsminister Ivar Nørgaard
peger under et møde med den vesttyske øko
nomiminister Hans Friederichs på, at Flensborgområdet favoriseres økonomisk, hvilket
giver en skæv konkurrence for de tilgræn
sende nordslesvigske områder.

4. oktober: I landet Slesvig-Holstens finans
lov er der for det kommende år afsat
11.863.000 DM mod i fjor 11 mill, til de
danske skoler i Sydslesvig. Til det tyske
mindretals skoler i Nordslesvig er afsat
3.032 mill. DM. mod 2,8 mill. DM i inde
værende år. Dertil kommer 550.000 DM. i
udligningstillæg til tyske lærere i Nordsles
vig, og 100.000 DM til tyske skolebygnin
ger.
6. oktober: Når danske skoleklasser nord
fra gæster Sydslesvig på lejrskoleophold, får

de en masse kulturelt og historisk stof, men
hører alt for lidt om landsdelens nutidige
danskhed, siger en flok unge fra Middelfart
under et lejrskoleophold i Tønning. Interes
sen for kontakten er der, men der sker for
lidt.

9. oktober: Union Bank i Flensborg fejrer
100 års jubilæum.
10. oktober: I Husum indvies det nye Husumhus.
15. oktober: Dansk Skoleforening for Syd
slesvigs første formand og Duborgskolens
bygmester, arkitekt Andreas Dall, Åbenrå,
dør 93 år gammel.
Der skal etableres et snævrere samarbejde
mellem Sønderjyllands amtskommune og
byen Flensborg på en række nærmere af
grænsede områder som trafikforhold, miljø
beskyttelse og turisme.
Flensborgs indbyggertal er stadig falden
de og nu på 94.295 eller 655 færre end ved
årets begyndelse.
17. oktober: Flensborg Avis peger i en le
der på, at de danske skoler i Sydslesvig ikke
skal være neutrale sprogskoler, men i over
ensstemmelse med Dansk Skoleforenings
formålsparagraf skal de fremme elevens be
vidsthed om samhørighed med den danske
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folkedel i Sydslesvig og med det danske
folk.
18. oktober: Ifølge en strukturplan for Slesvig-Flensborg amt vil 96 af amtets nuværen
de 137 kommuner blive berørt af sammen
lægninger, som vil reducere antallet af kom
muner til 81.
Uffeskolen, Tønning, har 40 års jubilæ
umsfest.

21. oktober: Indbyggertallet i Slesvig-Holsten var pr. 31. marts i år 2.583.000, et plus
på 0,1 pct. i forhold til i fjor; alle øvrige
vesttyske delstater har måttet notere en ned
gang i befolkningstallet.

25. oktober: Der søges nu etableret en sam
ordning af de danske og tyske planer for
digebyggeri ved vestkysten med henblik på
realiseringen af det danske ønske om byg
ning af diget fra Silddæmningen til Emmerlev.
Den slesvigholstenske landsregering giver
tilladelse til bygning af et skibsværft ved
Gelting bugt med arbejde for 250 mand.

27. oktober: Det sydslesvigske Samråd, som
genvalgte Wilhelm Klüver, Læk, som for
mand og nyvalgte pastor Hans Parmann,
Slesvig, til næstformand, vil rejse spørgs
målet om tilskud til den kørsel af elever til
de danske skoler, som ikke omfattes af den
almindelige tilskudsordning til de danske
skoler.

22. oktober: Siden dannelsen af amtet Nordfrisland er 24 skoler nedlagt - overvejende
en- og toklasses skoler med ialt 42 klasse
lokaler.
Af den slesvigholstenske landsregerings
budgetsforslag fremgår, at der til udbygning
af Duborgskolen vil blive ydet et tilskud på
ialt 3,5 mill. DM som ydes fra 1977-79.
Det svarer til 50 pct. af den tilskudsberetti
gede del af byggesummen.
Regionalplanlægningen nord og syd for
grænsen skal fremtidig koordineres, fremgik
det af en forhandling mellem amtsrådet i
Flensborg-Slesvig amt og Sønderjyllands
amtskommune. Det kommende grænseforsk
ningsinstitut, Åbenrå, får i denne forbindel
se en række vigtige opgaver.

30. oktober: I Sydslesvig vil der ifølge en
skitse fra kærneforskningsinstituttet i Jülich
kunne anlægges atomkraftværker ved Flens
borg fjord, Ejderen og ud til Østersøen ved
Kiel frem i tiden fra 1980 til 2030.
Under det dansk-tyske kontaktudvalgs
møde i Flensborg enedes man om at anbe
fale tilskud til sydslesvigske børnehavelærer
inders uddannelse i Danmark og drøftede i
øvrigt tilskudsmuligheder fra Bonn til Duborgskolens udbygning og anerkendelse af
SdU som overregional og støtteberettiget or
ganisation inden for rammerne af forbunds
ungdomsplanen.

23. oktober: I sin tale til budgettet i Kiellanddagen hævder landdagsmand Karl Otto
Meyer, at de danske skoler ikke skal være
neutrale sprogskoler; Danmark betaler dob
belt så meget pr. barn og år til det tyske
skolevæsen i Nordslesvig, som Slesvig-Holsten betaler til det danske skolevæsen i Syd
slesvig. Som danske sydslesvigere og natio
nale frisere ønsker man at blive ligestillet
med den tyske befolkningsdel.

31. oktober: Den danske voksenundervis
ning omfatter 189 kurser, som er begyndt,
og man regner med at nå op på 250 kurser
med ialt 3000 deltagere i løbet af sæsonen.
Gennem udvidelse af Dansk Alderdoms
hjem i Flensborg med 40 nye plejehjems
pladser vil antallet af pladser på i ældrein
stitutioner i Flensborg være i alt 785 heraf
233 plejehjemspladser, men der er brug for
990 pladser.
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2. oktober: På et diskussionsmøde i Bund
deutscher Nordschleswiger i Højer fastslås,
at bistandsloven rummer en fare for de ty
ske børnehaver, idet kommunerne får ret til
at øve indflydelse på børnehavernes udnyt
telse.
I Sønderjyllands amtsråd rejser fru Helga
Hørliick spørgsmålet om støtte til en nød
vendig udbygning af hvilehjemmet for æl
dre sydslesvigere Bennetgård.

4. oktober: Motorvejen over den dansk-ty
ske grænse vil være færdig i juni 1978 er
klæres det efter et møde mellem vejdirektør
Per Milner og repræsentanter for trafikministrerne i Bonn og Kiel.
Befolkningstætheden i Sønderjyllands amt
er 62 pr. km2 i gennemsnit, varierende fra
542 i Sønderborg og 29 i Tinglev kommuner.
I en fødselsdagssamtale med bladet Vest
kysten erklærer rektor Georg Buchreitz,
Åbenrå, at udviklingen viser, at den sønder
jyske dialekt tydeligt er blevet styrket gen
nem landbørnene, som først senere kommer
på gymnasiet, og i deres hjemskoler bevarer
deres dialekt og derved også præger bysko
lerne.
5. oktober: Ifølge den af Vojens kommune
forelagte regionsplan, skal industrier frem
tidig koncentreres omkring Vojens-Haderslev, Rødekro-Åbenrå og Padborg-Bov-Kruså.
Desuden bør udviklingen fremmes omkring
Sønderborg-Nordborg og Tønder-Højer.
Åbenrå bør være det administrative center,
mens Haderslev bør udvikles til et uddan
nelsescenter med undervisning på såvel mel
lemtekniker- som universitetsniveau.
På et møde i Folkebevægelsen imod EF
sagde forfatteren Palle Lauring i Sønder
borg, at udviklingen inden for fællesmarke
det kendetegnes af, at det ny sydjydske uni
versitet placeres i Flensborg. Det vi oplever,
er en langsomt snigende 9. april.

7. oktober: Lukningen af kasernen i Tønder
har betydet 211 flytninger fra byen.
Samtidig meddeler forsvarsminister Orla
Møller, at der er truffet beslutning om, at en
bataljon telegraftropper fra Århus på 300
mand plus civilt personel vil overtage kaser
nen.

9. oktober: Folketingsmand Jes Schmidt be
tegner det som utilladelig kritik, at Radio
Syd har udtalt forundring over en annonce
fra den tyske børnehave i Padborg i Bovbla
det om, at der endnu fandtes ledige pladser
i børnehaven.

10. oktober: Der Nordschleswiger skriver i
en leder i anledning af Padborg børnehaves
annonce om ledige pladser, at enhver da ved,
at talrige danske forældre allerede sender
deres børn i tyske skoler velvidende, at de
ikke er nationale bekendelsesanstalter.
Socialministeriet afviser, at tysksindede
forældre vil blive diskrimineret af kommu
nerne i forbindelse med den ret, bistandslo
ven hjemler kommunerne til at anvise børn
til børnehaver. Her vil der blive taget sær
lige hensyn.
Efter et møde i Kiellanddagens kontaktud
valg til det tyske mindretal erklærer land
dagspræsident dr. Helmut Lemke, at alle ty
ske partier er fuldkommen enige om støtten
til det tyske mindretal. På mødet drøftedes
blandt andet muligheden at genoptage ud
sendelsen af Der Nordschleswigers man
dagsudgave. Det tyske mindretals samlede
budget beløber sig til 17,6 mill. DM. eller
41,4 mill. kr.

14. oktober: På et møde på Akademiet Sankelmark, i hvilket en kreds af unge nord
slesvigere deltog, sagde fhv. minister Dr.
H. Schlegelberger og landdagsvicepræsident
Kurt Hamer, at mindretallets øjeblikkelige
identitetskrise er en logisk følge af udvik
lingen siden 1945. Der findes bare intet al
ternativ til den vej, man er slået ind på.
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Tyskland har brug for mindretallet som am
bassadør i Danmark, og stemmetallet er ik
ke afgørende for tilskuddene.
Formanden for arbejdskredsen, lærer Phi
lipp Iwersen, foreslår, at Slesvigsk Parti ska
ber sin egen organisation og har et selv
stændigt program som retningslinier for fol
ketingsmanden.
Forfatteren Marcus Lauesen er død 68 år
gammel.
22. oktober: Sønderjyllands amtsråds trafik
udvalg vil ifølge en udarbejdet trafikplan til
stræbe bedre trafikforbindelser for vestky
sten og Nordslesvigs midtland. Der skal dog
ikke oprettes et amtskommunalt trafiksel
skab.
24. oktober: Medlemstallet i Bund deutscher
Nordschleswiger er pr. 1. oktober 4489.
Stærkest står Tinglev distrikt med 996 med
lemmer og svagest Sønderborg og Sommer
sted med henholdsvis 124 og 120 medlem
mer.

25. oktober: Siden 1958 er der gennem
Egnsudviklingsrådet ydet 43,9 mill. kr. til
egnsudviklingsformål i Sønderjyllands amt.
Alene i 1974/75 er der ydet lån til i alt 9,6
mill. kr.
Skolekonsulent Peter Sønnichsen siger i
anledning af diskussionen om, hvorvidt ty
ske skoler står som et tilbud til alle og mere
er en sprogskole end en tysk skole, at den
tyske skole i første række er en tysk skole,
som skal indføre eleverne i det tyske sprog
og den tyske kultur og binde dem i det tyske
fællesskab. Samtidig skal eleverne forberedes
på at leve i den danske stat. Skolerne er der
for mindretallets skoler, og står åben for al

le, der anerkender den tyske skoles grund
principper.

28. oktober: Ialt 52 gamle huse i Haderslev
skal restaureres. Det første hus på Klingbjerg er færdigt, og finansudvalget har gi
vet en bevilling på 2,2 mill. kr. til istandsæt
telse af yderligere tre bygninger, blandt an
det Harmonien.
29. oktober: Haderslev kommune satser på
etableringen af et kraftcenter i E-3-nordom
rådet, Haderslev-Vojens-Christiansfeld, som
kan styrke hele den sønderjyske region i
konkurrencen med trekantområdet.

30. oktober: Ifølge trafikminister Niels Matthiasen vil bygning af en ny Alssundbro få
en første prioritet, hvis også Sønderjyllands
amt vil engagere sig økonomisk i byggeriet.
Amtet mener dog, at det må være en ren
statsopgave.
På Bund deutscher Nordschleswigers de
legeretmøde oplyses, at der er ført samtaler
med Slesvig-Holstens ministerpræsident
blandt andet om bladet Der Nordschleswiger. Der blev vedtaget en resolution i hvil
ken man krævede spærrereglen for mindre
tallet fjernet. Såfremt mindretallet opnår det
stemmetal, der kræves til det »billigste«
kredsmandat, ønsker man et tillægsmandat.

31. oktober: Under et møde i Åbenrå, hvor
man drøftede en eventuel landsdelsscene, vi
ste der sig stærkt divergerende opfattelser.
Hverken private scenerer, amatørscener eller
det sydslesvigske teaterarbejde kan accepte
re begrænsninger til fordel for en landsdels
scene.

Rettelse: Side 420 rettes overskriften til: Et sønderjysk frierbrev fra slutningen af 1800tallet.
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OUGAARDS

Boghandel

Grænselandets liv
Grænselandets sang

Vi har altid det bedste af den nye
og den ældre litteratur
på hylderne

Haderslev - Tlf. 52 25 71

De gamle jyske
kreditforeninger
JYDSK CRUNDEJER-KREDfTFORENINC

Og

møder De i

NYJYDSKE KjØBSIAD-OiHDnTORENINC

er nu
Syd- og Sønderjyllands store blad

FO R E1X1 ■ IXIG E IXI
DAXIIMARK

Herning:
(07) 125300

Århus:
(06) 125300

Idrætshøjskolen I Sønderborg

BOGTRYK . OFFSET . BOGBIND

Th. Laursens Bogtrykkeri A/s
Jernbanegade 8, Tønder, tlf. 72 15 50

M. Schaumanns Klædefabrik A/S
Afd. for kemisk rensning TRYLIN

Haderslev

WINDFELD-HANSENS
BOMULDSSPINDERIER A/S
VEJLE

Højskole med lederuddannelse i
gymnastik, boldspil, fri Idræt og
svømning.
6 mdrs. vinterkursus for mænd og
kvinder fra 3/10-28/3.
3 mdrs. sommerkursus for mænd
og kvinder fra 3/5-28/7.
Tlf. (04) 42 18 48

Bent Brier

LØGUMKLOSTER HØJSKOLE
5 måneder fra januar. Korte kursus
juni-december.

Læs

ANDELSBANKEN
Sønderjyske afdelinger

Jyllands
Kreditforening
HADERSLEV
TELEFON NR. (04) 52 27 25

OVE ARKIL A/S
CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR
HADERSLEV

Dannevirke
Sønderjyllands ældste blad

Haderslev museum
Tlf. 52 2362

Ladelund
Landbrugs og Mælkeriskole

Museet på Sønderborg slot
Tlf. 422539

Brørup station

Tønder museum
Tlf. 72 2657

A/S Sønderjydsk Frøforsyning

Aabenraa museum
Tlf. 62 2645

Frøavl & Frøhandel

KREDIT
FORENINGEN
DANMARK

Spare- og Laanekassen

Aabenraa

for Hobro og Omegn

Sønderjysk Månedsskrifts adresse:
H. P. Hanssensvej 9, Haderslev, tlf. (04) 52 17 37.
Redaktørernes adresser:
Viceskoleinspektør W. Christiansen, Brorsonsvej 37, Tønder,
tlf. (04) 72 18 78.
Viceskoleinspektør Chr. Stenz, Tøndervej 173, Åbenrå,
tlf. (04) 62 14 50.
Cand, polit. Inger Bjørn Svensson, H. P. Hanssensvej 9, Haderslev.
Ekspedition: Historisk Samfund for Sønderjylland. Landsarkivet.
6200 Åbenrå. Tlf. (04) 62 46 83. Giro 4 26 82.
Abonnementspris: 42,- kr. årlig, frit tilsendt.
Tryk: Th. Laursens Bogtrykkeri A/S, Tønder.

HØJST ANTIK
Bredgade 4, Øster-Højst (14 km nord
øst for Tønder).
Sønderjyske antikviteter sælges.
E. Lund Christiansen, Bredgade 4,
6254 Øster-Højst. Tlf. (04) 74 51 36.

DANEBOD HØJSKOLE - ALS
3 mdr. sommer-, 5 mdr. vinterskole
Tlf. (04) 46 41 12

Mogens Hemmingsen

TRY

HADERSLEV BANK

HØJSKOLE

AKTIESELSKAB
SØNDERBORG HANDELSSKOLE
Handelsgymnasium - Handelshøjskole-

afdeling
Sdr. Landevej 30 - Tlf. (04) 42 55 25

Selskabs- og udflugtskørsel

MORSØ STØBEGODS

Ruteautomobil-Aktieselskabet

Aktieselskabet
N. A. Christensen & Co.
Kongelig Hofleverandør
NYKØBING MORS

for Haderslev Amt og By

Haderslev, tlf. (04) 52 38 55

De fileste ta’r os for
pengenes skyld
I Sparekassen træffer De folk med
økonomi som speciale.
Fagfolk, som ved, hvordan man får noget
ud af pengene, og som gerne vil hjælpe
Dem til en god handel. Det kalder vi Spare
kassens Økonomi-service.

TØNDER STATSSEMINARIUM
Grænselandsseminariet
Tilmelding for 1975/76 helst
1. maj, senest 30. juni.
Tlf. (04) 72 35 11

Tal med Sparekassen, før De handler.
Uanset om det gælder køb og salg af værdi
papirer, eget hus eller bare almindelige
daglige økonomiske spørgsmål.
De er altid velkommen!
Økonomiservice Spørg

□ SPAREKASSEN

BRØDRENE GRAM % • VOJENS

