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Flere læsere har beklaget sig over den sene
udbringning af decembernummeret - nogle
har først modtaget dette nummer efter års
skiftet. Decemberhæftet er imidlertid afleve-

ret til postvæsenet den 20. december, så det
kunne nok have været abonnenterne lidt tid
ligere i hænde, selv om ombæringsforholde
ne er vanskelige i juletiden.
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Slesvigs gamle bydel set fra sydøst.

Slesvig og de gamle veje
AF AAGE LAURITSEN
Slesvig bys historie har i de senere år været
genstand for megen interesse. Konsulent
Aage Lauritsen, Ulbølle, har studeret terræn
linjer i vore dages Slesvig og fremlægger på
dette grundlag sin opfattelse af det ældste
vejnet og af Slesvig bys tilblivelse.
Af praktiske grunde er fodnoter med op
lysende supplement til teksten anbragt på
deres plads nederst på siden, mens noter
med rene henvisninger er samlet efter artik
len omme på side 20.
Den vældige halvkredsvold på vestsiden af
Haddeby Nor omspændte gennem næsten
to århundreder handelsbyen, der kaldtes
Hedeby eller Slesvig.
1975-1

I året 1050 efter Kristi fødsel lagde den
norske konge Harald Hårdråde byen øde,
og hvad der evnede at vokse frem igen,
udslettedes for altid af Venderne ved et
overfald i 1066 - i det samme skæbnefyld
te år, som kostede Harald Hårdråde livet i
England, mens hans banemand, den en
gelske konge Harold Godwinson, faldt få
uger efter i kamp mod Vilhelm Erobreren.
Fra Hedeby kom de alle.
Harald Hårdråde havde seksten år før
hærget byen. Harold Godwinson og Vil
helm så den vel aldrig selv, men begge var
de efterkommere af vikinger, som fra Dan
mark var søgt mod vest. Ad kanalen fra
Hedeby gennem Reideåens dal1 havde de
ført deres skibe til Hollingsted og derfra
ad Treneåen og Ej deren ud i vadehavet,
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ne Galbjerg og Set. Jürgensstrasse, som
langs østsiden af Jørgensbækkens dal fører
færdselen op over bakkerne nord for byen.
Tidligere hed disse gader tilsammen Angelbogade. Ad dem drager Angelboeme til
bys.
Små 200 meter fra domkirken går jern
banen til Sattrup tværs over hovedgaden,
og her skiller et smalt stræde sig ud fra
Lange Strasse og går ca. 30 grader mere
mod øst. Hvor det munder ud i den tvær
gående Schlachterstrasse, ligger byens gam
le vandmølle, der endnu for halvtreds år
siden malede sin del af byens kom2.
Strædet var de gamle Slesvigborgeres vej
til møllen og kaldtes engang Mölenstrat.
Nu hedder det Kurze Strasse, og kort er det
unægtelig, kun 60 meter langt. I 1924 om
taler byhistorikeren Th. Philippsen det som
en af de ubetydeligste gader i hele Altstadt,
snæver og mørk, uden færdsel og uden an
seelige bygninger3.
50 meter vest for møllen går Lange
Strasse over møllebækken. Her lå den mid
delalderlige byport, til den blev revet ned
i 1883. Det havde virket naturligt, hvis
også møllen havde ligget her ved hoved
vejen. Dels havde så en særlig møllevej
kunnet undværes, dels havde vejen kunnet
gå over bækken på mølledæmningen, som
det sker andre steder.
Men Jørgensbækken har ikke altid bøjet
østover, parallelt med Schlachterstrasse.
Oprindelig fortsatte den mod syd og løb
vest om Altstadt ud i Slien. Formodentlig
allerede tidligt i middelalderen blev den
flyttet til sit nuværende leje for at skaffe
vand til byens grave mod nord og øst.
Derfor er den her ved møllen skåret ned i
terrænet, og måske har møllen måttet pla
Hvor ligger møllen?
Bymøllen i Slesvig ligger på et mærke ceres så langt mod øst for at opnå tilstrækligt sted.
Går man fra domkirken mod nordøst,
2. Philippsen 1924. S. 96. Møllen er Schlach
kommer man til Lange Strasse, som er ho
terstrasse nr. 7. Fra den anden side af bæk
vedgaden i Slesvigs ældste bydel, Altstadt.
ken kan man se de vældige kvadersten i
vandmøllens nordre mur.
Lange Strasse fortsættes mod nord i gader

hvor deres veje skiltes. Harolds fædre for
vesterpå til England, Vilhelms længere mod
syd, til de nåede det land, som efter dem fik
sit navn, Normandiet.
Og nu, i 1066, spandt nornerne deres
livstråde sammen - og spandt de to til
ende.
Den 25. september mister Harald Hårdråde livet i kamp mod Harold Godwinson
ved Stamford Bridge nær York, og mens ef
teråret farver skovene, iler Harold med sin
sejrrige hær halvfjerde hundrede kilometei
mod syd for at afværge endnu et inva
sionsforsøg i England, men falder den 14.
oktober ved Hastings, og Normannerher
tugen Vilhelm tager magten i landet.
I det samme skæbneår bliver også det
gamle Hedebys livstråd spundet ud, og i
de ni århundreder, som siden er forløbet,
har bypladsen inden for halvkredsvolden
ligget øde hen.
Men stadig er byen til, nu blot nord for
Slien. Til for tre århundreder siden kaldtes
den både Hedeby og Slesvig, nu kun det
sidste.
Der er det mærkelige ved dette norden
fjords Slesvig, at der inden for dets områ
de med enkelte undtagelser ikke er fundet
genstande ældre end år 1100, skønt Hede
by i halvkredsvolden blev ødelagt mere end
tredive år før.
Hvor byen lå i disse tredive år, ved in
gen. Den forsvandt.
I det følgende vil vi se lidt på, hvad nu
tidens Slesvig kan fortælle om fortidens,
og samtidig prøve, om vi kan løse noget af
gåden om den forsvundne by.
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Udsnit af Traps kort over Slesvig. Den formo
dede oprindelige gadelinie er vist med en punk
teret linie.

kelig faldhøjde for vandet ved møllehjulet.
Forklaringen er dog nok en anden.
I førsteudgaven af Traps Danmark fin
des i bindet om Sønderjylland et fortrin
ligt kort over Slesvig by4. Den sydlige del
af den gade, som i vore dage hedder Gal
bjerg, kaldes på kortet Pferdemarkt, Heste
torvet. Ser man lidt nøjere på ejendomme
ne langs Pferdemarkts østside, vil man be
mærke, at flere af disse ejendommes østre
skel ligger på samme lige linie. Forlænger
man denne linie mod syd, viser den sig at
ligge i forlængelse af Kurze Strasse, og
forlænger man den mod nord, fortsættes
den i Galbjerg, den nordgående hovedvej.
For Angelboerne ville den nærmeste for
bindelse til byen altså ikke være ad den
nuværende gadelinie, men et halvt hun
drede meter længere mod øst ad den her
beskrevne linie og videre gennem Kurze
Strasse.
Der er bare ikke nogen vej.
Men flere ting tyder på, at den har væ
ret der.
For det første er linien som nævnt den
korteste forbindelse til byen, mens den nu
værende gadelinie danner en vestgående
bue.
For det andet ville møllen i så fald ikke
som nu have ligget for enden af en blind
gade, men ved en gennemgående vej.
Også et tredie forhold støtter formodnin
gen om denne vejlinie. Altstadt var i mid
delalderen meget velforsynet med kirker.
Den del af Altstadt, der ligger nord for
møllebækken, kaldtes engang Nystaden5.
Højt på bakkerne mod nordvest lå den
5. Pontoppidans Danske Atlas. København
1757. Bind VII, s. 576. Betegnelsen Nysta
den kendes første gang (i formen Nyghenstat) fra Slesvigs skøderegister fra 1523.
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borgagtige Michaelis rundkirke, og i Ny
staden fandtes yderligere tre kirker, indvi
et til henholdsvis Set. Clemens, Set. Olaf og
Set. Laurentius. Alle tre synes at have lig
get nær den forlængede møllevej6.
Adskilligt taler således for, at Angelbovejen til byen oprindelig fulgte denne li
nie og først senere blev forlagt til det nu
værende gadeforløb. Den ubetydelige Kur
ze Strasse er i så fald en rest af byens gam
le hovedgade.
Hvis bymøllen, som det må formodes,
er bygget, hvor hovedvejen krydsede bæk
ken, har Kurze Strasse været hovedfærd
selsåre endnu efter Jørgensbækkens forlæg
ning til sit nuværende leje.
En mulighed for bestemmelse af alderen
på Lange Strasse foreligger i en datering,
ved årringsanalyse (dendrokronologi) eller
kulstof-14 analyse7, af den træbrolægning,
der er fundet kort syd for bækken i indtil
2,8 meters dybde, og ved boring endda
påvist mere end 4 meter nede i det 6 me
ter tykke kulturlag8.
Den ældste kendte omtale af Lange
Strasse er fra 13529.

Om kirker og købmænd
Set. Clemens og Set. Olafs kirkerne sy
nes færdselsmæssigt at have haft en meget
naturlig beliggenhed, nemlig hvor den for
længede møllevej krydsede de øst-vest-gående gader Noorstrasse og Kleiner Baum
hofsgang.
Terrænmæssigt derimod virker de to kir
kers placering mindre selvfølgelig. Den nu
værende hovedgade går langs vestsiden af
en lavning, som den oprindelige gade førte
hen over, og årsagen til vejforlægningen
skal sandsynligvis søges i den landsænk-

ning på små 2 meter i det sidste årtusind,
som kendes så godt fra Hedeby i halvkredsvolden10, og som her, nord for den
gamle bymølle, må have ført til, at vejen
efterhånden blev ufarbar som følge af den
stigende grundvandstand.
Lige øst for den forlængede møllevej var
der engang åbent vand, og når en kirke
lægges så nær vandkanten, at der kun kan
have boet mennesker på den ene side af
den, er der grund til at formode, at kirken
har haft en speciel funktion, som gjorde
netop denne beliggenhed ønskelig.
Godt et par hundrede meter syd for
domkirken lå Slesvig bys skibsbro, og her
er stadig havnepladsen. Men af gamle op
tegnelser fremgår, at Slesvig har haft end
nu en havn11. Området mellem Holmen og
det høje land nord for Sattrupbanen var
engang åbent vand med smalle indløb fra
Slien. Det kaldtes Holmer Nor, og ved det
lå den nordre havn. Af havnen er intet til
bage, af noret kun lidt. I 1621 opgav by
styret at holde byens grave fyldt med vand,
og møllebækken blev i stedet ledet ud i
Holmer Nor gennem det stadig eksisteren
de udløb øst for bymøllen12. Med bækkens
vand førtes næringsrige stoffer fra husene
ud i noret og fremskyndede den naturlige
tilgroning så stærkt, at den næsten helt
har lukket noret, en udvikling som nu sup
pleres med påkørsel af fyld. Allerede histo
rikeren Ulrich Petersen, som døde i 1735 i
sin bolig, Lange Strasse nr. 10, skriver, at
noret rummer flere frøer end fisk13. Men at
der engang har været dybt vand i den nor
dre havn, erkendte man, da Sattrupbanen
skulle bygges. Der var så langt til fast
bund, at en dæmning over noret måtte op
gives og banen lægges langs norets kant14.
For få år siden blev det af den tyske hi-

7. En kort forklaring på disse dateringsmeto
der kan findes bl. a. i Mogens Rud (red.):
Arkæologisk ABC. København 1972. Se un
der titlerne C-14 datering og Dendrokrono
logi.

10. R. Köster. Her efter H. Jankuhn: Zur Fort
führung der Ausgrabungen in Haithabu.
Zeitschrift der Gesellschaft für SchleswigHolsteinische Geschichte, 1962. S. 22.
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Gråbrødreklosterets vestfløj, set imod nord. Søj
lerne står ved indgangen til Slesvigs rådhus,
som siden 1543 har været i den tidligere kloster
kirke. Det blev ombygget i 1794. Østpå falder
terrænet ned mod Holmer nor. Den moderne
skole i baggrunden, 750 meter borte, ligger på
Galbjerg, nord for den gamle bydel.

storiker Paul Johansen påpeget, at nogle
kirker i middelalderen foruden deres egent
lige formål også tjente et verdsligt, idet de
blev brugt til opbevaring af købmandsva
rer15. Der er næppe nogen mere sandsyn
lig forklaring på Set. Clemens og Set. Olafs
kirkernes mærkelige placering i terrænet
end at de allerede ved deres opførelse var
bestemt til at være sådanne købmandskir
ker og derfor blev bygget så nær kystlinien
i den nordre havn som muligt. Netop Set.
Clemens og Set. Olaf er, sammen med Set.
Nicolaus, nogle af de almindeligste skyts
helgener for købmandskirker16.
At Slesvig engang havde en havn ud
imod noret, har som nævnt været kendt i
mangfoldige år, men ganske naturligt har
man forestillet sig den tilknyttet den del af
byen, der lå syd for møllebækken, den
egentlige Altstadt med den ærværdige dom15. Paul Johansen: Købmandskirker. Kulturhi
storisk Leksikon for Nordisk Middelalder.
Bd. 10, 1965. S. 74-75.
16. Thomas Riis ved foredrag i Svendborg i
1972. Se også Fynske Minder, 1972, s. 6776.
Sammenhængen mellem landingsplads og
købmandskirker kommer særlig direkte til
udtryk i et tilfælde, hvor stranden ud for
en Set. Clemens kirke og en Set. Nicolai kir
ke ligefrem kaldtes Købmændenes havn.
Havnen er blevet større gennem de senere
århundreder, som til gengæld har kortet
dens navn ned til det mere mundrette Kø
benhavn. Havnens oprindelige del kaldes nu
Gammelstrand, og Set. Nicolai kirke ligger
der stadig, mens Clemenskirken er borte.
Stedet, hvor den lå, dækkes nu af strøgets
asfalt lige vest for Mikkel Bryggers gade.

kirke og rådhuset, og ikke den yngre Ny
stad.
C. C. Lorenzen skriver i 1859, at den
nordre havn lå »- deels paa Holmen, deels
i den Deel af den nuværende By, der lig
ger indenfor o: syd for Höie Port«17, den i
1883 nedrevne byport.
Ulrich Petersen oplyser, at ifølge gamle
sagn skal skuder og »mittelmässigen Fahr
zeuge«, der kom gennem noret, have lagt
til land bag ved gråbrødreklosteret (det nu
værende rådhus) og til hen mod kalkbro
en18. Den lå, hvor nu Noorstrasse og jern
banen går over møllebækken19.
Nær dette sted, ca. 100 meter nord for
rådhuset, findes en øst-vest-gående stump
af en gade, som engang fortsatte længere
mod vest og endnu kan spores som en smal
17. Lorenzen 1859. S. 308. Byporten, hvor Lan
ge Strasse krydsede bækken, kaldtes Angelboporten og senere Høje Port, Hohes Tor.
21. Rolf Rosenbohm: Das älteste Strassennetz
der Schleswiger Altstadt. Jahrbuch des Ang
ler Heimatvereins. 1958. S. 84 og følgende.
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gang mellem Lange Strasse nr. 6 og 8. Den
hed Hudestrat. Hude betyder stapelplads
eller landingsplads. Også gadenavnet tyder
altså på et landingssted i dette område, som
det påpeges af både Philippsen20, Rosenbohm21 og Ernst Petersen22.
I området mellem møllebækken og gråbrødreklosteret har ifølge overleveringen
også det gamle Sliesthorp ligget23, men tro
en på rigtigheden af denne overlevering
svækkes ved, at der, som allerede nævnt, i
hele Slesvig by ikke er gjort fund fra før
år 1100 - med undtagelse af to mønter fra
henholdsvis 1065 og ca. 1050, som i 1970
blev fundet ved udgravningen af Set. Nicolai-kirkens tomt24. Mønterne er imidler
tid slået i Lund og Emden og kan derfor
ikke med sikkerhed siges at have nået
Slesvig før 1100.
Derimod er selve kirkens beliggenhed, 100
meter syd for domkirkens tårn, interessant
i anden forbindelse. Set. Nicolaus var en al
mindelig skytshelgen for købmandskirker,
og det var karakteristisk for købmandskir
ker, at de lå nær handelsveje. I 1967 påvi
stes sandsynligheden af, at en gammel ho
vedvej har passeret Slien på en bro eller
dæmning, som fra sydkysten ved Haddeby
kirke førte ud til Mågeøen og derfra med
den ene af to grene videre til Slesvig by.24a
Fra Mågeøen til byen er forbindelsen påvist
med sikkerhed. Dens fortsættelse synes at
være gået tæt forbi Set. Nicolai kirke, hvis
navn og beliggenhed derfor måske kan støtte
formodningen om en gammel hovedvejsfor
bindelse over Slien.
Hvor meget Nystaden er nyere end by
delen med domkirken og rådhuset syd for
24. Volker Vogel: Die Ausgrabung der NicolaiKirche in Schleswig. Beiträge zur Schleswi
ger Stadtgeschichte. 1971. S. 21.
Se dog også Volker Vogels beretning om
senere udgravninger i Beiträge zur Schles
wiger Stadtgeschichte, 1974, som udkom
kort før trykningen af nærværende.
24a. Lauritsen 1967.
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møllebækken vides ikke, men det skulle
være muligt at få oplysning om dens alder
nu, da vi med rimelig sikkerhed tør formo
de, at den nordre havn har strakt sig helt
herop, så det er i jorden langs Kleiner
Baumhofsgang og Noorstrasse, oplysnin
gerne skal søges.
På grundlag af det foregående synes det
klart, at Nystaden er blevet til som en
handelsby ved Holmer Nor, og samtidig
har vi fået en fornemmelse af, at den må
ske snarere er vokset frem som en selvstæn
dig enhed end som en tilvækst til den
egentlige Altstadt syd for møllebækken.
Angelbovejens oprindelige forløb umiddel
bart langs norets vestside tyder sammen
med kirkernes placering ved denne vej på,
at Angelboeme her har fundet et godt ud
skibningssted for deres varer.
Det er i sig selv et interessant resultat,
men der er mere.

Gader, stræder og skel
De skal selv gå en tur gennem disse små
gader, Lange Strasse, Galbjerg, Kurze Stras
se, Schlachterstrasse, Noorstrasse og Klei
ner Baumhofsgang. Så forstår De på en
helt anden måde det foregående, og De får
samtidig lejlighed til at opleve et bybillede,
som i løbet af yderst få år vil blive offer
for en udvikling, der allerede er i fuld
gang. Kondemnering og sanering er slag
ord i tiden. Moderne huse og kolossalbyg
ninger vil træde i stedet for de gamle kvar
terer, som er mættede med århundreders
historie, lyslevende for enhver, der har øj
ne at se med. Brug dem, før det er for sent.
Kommer De fra Kleiner Baumhofsgang
op til hovedgaden, står De på det sted,
hvor denne skifter navn fra Lange Strasse
til Galbjerg. Overfor Dem ligger huset Gal
bjerg nr. 1. Smalle smøger skiller det fra
nabohusene til begge sider. Tillige er det
trukket en halv snes meter længere tilbage
fra gaden end husene syd for. Det ser på

den måde ud, som om Kleiner Baumhofs
gang er forlænget over på den anden side
af hovedgaden og fortsætter i den 3 meter
brede smøge mellem husene Galbjerg 1 og
Lange Strasse 41. Matrikelkortet viser, at
skellet mellem de to ejendomme fortsætter
80 meter mod vest til møllebækken eller
Jørgensbækken, som her endnu ikke er
drejet østover, men løber fra nord mod syd.
Godt et halvt hundrede meter længere
fremme ser vi linien fortsætte endnu 80
meter som skel mellem to andre ejen
domme.
Lange Strasse nr. 40 er det andet hus
syd for Kleiner Baumhofsgang. Matrikel
kortet viser, at grundstykket, som dette
hus ligger på, i både bredde og retning
ville passe fortræffeligt som en fortsættelse
af den del af Kleiner Baumhofsgang, der
ligger øst for det knæk, denne gade dan
ner. Yderligere fortsættes dette grundstyk
kes nordre skel vest for Lange Strasse af
det nordre skel til nr. 39, som kan følges

de 80 meter til møllebækken. Videre går li
nien ikke, men 150 meter længere mod
vest dukker den op igen på den anden side
af Plessenstrasse, endda i form af en gade,
den 300 meter lange Schwarzer Weg. Mar
keret af flere ejendomsskel vest for Poststrasse spores den derefter videre i en svag
bue, til den går over i den sydlige gren af
gaden Domziegelhof25.
Ser vi nu på kortet tilbage mod øst, læg
ger vi mærke til, at der fra Domziegelhof
synes at gå endnu en linie af ejendoms
skel, en snes meter nord for den lige om
talte. Tænker vi os den fortsat i samme af
stand nord for Schwarzer Weg, viser den
sig at flugte med den linie, vi først fulgte
mod vest mellem Lange Strasse nr. 41 og
25. Da dom tegl værkets grund blev bebygget fra
slutningen af det 17. århundrede, kaldtes
hele bebyggelsen, hvad stedet altid havde
heddet, Domziegelhof. Denne betegnelse
kom derfor også til at gælde den trefløjede
gade langs hvilken husene ligger.
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Galbjerg nr. 1.
Mellem husene nr. 34 og 36 i Lange
Strasse er der tegn på nok en tværgående
linie. Mod øst går linien næsten ned til det
sted, hvor kanten af noret må have været,
mens den vest for Lange Strasse fortsætter
ikke mindre end 200 meter, over møllebæk
ken og Uwe Jens Lornsen-pladsen til ste
det, hvor Kälberstrasse støder til Plessenstrasse. Et par steder følges linien af smal
le smøger. Den har passeret Set. Clemens
kirke, som lå nord for Noorstrasse, bag ved
husene Lange Strasse 34-3 826.

Glemte veje?
Der er noget påfaldende ved disse flug
tende ejendomsskel, der begynder ved no
ret og kan følges så langt mod vest, un
dertiden sammenfaldende med eksisterende
gader og smøger. Den tanke ligger nær, at
de markerer forløbet af veje, ad hvilke va
rer engang førtes til og fra skibene i den
nordre havn i Holmer Nor.
På de hedestrækninger, hvor vejspor fra
oldtid og middelalder er bevaret, for eksem
pel ved Kragelund nord for Bække i Nør
rejylland, kan man se det ene vognspor lig
ge ved siden af det andet i op mod hun
drede meters bredde. Blev et spor opkørt og
for træls i brug, skiftede man til et bedre
eller søgte ud i heden ved siden af, hvor
lyngtørven endnu ikke var kørt igennem.
Forestiller vi os, at færdselen her ved den
nordre havn trak sine første spor gennem
udyrket land, er der således intet usand
synligt i tanken om, at mange spor har
ligget side om side.

Kalverdammen
Desværre kan folk, der er fortrolige med
Slesvig bys historie, påpege, at de fore
slåede vejlinier fører hen over terræn, der
ikke var farbart, idet en stor vandsamling,
Kalverdam, dækkede området vest for den
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nordre del af Lange Strasse, indtil den i
1897 blev fyldt op27.
Netop i dette område var derfor ingen
færdsel mulig.
Dermed begynder sagen imidlertid for
alvor at blive interessant.
For vel er det rigtigt, at Kalverdammen
gjorde færdsel umulig. Men en dam op
står, som navnet siger, ved opdæmning.
Det er ikke et naturligt vandhul, som altid
har været der.
Det vil igen sige, at det påviste vejsy
stem udmærket kan have eksisteret. Blot
må det være så gammelt, at dets funk
tionstid ligger forud for Kaiverdammens
tilblivelse.
Hvor gammel er da dammen?
Dette spørgsmål kan ikke besvares direk
te. Ingen skriftlige kilder beretter derom,
og intet tømmer fra det oprindelige stem
meværk vides at være dateret.
Kalverdammen opstod, da Jørgensbækken
blev stemmet op og ledet ind i møllebæk
kens nuværende leje for at skaffe vand til
byens grave mod nord og øst. Den halv
anden tønde land (8000 m2) store dam28,
som rakte helt hen, hvor nu haverne vest
for Lange Strasse ligger, var samtidig møl
ledam for bymøllen. Hvor dammen lå, fin
des nu bag ved haverne en parkeringsplads
og tomten efter de ryddede huse langs Käl
berstrasse. Før opstemningen fortsatte Jør
gensbækken mod sydvest og derpå mod syd,
stort set langs den linie, der nu markeres af
Plessenstrasse. Den dæmning, som begræn
sede Kalverdammen mod vest og mod syd,
ses ikke mere. Jorden i den er brugt til at
fylde dammen og til at fastholde bækken i
dens nuværende leje, højere end terrænet
mod vest og syd.
Den ældste kendte omtale af Kalverdam
men er fra 148029, men allerede i 1352
nævnes bymøllen i domkapitlets indtægts
fortegnelse30. På det tidspunkt må bækken
altså have været stemmet op. Det kan na
turligvis være sket langt tidligere; vi ved

Gamle vejspor over Dejbjerg Hede. Foto ca. 1928. Billedet er venligst udlånt af Det danske Hede
selskab.

blot ikke hvornår. Derimod ved vi, at opstemningen var foranlediget af byens for
svar, og det omtales første gang i Slesvigs
stadsret, som er fra ca. 119531. Fra 1115 til
1131 var Knud Lavard kongens mand i
Slesvig, og i betragtning af Knuds overor
dentlige virketrang forekommer det ikke
usandsynligt, at det er ham, der som et led
i byens forsvar har forlagt bækken til dens
nuværende leje, hvis ikke det allerede var
sket før. Den tyske forsker Rolf Rosenbohm mener, at møllen stammer helt fra
den tid, da byen blev grundlagt32.
De to formodede købmandskirker, Set.

Clemens og Set. Olaf, kendes fra 119633.
Før dette år må Nystaden derfor være ble
vet til. Hertil kommer, at den nordre havn
omtales første gang i 115034. Allerede da
må der altså have været veje, som førte til
havnen.
Da Nystadens navn desuden må inde
bære, at denne bydel er yngre end den
egentlige Altstadt syd for møllebækken,
hvor der med en usikker undtagelse kun er
gjort fund fra tiden efter år 1100, synes
tidsrummet for Nystadens tilblivelse ind
kredset til det halve århundrede mellem ca.
1100 og ca. 1150.
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Terrænet
Måske kan også terrænforholdene give et
fingerpeg.
Nystaden har været omgivet af volde og
plankeværker, palisader, ganske som dom
kirkebyen syd for møllebækken35, men for
domkirkebyens vedkommende begunstiges
forsvaret også af selve byens beliggenhed
på en holm, der kun ad et smalt drej hav
de forbindelse med det faste land mod
nord.
Noget sådant er ikke tilfældet for Ny
stadens vedkommende. Rent handelsmæs
sige og færdselsmæssige forhold må have
bestemt dens fremvækst på et sted, hvor
et bredt bånd af vejspor fra vest nåede ned
til en velegnet plads for en havn, godt i
læ for storm og sø. Forsvarsmæssigt er Ny
stadens beliggenhed derimod så ringe, at
den synes at måtte være vokset op på en
tid, hvor fjendtlige overfald ikke var et
problem, der måtte tages hensyn til ved
byens placering.
Højt, på en fremspringende bakkeknude,
lå den store Set. Michaelis rundkirke 400
meter nordvest for den nordre havn, og
bag den Set. Michaelis klosteret, som me
nes at være grundlagt af Knud den Store36,
der døde i 1035. Det forekommer ikke
sandsynligt, at kirke og kloster skulle være
bygget ude i åbent land, før der lå en by
nord for fjorden.
Men hvis Nystaden har eksisteret allere
de før Knud den Stores død i 1035, er vi
helt tilbage i tiden før Harald Hårdrådes
overfald på byen i halvkredsvolden i 1050
og Vendernes endelige ødelæggelse af den
i 1066. Det er bemærkelsesværdigt, at vi
dermed også er tilbage i tiden forud for de
ældste fund i Altstadt syd for møllebæk
ken.363
Det ville efterhånden passe bedre, hvis
Nystaden var den ældste bydel og Altstadt
syd for møllebækken først kommet til se
nere.
Men i så fald ville Nystaden være et
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navn uden mening, og den tanke, at Ny
staden oprindelig var navnet på byen syd
for møllebækken, men senere skiftede over
til området nord for bækken, er nok for
fantasifuld til at fortjene overvejelse.
Men hvordan hænger det så sammen?
Nystaden må formodes at hedde sådan,
fordi den blev til som den yngste af to be
byggelser. At den tilgrænsende bydel syd
for møllebækken, med den ærværdige dom
kirke og rådhuset, var den ældste af disse
to, virker så selvfølgeligt, at tilsyneladende
ingen har tænkt sig anden mulighed.
Men i virkeligheden siger navnet jo in
tet om, hvilken ældre bebyggelse, der me
nes.
Er der da andre bebyggelser, Nystaden
kan tænkes at have efterfulgt?
Ja, ikke alene fandtes en sådan, men hvis
Nystaden virkelig er ældre end domkirkestaden fra ca. 1100 syd for møllebækken,
har vi måske fundet løsningen på en gåde,
som gennem årene har sat historikere og
arkæologer grå hår i hovedet.

En uventet mulighed
Når man tænker på, hvilken hård skæbne,
der i 1050 og 1066 overgik byen i halv
kredsvolden, som allerede da var i tilbage
gang, er det egentlig ikke overraskende, at
byen først nogle årtier senere, efter 1100,
giver sig til kende nord for Slien. Den sy
nes at have måttet vokse frem af næsten
intet, og det tager sin tid.
En skriftlig kilde slår imidlertid hånd
fast bunden bort under denne forklaring.
En udsending fra ærkebispesædet i Bre
men var på rejse- i Danmark i 1068, altså
kun et par år efter udslettelsen af byen i
halvkredsvolden, og i den beretning om
rejsen, Adam af Bremen, som han kaldtes,
udarbejdede efter sin hjemkomst, gør han
gåden med den forsvundne by til et ufor
klarligt mysterium derved, at han ikke blot
nævner Slesvig, men omtaler den som »en

Slesvigs gamle stadsport set nord fra en som
meraften omkring 1860.

meget rig og folkestærk by«, og det altså
i netop de samme år, hvor det hidtil har
været umuligt at finde noget som helst
spor af den.
Men de undersøgelser, der ikke har givet
fund, ældre end år 1100, er, som det hu
skes, alle foretaget i domkirkestaden syd
for møllebækken.
Påvisningen i det foregående af forhold,
som tyder på, at Nystaden er ældre end
denne bydel, og måske ældre end Michaelisklosteret fra før 1035, henleder tanken
på en overraskende mulighed: Fra halvkredsvolden er byen blevet flyttet, ikke til
området omkring domkirken, men til den
nordre havn i den inderste del af Holmer
Nor, og først efter 1100 er bydelen syd for
møllebækken blevet til.
Endnu langt senere, fra det 17. århun
drede, bredte byen sig videre hen til Gottorp og derfra mod syd til Bustrup, og i
hele dette bykompleks var Nystaden, Hol
men og bydelen syd for møllebækken alt
sammen så meget ældre end resten af by
en, at disse kvarterer fik fællesbetegnelsen
Altstadt, men af denne Altstadt var, hvis
ovenstående ræsonnement er rigtigt, Ny
staden den ældste del.
Det er naturligvis begrænset, hvor vidt
gående konklusioner der tør drages med et
stednavn som grundlag, men skulle nogen
finde det usandsynligt, at et navn som Ny
staden kan holde sig i så mange hundrede
år, at selve navnet bliver en meningsløs
hed, må det være nok at minde om, at der
så langt tilbage som i 1170 andet sted i
landet blev bygget en borg som erstatning
tor en ældre. Såvel borgen som den by, der
voksede op omkring den, bærer stadig,
uden at nogen finder det mærkeligt, det
navn den blev kaldt ved for 800 år siden,
Nyborg.
Mens Nystaden tydeligt nok begyndte

sin vækst, hvor de selvgroede hedeveje vest
fra nåede den nordre havn, omtales dom
kirkebyen syd for møllebækken som an
lagt efter en plan, som »eine gegründete
Stadt«37, i modsætning til Nystaden præ
get af et firkantet torv, lige gader og rette
vinkler. Også det taler for, at domkirke
staden syd for møllebækken er yngre end
Nystaden, opstået som en udvidelse af
denne.
Ganske vist synes byportens placering
ved bækkens skæring med Lange Strasse
at fremhæve den sydlige bydel som den
egentlige, men det må huskes, at Holmer
Nor med årene groede mere og mere til,
37. Th. Christiansen: Schleswig, Stadtgeschich
te. Führer zu Vor- und Frühgeschichtlischen
Denkmähler. Bd. 9. Mainz 1968. S. 149.
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så den nordre havns anvendelighed forrin
gedes og fartøjerne i stigende grad blev
henvist til skibsbroen syd for domkirken.
Dermed svandt grundlaget for Nystadens
førende stilling, og muligvis er både op
førelsen af byporten på dette sted og opstemningen af Jørgensbækken som et led i
den separate befæstning af den sydlige by
del en følge af, at Nystadens ledende rolle
på det tidspunkt var udspillet og overgået
til bydelen syd for møllebækken. Denne
bydel var jo allerede omgivet af vand eller
sump på de tre sider, og det lå da nær at
supplere dette naturlige forsvar med en
spærring af den smalle passage mod nord.
Flytning af Hedeby fra halvkredsvolden til
den nordre havn efter ødelæggelserne i
1050 og 1066 synes dog ikke tilstrække
lig forklaring på Nystadens tilblivelse. Det
stemmer ikke med, at Adam af Bremen al
lerede i 1068 opfatter Slesvig som »en me
get rig og folkestærk by«. Af Adams be
skrivelse får man snarere det indtryk, at
han omtaler en forlængst etableret by i rig
udvikling.
På den anden side må man undre sig
over, at en sådan by skulle have undgået
de ødelæggelser i 1050 og 1066, som ud
slettede byen inden for halvkredsvolden,
men accepterer man Adam af Bremens tro
værdighed i hans iagttagelse fra 1068, må
man dermed også acceptere byens eksistens.
Forklaringen på, at en by nord for Slien
har kunnet eksistere uantastet af de vold
somme begivenheder sønden fjord, må sik
kert søges i Danevirkevolden og det meget
omfattende forsvar af den landfaste forbin
delse over Slien via Mågeøen, som blev på
vist i 196738.
Men hvor gammel er da denne by? Er
den blevet til ved overflytning fra halv
kredsvolden, begyndt nogle årtier før øde
læggelsen, eller kan det tænkes, at der gen
nem en meget længere årrække har eksi
steret to betydelige handelspladser samti
dig ved den indre Sli, den ene ved Hadde-
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by Nor, den anden ved Holmer Nor, og at
den nordre efter ødelæggelsen af den sønd
re har optaget resterne af denne?
Ingen ved det endnu, men der er for så
vidt intet mærkeligt i tanken om to sam
tidige ladepladser eller transithavne ved
den indre Sli.
Der er i de senere år fremdraget forhold,
som taler for, at det Sliesthorp, de franki
ske rigsannaler nævner i 804 og 808, lå ved
Haddeby Nor. I 1962 og de følgende år ud
gravede K. Raddatz lige syd for halvkreds
volden en boplads, som var frisisk præget
og syntes at have eksisteret fra midten af
700-årene39, og i maj 1971 fremsatte jeg i
Sønderjyske Årbøger den opfattelse, at den
ne søndre boplads var identisk med de
frankiske rigsannalers Sliesthorp40. Året ef
ter, i marts 1972, gav Vilh. la Cour i Sønder
jysk Månedsskrift udtryk for samme me
ning41 efter gennem en lang årrække mere
vedholdende end nogen anden at have hæv
det Sliesthorps beliggenhed nord for Slien.
Det er derfor med forventning, man ser
hen til en bestemmelse af alderen på Ny
staden og den eventuelle havnebebyggelse
syd derfor, mere sikker end den vurde
ring, vi uden gravning er nået til i det fo
regående. De igangværende byarkæologi
ske gravninger i Slesvig giver håb om, at
sådanne oplysninger ikke er langt borte, og
i årringsanalysen har arkæologien fået et
hjælpemiddel, som gør det muligt at fore
tage aldersbestemmelsen med en hidtil
ukendt nøjagtighed.

En skjult by langs stranden?
Hudestrat som blev omtalt side 76, må
formodes at have fortsat mod vest i lighed
39. Helmuth Schledermann: Slesvig/Hedebys
tilblivelse. I. Stednavne og fund. Sønder
jyske Aarbøger, 1966. S. 35.
41. Vilh. la Cour: Slistorp-Slesvig-Hedeby.
Sønderjysk Maanedsskrift. 1972. S. 74-79,
navnlig s. 77, spalte 2.

Altstadt, Slesvigs ældste bydel, set fra nordøst, hen over det tidligere Holmer nor, der på billedet
viser sig som en frodig eng. Ind mod træet i billedets venstre side ses gråbrødreklosterets bygnin
ger. Mellem det og stedet, hvor jernbanen går ud i engen, har efter en overlevering det gamle
Sliesthorp ligget. Det høje hus med en skorsten i hver gavl er fra 1507. Der lå tidligere Set.
Knudsgildets hus. Set. Clemens og Set. Olafs kirkerne lå ud mod noret til højre i billedet.

med vejene fra havnen nord for møllebæk
ken, og nord for Hudestrat synes gennem
løbende ejendomsskel at antyde mulighe
den af flere vejlinier. De har haft retning
hen over Kongeengen, der må have været
sumpet og ufarbar overalt, indtil dens
nordlige del i nyere tid blev fyldt op. Li
nieføringen er derigennem udtryk for vej
enes alder, idet de må være blevet til, før
landsænkningen bragte den faste jordbund
ned under fjordens niveau.
Forbavsende nok kan der måske være ta
le om vejlinier endnu længere mod syd.
Een markeres af Süder Domstrasse og Töpforstrasse (tidligere Pedersgade og Pottemagergade), som har en samlet længde på
små 400 meter og i vore dage fortsættes
mod vest i Wiesendamm. Mod øst ender
gaden ved Fischbrüchstrasse, Fiskebrogade,

men ser ud til at have fortsat til kanten af
noret, idet skellet mellem Fischbrüchstrasse
3 og 5, på gadens østside, er en nøje fort
sættelse af den formodede vejlinie, mens
det skulle have drejet en smule mere mod
nord for, som naboskellene, at gå vinkelret
på Fischbrüchstrasse.
Mangelen på fund fra før 1100 i det om
råde, Hudestrat og de andre her antyde
de vejlinier førte igennem, lader formode,
at vejene er fra efter denne tid. Men her
imod taler selve vej forløbene, fordi de pe
ger hen over Kongeengen, hvor der som
følge af landsænkningen må være blevet
ufarbart forholdsvis tidligt. Det er derfor
interessant, at de pladser, vejene førte hen
til, måske kan have ligget udenfor det om
råde, hvor man forgæves har søgt fund fra
før 1100.
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Vejudviklingen ved Domziegelhof.
1. Oprindelig fulgte færdselen østfra
Stadtweg og dens forlængelse i linien A
syd om den lerknude, som ragede frem
på dette sted.
2. Antagelig omkring 1170 blev et tegl
værk anlagt for at bruge leret til frem
stilling af mursten til domkirken.
3. Da størstedelen af lerknuden var borte
og teglværksdriften hørt op, gik færdse
len vestfra over til at følge linie B langs
foden af lerbrinken (Lolfod?), til den
nåede den gamle vej ved C.
4. For at opnå en mere harmonisk over
gang mellem de to gader, blev huset nord
for gadesammenstødet (Stadtweg 86) trukket tilbage på grunden.
5. For yderligere at lette passagen her blev huset Stadtweg 86 for et par år siden flyttet endnu
langt længere tilbage på grunden.

Havnebyens grundfunktion bestod i
overflytning af varer fra vandtransport til
landtransport, og omvendt - altså mellem
på den ene side skibe og på den anden side
vogne eller lastdyr, en proces der var knyt
tet til selv strandkanten. Hertil kom op
bevaring og andre sekundærfunktioner,
men norets lange kystlinie muliggjorde en
spredning af disse virksomheder, med det
resultat, at havnebyen ved Holmer Nor
højst sandsynligt fra begyndelsen har haft
karakter af en smal randbebyggelse langs
stranden. Yderligere må landsænkningen
have medført, at kanten af det humuslag,
som i dag fylder noret, ligger længere mod
vest, end kystlinien i sin tid gjorde i den
nordre havn, og følgelig dækker en del af
den gamle strandbred.
Det vil tilsammen sige, at muligheden
for at gøre fund fra det gamle havneområ
de sandsynligvis er begrænset til et smalt
bælte langs kanten af det tilgroede nor.
Men hvis det forholder sig sådan, kan
der godt have været en tidlig havn, ikke
blot ved Nystaden, men også sydligere i
Holmer Nor, uden at der er gjort fund fra
samme periode i Slesvig by - så længe,
vel at mærke, det kun er uden for den
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smalle randzone langs norets gamle kyst
linie, man har søgt forgæves.

Stadtweg fortæller historie
Den, som har set det fredede vejareal nord
for Bække, har let ved at forestille sig, at
der i Nystadens store tid var langt flere
vestgående vejspor end de allerede formo
dede. At finde dem alle er ugørligt, men
lad os prøve at pege på endnu nogle enkel
te - og som indledning hertil fremdrage et
par morsomme mindelser om terrænfor
hold mange hundrede år tilbage, som
Stadtweg røbef for os.
Stadtwegs jævne, svagt buede forløb fra
vest afbrydes ved hjørnet af Plessenstrasse
af et knæk, fulgt af en kraftig, nordgåen
de bue i gadelinien.
Tænker man sig henholdsvis den let bue
de gadelinie vest for Plessenstrasse og den
stærkt buede øst derfor fortsat, vil man se,
at de mødes igen ved kanten af den nordre
havn, omtrent hvor den forlængede mølle
vej krydsede Kleiner Baumhofsgang.
Det forekommer derfor sandsynligt, at
Stadtweg er blevet til som en af de gamle
transitveje til den nordre havn, og at en

Som det er vist på dette kort (Trap 1864) synes en del af de vejspor at have gået, som vest fra
førte til Slesvigs gamle havn. Gaden »Hinter dem Graben« er nutidens Piessens gade.

del af dens oprindelige, jævne forløb til
havnen måtte forlægges til den nordgåen
de bue, da Kalverdammen dannedes ved
opstemningen af Jørgensbækken.
Mod vest fortsættes Stadtwegs jævne li
nie langs gadens sydside, til den i vore da
ge ender brat ved at løbe tværs ind i gaden
Domziegelhof. Stadtwegs nordre side der
imod danner et knæk41a, så den på de sidste
40 meter fjerner sig stærkt fra gadens syd41a. Knækket ved nr. 86 i Stadtwegs nordre
husrække ses nu kun på kortet, idet det
vestligste hus i Stadtweg, Set. Michaelis
sogns præstebolig, er blevet revet ned, og
det nye hus trukket længere tilbage på grun
den.

side, men til gengæld opnår forbindelse vest
på gennem Lollfuss.
Det er tydeligt nok gadens sydside, der
fastholder Stadtwegs oprindelige liniefø
ring, som må have været bestemt af, at
vejen her søgte syd om et fremspringende
parti af Hesterberg, det 30 meter høje pla
teau nord for Lollfuss.
Da domkirken skulle bygges, valgte
man at fremstille murstenene af materialet
i denne lerbanke og lagde teglværket mel
lem banken og fjorden, hvor nu de nye
højhuse ligger på skrænten Am Südhang.
I 1670 hørte teglbrændingen atter op42,
og gaden Lollfuss går nu gennem det om
råde, hvor før lerbanken lå, og støder til
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Stadtwegs oprindelige linie i knækket ved
nr. 86.
Men fortiden har levnet sine spor.
Om domkirkens teglværk eller teglgård
bliver vi stadig mindet gennem gadenav
net Domziegelhof. Den bratte skrænt nord
for Lollfuss er væggen fra den gamle ler
grav43. Og Stadtwegs søndre side har den
dag i dag retning uden om den lerbanke,
der nu i snart 800 år har siddet som mun
kesten i domkirkens mure.

Flere veje og og to volde
Måske har den nordre havn strakt sig
længere mod nord, end vi hidtil har ment.
Schubystrasse, Skovbygade, som fører vest
ud af Slesvig by, har åbenbart engang væ
ret langt bredere end nu, idet en gennem
gående skellinie løber parallelt med den 50
meter længere mod syd, til dels i form af
en gade, Seminarweg.
Tænker vi os denne sydlige linie fortsat
mod øst, viser den sig at passere langs den
dæmning, som stemmer Jørgensbækken op
til den såkaldte Polierteich, Polérdam. Der
efter falder linien sammen med en lille
smøge syd for Galbjerg nr. 41, hvis retning
fortsættes øst for Galbjerg, og endelig fal
der vor linie sammen med en stump vej,
der går skråt mod syd fra Klosterhofer
Strasse overfor nr. 21, lige vest for Möwen
weg. Forlænget i denne retning vil vor vej
linie nå ned til noret ca. 100 meter længere
mod øst.
Det kan altså se ud til, at Skovbygade
oprindelig var en af vejene vestfra til den
nordre havn, og denne erkendelse er på
flere måder interessant.
Dels er den udtryk for øget transportka
pacitet til havnen, dels viser den, at hav
nen rakte længere øst på i noret, end vi
hidtil har regnet med, og endelig antyder
den noget om, hvorfra varerne kom.
De vejlinier, vi hidtil har gennemgået,
ligger alle ret tæt ned til Slien. Nogle af
dem synes at have fortsat tæt vest om
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fjordens inderste del, mens andre åbenbart
havde retning mod vadestedet over til den
ø, på hvilken Gottorp senere blev bygget,
og videre til fjordens sydkyst, hvor rejsen
rimeligvis fortsatte langs den linie, som nu
markeres af vejen til Husby, og derfra mod
sydvest til Hollingsted.
Skovbygade derimod omgår den dybe
smeltevandskløft, der strækker sig en kilo
meter mod nord fra Slien ved Gottorp slot.
Ved kløftens nordende har vejen delt sig, og
nogle af dens forgreninger er stadig til i
form af sydvestgående skovveje gennem
Thiergarten, Dyrehaven; efter retningen at
dømme med Hollingsted som mål. Hvis
Skovbygades fortsættelse i Husum landevej
også er en af de oprindelige forgreninger,
må desuden lokaliteter som Treja og Mild
sted - og måske Rungholt44 - overvejes som
mulige endemål. Husum derimod næppe, idet
der indtil det 14. århundrede kun var et par
huse på stedet, som da hørte til Mildsted
sogn.
Ejendomsskel, navnlig øst for Michaelis
kirkegård, antyder muligheden af flere østvest-gående vejlinier fra den nordre havn
end de allerede omtalte. En af disse skelli
nier fortsættes vest for kirkegården af Michaélis Allé fra knækket ud for Stadtweg
nr. 52. Det kunne altså se ud, som om al
leen vest derfor i sin oprindelse er en af de
gamle transitveje. Bag Lollfuss nr. 20 sy
nes vejgaflens sydlige gren at være den
oprindelige linie, som fortsætter mod vest
gennem Hattersborgens ringvold45 og stø
der til Hesterberggaden ud for nr. 33. Den
videre fortsættelse må have været langs
nordkanten af Pøl enge, den gamle fjordbred.
Gennem Dyrehaven går fra nord til syd
to volde46. Om de har haft til formål at
beherske adgangen til den nordre havn ad
44. Levn af den store handelsby Rungholt, der
forsvandt under stormfloden 1362, kan end
nu ved lavvande ses mellem Pelworm og
Nordstrand.

Den gamle landevej fra Slesvig skibsbro til
Flensborg. J ørgensbækkens oprindelige løb er
trukket op, og vejens forløb fra bækken til hav
nen er stiplet, der hvor dens linieføring ikke
markeres af Havnegade eller matrikelskel. Fra
Königstrasse er med små kryds markeret den
del af vejforlægningen øst om koret, som ikke
fremgår af nutidens gadelinier og matrikelskel.
Læg også mærke til de lange, smalle gårde mel
lem Michaelisstrasse og Faulstrasse, som rime
ligvis er rester af en gammel vejlinie. Læg mær
ke til, at matrikelskellene syd for Stadtweg pe
ger ned mod det sted, hvor vejen fra skibsbroen
rammer ] ørgensbækken. Dér har åbenbart vade
stedet været.

disse veje, kan først siges efter en nærme
re undersøgelse, men tanken ligger nær.

Fra nord til syd
I vore dage fortsætter Skovbygade ikke
mod øst over dæmningen ved Polérdammen, men bøjer mod syd ad Michaelisstras
se umiddelbart øst for kirken af samme
navn, idet den løber sammen med en vej
linie nordfra, og små 40 meter længere
mod øst går en anden gade, Faulstrasse,
mod syd, parallelt med Michaelisstrasse.
Det er påfaldende, at gårdene til ejendom
mene mellem disse to gader alle er lange
og smalle og ligger i hinandens forlængel
se, parallelt med de to gader. Der kan næp
pe være tvivl om, at der, trods den ringe
afstand mellem Michaelisstrasse og Faul
strasse, engang har været en vejlinie mere,
som nu er delt op i de mange gårdsplad
ser.
Stien mellem kirken og Michaelisstrasse
er måske levn af endnu et vejspor, og lige
ledes måske stien vest om kirken, med
fortsættelse i strædet ud fra kirkegården,
øst om Liesegangs boghandel, og videre
syd for Stadtweg.
Åbenbart har der altså også i retningen
nord-syd været en ikke ubetydelig færdsel.
Den må, før Jørgensbækkens løb blev for-

17

Hvor vejen skiftede retning, da domkirkens kor
blev bygget. Hafenstrasse, Havnegade, set imod
nord. Stykket fra forgrunden og hen til have
hækken er den gamle landevej fra Slesvig skibs
bro til Flensborg. Den fortsatte ligeud, men da
domkirken for 700 år siden fik sit kor, byggede
man det ud over vejen, som derfor måtte for
lægges øst om koret. Den del af Havnegade, der
går mod nord fra knækket ved havehækken, er
et stykke af denne vejforlægning. Huset i for
grunden til venstre er nu borte. På dets grund
har man udgravet det gamle dominikaner
kloster. Asfaltstriben går skråt, fordi den skal
forbi et yngre hus, som rager ud i gaden. Ren
destenen til venstre markerer gadelinien.

lagt mod øst, have passeret bækken, hvor
nu Lomsenpladsen er. Det er i den forbin
delse interessant, at der på dette sted tre
meter nede i jorden, det vil sige på bunden
af Kalverdammen, er fundet stenbrolæg
ning, forøvrigt med en del jemslagger47.
Den er sandsynligvis før opstemningen af
bækken blevet til som brolægning af va
destedet, måske til gavn for såvel den øst
vest som den nord-syd gående færdsel.
I 1826 fandt man bag den søndre hus
række i Kälberstrasse svære kampestens
fundamenter, som formodedes at stamme
fra en borg, der efter sigende har ligget
her48. Det er en fristende tanke, at denne
borg havde til opgave at kontrollere den
nord-syd gående vejs passage over den vå-
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de lavning, men så længe den mulige borgs
nøjagtige beliggenhed ikke er kendt, er der
næppe grund til at gå videre end til at
minde om fundet.
Området nord for domkirken, mellem
Lange Strasse og Plessenstrasse, deles i to
omtrent lige store dele af et nord-syd-gående skelhegn, der synes at markere fort
sættelsen af de nævnte vejlinier fra nord,
og Johannes Mejers kort over Slesvig viser
midt i det 17. århundrede to nord-syd-gående veje gennem dette nu vejløse terræn49.
Linien på matrikelkortet standser ved dom
kirkens kor, men genfindes i Hafenstrasse,
Havnegade, syd på fra gadens lette knæk
ved sydenden af hus nr. 7, midt mellem
domkirken og havnen. Den oprindelige kir
kebygning synes at være lagt umiddelbart
vest for vejen, mens koret, der blev opført
i 100 årene, ligger ind over vejlinie.
Da koret skulle bygges, måtte vejen
derfor flyttes, og forlægningen kan stadig
ses. Den går i form af Kirchstrasse, Kirke
gade, i en bue øst om koret, og følger man
denne gades retning mod nord på matrikel
kortet, ser man den fortsat af en skellinie
med retning mod det sted, hvor den oprin
delige vejlinie skærer Königstrasse. Sydpå
følger vejforlægningen Havnegades nordli
ge del, indtil knækket midt i gaden. Derfra
og videre mod syd er Havnegade igen en

del af den oprindelige vejlinie.
Målet for denne gamle vej, der fra Skibs
broen i Slesvig gik mod nord forbi Michaeliskirken, har Johannes Mejer oplyst på det
i note 49 nævnte kort: »Weg nach Flens
burg«, Vej til Flensborg.
Kirken på bjerget
Vi har i det foregående påvist tegn, som
tyder på to gamle, mangesporede vejsystemer
i Slesvig, et øst-vest-gående og et nord-sydgående.
Umiddelbart nord for stedet, hvor disse
vejlinier krydser hinanden, sender det høje
land en udløber frem imod syd. 24 meter
over fjordens vand har man her oppe fra
haft et enestående overblik over egnen - ud
langs fjorden, ind mod dens bund, ind gen
nem Bustrupslugten, over Haddeby Nor,
Selk Nor og Holmer Nor - mens de vigtig
ste veje løb for ens fod. Fra intet andet sted
har det som her været muligt at holde øje
med egnen omkring den indre Sli og med
dem, der kom ad dens veje og vande. Få
steder var derfor som dette egnet til bygning
af en borg for den, som styrede landet.
Men har der været en borg?
Ingen ved det, men nogle mener det Cypræus, Ulrich Petersen og C. C. Loren
zen50.
På stedet lå til for hundrede år siden en
rundkirke, indviet til Set. Michael, og iføl

ge Trap »langt anseeligere end nogen an
den sådan hertillands«51.
Et dokument fra 1196 giver den interes
sante oplysning, at kirkebanken var omgi
vet af en betydelig grav, at kirken lå »- in
monte, qui est notabili fossatura circumductus«52.
Når man samtidig tænker på, hvor man
ge borge og forsvarssteder, der kendes fra
denne egn, og hvor klart pladsen oppe »på
bjerget« indbød til et sådant anlæg, så fo
rekommer det særdeles sandsynligt, at der
på Michaeliskirkens plads oprindelig lå en
kongelig borg53.
53. Ved den af Jens Vellev ledede udgravning i
1972 fandtes ikke andre bygninger end
rundkirken, hvilket dog ikke synes at ude
lukke muligheden af at finde sådanne ved
nye gravninger i nærheden. Kirken viste sig
at have bestået af to koncentriske rundbyg
ninger, af hvilke den yderste var en senere
tilføjelse. Den oprindelige kirke havde altså
karakter af et rundt tårn. Det kan derfor
ikke udelukkes, at dette tårn i sin tid er
bygget med observation og forsvar for øje
som flere andre tårne i denne egn. Dog bør
det nævnes, at murtykkelsen ved en opmå
ling midt i det 19. århundrede kun synes at
have været knap 2 alen mod 3-4 alen i kir
ketårnene i Kosel, Oversø og Sønder Stapel
(Målene efter Trap). Se Sønderjysk Måneds
skrift 1972, s. 285.

Henvisninger og fodnoter: Se side 20.
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bidrag til Danevirkes bygningshistorie. Søn
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1. Lauritsen 1971. Kort s. 74.
3. Philippsen 1924. S. 33.
4. Trap 1864.
6. Petersen 1957. Kortet s. 16.
8. Petersen 1959. S. 37.
9. Petersen 1959. S. 37-38.
11. Philippsen 1924. S. 62.
12. Petersen 1957. S. 6.
13. Philippsen 1924. S. 63.
14. Schneider 1934. S. 19, note 14.
18. Petersen 1959. S. 36.
19. Lorenzen 1859. S. 302. Noorstrasse er den
gade, som på Traps kort hedder »Hinter der
Mühle«.
20. Philippsen 1924. S. 33.
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22. Petersen 1959. S. 36-37.
23. Philippsen 1924. S. 22 og Sach 1875. Kortet
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hundert.
26. Petersen 1959. S. 39.
27. Petersen 1957. S. 5-7.
28. Petersen 1957. S. 5.
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1875. S. 54.
30. Rosenbohm 1956. S. 30.
31. Petersen 1957. S. 4.
32. Rosenbohm 1956. S. 30. Hans Olrik nærer
ikke tvivl om, at det er Knud Lavard, der
har befæstet Slesvig stærkt med grave og
høje jordvolde. (Hans Olrik: Knud Lavards
Liv og Gærning, København 1888, s. 118).
33. Petersen 1957. Kortet ved side 16.
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35. Lorenzen 1859, Sach 1875, Petersen 1957,
kortbilagene.
36. Vilh. la Cour: Danevirkestudier. 1951? S.
85.
36a. Se dog note 24.
38. Lauritsen 1967. Sønderjysk Maanedskrift
navnlig s. 372-377. Særtryk side 12-17.
40. Lauritsen 1971. Navnlig s. 63-68.
42. Philippsen 1924. S. 45.
43. Lauritsen 1967. S. 412, særtryk s. 36.
45. Lauritsen 1967. Sønderjysk Maanedsskrift
s. 413, særtryk s. 37.
46. Lorenzen 1859. Noten s. 94 og kortet bag i
bogen. Også på det af Gottorp-museet pu
blicerede arkæologiske kort, målestok 1 :
25.000.
47. Petersen 1957. S. 5.
48. Lorenzen 1859. S. 304. Petersen 1957. Nr.
17 på kortet ved side 16. Gaden hed tidlige
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50. Lorenzen 1859. S. 294, 297 og 296.
51. Trap 1864. S. 555.
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Tre smedebrødre fra Sønderborg. Deres far, Gu
stav Adolf Huhle, var født i nærheden af Lützen
i Sachsen og opkaldt efter svenskekongen. Som
ung mand flyttede han til Danmark, slog sig ned
i Sønderborg, hvor han fik forskellige tillids
poster indenfor arbejderbevægelsen. I 1933 be
sluttede han at søge dansk statsborgerskab.

Sønnerne er fra venstre: Christian Huhle,
Sønderborg, tidligere aktiv fagforeningsmand,
Gustav Adolf Huhle, der nu bor i Sverige, og
Robert Huhle, der senere blev journalist og me
get aktiv flygtningehjælper.
(Foto udlånt af Robert Huhle).

Flygtningehj ælpere
og modstandskamp
AF SIGFRED JESPERSEN
Programsekretær Sigfred Jespersen, Sønder
borg, der i decemberhæftet skrev om den
illegale, politiske aktivitet ved landegrænsen
i trediverne, fortæller her i den anden og
afsluttende artikel blandt andet om udsmug
ling af dokumenter og penge.

De illegale kanaler over grænsen, der blev
opretholdt i trediverne af socialdemokrater
og kommunister, blev også benyttet til andre
formål end udsmugling af flygtninge fra

Det tredje Rige - først og fremmest til ind
smugling af anti-nazistisk propaganda.
Socialdemokratisk materiale blev i den
første tid efter Hitlers magtovertagelse hen
tet af hamborgske socialdemokrater, der tog
på kaffetur (pas blev ikke krævet) med skib
fra Lübeck til København. En af kurérerne,
der senere måtte flygte til Danmark, var
Emil Auhagen, der nu er dansk statsborger
og møbelhandler i København.
Senere blev materialet ført over lande
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grænsen, bl. a. af fru Frida Andersen, Uffe
Andersens hustru, der havde skrifterne lig
gende under sædet i toget til Flensborg, og
lokomotivfører Aage Lassen, Padborg, der
bragte tryksager med sig i lokomotivet, når
han kørte til Tyskland.
Kommunisternes grænseapparat benyttede,
ifølge Carl Madsen, talrige illegale ruter.
Propagandamateriale blev bragt over græn
sen i kølevogne, flyttelæs, skibslaster, post
forsendelser og dobbeltbundede kufferter.
De illegale grupper syd for grænsen både socialdemokratiske, kommunistiske og
SAP - hentede selv en del materiale på kon
taktadresser nord for grænsen. Det var som
nævnt på en sådan udflugt, Richard Rösch
blev anholdt, og også Hans Nielsen, Slukefter, senere formand for IG Metall i Flens
borg og dansksindet borgerforstander i Harreslev, blev taget under indsmugling af pro
paganda. Han tilhørte en SAP-gruppe.

★
I den vel organiserede kommunistiske akti
vitet spillede en central i Sønderborg en
væsentlig rolle. En overgang blev en illegal
udgave af »Hamburger Volkszeitung« dupli
keret på havnevæsenets kontor, oplyser Carl
Madsen.
Den første transport med »Volkszeitung«
var nær gået tabt. En oktobernat i 1934 blev
75 pund illegale tryksager overtaget hos
Peter Christensen, Sdr. Havnegade 10 i Søn
derborg, pakket ind i gummisække og sejlet
til Egernførde bugt. Her var det meningen,
at sækkene skulle fortøjes ved en bøje.
Båden fra Sønderborg blev forsinket på
grund af hårdt vejr og havari. Da det mis
lykkedes at fortøje gummisækkene ved
bøjen, sprang et par tyske kommunister i det
kolde vand, slæbte sækkene ind og gemte
dem i et buskads.
Hans Jespersen, Røde Kors, Sønderborg,
har deltaget i en enkelt af udsmuglingerne
fra Sønderborg til Egernførde.
★
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Om et tilfælde, hvor det gik helt galt med
udsmuglingen, berettes i et brev fra folke
tingsmand I. P. Nielsen til Socialdemokratisk
Forbund ved Alsing Andersen.
Brevet findes i dag i Arbejderbevægelsens
Arkiv.
Dateret 24. september 1934 protesterede
I. P. Nielsen harmfuldt imod, at dansk politi
har samarbejdet med det tyske og lagt en
fælde for en gruppe tyske kommunister. De
forsøgte at smugle propaganda fra Bredsdorf
Hage ved Kollund til Wassersleben.
Ifølge I. P. Nielsen har der på den danske
side af grænsen fundet en konference sted
mellem det tyske kriminalpoliti og stats
politiet. Her skal man have lagt en fælles
plan, og fra dansk side blev udkommanderet
to overbetjente, en politibetjent, en grænse
vagtmester og tre overgendarmer.
De lod udsmuglingen finde sted - i strid
med gældende regler - og først derefter ar
resterede de tre Sønderborg-kommunister og
den kendte tyske kommunist, Heinz Neu
mann.
Sønderborgerne blev afhørt og løsladt,
Heinz Neumann udvist til Sovjetunionen,
hævder I. P. Nielsen.
På dampskibsbroen i Wassersleben ven
tede 11 arbejdere på propaganda-materialet.
De blev anholdt, og i de kommende dage
arresterede det tyske politi yderligere 12,
skriver I. P. De fik 2-12 års tugthus.
I. P. Nielsen anfører, at aktionen har vakt
voldsom harme i Sønderjylland, og kræver
politimester A. M. Bjerre, Gråsten, draget
til ansvar.
★

Om I. P. Nielsens oprigtighed hersker der
ingen tvivl, men meget tyder på, at hans
informationer har været mangelfulde - selv
om han tilbyder Alsing Andersen at opgive
navnene på de implicerede danske politifolk
og gendarmer.
I brevet mener jeg at kunne fastslå et par
oplagte fejltagelser.
Det er særdeles usandsynligt, at en højt-

I. P. Nielsen.

stående kommunist som Heinz Neumann
skulle have befattet sig med så betydnings
løse operationer som udsmugling af propa
ganda. Det fremgår også af hans hustrus
erindringer, at han på det opgivne tidspunkt
har befundet sig i Schweiz, hvor han blev
arresteret. Derefter rejste han frivilligt til
Sovjetunionen. Alene af tidsmæssige grunde
kan han vanskeligt have nået både en fri
villig og en ufrivillig rejse.
Det forekommer også usandsynligt, at
hele 11 kommunister skulle have opholdt
sig på dampskibsbroen i Wassersleben.
Lederen af den kommunistiske gruppe var

senere fagforeningssekretær Peter Lorenzen,
Harreslev Mark. Han oplyser, at der befandt
sig fire mand på molen. De blev arresteret
omgående, og derefter blev hele gruppen op
rullet.
Peter Lorenzen, der selv blev anholdt næ
ste dag og fik otte års tugthus, finder det
ikke sandsynligt, at dansk politi overhovedet
har medvirket.
★

Nord for grænsen er det ikke lykkedes mig
at finde andre end fhv. politimester A. M.
Bjerre, der husker aktionen.
Bjerre - der som nævnt blev vurderet po
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sitivt af Uffe Andersen - afviser i dag, at
der har fundet nogen konference sted mellem
dansk og tysk politi. Han blev underrettet
af grænsegendarmeriets chef, oberst Sv. Paludan-Müller, om, at der skulle finde et
smugleri sted.
Sagen blev af begge betragtet som en ba
nal smuglersag, men Bjerre udelukker ikke,
at Paludan-Müllers kilde kan have været
tysk - med andre ord, at der er blevet lagt
en fælde for de to danske embedsmænd.
Den danske politi-indsats har i hvert fald
været ringe.
Efter I. P. Nielsens brev blev Bjerre kaldt
til justitsministeriets departementschef i Kø
benhavn. Han afviste at modtage en »næse«
og mener ikke, der skete videre i sagen.
Det kan muligvis have spillet en rolle,
mener Bjerre, at I. P. Nielsen dengang var
meget utilfreds med, at politimesteren blan
dede sig i politik. I »Sønderborg Social-Demokrat« skrev han, at Bjerre hellere måtte
passe sit embede. - Senere blev de gode
venner.
Om situationen dengang siger Bjerre, at
en dansk embedsmand naturligt måtte føle
sig noget forvirret efter nazisternes magt
overtagelse. Tyske embedsmænd, han kendte
fra tidligere, betegnede pludselig alle græn
seoverløbere som »Schwerverbrecher«. Han
opdagede hurtigt, at Matteotti-komiteen i
København kunne finde ud af, om flygt
ninge var, hvad de gav sig ud for - og støt
tede sig derefter til komiteen og Uffe An
dersen.
★
Om Paludan-Müller ved man, at han også
efter magtovertagelsen dyrkede kontakter
med tyske officerer og embedsmænd, men
han har næppe med sin gode vilje ladet sig
bruge af dem.
Carl Madsen citerer en dagsbefaling af 6.
maj 1935, hvori grænsegendarmeriets chef stillet over for sandsynligheden af nye nazi
tyske forsøg på at bortføre og udsmugle per
soner til Tyskland - giver ordre til at stand
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se sådanne foretagender på dansk grund. Der
skal skydes øjeblikkeligt »med tilsigtet dræ
bende virkning«.
Stort længere kommer man antagelig ikke
med Wassersleben-episoden, før justitsmini
steriets arkiver bliver tilgængelige.
★

Også efter oprulningen i 1934 har der eksi
steret kommunistiske grupper syd for græn
sen.
Værten i »Kupferklause« i Kobbermølle,
Karl Heinz Lorenzen, tilhørte en gruppe, der
var aktiv et års tid 1935-36. Lorenzen selv
har bragt Lotte Burmeister - senere gift med
den socialdemokratiske politiker Herbert
Wehner - over Flensborg fjord til Kollund.
Han har også udsmuglet flygtninge ved
hjælp af 10 pfennig-pas.
Lotte Burmeister, hvis første mand døde
i koncentrationslejr, havde som kommunist
været arresteret i Hamborg, men blev løs
ladt på grund af graviditet og flygtede
nordpå.
Også Uffe Andersen og hans hustru har
haft forbindelse med Lotte Burmeister gennem fælles bekendte i Kiel. Midt i halv
tredserne besøgte hun ægteparret i Viborg,
og forbindelsen er blevet opretholdt.
Karl Heinz Lorenzen blev arresteret jule
aftensdag 1936, da han vendte hjem på
juleferie efter et håndværkerkursus på Da
nebod højskole. Han oplyser, at der også var
socialdemokrater i hans gruppe — måske et
udtryk for, at det var blevet nødvendigt for
de få tilbageblevne at holde sammen trods
politiske modsætninger.
★
De illegale ruter blev som nævnt også be
nyttet til udsmugling fra Tyskland af parti
arkiver, penge, faner og musikinstrumenter.
Den mest betydningsfulde aktion var ud
smuglingen af Marx-Engels-manuskripter fra
det socialdemokratiske partiarkiv i Berlin.
Den er omtalt i Karl Raloffs erindringer: »Et
bevæget liv«.

Esbjerg Arbejderhøjskole og forstander Julius
Bomholt fik stor indflydelse på unge social
demokrater og deres holdning til nazismen. På
dette højskolebillede fra 1928 sidder Robert
Huhle forrest. Bag ham sidder f. v. ekstraarbej
der Julius Bram, Ulkebøl, den senere redaktør af
Assens Socialdemokrat, Kai Verner Sørensen, og
cigarmager Herluf Andersen, Holstebro.
(Foto udlånt af Robert Huhle).

Den største del af arkivet var ad diploma
tisk vej blevet bragt til Frankrig i jernbane
vogne. En mindre, men meget værdifuld del,
nemlig Marx-Engels-dokumenterne, blev på
bestilling af Hans Hedtoft hentet i Berlin af
Uffe Andersen.
De var gemt mellem andre arkivalier i
Salomon-antikvariatet, og Uffe Andersen
bragte dem i to kufferter til Flensborg. Ung
socialister smuglede styk for styk de mange
hundrede dokumenter og bøger over græn
sen. Det skete på talrige illegale rejser over
landegrænsen med rygsæk eller over Flens
borg fjord i kano.
Dokumenterne blev opbevaret i en box i
Arbejdernes Landsbank i København, og de
res betydning fremgår af, at Marx-EngelsLenin-instituttet i Moskva i 1936 forhand
lede om køb.
★
Blev også den socialdemokratiske partikasse
med flere millioner mark bragt over græn
sen?
Det er en historie, der længe har været i
omløb i Nordslesvig, og den har også været
omtalt i aviserne - men den, der af alle op
gives som hovedmand i affæren, dementerer.
Redaktør Bjørn Hanssen, Åbenrå, siger,
at hverken han eller andre medarbejdere ved
»Hejmdal« nogensinde har været i nærhe
den af det tyske socialdemokratiske partis
kassebeholdning.
Den tur til Flensborg, der har givet anled
ning til rygterne, gjaldt en privat formue ikke på flere millioner mark, men antagelig

omkring 50.000 mark. En jødisk fabrikant
fra Berlin var flygtet over grænsen på 10
pfennig-pas, men havde efterladt sin dispo
nible formue på en adresse i Flensborg. Han
boede en tid i Åbenrå og bad Bjørn Hanssen
hente pengene.
Bjørn Hanssen lånte en bil af kollegaen
Emil Ruge, senere keramiker på Dybbøl. Ved
rattet sad redaktør C. J. Bech. I Flensborg
hentede Bjørn Hanssen pengene på den op
givne adresse og stoppede dem i sko, under
bukser m. m. Efter at bilen havde passeret
grænsen ved Padborg på hjemturen, måtte
han bede Bech om at standse. Skoene klemte.
Først da blev Bech orienteret om, hvad der
var foregået.
Også Frida og Uffe Andersen har bragt
penge over grænsen, men ikke partikassen.
I september 1933 hentede Frida Andersen
i Lübeck penge, der tilhørte det tyske DUI,
»Die Falken«. Hun gemte pengene i et men
struationsbind, og det har antagelig været
Andreas Gayk, der arrangerede udsmuglin
gen.
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Ved udsmuglingen af Marx-Engels-dokumenterne har Wilhelm Schmehl tilsynela
dende spillet en betydningsfuld rolle. To
journalister fra »Neues Deutschland« i OstBerlin har behandlet den side af hans virk
somhed i en artikelserie og senere udgivet
en bog med deres reportage: Heinz Stern I
Dieter Wolf: »Das grosse Erbe« (Dietz Ver
lag, Berlin). Det må være ham, der har or
ganiseret udsmuglingen.
Under dæknavnet »Paul« har han - med
Café Waldheim som udgangspunkt - smug
let måske hundreder af flygtninge over mo
sen til Padborg, men det må bero på en fejl
tagelse, når Gerhard Beier i »Grenzfriedenshefte« oplyser, at han også har reddet Ru
dolf Hilferding og Kurt Heinig. Hilferding
blev hentet i Flensborg af Uffe Andersen,
og Heinig tog Robert Huhle sig af.
Frida Andersen husker at have truffet
»Paul« på Café Waldheim, og Uffe Ander
sen har haft hyppig kontakt med ham. Først
efter krigen erfarede ægteparret, at »Paul«
var identisk med Wilhelm Schmehl.
★

Om de impliceredes skæbne ganske kort:
På dansk side var, i følge Carl Madsen,
Peter Christensen fra Sønderborg den, der
måtte betale dyrest for sin virksomhed. Han
blev lokket over grænsen under foregivende
af, at han skulle deltage i et sportsstævne,
arresteret og idømt otte års tugthus.
Lokomotivfører Aage Lassen, der dengang
var formand for Padborg socialdemokratiske
Forening, var i søgelyset hos Gestapo alle
rede før besættelsen. Af dokumenter fra no
vember 1939 fremgår, at Gestapo har haft
planer om at anholde ham, når han kom til
Flensborg, og bruge ham som pant i tysk
hånd for at fremtvinge udlevering af Richard
Hansen, der ledede Matteottifondens virk
somhed i København.
Den 9. april 1940 blev Aage Lassen og
hele hans familie anholdt og ført til Tysk
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land. Selv var han fange hos Gestapo til
august 1940, kom så til København, hvor
han på Gestapos krav blev holdt isoleret i
Vestre Fængsel. Halvandet år senere blev
han frigivet, men fik forbud mod at vende
tilbage til Sønderjylland.
Den 9. april blev også hotelforpagter
Willy Willesen, Padborghus, arresteret og
ført til Kiel. Familien havde længe ingen
anelse om, hvor han befandt sig. Senere kom
han til Vestre Fængsel, og nogle måneder
senere blev han løsladt. Hans efterladte fa
milie kender ikke årsagen til hans anhol
delse, men nevøen, lokomotivfører E. A.
Sturm, Padborg, har hørt noget om »illegale
blade«. Formodentlig har Robert Huhle ret,
når han antager, at Padborghus blev benyt
tet af Aage Lassen som oplag for den social
demokratiske propaganda, der skulle udsmugles til Tyskland.
Også Robert Huhle blev arresteret af ty
skerne ved besættelsen - iøvrigt sammen
med I. P. Nielsen, men begge blev hurtigt
løsladt.
Hans Jespersen tilbragte et par måneder
i Frøslev-lejren i 1945, men hans anholdelse
havde tilsyneladende ingen forbindelse med
begivenhederne midt i trediverne.
★
Syd for grænsen fik som nævnt Peter Loren
zen otte års tugthus. Karl Heinz Lorenzen fik
fem års fængsel og sad i Fuhlsbüttel og
Sachsenhausen til kapitulationen i 1945.
Hans Nielsen fik to års fængsel for ind
smugling af fagforeningspropaganda og blev
under krigen indkaldt til den berygtede
straffebataljon 999.
Amandus Lützen fik IV2 år og hans kone
8 måneders fængsel. Efter 1945 sluttede de
sig til den danske bevægelse i Sydslesvig,
mens Wilhelm Schmehl, der var anholdt i
kortere tid, blev socialdemokratisk borgme
ster i Harreslev og gik i koalition med CDU
for at holde danskheden nede.

Bagsiden af altertavlen i Øster Højst kirke.

Har Brorson skåret i altertavlen
i Øster Højst kirke?
I anledning af det historiske kirkespil i Øster
Højst kirke den 27. og 28. januar 1975 har
pastor Svend M. Lauridsen, Øster Højst,
skrevet et lille stykke om den formodede
ophavsmand til et lille ureglementeret træ
skærerarbejde på bagsiden af altertavlen i
Øster Højst kirke.
Bag på altertavlen i Højst kirke ser man
blandt de navne og initialer, der er skåret
der, flere steder navnet Enewald Ewald og
årstallet 1709. Og man kan om denne Ene
wald Ewald oplyse, at han er søn af davæ
rende præst Niels Ewald, og at han er født
i 1696 og har indført pietismen og den pie
tistiske sang i Danmark. Men det er kun et
begrænset antal mennesker, der ret forbinder
noget med disse oplysninger. Det hjælper til
at se en betydning, når der tilføjes, at han

blev professor i København og blev far til
den kendte digter Johannes Ewald, som bl. a.
har skrevet »Kong Kristian stod...« og »Ud
rust dig, helt fra Golgata«, og at pietismen
er noget, som Brorson giver udtryk for i sine
salmer.
Vel siden af Enewalds navnetræk har en
anden med lidt mindre sikkerhed ført en
kniv og skåret HANS ALBRECKT ANNO
1709, men da man ikke kender noget til
HANS ALBRECKT, har det ikke haft større
interesse. Så viser det sig, efter at altertavlen
i 1973/74 blev renset for overflødig maling,
og særlig tydeligt når man står i en bestemt
vinkel til lyset, at der også er skåret en streg
tværs over ALBRECKT, så det er streget over
som noget, der ikke gælder, mens HANS og
ANNO 1709 ikke er streget over. Så vidt
man kan se nu, er overstregningen af AL-
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BRECKT sket på omtrent samme tid, som
navnene er skrevet, og man må derfor skøn
ne, at det er sket for at markere, at man ikke
skal regne med dette ALBRECKT, men deri
mod nok med den HANS, som skar det og
ANNO 1709.
Man må så regne med, at den Hans, som
skar det i altertavlen, ikke hed Albreckt, men
alligevel har haft en eller anden grund til at
skrive Albreckt, og så er det nærliggende at
undersøge, om en, der senere fik inspiration
af Enewald i Højst, også kunne være inspi
reret af ham til at skære i altertavlen. Og
det regnes for givet, at Hans A. Brorson i
høj grad er blevet påvirket af Enewald Ewald,
da denne i 1718 efter endt studium ved uni
versitetet i Halle vendte tilbage til Højst og
begyndte at virke som pietismens fortaler og
forsanger i Højst, mens Brorson var huslærer
i Løgumkloster. Der findes - så vidt vides ingen breve de to imellem, hverken fra tiden
efter eller tiden før; men da man heller ikke
har breve fra Enewald til faderen Niels Ewald
eller omvendt, skønt faderen i sine forsvars
skrivelser for Enewald viste den bedste for
ståelse for ham, så man må anse for givet,
at de har vekslet breve både under Enewalds
studier i Kiel, Jena og Halle og under hans
senere ophold i København, kan man ikke
ud fra manglen på skriftlige beviser ude
lukke, at de har haft nær kontakt med hin
anden i længere tid.
Ser man efter muligheder for en forbin
delse mellem deres fædre, finder man, at
Enewalds far var født i 1658 og fik præste
gerning i Højst i 1693, mens Hans' far, Bro
der Brodersen, fødtes i 1663 og blev præst
i Randerup 1685, så de to godt kan have
kendt hinanden i studietiden og da have fået
så megen sympati for hinanden, at de har
holdt forbindelsen vedlige trods de 32 km
mellem Randerup og 0. Højst. En sådan
sympati kunne finde næring i den store
overensstemmelse i tankegang, som synes
at give dem et fælles særpræg. J. Brodersen
skriver i »Fra gamle dage« om Broder Bro
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dersen, at han må have stået »på Guds ords
sande grund«, og om Niels Ewald, at han
sikkert var »et sandt Jesu vidne«, og mange
præster fra den tid fik et helt andet vidnes
byrd.
Antager vi, at Enewald og Hans var kam
merater i 1709, må vi tænke os, at Hans,
før han begyndte på katedralskolen i Ribe,
var på besøg hos Enewald og med ham
henne i kirken. Stående bag altertavlen har
Enewald så vist Hans, hvad han har skåret
i den, og opfordret ham til også at skære sit
navn der. Hans er så begyndt; men da han
har skåret HANS A BR, har han fået betæn
keligheder og er måske kommet i tanker om,
at han med sine 15 år er for gammel til at
kunne tillade sig at skære dér. Så har han
skåret et L mellem A og B og tilføjet ECKT
i stedet for ORSON og dermed camoufleret
sit navn, og da han senere har villet vedgå
sit skæreværk, er Albreckt blevet streget
over.
9 år senere gentager handlingen sig for så
vidt, som Enewald igen er foregangsmanden,
der tilskynder Hans til at gå med ham; men
da bliver resultatet anderledes, fordi Hans
har rigere evner til at digte end Enewald, så
Hans' digterværk ligesom camouflerer Ene
walds, så Hans A. Brorsons navn huskes,
mens Enewald Ewalds glemmes. Så må vi
spørge: Hvad var der blevet af Brorsons
salmedigtning, hvis Enewald Ewald ikke
havde skubbet ham igang? og vi kan spørge
videre: Hvordan var Grundtvig blevet, hvis
der ikke havde været en Brorson? og: Hvor
dan havde vi været, hvis der hverken havde
været en Grundtvig eller en Brorson eller en
Ewald eller alle dem forud, som de havde
fået noget af? Mon vi ikke også stadig bliver
rigere ved at tænke på dem, der viderebragte
og efterlod os de skatte, som vi lever på?
Svend M. Lauridsen.
Litteratur: H. Hejselbjerg Paulsen: »Enewald
Ewald fra Højst« i Sønderj. M. 11/1954 og
»Sønderjydsk Psalmesang 1717-1740«.

Øster Højst kirke.

Kirkespil i Øster Højst
I kirkespillet i Øster Højst kirke skildres
større begivenheder, naturkatastrofer og
dagligdag i sognet i 1600-tallet.
Præsten Niels Enewald og hans søn Ene-

vald Ewald spiller en fremtrædende rolle, og
senere optræder også Hans A. Brorson.
Enevald Ewald skrev i Øster Højst salmen
»Kom Menneske!«, af hvilken 3 vers gen
gives :

Kom menneske! Betragt med flid, hvad godt dig Jesus gjorde;
han kom til denne verden hid, din frelser her at vorde;
han gav sig til et offer hen, på det han til din Gud igen
dig herved måtte føre.
Ej nogen mand, som var fortabt, tør nu i synd omkomme,
ej nogen, som af Gud er skabt, tør frygte vredens domme,
om han i synd ej blive vil og selv vil høre Satan til
og lade vantro herske.

Jeg vil ej mere leve mig, mig selv til angst og plage.
O Jesus! lad mig tjene dig i alle mine dage,
i sandhed og retfærdighed, i tro, håb og tålmodighed,
i kærlighed og glæde.
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Til sammenligning gengives en moderne sal
me, hvis tekst og melodi er skrevet af lærer
Per Jespersen, en af drivkræfterne bag kirke
spillet.
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Se skoven hviler stille
langs markens gule ro.
Og du og jeg skal vandre
i livets stærke tro.
Du siger mig, at Gud er stor,
og jeg skal tro på dig.
Så forunderligt at tro.

Hør stormen raser voldsomt
om tuens tætte top.
Og vi må sammen leve
i livets angste trop.
Jeg siger dig, at Gud er nær,
og du må tro på mig.
Så forunderligt at tro.

Når du har tunge tanker,
kan gråden være nær.
Hvis jeg har lyse drømme,
kan lykken være svær.
Hvordan det hele end ser ud,
da skal vi tro på Gud.
Så forunderligt at tro.
Så lad os sammen vandre
i troens trygge trang.
Og livet dvæle stille
i bønnens milde klang.
Da kan vi gi' det største bud:
at tro, at tro på Gud.
Så forunderligt at tro.

Boganmeldelser
Hygum er et sandt grænsesogn. Ved grænse
dragningen efter nederlaget i 1864 blev sog
net skåret over af den nye landegrænse.
Vesterenge, Horslund krat, Fæsted mose og
en del af Kamp blev lagt sammen med Obbekær, der havde hørt til Fole sogn, og som
selvstændig kommune placeret på den dan
ske side af grænsen. Til gengæld tog man
fra Kalvslund sogn Ravning, Baungaard og
Hjortvad, der blev lagt ind under Hygum
sogn og dermed under Tyskland. Efter den
første aftale skulle en endnu større del af
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Kalvslund være blevet tysk, men ved den
endelige grænsedragning lagdes grænsen no
get østligere af hensyn til Ribe, medens
Tyskland til gengæld fik Skovrup fra Taps
sogn, og da grænselinien her blev lidt for
krøllet, fulgte et stykke af Tapsore med i
købet.
Det er særlig hårdt, når et sogn bliver delt,
så man afskæres fra den gamle slægtskirke.
I det nye Obbekær sogn fik man først opført
sin egen kirke 1884-85, og fra den nye del
af Hygum sogn søgte man til Kalvslund

kirke, så længe det lod sig gøre. Klara Han
sen fortæller i Hygum sognebog, at hendes
bedstemor, der døde i 1879, blev begravet i
Kalvslund, men da bedstefaderen døde midt
i 1890'erne, kunne der ikke opnås tilladelse
til at få hans lig over grænsen, så han måtte
begraves i Hygum. Forbindelsen med det
gamle sogn døde dog aldrig helt hen, og
straks efter genforeningen i 1920 begyndte
man at tale også om en genforening af
Kalvslund sogn. Efter en afstemning lykke
des det virkelig at få Hjortvad, Baungaard
og Ravning lagt tilbage til Kalvslund. Det
skete i 1928. Men historien sluttede ikke
dermed. Da Kalvslund i 1938 ville centrali
sere sit skolevæsen og nedlægge Hjortvad
skole, som fra det gamle fællesskabs tid
havde forpligtelse til at tage mod børnene
fra Knorborg i Hygum sogn, nåede man
efter lange forhandlinger frem til, at Kalvs
lund skulle være løst fra sin forpligtelse
imod at betale 20.000 kr. til Hygum. Men
så ville Knorborg have sin egen skole for de
små. Det fik man ikke. Børnene blev kørt
til Hygum skole, og da det begyndte i 1943
midt under krigen og benzinmangelen, fore
gik det i en bil forspændt et par heste. Bille
det kom i avisen og gik landet rundt, men
ingen tænkte på, at historien begyndte i
1864, med en ny landegrænse, der kollide
rede med en sognegrænse.
Om dette og meget andet kan man læse i
»Hygum sogn - Træk fra oldtid til nutid«,
der er udgivet af Hygum hjemstavnsforening.
Bortset fra et par fagartikler er bogen skre
vet af amatører, en hel række af sognets be
boere, hvilket på den ene side giver den et
meget levende præg, og på den anden side
undgår man jo ikke ved denne fremgangs
måde en række gentagelser, så læseren skal
samle et emne sammen fra forskellige ar
tikler.
Et eksempel på det spredte stof: Niels
Kjems fortæller side 92, at man før forsam
lingshusenes tid holdt små møder i private
hjem, men at de næsten holdt op, da for

samlingshusene i Tobøl og Obbekær blev
bygget. Årstallene er ikke nævnt, men det
er henholdsvis 1884 og 1896. Side 126-129
fortsætter Hans Fredslund med at fortælle,
at det var disse sammenskudsgilder i de pri
vate hjem, der var starten på de berømte
sønderjyske kaffeborde. Man kunne ikke
samles i offentlige lokaler, blandt andet fordi
gendarmen generede ved sin tilstedeværelse.
Derfor fik man tilsidst bygget et forsam
lingshus i Hygum 1907. Side 217 skriver
Hans Fredslund i en anden sammenhæng om
Hygum-talen (som ikke refereres, men kan
læses i H. P. Hanssens »Fra kampårene«,
bind II, side 85), der blev holdt i Hygum kro
forud for rigsdagsvalget i 1906. Og side
206-209 fortælles om sognets mange kroer,
hvoraf kun Hygum kro, der blev bygget i
1874 og således netop har fejret 100 års
jubilæum, har overlevet.
På samme måde med andre emner. F. eks.
skolebilledet må stykkes sammen fra adskil
lige artikler. Til gengæld får man en farverig
mosaikvirkning. Der er skolefundatsen fra
1745, der foreskriver skolemesteren at infor
mere ungdommen uden at gøre forskel på
rige og fattige. Der er beretningerne om sko
legangen i den tyske tid, og om danske læ
reres vanskelighed ved at manøvrere sig
igennem, f. eks. ved festligholdelsen af Se
dandagen og kejserens fødselsdag. Der er
historien om den tyske flagstang på skolen
i Kamtrup, der blev knækket fire gange,
men også skolen møder sin skæbne; i 1964
bliver den lukket. Så meget andet går til
grunde i Hygum sogn af det, der var det
lille samfunds kernepunkter, at det egentlig
bliver stående som hovedindtrykket, at frem
skridtet sletter historien i sognet. Det kan
opfordre andre sogne til at få skrevet deres
historie, medens tid er. Hygums sognebog
kan godt tages til mønster. Dog savnes litte
raturhenvisninger f. eks. til mere udførlige
beretninger om Karen fra Kamtrup, og især
mangler der et ordentligt sognekort med
stednavne.
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Navnet Hygum er side 22 tolket som bo
pladsen ved højene. Tolkningen ville have
været korrekt, hvis Hygum havde været et
ægte um-navn, men det er oprindeligt et
inge-navn (Hyking nævnt i 1327) og derfor

snarest at aflede af et personnavn. Derfor er
også titelbladet med en af kæmpehøjene,
»hvorefter Hygum har taget navn«, lidt mis
forstået.
Bjørn Svensson.

Festskrift til Kristian Hald. Red. af Poul
Andersen m. fl. 570 sider. Akademisk For
lag. 1974.

ikke-fagfolk. Sligt hedder med et nymodens
udtryk »åben kommunikation«. Nogle af
bidragyderne til Hald-festskriftet har fulgt
denne tradition, og de vil naturligvis have
størst interesse i denne sammenhæng. Lad
mig som typeeksempler nævne BrøndumNielsen, der beskæftiger sig med en ny for
ståelse af det omdiskuterede navn Trælle
borg, og Erik Kroman, der behandler vi
kingetidsbosættelserne i Syddanmark, et
emne, som jo se fra denne geografiske syns
vinkel påkalder sig interesse.
For øvrigt er det mærkeligt, i hvor høj
grad denne danske kombination af viden
skab og jævnt sprog står i modsætning til
tysk tradition, hvor også humanistisk viden
skab i regelen er ulæselig for andre end videnskabsmænd. Én af mine danskkyndige
tyske fagfæller reagerer voldsomt på denne
»særdanske« foreteelse. Der findes intet vi
denskabeligt sprog i Danmark; alt er jo
skrevet populærvidenskabeligt, plejer han at
sige. Jeg skal ikke her tage stilling til denne
påstand, men nøjes med at konstatere det
positive, at festskriftet til Hald bærer vid
nesbyrd om, at nogle sprogforskere endnu
mestrer denne vanskelige kunst - som langt
fra er »in« i dagens Danmark.
Bent Sondergaard.

Den 9. september 1973 fyldte professor i
nordisk sprog ved Københavns universitet
dr. phil. Kristian Hald 70 år.
En betragtelig del af professor Halds
forskning har Sønderjylland og Sydslesvig
som emne. Specielt stednavneforholdene i
dette område, som jo sprogligt er sammen
hængende, idet den nuværende landegræn
se som bekendt ikke er nogen dialektgræn
se, har haft Halds forskningsinteresse. Han
har f.eks. været medudgiver af de fem bind
»Sønderjyske Stednavne«, der kom i årene
1933-44, og foreløbigt har han udgivet to
bind i serien »Sydslesvigs Stednavne«.
I anledning af 70-årsdagen har danske
sprogforskere udgivet et stateligt festskrift
på næsten 600 sider, der beskæftiger sig
med tre emneområder, nemlig navneforsk
ning, dialektforskning og sproghistorie, tre
af Halds egne interessefelter.
Nu er et festskrift jo altid »en blandet
landhandel«. Dette er ingen undtagelse i så
henseende. Selve ordet festskrift vil måske
virke afskrækkende på nogle ikke-fagfolk,
som tilhører gruppen af »interesserede lægmænd«. En medvirkende årsag til denne
omtale er imidlertid at gøre opmærksom på,
at der i denne bog findes stof, som kan være
af interesse også for denne kategori af læ
sere.
Der eksisterer nemlig blandt danske filo
loger en god gammel tradition for, at viden
skabelige resultater kan fremlægges i et
sprog, som gør dem tilgængelige også for
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Rettelse:
I decembernummerets artikel om »Skoletal fra
Syd- og Nordslesvig« er elevtallet for Flensborg
by i »Sammendrag« på side 449 anført som
2233, mens der skulle have stået 2333. Det
samlede tal bliver herefter 6017 i stedet for det
anførte 5917, et tal der gentages på side 450
under »Udviklingen 1952-1974«. Vi beklager.

Grænselandsdagbog
VED FR. RUDBECK

SYD FOR GRÆNSEN
2. november: Arbejdsfællesskabet Det tyske
Slesvig modtager af ministerpræsident dr.
Gerh. Stoltenbergs særlige fond 80.000 DM
på grund af det velsignelsesrige arbejde, der
nu som førhen er af største betydning, og
som i økonomisk henseende også for frem
tiden må sikres.

4. november: På initiativ af Nordfrisisk
Institut i Bredsted er der nedsat et særligt
udvalg, som skal koordinere den frisiske un
dervisning ved Nordfrislands skoler og ved
læreanstalterne i Flensborg og Kiel.
Mellem 6 og 7000 fortidsminder i SlesvigHolsten skal endnu sikres gennem frednings
bestemmelser, fastslår landsmuseets kontor
for forhistorie i Slesvig.
5. november: Der er en voksende interesse
for at søge plads som medhjælper ved land
bruget, som i dag aflønnes med 6-800 DM
netto, hvortil kommer de sociale afgifter plus
kost og bolig, oplyser formanden for Fælles
landboforeningen for Sydslesvig, gårdejer
Peter Andresen, Kalleshave.
7. november: Under udgravninger ned mod
Ej deren ved Rendsborg har arkæologer fra
Slesvig frilagt et »mini-Hedeby«, hvis flade
er på omkring 10 ha, og som dateres til tiden

omkring år 2500 f. Kr.
Undersøgelser af Dannevirke i forbindelse
med motorvejsgennemføringen har vist, at
det ældste Dannevirke, hovedvolden, er byg
get i tiden omkring 808, mens Kovirke er
fra tiden lige efter år 1000, og forbindel
sesvolden er påbegyndt ca. 1030. I næsten
hele vikingetiden er der ikke bygget på Dan
nevirke, og dronning Thyra Danebod kan
derfor ikke have bygget på volden, fastslår
museumsinspektør H. Helmuth Andersen,
Moesgård.
9. november: 16 danske pensionistboliger
indviet i Slesvig.
I Husum åbnes en ny sluse på 22 m bred
de, som sikrer bedre adgang til Husum skibs
værft, der hidtil kun har kunnet bygge skibe
med en bredde af 13, 2 meter.
14. november: En undersøgelse foretaget på
Gustav Johannsenskolen i Flensborg i for
bindelse med TV's Mødested viser, at 120
af 220 børn aldrig eller næsten aldrig ser
dansk TV. Af de 120 boede 80 i Flensborg
og 40 uden for byen.
Redaktør Eskild Bram, Jydske Tidende,
overtager fra 1. april 1975 stillingen som
leder af Sydslesvigsk Forenings presse- og
informationsafdeling.
På Sydslesvigsk Forenings styrelsesmøde
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i Slesvig meddeles, at man af økonomiske
grunde må nedlægge amtssekretariatet i Ejdersted. Sekretæren i Ejdersted, Gerhard
Lempert har overtaget stillingen som amts
sekretær for Gottorp amt. Under mødet
drøftedes også Det sydslesvigske Samråd, og
der udtryktes ønske om et samråd bestående
af 1 delegeret for hver 1000 medlemmer i
de tilsluttede organisationer, mens organisa
tioner og institutter uden medlemsbasis hver
skulle repræsenteres af 1 delegeret. Desuden
ønskes et samråd, der har principielt myn
dighedshavende funktioner, kun indskræn
ket af den gældende lovgivning.
I Lyksborg holdes rejsegilde på den nye
danske skole.

16. november: Af en beretning fra Flensborg
Industri- og Handelskammer fremgår, at
der i kammerområdet nok er tale om en vis
stabilisering hos enkelte brancher, men de
negative tendenser er overvejende, og der
kan ikke i overskuelig fremtid regnes med
konjunkturændringer.
Som følge af tiltagende forurening er an
tallet af svaner i Slien på 10 år gået tilbage
fra 1000 til 400.
I landet Slesvig-Holsten og Hamborg er
der endnu i alt 78 møller tilbage, heraf er
dog kun 15 arbejdende møller.

17. november: Ved en højtidelighed i Lade
lund mindes man, at der nu er gået 30 år,
siden 298 fanger, hvoraf de fleste var hol
lændere, afgik ved døden i den der værende
koncentrationslej r.
18. november: På et møde mellem Dansk
Sundhedstjeneste og Det sydslesvigske Sam
råd fastslås, at Dansk Sundhedstjenestes ar
bejde som følge af forskellene i lovgivningen
ikke kan overtages af det tyske socialvæsen,
som foreslået af det danske socialministe
rium.
20. november: En nydannet arbejdskreds vil
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gøre en alvorlig indsats for at søge Frederiksstads bybillede bevaret.
21. november: På et møde i SSF og SSV i
det gamle Flensborg amt fastslog amtsfor
manden, skoleleder Gerhard Ernst, Husby,
at danskheden nu er på vej ud af stilstands
perioden og er ved at finde frem til sine
kraftreserver.

23. november: Fusionen af Flensborg Avis
og Südschleswigsche Heimatzeitung har kun
kostet ca. 550 abonnenter, hvor et tab på
omkring 1500 var frygtet, oplyses det på
Flensborg Avis' generalforsamling.
På generalforsamlingen vedtoges en an
modning til de offentlige tyske myndigheder
om at opfylde den i Bonn-erklæringen ned
fældede forpligtelse til også at avertere i den
danske avis i grænselandet.
Flensborg Avis har vundet i betydning,
fremhæves det på et møde i Schleswighol
steinischer Heimatbund i Rendsborg. Derfor
beklager man også forbundsregeringens krav
om, at det tyske mindretals blad Der Nordschleswiger fra 1. januar skal udkomme
uden mandagsudgave og ser heri en ny fare
for bevarelsen af ligevægten i det slesvigske
grænseområde.
25. november: Dansk TV har en betydelig
opgave som sprogformidler i Sydslesvigs
danske skoler, mener lærer Hermann Schultz,
Jørgensby-Skolen, som leder et sprogekspe
riment ved skolen.
Folketingets Presseloge aflægger et besøg
i Sydslesvig for at orientere sig om det dan
ske kulturelle arbejde.
28. november: Tab for SPD betyder gevinst
for SSV, erklærer ministerpræsident dr. Ger
hard Stoltenberg på baggrund af en valg
analyse fra forårets kommunevalg.
Også Sydslesvigsk Vælgerforening afviser
ligesom SPD en af CDU foreslået valgkamps
aftale. Til en fair valgkamp hører også, at

alle til landdagsvalget godkendte partier får
lige lang sendetid i radio og TV, understre
ger landdagsmand Karl Otto Meyer på et
pressemøde i Kiel. Med FDP har SSV opnået
enighed om regionalpolitikken og om en
børnehavelov.
Som den første kommune i Nordfrislands
amt har Bredsted by givet en bevilling på
15.000 DM som byggetilskud til en ny
dansk børnehave.
30. november: På Danmarks-Samfundets
vegne overrækker grev Ingolf faner til FDF
i Strukstrup og til Valsbøl forsamlingshus.

NORD FOR GRÆNSEN
2. november: H. P. Hanssens fødehjem, Ny
gade 41 i Åbenrå, skal skifte ejer. Den nu
værende ejer, Børne- og Fritidspædagogsemi
nariet ønsker dog at afhænde bygningen til
et formål, der er bygningens historie og
miljø værdigt.
4. november: Repræsentanter for staten Is
raels ungdomsring besøger såvel det tyske
mindretal i Nordslesvig som det danske i
Sydslesvig.
Den tyske skole i Sønderborg, der besøges
af 155 elever, oplyser, at skolen for at klare
behovet savner 10 klasseværelser.
Fem forslag til planlægning i Sønderjyl
land i forbindelse med den af Sønderjyllands
amtsråd udskrevne prisopgave præmieres.
5. november: Boligminister Johan Philipsen
får overrakt årets »Æres-Rumlepotte«.
Der foreligger nu tilladelse til opførelse af
det nye storkraftværk ved Ensted.
6. november: Selskabet Harmonien i Haders
lev kan fejre sit 175 års jubilæum.
Sønderjyllands amts tekniske udvalg giver
tilladelse til anlæg af en ny flyveplads ved
Bov til afløsning af nuværende flyveplads
ved Kragelund.

Forlydender om, at den rømmede kaserne
i Tønder stilles til rådighed som en forlæg
ning for NATO-basen i Læk, dementeres af
Læk-basens chef, oberst John.
På et møde i Løgumklosterkredsens Ven
stre rejser viceborgmester Peter Madsen
spørgsmålet, om der bag nedlæggelsen af
Tønder kaserne ligger forsvarsstrategiske
synspunkter, og om der også er planer om
rømning af Haderslev og Tønder kaserner.
Det første stykke motorvej til Sønderjyl
land åbnes på strækningen Kolding-Christiansfeld.
7. november: Forbundsregeringen i Bonn vil
ikke for året 1974/75 forhøje sine tilskud til
det tyske mindretal i Nordslesvig, som be
løber sig til 5,8 mill. DM. Mindretallet hav
de ønsket en forhøjelse på 5,6 pct. til 6,2
mill. DM.

8. november: Formanden for Bund deutscher
Nordschleswiger, gårdejer Harro Marquardsen, beklager den tyske afvisning om til
skudsforhøjelser. På trods af Bonns skuffen
de holdning må der gøres alt for at bevare
det tyske dagblad, som har et underskud på
200.000 DM. Uden dagblad kan folkegrup
pen ikke eksistere, erklærer Harro Marquardsen.
9. november: Gennem et dansk-tysk samar
bejde er der udarbejdet planer til en ny fæl
les dansk-tysk grænseovergang ved Harreslev-Padborg.

10. november: Under deltagelse af ca. 400
gæster afholder det tyske mindretal sin Ty
ske Dag i Tinglev.
Under et foredrag om mindretallets mu
ligheder under den nye danske sociallovgiv
ning fastslog byrådsmedlem Gerh. Schmidt,
Gråsten, at den danske sociallovgivning er
enestående i verden.

11. november: På en pressekonference i
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Åbenrå meddeler formanden for Bund deut
scher Nordschleswiger, gårdejer Harro Marquardsen, at bladet Der Nordschleswiger nu
er økonomisk sikret år frem i tiden. Det er
dog et krav fra Bonn, at bladets mandags
udgave ophører fra 1. januar 1975.
Under TV's Mødestedudsendelse fra Åben
rå fastslås det både fra dansk sydslesvigsk
og tysk nordslesvigsk side, at mindretallene
må have deres eget talerør i form af et dag
blad.

21. november: Bund deutscher Nordschles
wigers hovedstyrelse finder, at opgivelsen af
Der Nordschleswigers mandagsudgave vil
være et tilbageslag.
Både Haderslev og Tønder seminarier vil
også i det kommende år kunne modtage 5
nye hold på i alt 125 studerende, oplyser
undervisningsminister Tove Nielsen som
følge af en henvendelse i anledning af den
foreslåede holdnedskæring og centralisering
ved seminarierne.

12. november: En undersøgelse foretaget i
Åbenrå viser, at 82 pct. af eleverne i en
række adspurgte klasser hellere så tysk end
dansk fjernsyn.
Carlsbergs mindelegat skænker 250.000
kr. til Sandbjerg slot.

23. november: Sønderjyllands amtskommune
ligger på trediepladsen med hensyn til indu
stribeskæftigelsen her i landet fra 1972-73.
I alt har landsdelen 258 virksomheder mod
264 året før.
Sønderjylland har hidtil ikke modtaget en
øre fra EF til egnsudviklingsarbejder, oply
stes det under en EF-informationskonference
i Åbenrå. Landsdelen har i modsætning til
andre egne ikke udnyttet sine muligheder,
erklærer lederen af EF's presse- og informa
tionskontor Niels Jørgen Thøgersen.
Folketingsmand Kr. Albertsen lovede ved
samme lejlighed over for Europaparlamentet
at rejse spørgsmålet om kommunal valgret
for de af mindretallene ansatte med andet
statsborgerskab.

15. november: Under folketingets debat om
valglovens spærreregler erklærer den social
demokratiske ordfører Bernhard Tastesen, at
Jes Schmidts forslag bør gøres til genstand
for en seriøs behandling. Jes Schmidt rejser
kravet om, at regionalt afgrænsede nationale
mindretal bør fritages for spærrereglen.
16. november: Det sønderjyske dagblad Søn
derjyden udkommer for sidste gang. Bladet
Aktuelt opretholder dog fremdeles en Sønderborg-redaktion.
Fredningsplanudvalget fremsætter forslag
om fredning af 155 ha i Gråsten og Bov
kommuner ned mod Flensborg fjord.
Sønderjyllands amtsråd fastslår under en
drøftelse om regionalplanlægningen, at der
ikke stiles mod skabelsen af en egentlig cen
terby. Desuden skal der sørges for bedre
ligevægt mellem øst- og vestkyst. En trafik
plan skal tage særlige hensyn til de tyndest
bebyggede områder.
18. november: Sønderjyllands Investerings
fond har i det forløbne år ydet 24 lån på
tilsammen 2.035.750 kr. Fondens aktiver be
løber sig til 17.367.000 kr.
36

27. november: Det dansk-tyske kontaktud
valg i København holder møde. Det foreslås
af indenrigsminister Jacob Sørensen, at de
to udvalg i Bonn og København samles til et
fælles møde, dersom mindretallene intet har
at indvende.
Folketingsmand Kr. Poulsgaard gik på
mødet imod offentlige tilskud til tyske bør
nehaver med den motivering, at børnene
kunne besøge danske børnehaver.
29. november: Indbyggertallet i Sønderjyl
lands amtskommune er pr. oktober 1974
243.713 eller 1141 flere end sidste år og
3045 flere end i 1973.
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