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HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND
HAR AFSLUTTET UDSENDELSEN AF

ÅBENRÅ BYS HISTORIE
med tredie bind.

I afsnittet 1864—1920 om De danske avi
ser skriver arkivar H. H. Worsøe bl.a.:
»Som et kuriosum fortælles, at Hejmdal
en overgang udgik fra samme trykkeri som
Apenrader Zeitung. De to udgivere, Matzen
og Becker, stod overfor hinanden ved en
skråpult med hver sin sættekasse. De ud
vekslede på denne måde angreb og svar, før
bladene kom læserne i hænde. Man ville
også vide, at når de ikke stod ved sætte
kasserne og fyldte de få spalter med smånyheder og spydigheder, førte de trods me
ningsforskellighederne en kammeratlig til
værelse.«
*
I lektor, dr. phil. G. Japsens afsnit »Mel
lem to krige« kan man læse i kapitlet om
den almindelige politiske udvikling et styk
ke med tanke på såvel disse års Abenråborgmester som kvindeåret:
»I 1932 gjorde kvinderne for første gang
et organiseret fremstød for at komme til at
spille en rolle på den politiske arena. De
dansk-borgerlige partier havde ikke givet
kvinderne plads i byrådet. Ganske vist var
Marie Thomsen, Kolstrup, blevet indvalgt i
byrådet 1919, men hun var straks efter ble
vet opfordret tli at udtræde, fordi hendes
bror også var medlem. Nu fremlagde Inge
borg Refslund Thomsen på en ekstraordi
nær generalforsamling i kommunalforenin

gen den 24. februar 1932 en henvendelse
fra 135 kvinder; de ønskede at blive repræ
senteret i kommunalforeningens bestyrelse
og senere i byrådet. Det stormfulde møde
kom især til at dreje sig om, hvorvidt man
ved at give plads til kvinderne skulle op
give bestyrelsens sammensætning efter po
litiske linjer, dvs. 3 venstre, 3 konservative,
1 radikal. - Den nye bestyrelse fik kvinde
ligt flertal, fruerne Asby, Kjeldskov, Ham
merich og Paula Pink. - Ved valget i 1933
blev fru Fribert medlem af byrådet.«
*

Og i rigsarkivar, dr. phil. Johan Hvidtfeldts stykke om besættelsen, der slutter bo
gen, finder man i omtalen af den 9. april:
»Kort før denne opringning kom, var po
litimester Agersted blevet opsøgt af adju
danten ved den tyske afdeling i byen. Den
tyske officer optrådte meget korrekt og høf
ligt. Han ønskede politiet afvæbnet, men
slog sig til tåls med, at pistolerne blev de
poneret i politimesterens pengeskab.«
Men læs selv videre. Bogen kan fås ved
henvendelse til Historisk Samfunds ekspe
dition, Landsarkivet, 6200 Åbenrå, telefon
(04) 62 46 83.
Prisen er: Åbenrå Bys Historie III: 45,kr. (indb. efalin), 60,- kr. (indb. skind).
Bind I—III i kassette, indb.: 120,- kr. (efa
lin), 170,- kr. (skind).

Frederik Faber: Mindernes Bog
En gammel Haderslev-dreng fortæller i den
ne bog på levende måde om sin barndom
og skoletid 1900-1916.

Bogen, der er trykt på glittet papir, er smukt
udført og forsynet med talrige illustrationer
fra perioden.

Pris (kartonneret): 30,- kr.; for tiden 4-5%
moms = 28,50 kr.
»Mindernes Bog« kan bestilles hos udgiver
ne:
Lions Club, Haderslev
v. prokurist Jørgen Bjerregaard, Øsbygade
46, 6100 Haderslev. Tlf. (04) 58 43 20.

Herredsfoged Ernst Georg Joachim
Fürsen.

Fürsens frikorps
AF HANS-GEORG NIELSEN
I 1801 søgte man at styrke landets forsvar
med oprettelsen af forskellige, frivillige
korps.
I Nordborg meldte 168 mand sig til Lan
deværnet, men dette antal anså herredsfoge
den Ernst Georg Joachim Fürsen for ganske
utilstrækkeligt, hvorfor han besluttede at gø
re en særlig indsats for fædrelandets forsvar.
Cand. jur. Hans-Georg Nielsen, Århus,
skriver om de genvordigheder, beslutningen
førte til og om den belønning, som den for
svarsberedte herredsfoged trods alt modtog.
Fotografierne af Fürsen er lånt hos Dr. jur.
1976-1

Ernst Joachim Fürsen, der for få år siden fik
sin doktorgrad ved Kiels universitet for en
afhandling om emnet: Herredsfogederne i
Slesvig.

Op til værge landværnsmand,
for din konge og hans krone.
Knud Lyhne Rahbek.
Ude i Europa kæmpede Frankrig under
Napoleons ledelse i årene op til forrige år
hundredeskifte en langvarig og blodig krig
med England og Østrig. For at undgå at
1

blive indblandet i den opslidende kamp ind
gik Rusland og de nordiske lande, på delvis
dansk initiativ, et væbnet neutralitetsfor
bund.
Den danske regerings formål med for
bundet var at beskytte den danske handels
flåde mod overgreb fra engelsk side ved at
lade denne ledsage af krigsskibe og således
modsætte sig enhver kontrol af skibenes
ladninger. Ganske vist havde Danmark ved
en tidligere lejlighed under krigen, da den
danske fregat »Freja« og de ledsagende han
delsskibe var faldet i englændernes hænder,
givet afkald på enhver konvoj ering mod at
få disse skibe frigivet, men den danske re
gering håbede nu, at man ved en fornyet
magtdemonstration kunne afholde England
fra en gentagelse af overgrebene. Forbundet
blev indgået den 16. december 1800. Den
14. januar 1801 blev alle danske skibe i
engelsk havn beslaglagt, og den 21. marts
1801 stod en stærk engelsk flådestyrke
ned gennem Øresund under ledelse af ad
miralerne Parker og Nelson. Slaget på Rhe
den udkæmpedes tolv dage senere.
Den danske flåde var ikke klar til kamp;
til gengæld var den danske kampmoral
upåklagelig. Der herskede i hele konge
riget en stærk harme over Englands kræn
kelse af den indbringende neutrale skibs
fart. Ligeledes havde den patriotiske begejst
ring som i disse romantikkens år herskede
i mange europæiske stater også gjort sin
virkning i Danmark.

Begejstring for de frivillige forsvar
For at stå klar til en eventuel krigerisk
konflikt udstedte regeringen den 18. januar
1801 en »forordning om almindelig op
bydelse til landets forsvar i fredstid«. For
ordningen omfattede det fra regimenterne
udgåede, uddannede mandskab. Samtidig
opmuntredes der til dannelse af borger
korps i købstæderne hvor sådanne ikke for
ud fandtes. En anden frivillig forsvarsforan
2

staltning, som regeringen anså for ønskelig,
var oprettelsen af kystmilits talrige steder til
afværgelse af en eventuel fjendtlig landgang.
Endelig oprettedes i København ved forord
ning af 27. februar 1801 en borgerbevæb
ning, og den 25. marts approberedes ved
kongelig kundgørelse dannelsen af et stu
denterkorps. Den 21-årige student Adam
Oehlenschläger fungerede som befalings
mand i korpset og gav senere i sine erin
dringer følgende beskrivelse af stemningen i
hovedstaden: »Følelsen af den gamle helte
ære til søs havde ganske bemestret sig natio
nen og især hovedstaden. Alle tiders smålige
laster, misundelse og gjerrighed, hovmod og
forfængelighed, bagtalelse og nag havde som
fejge nidinger skjulet sig i krogene«.

168 mand var ganske utilstrækkeligt
Da hverken landeværnsordningen eller
kystvæmet var blevet gennemført i Her
tugdømmerne i den første tid, rettede re
præsentanterne for områdets befolkning en
bøn til kronprinsen om, at man her måtte
få en lignende ordning af forsvaret som
den, der var gældende i det øvrige land.
Ønsket blev imødekommet; den 13. februar
udstedtes en forordning, som udstrækker
oprettelsen af landevæm til Hertugdøm
merne.
I Nordborg blev landevæmets styrke 168
mand. Dette antal anså herredsfogden i
Nordborg Ernst Georg Joachim Fürsen for
at være ganske utilstrækkeligt. Den følgen
de beretning er et referat af hans for egen
regning publicerede forsvarsskrift, i hvilket
han beretter om sine genvordigheder, da
han har besluttet at gøre en indsats for
fædrelandets forsvar.
Den 1. april modtager Fürsen besøg af
amtmanden, kammerherre Johann von Dø
ring. Efter at embedsforretningeme er ord
net, går man til bords, og under middagen
fortæller von Døring om frikarpsene, som
er blevet oprettet i København. Fürsen be-
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Justitsråd Ernst Georg Joa
chim Fürsen.

gejstres ved tanken om et lignende initiativ
i Nordborg amt: »Hvad der hidtil ikkun
glimtede dybt og skjult i min sjæl, udbrød
nu i flamme, tænkte jeg, og vi alle lade det
blot bero ved sorger og ønsker og efterstræ
be ikke?«

Der skal hverves 250 mand
i Nordborg amt
Efter herredsfogdens mening må der være
omkring 250 folk med våben foruden lande
værnet i amtet. I de følgende dage begynder
han at søge efter befalingsmandsemner
samtidig med, at han på rejser rundt i am
tet indleder en hvervning. Hvervningen
foregår ved, at Fürsen lader befolkningen
samle i de forskellige sogne. Når dette er
sket, holder han en tale og gør opmærksom
på, at det er en hellig pligt for enhver redelig
4

undersåt at yde sit bidrag til fædrelandets
forsvar. Derefter opfordrer han enhver, som
vil »forbinde sig med ham og anbetro sig
hans anførsel«, til at aftage hatten og ud
råbe højt for kongen og fædrelandet et hur
ra. Fürsen slutter sin tale med at minde alle
tilstedeværende om, at de folk, der ikke
holder deres løfte, skal være foragtede og
udstødte af fællesskabet. Trods denne hårde
betingelse er hvervningen en succes. Resul
tatet bliver, at der melder sig 300 mand
med geværer og 600 mand, som er villige
til at kæmpe med leer og forke.

Overvældende forsvarsvilje
skaber problemer
Fürsen er begejstret over befolkningens
offervilje, men den store tilslutning skaber
desværre straks problemer. Det lader til, at

chefen for det stedlige landevæm oberst
von Thiemen fra Augustenborg og hans
næstkommanderende, husfoged og tidligere
lieutenant Riegels, føler, at deres position
er truet; de henvender sig straks til Fürsen
for at få nærmere oplysninger. Disse hen
vendelser, hvoraf fremgår at frikorpset efter
von Thiemens mening må opfattes som en
underafdeling af landeværnet, betragter Für
sen som klare kompetenceoverskridelser, og
han svarer derfor henholdende. Derefter ud
nævner han indtil videre kontrollør Paulsen,
som er tidligere kommander-sergeant ved
de lette tropper i Kjøbenhavn, og amtsbudet
Kiebitz, tidligere ober-jäger ved det sles
vigske korps, til befalingsmænd ved frikorp
set.

Slagsmål om kommandoposten
Efter således at have ordnet sine styrker,
sender Fürsen en rapport til amtmand von
Døring. Han beretter om de opnåede resul
tater, og klager samtidig over landevæmsofficeremes forsøg på at tage kommandoen
over frikorpset: ». . . at jeg af alt dette må
formode og slutte, at de herrer landeværns
officerer ikke må være forsynede med in
struktioner, og derfor ikke gjøre nogen for
skel på det forordnede og frivillige lande
værn og tro, at og disse ere dem underkas
tede for at blandes med hine«.
For at sikre sin stilling yderligere sender
Fürsen med samme post et andragende til,
som han udtrykker sig, den så berømte
som agtværdige herr oberst von Ewald, som
er chef for det slesvigske jægerkorps, og
beder ham om at overføre en officer som
leder af frikorpset, måske en reconvalescent.
En sådan officer, skriver Fürsen, er nødven
dig, da han selv alene kan kæmpe med mund
og pen.
Brevet afsendes den 5. april, og den 12.
kommer landeværnsofficeremes modtræk.
Denne dag, da børnene skal konfirmeres, og
alle således er til stede i kirken, læser capel-

lan Friedrich Ebbesen en skrivelse op fra
prædikestolen. Skrivelsen er udstedt af
oberst von Thiemen, og indholdet er ganske
klart. Kommandoen i Nørreherred, både
over landeværn og frivillige, overgives til
husfoged og lieutenant Riegels; samtidig
meddeles det, at man ikke er villig til at
tolerere særlige frikorps.
Hermed er det næppe etablerede frikorps
i realiteten atter opløst. Fürsen kan som
kongelig embedsmand ikke modsætte sig en
direkte ordre fra oberst von Thiemen, som
i skrivelsen angiver, at han har fuldmagt til
sit skridt fra højere sted. I sit forsvarsskrift
søger Fürsen dog ikke at skjule sin forbit
relse og sine gode argumenter for sagen.
Hvorfor skal man ikke oprette et frikorps
på Nordals, når et sådant findes i Kjøben
havn og for eksempel yderligere i Augusten
borg og Sønderborg. Forordningen om lan
deværn forbyder ikke oprettelsen af frikorps.
Trods sine indsigelser må Fürsen alligevel
bøje sig. Den 14. april sender han et brev
til Nordborgs repræsentanter og beder dem
betragte alle hans foranstaltninger som an
nullerede. Dette brev fremsender han sam
men med en skrivelse fra amtmanden, i
hvilket denne opfordrer befolkningen til ved
subskription, altså skriftligt, at forpligte
sig som frivillige til supplering af landeværnet.

Folkets vilje
Da Fürsen mener at kende beboerne på
Nordals, regner han med, at et krav om
skriftlig forpligtelse ikke er gavnligt, og
han får ret. Den 18. april kan han meddele
amtmand von Thiemen, at ingen af de 900
mand han selv havde hvervet, er villige til
at underskrive:» . . . undlader jeg ikke her
ved lydigst og pligtskyldigst at overlevere
den, efter anførte skrivelse med bilag ud
færdigede opfordring til dette amts under
såtter, med alle derover indkomne enstem
mige erklæringer »at ingen vilde underteg
ne«, hvorfor alle listerne af sig selv bortfal5

de, hvorved jeg også indstændigen beder,
at det kongelige amtshus vilde for fremtiden
bivågen forskåne mig med videre forret
ninger denne sag angående«.
Hermed er affæren dog ikke afsluttet. I
en efterskrift meddeler Fürsen at han har
modtaget et brev fra oberst von Ewald, i
hvilket denne forsikrer, at planerne om fri
korpset har fundet højeste bifald hos herr
feltmarskalks Durchlauchtigkeit (statholder
en i Hertugdømmerne Carl von Hessen).
Fürsen går ikke nærmere ind på brevets
indhold, da hans beskedenhed forbyder et
nærmere referat. Den 22. maj 1802 udnævnes herredsfoged E. G. J. Fürsen til virkelig

justitsråd; man kan jo formode, at udnæv
nelsen ikke er uden forbindelse med Fürsens
patriotiske optræden året i forvejen.
Om landeværnets og frikorpsenes videre
skæbne må det siges, at de på grund af
mangel på våben, ledere og øvelse blev et
vrængbillede på en folkehær. Under krigen
mod englænderne i 1807 sendtes der på
Sjælland en styrke af landevæmssoldater
mod engelske tropper som kommanderedes
af Arthur Wellesly, den senere hertug af
Wellington. De veltrænede engelske styrker,
ca. 2500 mand, tilføjede uden vanskelighed
landeværnet et knusende nederlag, til trods
for deres modstanderes tapperhed.

Carl von Hessen 1744-1836. Den danske konges statholder i Hertugdømmerne. Havde omkring
1766 stor politisk indflydelse på grund af favorit s tilling hos Christian VIL Efter statskuppet 1784
opnåede han atter indflydelse, især på militærets opbygning.
Døring, Johann von 1741-1818. Amtmand på Nordborg slot over Sønderborg, Nordborg og Ærø
fra 1790 til 1803. Født i Lüneburg, naturaliseret 1783. Var digter , hørte til den tyske digter og fi
losof G. E. Lessings venner.

Ebbesen, Friedrich 1768-1836. Capellan i Nordborg kirke, senere sognepræst og provst i Sven
strup. 1836 medlem af den første slesvigske stænderforsamling.

Ewald, Johan von, 1744-1813. Oberst, chef for det slesvigske jægerkorps. Fremsynet militær prak
tiker og teoretiker. 1802 generalmajor. Forfatter til »Der Kleine Krieg«, en vejledning i guerilla
krigsførelse, skrevet på baggrund af erfaringer som hvervet kompagnichef på englændernes side i
kampen mod Nordamerikanerne.

Kronprinsen, den senere Frederik VI.
Fürsen E. G. J. 1754-1833. 1781 Over- og landsretsadvokat i Slesvig. 1786 Herredsfoged (a. politi
mester, b. dommer i 1. instans, c. opsyn med amtets bestillingsmænd) i Nordborg og Egen. 1802
virkelig justitsråd. 1825 Doktor der Rechte i Kiel.

Kiebitz, amtsbud i Nordborg. Tidligere overjæger ved det slesvigske korps.
Paulsen, Kontrollør i Nordborg, tidligere kommander-sergeant ved de lette tropper i København.

Riegels Hans, 1757-1828, Lieutenant, Husfoged (opsyn med bro og vejvæsen) i Nordborg og Søn
derborg amt. Branddirektør, justitsråd. Broder til historikeren Niels R., og iøvrigt P. A. Heibergs
kampfælle.

Thimen, von, Oberst for det stedlige forordnede landeværn.
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Af museumsleder Holger Jacobsen, Åbenrå,
har vi fået overladt denne sang, som er skre
vet af lærer Markus Claussen. Han var født
den 1. april 1839 på Paulsgård, Barsmark i
Løjt sogn og dimitteredes i 1862 fra semi
nariet i Tønder. 1862/1863 var han lærer i
Åbenrå og fik derefter ansættelse ved den
danske borgerskole i Flensborg. I 1865 flyt
tede han til Hjørring, hvor han var lærer til
sin død den 9. marts 1904. Før sin semina

rietid havde han være skibsdreng på »Creole« af Åbenrå.
Han var en flittig lejlighedsdigter, der ikke
glemte sin sønderjyske hjemstavn, hvad
mange af digtene, der opbevares hos en
slægtning, Claus Claussen på Paulsgård, da
også vidner om.
Det må være i anledning af et besøg af
seminariets danske afdeling denne sang er
skrevet.
W. Chr.

For Seminariet
(Afsungen ved Tønderanernes Møde i Fredericia den 10. og 11. August 1881)

Der ligger en Rede ved Vidåens Bred
så lunt og så blødt mellem Sivet,
der sad vi som Unge og sysled' i Fred
og rusted' til Kamp os for Livet,
der lytted' vi glade til livfulde ord
og øvede vingen til Flugt over Jord.

Ak, kunne de rødme de Mure man lod
til Værn for det Danske opføre,
da måtte de blive som dryppende Blod
ved alt, hvad de nu få at høre
af Had og af Hån mod vor Moder så kær
af Løgn, der doceres som Videnskaben der.

Men så kom en Morgen den højtyske Gøg
og lagde sit Æg i vor Rede,
og ind over Gærdet det hagled' og føg
med »Herren af Himmelens Vrede«.
Da hærgedes Reden af Uvejrets Sky,
da spredtes vi ad, over Land, over By

Dog Venner, vi ved det, der kommer en stund,
da Ørnen må slippe sit Bytte,
da glæden herinde fra Klit og til Sund
skal gæste hver Borg og hver Hytte. Den Plet, hvor vi mødes, den minder os om,
at Løgnen og Uretten fanger sin Dom.

Ja, der hvor vort Dannebrog foldede ud
sin Dejlighed frit over vange,
der vajer nu Ørnens den spraglede Klud,
hvis Syn gør os Hjerterne trange,
og der hvor vi lytted' til Fædrenes Færd,
der kløves nu Pinde på Tyskens Manér.

En gang vil den komme, den Fremtidens Dag,
da atter på Danrigets Sletter,
der stander et nyt Fredericia Slag,
som Grændse for Voldsmanden sætter.
Da må han fortrække, den grådige Ørn,
da samler vor Rede igen sine Børn.
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En nyopdaget vejspærring
over Savse vej en
AF H. V. GREGERSEN

I forbindelse med en eftersøgning i begyn
delsen af 1973 af den forsvundne Arvad
kirke, foranlediget af det igangværende Nor
diske Ødegårdsprojekt1, oplyste gårdejer
Paul Schmidt, Træhede (mellem Over og
Neder Jerstal), over for museumsinspektør
Hans Neumann og mig, at der på marken
nord for hans ejendom kunne bemærkes
nogle lange striber, hvor kornafgrøder gro
ede kraftigere, end det ellers var tilfældet på
samme mark. De pågældende steder blev
omgående markeret på selve åstedet, for at
det under kornets opvækst kunne ses, om
den givne oplysning holdt stik.
Da dette hen i juni måned nævnte år vi
ste sig at være tilfældet2, lykkedes det efter
henvendelse til oberstløjtnant Ejlif Schnei
der, Flyvestation Skrydstrup, at få taget
nogle luftfotografier i forbindelse med den
daglige rutineflyvning med helikopter. Da
fotografierne forelå i slutningen af juni må
ned, afslørede de omgående, at der her var
tale om noget helt andet end spor af gamle
kirkegårdsdiger. Striberne i kornet havde et

længere stræk, end man umiddelbart havde
kunnet se ved at færdes på marken. De
fandtes således også på Paul Schmidts vest
herfor liggende mark, noget, som ejeren al
drig havde bemærket, og nåede i hvert fald
helt frem til vejen mellem Træhede og Ne
der Jerstal.
Da høsten var i hus, foretog museumsin
spektør Hans Neumann i efteråret 1973 et
par gravninger på tværs af de stribede linjer,
der havde været at se i kornet, og herom
har han i sin sognebeskrivelse3 meddelt føl
gende :
»Ved undersøgelsen anlagdes forskellige
snit tværs over fyldskifterne. I søgegrøft 5
sås et ca. 150 cm bredt og 75 cm dybt fyld
skifte med mørk fyld. Dette spor havde i
kornet kunnet ses i en længde af ca. 20 m,
og det er formentlig det, der i den vest der
for liggende mark, der var pløjet og derfor
ikke i overfladen afslørede noget, fandtes
som grav 3 i søgegrøft 1. Dette fyldskifte
var kun ca. 1 m bredt og 70 cm dybt. I sam
me snit sås 3 m nordligere grav 2 som et 80
cm bredt og 60 cm dybt fyldskifte. Der blev
ikke gjort iagttagelser imellem disse to fyld
skifter, og der kan ikke siges noget om de
res indbyrdes forhold.
Sydligere i den østlige mark fandtes i søgegrøfterne 8-10 et 150-200 m bredt fyld
skifte, der i snit 8 var 147 cm og i snit 11
100-110 cm dybt.

1. Forsvundne kirker langs med Hærvejen gen
nem Nordslesvig (Sønderjysk Månedsskrift,
1974, s. 237-247, spec. 241-244).
2. Den 2. juli 1973 havde 65 af Historisk
Samfunds medlemmer i Haderslev amts

kreds lejlighed til at tage striberne i kornet
i øjesyn (Sønderjyske Årbøger, 1973, s.
253).
3. Haderslev Museums sognebeskrivelse f.
Vedsted sogn, nr. 319.

Hærvejens eller Oksevejens linieføring har
ikke ligget fast gennem århundrederne. Stu
dielektor H. V. Gregersen, Haderslev, finder
en bekræftelse på, at vejen i området vest for
Haderslev er flyttet længere mod øst i opda
gelsen af en gammel vejspærring over Savsevejen nær Over Jerstal.
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Søgegrøfterne tværs over vejspærringssystemet, der er vist med stiplede linjer (Haderslev Museums
tegning).
Der blev ikke i nogen af gravene fundet
daterende genstande eller gjort iagttagelser
om disses funktion. Der kan dog næppe væ
re tvivl om, at det drejer sig om en vejspær
ring«. Så vidt Hans Neumann.
Formodningen om, at der er tale om en
vejspærring, understreges ydermere af en
oplysning fra gårdejer Christian Brydebøll,
Neder Jerstal, om, at der også på hans mark,
liggende vest for de fundne spor, men med
en granplantning imellem, kan konstateres
lignende striber i afgrøderne. Efter påvisning
på stedet taler sandsynligheden for, at det
drejer sig om en vestlig forlængelse af de al
lerede fundne fyldskifter. Hvor langt imod
øst anlægget har strakt sig, gør plantagen
langs med Pottervejen (vejen fra Vojens for-

bi Torsbjerg og Lille Immervad) det vanske
ligt at sige noget om.
At der er tale om en vejspærring, synes
efter det foreliggende alt at tyde på, og det
må i så fald have været Savsevejen, der har
været tænkt afspærret. Denne vej har på det
te sted haft et forløb, der svarer til det nu
værende sogneskel mellem Bevtoft og Ved
sted sogne. Hvor gammelt anlægget er, lig
ger endnu hen i det uvisse. Der er intet fun
det, som kan bruges til en datering af stedet,
men tilfældig har placeringen naturligvis
ikke været. Pudsigt nok svarer den omtrent
lig til dialektskellet mellem udbredelsen af
»æ« og »a« for rigsmålets »jeg«.
Tilbage til Savsevejen, hvis betydning
vejspærringen kaster nyt lys over.

4. Danske Samlinger for Historie, Topografi,
Personal- og Literaturhistorie, 2. rk., IV, s.
117; Præsteindberetninger til Ole Worm, I,
s. 277. Det hedder her: »Paa wester side op

til Brenebierge (skal sikkert være: Brunebierge) løber en wei, som meget affsiges,
kaldet Sauffsewei; den atskiller fra huer
andre Hadersleff proustij og Riber sticht.«
9

De to sorte linjer viser den dobbelte vejspærring. Smign. hosstående luf tfoto (taget fra nord).

Savsevejen findes kun omtalt et par gan
ske få gange, og ældst er Skrydstrup-præsten Peter Michelsens omtale af den i sin
indberetning til Ole Worm i 16384. Han
kalder den »Sauffsewei« og fortæller, at den
udgør skellet mellem Haderslev provsti og
Ribe stift. Denne oplysning er ikke mindst
interessant, fordi vi fra Slesvig-bispens jordebog ved, at den forsvundne Nybøl kirke

(nu Lilholt i Skrydstrup sogns østligste hjør
ne)5 i middelalderen hørte til Haderslev
provsti. Dette har man altså endnu haft rede
på i 1638.
I udskiftningsakterne kaldes den forlængst
forsvundne vej »Saxeveyen«, og det har ført
til, at man i Sønderjyske Stednavne har tol
ket vejnavnet som »Sakservejen«6.
Ved en tidligere lejlighed har jeg tilladt

5. Reimer Hansen og Willers Jessen: Quellen
zur Geschichte des Bistums Schleswig (Quel
lensammlung der Gesellschaft für Schleswig
-Holsteinische Geschichte, VI, s. 101, hvor
stedet lyder: »Due capeile (betyder: sogne-

kirker) sunt ibidem destitute, videlicet Nu
bol et Arwath, valentes xii sol. lub.«
6. Sønderjyske Stednavne, II, Haderslev Amt,
s. 467, 692.
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mig at sætte spørgsmål ved denne tolkning,
idet jeg ikke fandt, at det gav mening at op
kalde et relativt kort vej s tykke så langt fra
Ej deren efter vort sydlige nabofolk7. I ste
det pegede jeg på ordet »saks« i den ret al
mindeligt forekommende betydning af
»sten«, således som den f.eks. kendes i sted
navnet Savsvad om et stenlagt vadested. Det
skete med den begrundelse, at vejen sine
steder kunne have været brolagt, således
som det fra ældre tid kendes fra Hærvejens
passage af Urnehoved-banken. Imidlertid
skal man på denne egn næsten lede med lys
og lygte for at finde en sten af rimelig stør
relse, og det var derfor nok rigtigt, når
Bjørn Svensson betvivlede mit tolkningsfor
søg8. I stedet foreslog han som en mulig
hed, at forleddet ganske simpelt indeholdt
ordet »saks« i den gængse nutidige betyd
ning af dette ord, et forslag, der dog bl.a.
må føre til overvejelse af, hvor udbredt sak
se har været i ældre tid!
Den nyopdagede vejspærring tværs over
Savse vejens oprindelige forløb tyder imid
lertid på, at denne vej skal ses ud fra et helt
andet perspektiv, end hidtil sket er. Den har
ikke været et tilfældigt stykke parallelfor
bindelse for Hærvejen, men den må simpelt
hen have været det oprindelige hovedfærd
selsstrøg ned gennem den jyske halvø, og ud
fra en sådan betragtning giver navnet »Sak
servejen« god mening. Savse vej en har været
vejen ned mod »de sakser, slaver, vender«,
ganske svarende til »Friservejen« fra Urnehoved-egnen ud mod »e Fris«, ud mod Fris
land. På Valdemars-tiden kaldtes vore syd
lige naboer sakserne. Det ved vi bl.a. fra
Saxos berømmelige historieværk. Det giver
derfor god mening at antage, at hele det

store vej strøg ned gennem den sønderjyske
del af halvøen i middelalderen har båret
navnet »Sakservejen«.
Det spørgsmål må naturligt melde sig,
hvilke holdepunkter vi har for vejens place
ring, kronologisk såvel som geografisk.
Til det første kan der ikke være tvivl om,
at Savsevejen var en død vej, da Skrydstruppræsten omtaler den i 1638. Det ses også
tydeligt af Johannes Mejers kort fra den
samme tid, hvor Savsevejens linjeføring
mangler. Når præsten omtaler den, skyldes
det udelukkende den lærde Ole Worms in
teresse for de historiske mærkværdigheder,
der fandtes rundt omkring i sognene. Præ
sten fortæller ydermere, at den gamle vej
»meget affsiges«, og det må vel betyde, at
den ikke var gået i glemmebogen, når eg
nens folk i 1638 fortalte om svundne tiders
forhold.
Med hensyn til vort nord-sydgående ho
vedfærdselsstrøgs geografiske placering er
der ikke tvivl om, at der i egnen vest for Ha
derslev er tale om en linjeføring, der i løbet
af århundrederne flyttes mere og mere mod
øst. Netop denne kendsgerning får konse
kvenser for Savsevejen.
Men først til Savsevejens linjeføring. Som
allerede nævnt har den fulgt det nuværende
sogneskel mellem Bevtoft og Vedsted sogne,
et skel, der først opstod engang i senmiddel
alderen, da det oprindelige Arvad sogn, om
fattende bl.a. Over og Neder Jerstal, blev
nedlagt og delt mellem Bevtoft og Vedsted
sogne9. Man har da benyttet Savsevejen som
delingslinjen tværs igennem det nedlagte
Arvad sogn.
Syd for Rudebækken synes vejen — efter
spor på et par luftbilleder - at have haft en

7. Savsevejen, et ældgammelt vej stræk (Søn
derjysk Månedsskrift, 1952, s. 180-183).
8. Saks i stednavne (Sønderjysk Månedsskrift,
1972, s. 289-292).
9. Muligvis er Arvad nævnt i et par pavebreve
fra 1363 og 64, hvor kirken kaldes »Aoruo«

eller »Aorno« i Slesvig stift (DD/DRB, 3 rk.,
VI, nr. 372; VII, 88). I Slesvig-bispens jordebog fra 1436 kaldes »Arwath« øde, desti
tute, jvf. note 5. Ødelægningen har da an
tagelig fundet sted omkring 1400.
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kraftig afbøjning i sydøstlig retning, således
at den har passeret Voldborg hede og er sig
tet mod Lille Immervad for derefter at følge
samme spor som den nuværende Pottervej,
der vest for Øster Løgum falder sammen
med den fra Immervad kommende Hærvej
eller Oksevej. Hovedfærdselsstrøget har der
efter sikkert fulgt samme linjeføring frem til
egnen nord for Urnehoved-banken, hvor
Hærvejen eller Oksevejen tværs over morænelersbakkedraget er yngre end vejføringen
uden om banken øst om Bolderslev og Uge.
Netop ved Bolderslev har vi stednavnet Friservej for vejen ud mod sydvest, og det er
da meget vel tænkeligt, at den forsvundne
sydgående vej i analogi hermed er blevet
kaldt Sakservejen.
Lad os også prøve at finde holdepunkter
for Savsevejens forløb nord for Bevtoft-Vedsted sogne. For Skrydstrup sogns vedkom
mende falder det ret let, idet præsteindberetningen til Ole Worm må forstås således,
at vejen har haft et nord-sydgående forløb
gennem dette sogn mellem Skrydstrup kir
keby og udflytterbebyggelsen Lilholt, altså
tværs over vore dages store flyveplads. Vi
dere mod nord må ifølge samme indberet
ning Brunebjerg i Skrydstrup sogn og Skods
bjerg i det sydøstligste hjørne af Nustrup
sogn10 være et par holdepunkter for vejens

linjeføring. Et gammelt vadested ved »den
grå sten« på den nuværende vej mellem
Skrydstrup og Jegerup bekræfter rigtigheden
af denne antagelse11.
Nordves tligst i Jegerup sogn synes Ting
vad og Slevad at have formidlet overgangen
over Nørreåen og dens tilløb Selskær bæk,
og derefter synes næste holdepunkt at være
et gammelt vejspor, der er fundet ved det
sydvestlige hjørne af Stursbøl plantage12.
Antagelig er vejen herfra søgt mod Skod
borg ved Kongeåen. Et vadested 800 m vest
for nutidens vej over Kongeåen, der på må
lebordsbladet kort og godt kaldes »Vad«,
kan antages at være stedet, hvor hovedfærd
selsstrøget ned gennem den jyske halvø i
gammel tid passerede åen. Denne antagelse
bestyrkes af gravhøjsgruppen ved Sundbølgård og Københoved13. Måske viser sogne
skellet mellem Skrave i Ribe stift og Skod
borg i Haderslev provsti under Slesvig stift
det gamle færdselsstrøgs linjeføring.
I ældre tid var en vej noget helt andet end
vor tids anlagte trafikårer. Der var snarere
tale om et færdselsstrøg, der alt efter ter
rænets beskaffenhed kunde antage en gan
ske anselig bredde. Det må man altid have
i tankerne, når talen er om en gammel vejs
linjeføring. Afgørende for dens forløb blev
derfor gerne faste holdepunkter såsom va-

10. Skrydstrup-præsten
anser
Skodsbjerg
(»Skioldesbierg«) for at ligge i Jegerup sogn,
men dette forklares nemt ved, at nævnte
sogn netop her skyder en kile ind mellem
Skrydstrup og Nus trup sogne, jvf. Sønder
jysk Månedsskrift, 1952, s. 181.
11. Velvilligst meddelt af museumsinspektør
Hans Neumann, Haderslev.
12. Ligeledes meddelt af museumsinspektør Hans
Neumann.
13. Herom har Hans Neumann følgende i Ha
derslev museums sognebeskrivelse f. Skod
borg, nr. 51: »Ved »Vad« øst for Granly
ligger 10-20 cm store sten i åen, og vandet
flyder hurtigere i vadestedet. Der er også
nedrammede pæle og (nyere) egeplanker

som afstivning ved siderne. I nyere tid har
ejerne af Birkegård i Langager haft jord på
nordsiden af åen og benyttet dette vadested.
Ejeren af Sandskærgård fortæller om forhol
dene på nordsiden, at vejen ned mod åen
mellem Sandskærgård og Skibelundgård har
h^ft en fortsættelse nord for vejen mellem
de to gårde, og at folk i Skibelund havde
vejret der. Diget peger lige mod fortsættel
sen af vejen mod Askovmark, og der er
næppe nogen tvivl om, at hærvejen oprin
delig har haft meget nær dette forløb. I en
gen nord for »Vad« er der højereliggende
partier til ca. 80-100 m nord for åens nu
værende forløb, og stedet synes velegnet til
passage nordfra«.
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desteder over de bredeste af vandløbene eller
mosedrag, som man skulle uden om.
Men for at en vej kan leve, skal der også
være trafik, og heri sker der en ejendom
melig vending i senmiddelalderen. I området
vest for linjen Vejle-Haderslev deler den jy
ske hovedfærdselsåre sig eller rettere: ho
vedparten af færdselen søger mod øst. Tra
fikstrøget over Skodborg (eller umiddelbart
vest derfor) bliver derfor, som Hugo Mat
thiessen så rigtigt har sagt det, en død vej14.
Savsevejen, således som vi kender den fra
Skrydstrup sogn og fra skellet mellem Bevtoft og Vedsted sogne fik sin del af denne
skæbne.
Årsagen hertil skal utvivlsomt søges i den
senmiddelalderlige ødelægning, der i første
række lader sig konstatere i midterlandets
mere sandede egne. Hele kirkesogne for
svandt, alene vest for Haderslev således som
nævnt Nybøl (ved Lilholt) og Arvad sogne,
og i det indre af Jylland er der tale om end
nu flere. Omkring det hidtidige hovedfærd
selsstrøg ved Jelling og vest for Vejle kan
der i senmiddelalderen konstateres en kata
strofal tilbagegang, og gammelt kulturland
er her sprunget i lyng15. I stedet blev det
kystbyerne, der virkede dragende på handel
og vandel.
Alt dette havde til følge, at den nord-sydgående færdsel søgte østpå, og det er noget,
der i hvert fald var en kendsgerning om
kring år 1400, da studehandelen for alvor
var kommet i gang. Det ældste vidnesbyrd

om, at denne handel var i fuldt flor, har vi
fra 1409, da der klages over tabte toldind
tægter, der omregnet svarer til, at dette års
studedrift har været på ca. 12.000 stykker
kvæg16. At denne trafik er gået over Ha
derslev, ved vi fra hertug Adolfs fornyelse
af denne bys privilegier i 1455. Heri med
deles det nemlig, at toldfriheden ikke gjaldt
okser, med andre ord: på den tid var stude
handelen af en så afgørende betydning, at
hertugen ikke har ment at kunne undvære
toldindtægterne af kvægdrifterne17.
Det ligger således helt klart, at hoved
færdselsstrøget gennem vor landsdel siden
1400-tallet havde fundet et nyt leje. Okse
vejen kom til at gå over Haderslev og derfra
ud til Immervad øst for det store, sammen
hængende mosedrag ved Abkær og Hjarup.
Hvad der endnu var tilbage af en mere vest
liggående trafik fulgte Pottervejen over Ve
ster Immervad, altså vest for det lige om
talte mosedrag. Det gamle hovedfærdsels
strøg ad Savsevejen blev derimod efterhån
den en død vej.
Oksevejen syd for Immervad er siden
fremkomsten af Hugo Matthiessens bog i
1930 blevet almindeligt kendt under beteg
nelsen Hærvejen. Det er egentlig en navn
givning af et hovedfærdselsstrøg, der har
været brugt i Tyskland i ældre tid, og be
grebet Hærvejen, Heerweg eller Heerstrasse
om landets hovedvej, får vist nok først ind
pas her til lands under Trediveårskrigen18.
Wallensteins og senere Torstenssons hære

14. Hugo Matthiessen: Hærvejen (1. udgave
1930, 11. oplag 1965) med kapitlet Den
døde Vej om vej stykket fra Skodborghus til
Immervad. Jvf. Bjørn Svensson: Den delte
Hærvej (Sønderjysk Månedsskrift, 1967, s.
145-165).
15. Aksel E. Christensen: Danmarks Befolkning
og Bebyggelse i Middelalderen (Nordisk
Kultur, II, s. 38, 39).
16. Diplomatarium Flensborgense, I, s. 308;
smign.: H. V. Gregersen: Studedrift og told

opkrævning i middelalderen (Sønderjyske
Årbøger, 1973, s. 5-13). Tabet i toldindtæg
ter er her omregnet til 2.000 okser. Da der
imidlertid er tale om et tab, der opgøres i
lødige mark sølv, har den daværende studedrift snarere været på 12.000 okser.
17. Urkundensammlung der Gesellschaft für
Schleswig-Holstein-Lauenburgische Geschi
chte, IV, s. 26-27; smign.: Poul Enemark:
Studier i toldregnskabsmateriale, I, s. 201.
18. Det ældste belæg, jeg har fundet for dette
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fulgte jo denne vej, og således har det været
helt op til 1864. Beboerne i sognene langs
tned vejen har derimod blot kaldt den »den
store landevej«.
Fra Immervad drog hovedparten af den
nordgående trafik ind mod Haderslev, men
da Johannes Mejer i 1649 tegnede sit kort
over Haderslev østeramt, ønskede han også
at oplyse, at trafikken i ældre tid var gået
nordpå. Han har derfor markeret vej styk
ket fra Immervad over Vedsted (Wittsee) til
Vojens med benævnelsen »[der] Rechte herr
weg«, den rette eller den rigtige Hærvej.
Mejer lader både denne vej og vejen fra Ve
ster Immervad samles i Vojens, hvorfra den
samlet går over Sommersted - Stepping Frørup mod Kolding. På Mejers tid var den
ne vej den korteste til Kolding, og det un
derstreges også af Caspar Danckwerth i hans
topografiske værk »Newe Landesbeschrei
bung« fra 165219.
Bjørn Svensson har ud fra dette villet
hævde, at hele dette vej strøg skal forstås
som »[der] Rechte herr weg«20, og henle
der med rette opmærksomheden på hærenes
opmarch på Sommersted hede 1156-57 og
1293 som et indicium for, at alfarvej har
passeret denne by21. Hvor vidt dette imid

lertid skulle indebære, at trafikken allerede i
middelalderen er søgt mod Kolding, får dog
stå hen. Johannes Mejer markerer som
nævnt kun vej stykket nord for Immervad,
og videre end til Sommersted er det vel ikke
tilrådeligt at gøre brug af hans oplysning.
Begrebet Sommersted hede kan udmærket
betegne hele terrænet mellem landsbyerne
Sommersted og Oksenvad, hvor vi også har
borgen og møllen Tovskov. Der er derfor
intet til hinder for, at en sløjfe af hovedvejs
trafikken endnu i højmiddelalderen er gået
i nordvestlig retning fra de nævnte lokalite
ter over Jels mod Skodborg. En vej i retning
af Kolding er vel næppe tænkelig så tidligt.
I senmiddelalderen er der derimod ikke tvivl
om, at hovedparten af færdselen har fulgt
adelvejene i østgående retning.
Jo vestligere det nord-sydgående vej s trøg
forløb, jo svagere blev trafikken, ja i det
vestligste forløb hørte trafikken helt op, og
denne vej blev en død vej. End ikke dens
gamle navn »Sakservejen« findes bevaret.
Ligesom man ad arkæologisk vej har måttet
konstatere vejspærringen tværs over den,
har man også måttet udgrave navnet Savsevejen af en ældgammel oplysning.

navn på den nuværende Hærvej, stammer
fra Åbenrå amtsregnskab for 1627, hvori
amtsskriver Peter Moritzen fortæller, at alt
var kaos på Toldsted vest for Åbenrå, »wei
le an der Heer-Strassen Niemant bleiben
kan« (Sønderjysk Månedsskrift, 1948, side
164).
Betegnelsen »hærvej« er tidligere sim
pelt hen blevet brugt med betydningen »al
farvej«, »adelvej« etc. Således nævner Jo
han Hvidtfeldt i Trap 5. udgave, Haderslev
Amt, s. 166, at hertug Hans den Ældre
1562 28/1 lod Tyrstrup herreds tingsted
flytte til nærheden af Aller kirke, fordi dette
sted lå »ved den almindelige hærvej«. Jeg
takker Bjørn Svensson for denne henvis
ning. 1554 10/11 bruges udtrykket »der he-

ren weg« af amtmanden i Tønder (Cl. Rolfs:
Geschichte Hoyers, s. 530). Smign.: register
bindet til Sønderjyske Stednavne.
19. Jvf. Bjørn Svensson i Sønderjysk Måneds
skrift, 1967, s. 210.
20. Rechte herr weg (Sønderjysk Månedsskrift,
1967, s. 209-219).
21.1 Kvinde og Slave, s. 142, har Niels SkyumNielsen ud fra visse kildesteders navnefor
mer med i og y ment, at der for det første
mødes vedkommende er tale om »Simmer
sted hede«. Ved Simmersted er der imidler
tid hverken hede eller vej på den tid. Der
må derfor både i 1156-57 og 1293 være tale
om Sommersted hede, hvad de fleste kilder
da også er enige om.
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Højer Bønderkommune
AF POUL ANDERSEN

I disse storkommunetider lever en lille kom
mune uanfægtet videre - som en stat i sta
ten - nemlig Højer Bønderkommune.
Det må vel nok erkendes, at bønderkom
munens beføjelser i dag er så beskedne, at
dens virke mest har historisk interesse, men
visse praktiske opgaver har den dog stadig,
og herom fortæller direktør Poul Andersen,
Munkemølle.

Bønderkommunen kan med sikkerhed følges
mere end 300 år tilbage, og såvidt vides den
eneste her i landet, der stadig opretholder
visse funktioner, idet jeg ser bort fra de
grandeforsamlinger, der endnu forekommer
i enkelte sogne, men hvor formålet er af me
re selskabelig art.
Hver år d. 22. februar, Pedersdag, Persdaw. Set Petritag, Peders stol, dagen har alle
disse betegnelser, mødes medlemmerne af
Højer bønderkommune, som de har gjort det
siden 1634, og sikkert endda tidligere, for at
vælge ny Oldermand, godkende årsregnska
bet og forpagte bønderkommunens jord ud.
Det står fast, at bønderkommunen i 1634
har haft en vedtægt, for der henvises til den
ne, da man i 1756 affatter nye og mere tids
svarende love.

Oplæsning af love på Pedersdag
På landsarkivet i Åbenrå findes to gamle
bøger fra Højer Bønderkommune. Den æld
ste protokol rummer årene fra 1777-1853
og den anden årene fra 1854-1926.
Når der i protokollen fra 1777 på de sid
ste sider findes kopi af de i 1756 vedtagne
love, ligger det nær at tro, at de originale
love har været nedskrevet i en ældre proto
kol, der må være udskrevet 1776, og man
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har så overført en kopi i den nye protokol,
for at have lovene ved hånden, de skulle
nemlig hvert år på Pedersdag oplæses for de
forsamlede bymænd. Da bønderkommunens
ældre protokoller desværre synes gået tabt,
kan vi kun med sikkerhed konstatere, at
bønderkommunen var en realitet i året 1634,
og det er i øvrigt et år, hvor der blev stiftet
en del love for de lokale sogne, sådan ved
vi, at der på Als findes adskillige bylove,
der er fastsat i 1634, men der kendes land
sogne, der sidst i 1500 tallet har haft deres
vedtægter.

Praktiske og lovkyndige folk
skrev bønderkommunens love
Hvor langt tilbage der har været landsby
love, kan der jo kun gisnes om, da vi ikke
har de afgørende skriftlige beviser. Det lig
ger dog nær at antage, at hvor der er opstået
et samfund, der har der også været visse
regler, der skulle følges, og heraf følger at
landsbylovene må være endnu ældre end
landskabslovene.
Lovene er ændrede og udviklede i takt
med ændringen af strukturen i bondesam
fundet. Fra gamle, enkelte regler om, hvad
der er mit og dit, til love om mere praktiske
ting i det lille samfund, såsom veje og di
gers vedligeholdelse, fælles græsning, hvor
når der skulle høstes o.s.v.
Lovene er født af de opståede problemer
og formet af bønderne selv. Man har fundet
frem til, at skulle alt ikke ende i kævl, måt
te der være ordensregler, for at samfundet
kunne fungere.
At det er bønderne selv, der har formet
lovene fremgår med al tydelighed i fortalen
til loven af 1756, hvor det hedder, »- ere vi

bleven enige derom, at opsætte og forfatte
en nye rett.«
At de så har skrevet loven på stemplet
papir og ladet den tinglyse, hvilket vi kan
se af kopien, og at de har indsendt den til
Tønder amtmands »Approbation og confir
mation«, er en anden sag.
Medlemmerne af bønderkommunen har
været praktiske og lovkyndige folk, vi kan
blandt underskriverne konstatere et par fribønder og en herredsfoged, så de har jo nok
kendt til landets love, og i Højer var der
ikke mindre end to lovbøger at øse viden
fra, for nogle gårde levede under Jydske lov,
mens de Højergårde, der hørte under Schackenborg skulle rette sig efter Chr. V.s lov,
og der er da også visse bestemmelser i by
loven, der giver mindelser om Chr. V.s lov,
blot tillæmpet de lokale forhold.
Selv om vi er på Holbergs tid, så er det
ikke bønder af Jeppes type, nej, Højer bøn
derkommune har været et aristokratisk sty
re, det var de jordbesiddende, eller i al fald
de store fæstebønder, boelsmændene, der be
stemte og var valgbare medlemmer.
Husmænd (Kådnere) og byens håndvær
kere var ikke fundet værdige til at få sæde
i den forsamling, der skulle varetage byens
tarv. Det må vel være retfærdigt at nævne,
at lovene fortrinsvis omfattede problemer,
der vedrørte landbruget, så de selvbevidste
bønder har vel fundet det rimeligt, at det
var dem og kun dem, der udgjorde byens
råd. løvrigt gælder det den dag i dag, at
man skal være bosiddende og eje mindst 25
demat jord i Højer for at kunne blive med
lem af bønderkommunen.

C. Pink, der meget smukt indfører loven af
1756.
Det vil nok føre for vidt at anføre alle
bylovens 16 »artickeler«, men i nedenstå
ende skal der gives et uddrag.

Uddrag af bylovens 16 artikler

»Efterdi vore forfædre haver ladet os
underskrevne Hoyer birkeboelsmænd
en byens-vilkaar eller bye-rett dateret
1634 efter sig, som hidindtil har væ
ret brugelig hos os og fra denne tiid
indtil nu store forandringer er skeet
med de mange lændeners afgravelse
og separering, hvorved den fælles
drift og græsning for mange aar siden
er blevet casseret og ophævet, og de
fleste stipulerede articler derudi er
henfolden og nu omstunder ikkun faa
bliver efterlevet og observeret, sa ere
vi bleven enige derom at opsætte og
forfatte en nye rett, dog vil vi ingen
lunde cassere den gamle byerett allde
les, men meget meere see samme noye
igjennem, og hvadsom findes nyttelig
deri og hidindtil er bleven efterlevet,
dette vil vil vi ogsaa indføre heri med
aid fliid og med saa megen accuratesse, som muligt kan være, hernæst vil
vi da ogsaa i denne for os og vore
efterkommere nye oprettede byensvilkaar anføre og opskrive, hvad som ef
ter god overvejelse og betænkelse
meere derved artikulviese synes at tje
ne til dets bedre norm og enigheden
imellem os indbyrdes at stifte.
Herpaa anføres nu efterfølgende articuler, som vi samti. med egen haand
har underskreven, og hvorefter vi i
fremtiden bør at regulere os, lydende
som følger:

I 1777 begynder man som nævnt den nye
»Byens Bog«, og selv om man har skrive
færdighed, så har Oldermanden dog nok
ment, at loven skulle stå klart og tydeligt,
så en god måned inden Pedersdag, overlader
han den nye protokol til Højers tingskriver,

Art. 1. Om oldermanden og hans be
stilling. Eftersom det har varen bru
geligt, at der aarligen om S. Petersdag
en oldermand indsættes, som gaar
naboe fra naboe (uden saa er at det
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for visse aarsager skyld efter byens
gottbefindende ikke kan lade sig gøre)
som bør at have flittigt agt og opsyn
paa byens beste. Hernæst har han at
føre regenskab paa byens indtægt og
udgift saledes, som han agter at for
svare ved hans regnskabs aflæggelse.
Derfor nyder han som en accidentse
det stykke land synden Vasen, den ag
ger »grøn wei« og skiøttveyen, til huggend, som af Arrilds tid er blevet der
til lagt.
Saa hør og bør og samti. byemænd, at
holde hannem i tilbørlig ære og at
være ham hørsommelig og lydig i aid
lovlig ordinering. Hvo som handler
herimod og paa en utilbørlig maade
gjør hannem forfang i hans embede
med ord eller gjerning, bør at bøde
derfor til byen 3 M. 1. og det foruden
at være forfalden i øvrigheds brøde af
24 ß.
Art. 2. Om markmændenes eller opsynsmændenes bestilling. Der redegø
res i denne artikel for hvilke pligter
oldermandens hjælpere har, således
skal de sørge for, at de løsgående svin
er tilbørlig forsynet med ring i næsen,
og de har pligt til en gang ugentlig at
se efter, om det er tilfældet.
Art. 3. Om byens veye, leye og ricker. Alle byens veje som tilforn ere
bleven i stand holden og besørget af
samti. byens indbyggere, skal i frem
tiden ogsaa med samti. haands paagribelse forrettes, saa ogsaa de 3 ga
der og herreveie, som gaar igjennem
byen, neml. den øster-, middelste og
vesterste, som til stranden gaar. Hernest skal ogsaa leie ricker paa byens
omkostning af oldermanden ved magt
holdes.
Art. 4. Om sommerdigerne.
Art. 5. Om tingvollens forhold.
Her beskrives, hvorledes olderman
den indkalder til møde, enten med
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skriftlig tingvoll, i nogle tilfælde kan
det dog godt være mundtlig tingvoll.
Art. 6. Om sletten.
Art. 7. Den en eller anden skade, at
forekomme ved sletten og raggen.
Art. 8. Om høekjørend og høstgrø
de.
Art. 9. Om synder-markesskjære.
Art. 6, 7, 8 og 9. Omhandler de for
skellige forhold bolsmændene må iagt
tage ved det fælles arbejde, det skal
ske samtidig.
Art. 10. Om byens fleter og tuderdammene.
Det drejer sig her om vandløbene,
at de er forsynede med skodder, og at
de graves op og renholdes.
Art. 11. Om udpanding og naar
pand skal skee eller løses.
Art. 12. Om nørmarkes lücker og
den aarlige huggend. På nørremarken
måtte ingen slå græs senere end 14
dage efter midsommer, for eftergrøden
på nørremarken skulle bruges i fæl
lesskab, på hvilken måde bestemmes i
Art. 13.
Art. 13. Om den almindelige løsslaaelse paa nøremarken, og hvorledes
det dermed skal holdes.
Art. 14. Om byens skjære i almin
delighed og sammes forrettning.
Art. 15. Om opfreyen og ax at læse
og sancke.
Art. 16. Om Markvogterens bestil
ling og lønn.
Og så sluttes der med:
Alle disse forhen anførte Artickeler
bør stricte at holdes, og til hver mands
efterretning skal samme aarligen ved
oldermandens regenskab offentlig op
læses. Og til dets tryggere stadfæstelse
har vi denne vor bye rett underdanigt
indsendt til hans hoybaame Exellenca,
den H. Geheime Conferenceraad, Kam
merherre og Amtmands von Holsteins
naadige Approbation og confirmation,

Begyndelsen af »Byens nye rett« fra 1756, som den er indført i protokollen fra 1777.
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som er skeet i Hoyer den 23. Febr.
1756.
J. Zoega, Peter Ox, Peter Hemsen,
Hans Carstensen, Hans Moller, Jef
Hansen, Johannes Hansen, Lorentz
Holm, Andreas Tüchsen, Peter Todsen,
Hans Boysen, Paul Boysen, Peter Ma
tthiesen, Tygo Lausten, Jens Thomsen,
Moritz Tüchsen, Jens Jannicksen, Kar
sten Karstensen.

Med »byens rett« indført i protokollen er
den nu klar til brug, og Pedersdag 1777 bli
ver den indledet med følgende bemærknin
ger:
Eftersom samti. Boelsmænder herudi
Hoyer har consenteret og bevilliget
med hinanden, og har anrettet vor
Nye Byens Bog, eller Protokol, maatte
være udi dette aar, Anno 1777.
Som Byens Oldermand nu aarlig
har at annotere Byens sager, som dennem angaar, saavel paa Credit som
paa Debit at optegne, som sidend her
efter kan Findes. Aarligen og første
aar om Peders dag, som er den 22 Fe
bruary skal Oldermanden være for
pligtet til at aflægge hans Regnskab,
som han har haft udi dette Aar for
Bols-Mændene, og Videre siden paa
samtie Byens Landery borliziteret, og
Forbenævnede dag, herefter bliver
til den højest Bydende, hvem herunder
hannem tilslaget i Navnligen som ef
terfølger.

Nedenunder følger så navnene på de, der
har forpagtet byens jord og til hvilke priser.
Jordlejen tillige med nogle bøder der idøm
mes er byens indtægter. Udgifterne er de
midler, der anvendes til vejenes vedligehol
delse samt reparation af led, hegn og vand
løb.
Foruden de gældende love har man i 1785
været nødt til at foretage en lovudvidelse.
Der sker nemlig det, at på en af byens mar
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ker, kaldet Klinten er der mergelforekom 
ster, eller kalkrig ler, og bønderne har bragt
i erfaring, at det var godt at mergle jorden,
som har lidt af kalktrang, og det bliver al
mindeligt at hente ler i Klinten. Det hedder
i 1785.

1785. d. 22 Febr.
Er ved Byens Regning af samti Byens
Mænd bleven aftaldt og besluttet at
ingen fremde maa komme paa Klinten
at grave Leer, og naar nogen af Byens
indvaanere graver Leer derpaa, da skal
hullet strax fyldes af overdelen eller
andetsteds frae, forud noget af Leeret
borttages, med 1 Rigs Daler Brøde til
Byen, som betales til Oldermanden og
4 ski. til Markmændene som er for
bundne at melde dette strax, skulle han
findes derudi forsømmelig, straffes
han efter gott befindende.
Besluttet af os samtie underskrevne.
Datum ut supra.

Og så har de 11 medlemmer af bønderkom
munen sat deres navne.

De skrev lovene på dansk
Det er jo ganske morsomt at konstatere, at
sproget er dansk, hvilket jo viser, at det er
det almindeligt benyttede sprog i Højer. Det
bekræftes da også, hvis vi læser i Den Dan
ske Atlas (Tomus VII, udkommet 1781). I
omtalen af Højer skriver Pontoppidan: »I
hele Sognet tales dansk, på hvilket Sprog
også Gudstjenesten forrettes.«
Det er også på dansk man i 1804 er »bleven enige derom at opsette og forfatte en
Nye-Rett -« Originalen til disse nye ved
tægter findes på arkivet i Kiel. Byloven fra
1804 følger meget tæt på loven af 1756, det
er mest redaktionelle rettelser, men den er
dog udvidet med en artikel, 1ste Artickul,
hvor det hedder: »Der skal oprettes en Bøs
se, hvor alle Brøder ilegges, og som skal op-

Bestemmelsen om lergravning, som den blev vedtaget 1785.
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pebevares paa vors Samlings eller Modested.
Den skal være forseet med Lass for, og Nøg
len bliver af Oldermanden forvaret, og alle
de derikommende Penger bliver en Dag om
Aaret efter samtl. Bye Mænds Godtbefindende til de Hoyer Byes Arme uddelet.«
Endvidere er der også i de nye love ind
føjet særlige bødeforlæg, for at udeblive når
Oldermanden har tilsagt Boelsmænd og
Kådnere om at give møde for »at skiøvle
Snee.«
De nye love sender man til Amtmanden i
Tønder med følgende bemærkning.
»Alle disse forhen anførte Art. bør strikte
at holdes, og til hver Mand Efterretning skal
samme aarligen ved Oldermandens Regenskab offentl. oplæsses. Og til dets trygere
Stadfestelse har vi denne vores Bye-Rett underdanigst indsendt til høy og velbaaren
Herr Kammer Herr og Amtmans von Bertouch naadige Approbation og Confirma
tion. «

Hoyer 20 Febr: 1804.
Ekspeditionen på amtskontoret har øjen
synlig ikke været hurtig, for »den naadige
Approbation og Confirmation« fremkom
mer først to år senere. »Gegen vorstehender
Dorfsbeliebung finde nichts zu erinnern, und
wird selbige daher von mir alt p.t. Amtmann
hiedurch approbiret.
Tonder. Amtshaus den 21sten Aug. 1806.
Geb. 5 Rth.
(sign) A von Bertouch.
I Byens Bog holder det danske sprog sig
op gennem årene, omtrent sålænge proto
kollen benyttes til 1853. Der sker dog det,
at sproget er rent dansk til og med 1847,
men i oprørsåret slår man over i tysk og
fortsætter hermed 1849-50-51. I 1852 bli
ver det så en underlig blanding. Øverst på
siderne anfører man, »Byens Indtægt pro
1852« og »Byens Udgift pro 1852«, og de
forskellige poster er skrevet på dansk, f.eks.
»Kjørsel til Skolen«, men selve årsopgørel
sen er afsluttet på tysk.
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Einnahme pro 1852.
Ausgabe pro 1852.

Mark
1.908
845

Sk.
3
9

An die Armen geschenkt.

1.062.
12.

10.
10.

1.050.

00.

Cassa Behalt

Selv om pengene i 1852 havde større værdi
end idag, så bliver man jo ikke ligefrem im
poneret over den »flothed«, der udvises med
hensyn til gaven til de fattige. »At »runde«
ned når regnskabet afsluttes, og give en ga
ve til de fattige synes iøvrigt at være en fast
skik, så den kassebeholdning der overføres
til det nye år er et rundt tal.
Denne »nedrunding« af kassebeholdnin
gen må vist være et ekstra beløb til den i
1804 oprettede »Bøde-Bøsse«. Der forelig
ger ikke noget specielt regnskab for bøder.
Muligvis har der været en særlig regnskabs
bog for bøder, som er gået tabt.
Den årlige regnskabsafslutning viser, at
man tænker på de fattige, at man også gør
det ved andre lejligheder, ser vi i regnska
bet for 1828, hvor der på udgiftssiden står:
»Marcus Slagter for 206 pund kød, der
blev uddelt til de fattige paa Prinds Christi
ans Bryllupsdag. 14 mark 6 skilling.«
Det er af tre grunde en morsom udgifts
post. For det første må det antages, at de
fattige er blevet mætte på bryllupsdagen, da
Højer jo på dette tidspunkt har haft ca.
1000 indbyggere, og de har jo ikke alle væ
ret fattige. Har 25 pct. været det, så har der
været ca. 1 pund kød til hver. For det an
det at bønderkommunen er så patriotisk, at
man vil fejre prinsens bryllup, og endelig
for det tredie, at man kalder prinsen Chri
stian, da det må være den senere Frederik
VII, der ganske vist var døbt Frederik Carl
Christian, men dog kaldtes Frederik.
Efter 86 år er »Byens Bog« udskrevet, og
man begynder på en ny, der på forsiden har
følgende påtegning.

Regningsbog
over
Landinteressenternes Fælles jord.
Fra 1854senere er så tilføjet 1926. Denne bog er ført
på dansk til 1866 og derefter til den i 1926
bliver udskrevet på tysk, bortset fra året
1882, hvor den er ført på dansk. Måske har
det års Oldermand ikke været stiv i det ty
ske.
Når vi blader de gamle protokoller igen
nem og ser på de navne, der gennem årene
har underskrevet på Pedersdag, så er det
morsomt at konstatere, at nogle slægter gen
nem flere hundrede år har haft sæde i bøn
derkommunen, enten har søn fulgt efter far,
eller som i nogle tilfælde har en svigersøn
overtaget gården og jorden og således blevet
værdig til at være medlem. Og det er slæg
ter, der endnu idag har deres virke i Højer
eller Rudbøl.
Blandt de ca. 30-40 bylove der kendes for
sogne i Nordslesvig, mener jeg Højer er den
eneste, der har d. 22. Februar som fast årlig
regnskabsdag.
Nogle andre bylaug har af og til holdt
fest d. 22. februar, det blev kaldt Skiftegil
de, og det stammede fra, at man overtog en
ny gaard d. 22/2, og så var det skik, at den
nye ejer gav et skiftegilde for de andre bøn
der i sognet. Der blev så spist og drukket
til langt ud på natten, og først når den nye
gårdejer havde bekostet et sådant gilde, be
tragtedes han som værende med i sognefæl
lesskabet.
D. 22/2 var altså anerkendt skiftedag, og
måske er denne dag derfor valgt til at skifte
Oldermand og skifte (afslutte) årsregnska
bet.
Pedersdag var også en dag, hyor man tog
varsel af det kommende år, altså også en
slags afslutning på et år. Man skulle på Pe
dersdag tage en favnfuld halm og lægge den
ud på møddingen. Blæste den væk, kunne
man regne med tidligt forår og en god høst,
og man kunne trygt bruge løs af det foder,

man havde i laden. Blev halmen liggende,
var det tegn på, at det blev et år med en
dårlig avl, og man gjorde klogt i at være
sparsommelig med det man havde.
Andre sogne havde som regel den årlige
sammenkomst ved Fastelavn, og der findes
vist endnu sogne, der stadig afholder Faste
lavnsgrande, hvor naboer kommer sammen
i gemytligt lag, til et slag kort og til fælles
spisning, ja man skal endda være gået så
vidt, at man nu også har konerne med. At
ter andre sogne havde deres årssammen
komst d. 15. juni.

Pedersdag i Højer var en festdag
Pedersdag i Højer har naturligvis ændret
sig gennem tiderne.
Fra at være lovgivende, dømmende og
udøvende magt, som styrede det lille sam
fund, hvor Bønderkommunen var jordbesid
der, og hvor Oldermandens vilje næsten var
lov, så har samfundets udvikling jo ændret
dette, og Bønderkommunens betydning ble
vet mindre og mindre.
Vi skal dog ikke så forfærdelig mange år
tilbage, hvor Pedersdag stadig var en af
Højers store dage, hvor hele Højers mand
lige befolkning d. 22.2. stævnede mod Nis
sens hotel eller »Stadt Tynder« som det og
så kaldtes.
Bønderkommunens medlemmer var ca. 14
dage før højtideligt blevet indbudt, for Ol
dermanden havde ladet markmanden gå
rundt til hver enkelt med indbydelse til
»Versamlung«.
Mødet begyndte gerne kl. 14. Olderman
den bød velkommen på tysk, men slog som
regel ret hurtigt over i sønderjysk.
Så aflagde han regnskab for året der var
gået, og det blev drøftet, hvorledes man
skulle anvende overskuddet. F.ex. bevilgede
man penge til udbedring af kogs vej ene, og
der skulle også bruges penge til led og hegn
om de fenner bønderkommunen ejede. Ende
lig blev det også gerne besluttet at give nog
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le pengegaver til ældre, enlige personer i
Højer, man var nu blevet mere rundhåndet
end 100 år tidligere, hvor man nøjedes med
nogle få mark og skilling til de fattige.
Når regnskab og oldermandens beretning
var godkendt, blev der valgt en oldermand
for det kommende år. Det var et embede,
der gik på omgang, og ingen kunne und
slå sig.
Endnu et punkt var på dagsordenen, nem
lig at »leje« markmanden. Han blev kaldt
ind, og det blev så aftalt, hvad han skulle
have for at være markmand. Han fik en be
stemt pris pr. Demat, og et beløb pr. hest,
et andet beløb pr. stud, og endelig et beløb
for får og lam. Lejemålet gik for et år, men
det var i tiden 10.5. til 10.11. han var for
pligtet til hver dag, også søn- og helligdage
at gå hver enkelt fenne igennem, tælle dy
rene, og se efter, at de kunne stå på alle
fire ben.
Når aftalen med markmanden var truffet,
blev protokollen underskrevet og Bønder
kommunens »lukkede« møde var afsluttet,
nu skulle jordene lejes ud.
Man gik nu ind i den store skænkestue,
hvor folk sad tæt, her bød Oldermanden og
så velkommen, og gjorde sig populær ved at
bestille en »Lokalenrunde«, og når forsam
lingen så var varmet op, tog man fat på
auktionen. Almindeligvis var det de samme,
der år efter år, lejede de samme fenner, men
ville man ikke give den forlangte pris, så
blev fennen »Vacant« og enhver kunne
byde.
Denne landudlejning varede gerne mellem
en og to timer, og var priserne gode kunne
oldermanden godt finde på at afslutte med
endnu en grog til de forsamlede på bønder
kommunens regning.
Folk havde ikke travlt med at komme
hjem, det var jo vintertid, hvor der ikke var
så meget presserende arbejde, så først henimod kl. 18 tømtes hotellet.
Imens var der blevet dækket op til bøn
derkommunens medlemmer. Der blev hvert
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år serveret den samme middag, bestående af
2 slags steg med kartofler grøntsager og
sauce, og dertil meget øl og mange dramme.
Som regel var også Højers borgmester invi
teret med, han var jo en slags kollega til
Oldermanden. Det var skik at al fortæring,
og det gjaldt også grogger og punche efter
middagen var gratis for bønderkommunens
medlemmer, dog ikke længere end til mid
nat, så måtte enhver betale, hvad han nød.

En prægtig punchebolle
Som bønderkommunens første protokol,
desværre er gået tabt, sådan er det også gå
et med bønderkommunens gamle »lade« i
hvilken protokoller og tingstok var gemt.
Men en klenodie har bønderkommunen end
nu i behold, nemlig en prægtig porcelæns
punchebolle.
På forsiden af punchebollen læser vi føl
gende inskription.
Til Minde om
Raadmand Hans Fr. Boysen
Hoyer 1840.
og på bagsiden står-: Vivat Høyer Selskab.
Ordene står med gotiske bogstaver i en
stærk blå farve på det hvide porcelæn. Lå
get er forsynet med en knop på midten, og
på hver halvdel af låget er der et malet bil
lede med motiver fra livet på landet.
Det ene billede er et høstbillede, hvor man
ser mænd og kvinder travlt beskæftiget med
høstarbejdet på marken. I baggrunden er en
landsby skjult mellem grønne træer, kun en
kelte tage og kirketårnet rager op. Hvis det
skal være Højer, så har kunstneren forsynet
kirken med et forkert tårn.
Den anden halvdel af låget har et billede,
der har hentet sit motiv i efterårsarbejdet.
Vi ser en bonde pløje sin mark, mens sorte
fugle flyver over de golde marker. Også her
ser vi landsbyen i baggrunden.
Farverne er stærke og klare i de lidt naivt
udførte, men morsomme og kønne billeder.
Hvem er denne rådmand, der mindes på

Punchebollen med inskriptionen: Vivat Hoyer Selskab. Til venstre på låget skimtes
lidt af høstbilledet.
punchebollen? Ja, det viser sig, at han selv
er giveren.
Hans Friderich Boysen var ugift, og den
sidste af den Boysenske Højerslægt, der gen
nem århundreder havde spillet en rolle i by
en, både hans far og hans farfar havde væ
ret rådmænd.
Hans farbror blev gift i Emmerlev, og i
dette ægteskab fødtes P. O. Boisen - han
skrev sit navn med i - der blev biskop på
Lolland og stamfader til den vidt udbredte
danske Boisen præs tesiægt. Ved vejen til
Emmerlev Kiev kan vi endnu se en minde
sten, der fortæller, at her fødtes P. O. Boi
sen og her levede hans forældre.
Hans Fr. Boysen fødtes nytårsdag 1771 på
den Boysenske gård, der lå i den østlige en
de af byen, nabo til Højers gamle apotek.
Det var dengang en firlænget gård. Præ
get af de hårde tider, det havde været for
landbruget med kvægpestens hærgen, har
faderen Christian Boysen mange bekymrin
ger, hvortil føjes personlige sorger. Tre børn
dør som små, det sidste barn ved fødslen
sammen med moderen i barselsseng, så i

1778 sidder faderen enkemand med Hans Fr.
på 7 år og en datter Johanna på 3 år. Men
nu synes trængslernes tid så også at være
forbi, det går atter fremad økonomisk, og i
1797 bygges der et nyt stuehus. År 1800
bliver Johanna gift med en fætter Hans Ni
kolai Boysen fra Emmerlev. Den Boysenske
gård bliver delt mellem de to søskende, og
29 år gammel er Hans Fr. så selvstændig
gårdejer.
Om hans flid og dygtighed ved vi intet,
men tiderne er blevet bedre, marsken er
frugtbar, kvæget trives, så den store indsats
har næppe været nødvendig. Om marsken
og marsklandbrug sagde de fattige gestbøn
der jo
»Dat Land, wo de Lüt hebben nix
to dohn awer äten und slåpen, wie de Veh«
(Det land, hvor folk ikke har andet at bestil
le end æde og sove, ligesom kvæget).
Hans Fr. Boysen var umådelig populær i
Højer, han havde altid tid til at »holde
snak« ved et markled og på kroen. Han var
morsom og underholdende, han hævdede
selv, at han havde den bedste sangstemme i
Højer, og han sang gerne.
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Hans søsterdatter, der inde i nabogården
blev opdraget i et strengt og alvorligt hjem,
tilbad morbror Hans, med ham kunne hun
synge og more sig. Han var en stor børne
ven, så det var ikke alene søsterdatteren,
men stort set alle byens børn og unge, der
kaldte ham morbror, ligesom han stod fad
der til næsten alle byens børn.
Han var velset og velkommen overalt,
hans gode humør og hans lyst og evne til
at synge, gjorde at han var et oplivende mo
ment i ethvert selskab. På sit dødsleje udtal
te han til søsterdatteren, der da var blevet
gift med den rige kniplingskræmmer og
marskbonde M. C. Matthiesen: »Når jeg er
død, skal I holde et lystigt gilde, og Du He
lena, I skal jo snart have barselsgilde, vent
med det og gør det den dag, og så skal I be
stille musik, så I kan få en dans.«
Ikke mærkeligt at en mand med en sådan
trang til det lystige, også har så megen sans
for det festlige og originale i at sætte sig
selv et minde i Højer, ved at lade fremstille
en punschebolle til erindring om sig selv,
og han gør det i en alder af næsten 70 år,
en alder, hvor de fleste ellers er blevet satte.

Punchebolle-ritual
Punchebollen kom ikke frem hvert år,
men ved højtidelige lejligheder, og altid når
et nyt medlem blev optaget.
Den blev da båret ind af to mænd, der
havde fat i hver sin hank. Foran gik older
manden med en stor sølvpuncheske, og kraf
tige mandsstemmer istemte så:
Schier dreissig Jahre bist du alt,
hast manchen Sturm erlebt,
hast mich wie ein Bruder beschützet,
und wenn die Kanonen geblitzet,
wir beid' haben niemals gebebt.
Sangen har seks vers, og er en hyldest til
en gammel »Mantel«, det er den der er 30
år.
Punchebollen blev efter at have været
båret rundt i lokalet stillet på bordet foran
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oldermanden, og den der skulle optages, sør
gede nu for at et passende antal flasker
hvidvin og hvad ellers hører til en god
punch blev fyldt i.

Traditionerne lever endnu, men —
Oldermanden fyldte så glassene, den nye
mand blev budt velkommen, og var hermed
optaget som medlem i bønderkommunen.
De gamle på dansk affattede love, de
gamle protokoller og inskriptionen på
punchbollen vidner jo tydeligt om bønderkommunens danske oprindelse. Vi ved ikke
hvilke sange, der blev sunget af den lystige
Hans Fr. Boysen, da han skænkede punche
bollen, men mon ikke en, der gerne synger
i lystigt lag, har kendt viser af Heiberg,
Rahbek og Abrahamson, for endnu på det
tidspunkt var flertallet i Højer »dansksin
de og kongetro« skriver apoteker Nagel i
sine erindringer, men under oprøret i 1848
kommer det store skred i sindelaget, og her
er det, de velhavende bønder der fører an,
men de gamle danske traditioner i bønder
kommunen ændres der intet ved, snakken
går stadig på sønderjysk, kun skriftsproget
bliver tysk, og er det endnu i dag, og så ind
fører man den ovennævnte sang, som er
skrevet af Karl v. Holtei, der levede i Bres
lau fra 1797-1880. En alsidig begavelse, dig
ter, skuespiller og oplæser. Hvornår denne
sang fra Schlesien er nået frem til nordsles
vigske bønder, lader sig ikke tidsfæste.
Tiderne skifter. Højer er ikke længere kun
et bondesamfund, også her skyder parcel
husene frem i byens udkant, omklamrer de
gamle, kønne marskgårde i byens midte.
Bønderkommunen har solgt sin jord. Land
bruget har skiftet karakter. Nye brug er
vokset op langs den asfalterede vej gennem
kogen. Der er ikke længere nogen mark
mand. Bønderkommunen har nu kun et be
skedent jordareal tilbage, hvortil der forrige
år kun meldte sig en lejer. Pedersdag er en
afglans af tidligere tiders festdag for hele

byen. Oldermandsembedet går ikke længere
på skift. Indtil 1970 var Boy Matthiesen fast
oldermand. Han var en typisk repræsentant
for de stoute, selvbevidste bønder, der gen
nem århundreder havde styret i bønderkom
munen, en slægtning af ham, har sat sit
navn under de love, der blev vedtaget i
1756. Efter hans død, er det hans enke, der
fører regnskabet, og med omhu værner om
de gamle protokoller.
Punchebollen står hos den nuværende ol
dermand, gårdejer Rasmus Hinrichsen, også
hans slægt har dybe rødder i Højer.
D. 22. februar samles de Højerbønder, og
sammen med deres koner fejrer de dagen

omkring den gamle punchebolle.
Endnu eksisterer bønderkommunen, men
man må nok se i øjnene, at det kun er et
spørgsmål om år, inden nye tider og for
hold har bragt den gamle tradition til fald.
Litteratur:
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Boganmeldelser
Sønderjyske Klange 1975
Udgiverne Gudrun Struckert, Karen Böll,
Hans Jørgen Henningsen og Per Jespersen
har ved fælles hjælp digtet og komponeret
nye sange, tegnet til og endelig blandet re
sultatet skønsomt med et udvalg af mere el

ler mindre kendte sange. Således er der ble
vet et nydeligt lille hæfte til fornøjelse for
sangglade medborgere ud af anstrengelserne.
Hæftet rummer godt en snes hjemstavnssan
ge, alle meget praktisk ledsaget af noder.

Sydslesvigsk Årbog 1974-75. Nr. 15. December 1975.
Redaktør: Eskild Bram. Oplag 3.500. Årbogen udleveres så langt oplaget rækker gratis til
interesserede, der henvender sig til det danske generalsekretariat.
Årbogen, der i en rummelig nøddeskal på
128 sider fortæller om dansk virke i grænse
landet, er uundværlig for den, der vil følge
med i den sydslesvigske hverdag. Her er kor
te beretninger fra alle de områder, hvor et
dansk initiativ udfolder sig. Eller rettere
næsten alle. Thi Sydslesvigsk Vælgerfor
ening nævnes kun på en underordnet plads
i afsnittet »Sønderjysk Arbejderforening og
SSV« - selv om Karl Otto Meyers oversigt
har været offentliggjort i »Kontakt«, burde
den nok have været gentaget her, så meget
mere, som den dengang blev bragt på tysk.

Ligeledes savner man et stykke om den ret
nye dannelse Sydslesvigsk Samråd.
Men bortset fra disse to indvendinger, er
årbogen en god årbog. Konkrete tal under
bygger beretningerne, fremgange noteres
med glæde, tilbagegange med beklagelser og
forhåbninger om, at tab vil blive indhentet.
Karakteristisk for de mange koncentrede
referater af det forløbne års arbejde er de
stadig tilbagevendende bemærkninger om
nødvendigheden af det personlige initiativ.
Medlemstallet i Sydslesvigsk Forening er
for første gang siden 1948 steget - der er et
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plus på 232. Stigningen koncentreres mod
nord - særlig Flensborg by og amt, og den
er altså så stor, at den rigelig opvejer de sta
dig svagt vigende tal mod syd.
Det vil føre for vidt at referere årbogen
beretning for beretning, men nævnes bør
Lars Schuberts lille historiske redegørelse
for Flensborghus. Helhedsindtrykket af den
vel illustrede årbog (et særligt tilskud har
givet muligheder for bedre billedmateriale)

er, at der på alle tænkelige områder sker no
get inden for det danske mindretal - uanset
hvilken alder man har, er der altid et tilbud
parat inden for et eller flere af de fyrre ka
pitler, indholdsfortegnelsen omfatter.
Og skulle nogen være i tvivl om det rette
sted at henvende sig, kan de blot kigge i den
praktiske Sydslesvig-vejviser bag i årbogen
- her findes alle navne, adresser og telefon
numre.
ibs

Dansk Skoleforening for Sydslesvig 1974-75 Årsberetning nr. 51.
Ved skoledirektør Chr. Thorup Nielsen.

Det vigtigste tal i Skoleforeningens årsberet
ning er antallet af elever i de danske skoler
- dette tal er steget med henimod knap halvtrediehundrede siden sidste år, og den ven
tede nedgang - årgangene bliver mindre og
mindre - og har altså ikke vist sig endnu.
Ganske vist er antallet af nye elever i første
klasse faldet med fire, og det vil falde yder
ligere, men indtil videre opvejes nedgangen
dels af, at de årgange, der udskrives i dag,
langtfra er så store som de nye årgange, dels
går eleverne længere i skole, og begge disse
årsager vil virke flere år fremefter. Det fal
dende antal børn i børnehaverne giver en
sikker prognose for tilgangen i skolerne, idet
90 % af børnene i første klasse har gået i
børnehave. I dag går der ialt 6.267 børn i
Sydslesvigs danske skoler.
De samlede udgifter til skolevæsenet var
godt 40 millioner DM. Heraf betaler Dan
mark 26,4 mill., landsregeringen i Kiel 11,25
mill., og sammen med diverse andre tilskud
m.m., blandt andre forældrebetalinger for
børnehavebørn, bliver der et ganske lille
overskud på regnskabet.
I det forløbne år fik man Lyksborgskolen
taget i brug - det er en dejlig, noget utra
ditionelt bygget skole, der kostede 3,5 mill.
DM. Der har været byggearbejder på børne
haver, og endelig forestår udvidelser af en
række skoler; her står de store anlægsarbej
der på Duborgskolen i første række. Man har
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søgt om tilskud fra såvel Det danske Under
visningsministerium som fra tysk side. Be
vilges det sidste, vil det være første gang,
man modtager et sådant tilskud til skolebyg
geri - hidtil har man kun modtaget beskedne
beløb til børnehavebyggeri.
Efter udførlige statistikker over elevtal og
tilsvarende lister over såvel personalemed
lemmer som forældrerådsmedlemmer ved al
le landsdelens skoler og børnehaver følger en
artikel af viceskoleinspektør Hans Andresen:
Tendensen i matematikundervisningen. Det
er naturligvis mængdelæren, der er tale om,
og uden i øvrigt at komme nærmere ind på
alle de discipliner, der nævnes (kombinato
rik, geometri, relationer, funktioner, logik
og meget andet), stiller man sig umiddelbart
tvivlende over for konklusionen: Matematik
er ved at blive et afholdt fag. Og tænker, at
blot børnene lærte den lille tabel, så de kun
ne bruge den, når de f.eks. var på indkøb og
lignende nyttige dagligforeteeelser, ville det
ikke være så ringe.
En interessant sammenligning mellem
dansk og tysk udvikling af undervisnings
formen indenfor matematikken viser, at
mens man i Tyskland stillede lærerne overfor
den færdige undervisningsplan, lod man i
Danmark den enkelte lærer arbejde på egen
hånd med problemerne indtil man i dag er
kommet så vidt, at man med utålmodighed
afventer en undervisningsvejledning.

Historisk billedbog for voksne
Sjauer-Balladen. To gamle sørøverhistorier sat på vers af Albert Wacker og Fritz Fuglsang
og med tegninger af Age Nissen. Forlag August Westphalen, Flensborg. 1975. DM 16,80.

De herlige tegninger er blevet til i to om
gange. De første i 1930, da den dengang
unge kunstner ville øve sig på at fæstne
himmel og hav på papiret og fandt på at il
lustrere en rigtig, gammel sørøverhistorie.
Modelskibet var en gammel skonnert »Alba
tros«, der var bygget i Sønderborg 1870, som
han kendte ud og ind fra skoleskibstogter.
Den daværende chefredaktør på Flensbur
ger Nachrichten så tegningerne, satte sørø
verhistorien om kaptajn Stornæs på vers og
det hele i avisen ved årsskiftet.
Versemålet kalder Wilhelm Busch' humo
resker frem i erindringen, og sproget er en
speciel dialekt, Flensborg-tysk, der forstås
lige godt af alle, spækket som den er med
danske gloser.

Den anden ballade skyldes museumsdirek
tør, Dr. Fritz Fuglsang, hvis versemål er lidt,
men ikke meget, højtideligere. Hovedperso
nen hedder Jan Pepermint, Albatrossen er
blevet til en hvid due, den gruelige hand
ling udspilles delvis på den ene af Okse
øerne, og Jan Pepermint, der ikke er det
mindste mere historisk end kollegaen Stor
næs, får løn som forskyldt, og en forskræk
kelig død.
Illustrationerne til hr. Pepermints grusom
me bedrifter er fra 1944—45 og er malet på
væggene i Marineskolen i Mørvig.
Og nu er der altså blevet en fornem billed
bog ud af de barok-komiske vers og de to
sæt muntre kunstværker.
ibs

Christian IX og hans slægt
Hl. katalog for udstilling på Frederiksborg
22. 11. 1975 - 21. 3. 1976. Udarbejdet af
H. D. Schepelern og Povl Eller.

Dette fine katalog med fem kongelige profi
ler i violette toner på omslaget er et smukt
eksempel på, hvad viden, opfindsomhed, god
smag, sjældne udstillingsgenstande og penge
kan udrette. De tre første faktorer tegner
personalet på Frederiksborg slot med muse
umsdirektør Jørgen Paulsen i spidsen sig for,
pengene kommer fra Carlsbergs Mindelegat
for brygger J. C. Jacobsen, der har betalt
trykningen, og de udstillede genstande er dels
museets egne, dels lånt - henved 2/3 er ud
lånt af medlemmer af kongeslægten, lånt på
andre museer og hos privatpersoner. En del
er kommet fra Sønderjylland, fra Museet på
Sønderborg slot, fra Gram slot og Lyksborg
slot.
Det er 150 år siden, at Frederik VI skæn

kede Glücksborg slot og titlen hertug af
Glücksborg til den daværede hertug Vil
helm af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Beck,
den senere Christian IXs far, og udstillingen
er altså en slags jubilæumsudstilling.
Udstillingens katalog er blevet en lille hi
storisk redegørelse for kongeslægten, og ud
stillingen omfatter malerier, skulpturer, teg
ninger og gaver.
Illustrationerne er fornemme - de kan ik
ke være bedre, men nogle kunstnere har væ
ret dygtigere end andre. Gengivelsen af
Christian IX til hest, malet af Otto Bache,
ser dejlig ud, mens andre portrætter ikke
ligner eller er fortegnede.
To tegninger af prinserne på Amalienborg
er nydelige, og sluttegningerne, to karikatu
rer af regentparret, tegnet i en hastig streg
af Erik Werner, er simpelthen kostelige. De
vidner om en behagelig uhøjtidelighed midt
i alt det fornemme.
ibs.
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Grænselandsdagbog
VED FR. RUDBECK

SYD FOR GRÆNSEN
7. november: I Flensborgforstaden Engelsby
indvies et nyt dansk fritidscenter.
Kruså byggeforening har siden 1961 op
ført ialt 109 selvbyggerhuse.
10. november: Til forbundsdagsvalget 1976
har det tyske socialdemokrati opstillet for
bundsminister Egon Bahr i valgkreds I,
Flensborg-Slesvig og fhv. forbundsminister
Lauritz Lauritzen i valgkreds II Nordfrisland-Ditmarsken.

11. november: I Innsbruck åbnes en konfe
rence til drøftelse af mulighederne for for
bedring af det europæiske samarbejde i
grænseområderne og undersøgelse af men
neskers levevilkår i disse regioner. Fra dansk
side deltager blandt andet professor Troels
Fink.
SSV's byrådsfraktion betegner efter et be
søg sygehusforholdene i Flensborg som old
nordiske og nærmest skandaløse. En yder
ligere udbygning af sygehusene bør derfor
snarest iværksættes.
12. november: Under en jubilæumsreception
i Studie Flensborg under Norddeutscher
Rundfunk oplyser studieleder Rolf Heinrich
Wecken, at man gerne vil bringe mere om
det danske arbejde i Sydslesvig, og de dan
ske organisationer kan uden videre få om
tale af deres arrangementer, når de selv for
syner NDR-studiet med fornødent materiale.
13. november: Flensburger Tageblatt rejser
i en leder spørgsmålet, om danske fritids
hjem som for eksempel Engelsbycentret, der
også har modtaget tysk byggestøtte, alene
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bør forbeholdes det danske mindretals børn
og unge. Under hensyntagen til de tyske til
skud bør huset stå åbent for alle unge i by
en, og der peges på, at byggeriet for så vidt
var overflødigt, da der allerede findes et tysk
fritidscenter, nabo til det danske.
Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers
forretningsfører Karl Kring svarer hertil, at
pleje af dansk sprog og kultur næppe kan
varetages i et tysk center. Desuden er det
SdU's ret selv at bestemme, hvem dørene
skal lukkes op for. Vel er der fra tysk side
ydet 800.000 DM til byggeriet, men Dan
mark har dog ydet den væsentligste andel,
2,7 mill. DM; det er et spørgsmål, om dan
ske skatteborgeres penge skal anvendes til
lokaler, som også benyttes af tyske unge.
14. november: Jens Jessen-skolen i Mørvig,
som for ti år siden kun havde omkring 100
elever, er nu oppe på 242. For at skaffe
plads til en tiltrængt udvidelse har man købt
en naboejendom.
15. november: Amtet Nordfrisland, som i
1970 rådede over ialt 50 børnehaver med
2102 pladser, har siden fået yderligere 24
børnehaver, så den samlede kapacitet nu er
oppe på 3402 pladser. Der findes i amtet p.t.
5600 børn i børnehavealderen. Der er 19
danske børnehaver i amtet med knap 500
børn.
Under grænseregions-konferencen i Inns
bruck peges på, at nordiske løsninger er ide
elle for europæiske grænseregioner.
I Flensborg findes tolv institutioner for
ældre med ialt 785 pladser, heraf 233 plad
ser på plejeafdelinger. Der er brug for 990
pladser for at dække behovet. På Dansk Al
derdomshjem, som netop har fejret sit 25

års jubilæum, er der plads til 80 ældre, her
af 40 på plejeafdelingen.
18. november: 4400 borgere i Nordfrisland
har underskrevet en adresse til fordel for
Nordfrisisk Instituts bevarelse. Også fra Ne
derlandene er der tilsagn om støtte.

21. november: 20 danske og tyske kvinde
organisationer i Flensborg har overfor den
slesvig-holstenske socialminister rejst krav
om ophævelse af byggestoppet for sygehus
byggeri i Flensborg.
22. november: På Grænseakademiet Sankelmark skal en dansk-tysk forskergruppe ar
bejde med udgivelsen af et kilde-katalog
over dansk-tyske forhold i tiden 1800 til i
dag; dette videnskabelige værk, der skal an
vendes af professorer, lærere og studenter
skal suppleres med fire hæfter beregnet til
skoleundervisning.
Niels Bøgh Andersen trækker sig tilbage
som tilsynsrådsformand for Flensborg Avis.
Bladet havde pr. 1/11 7.220 abonnenter. Der
meddeles om en stigning på 40 abonnenter
i indeværende år.
Dansk Skoleforening ønsker en forbedring
af skolebus-tilskudene, således at danske ele
ver ligestilles med tyske elever. Land og amt
yder i dag 150 DM, når hjemkommunen
yder det samme.

24. november: A. P. Møllers Fond stiller
65.000 DM til rådighed til udvidelse af den
danske skole i Medelby.

EF-støtte til egnsudviklingsformål, og ud
taler i øvrigt sin anerkendelse af det dansk
tyske samarbejde over grænsen.
27. november: Ved Kosel har eksperter fra
oldtidsmuseet i Slesvig fundet den første
større vikinge-bygd udenfor Hedeby.
Sydslesvigsk Forening overvejer planer
om en bredere repræsentation fra hele lands
delen på ca. 200 personer, som skal være
organisationens øverste instans.

28. november: Slesvig-Holsten er med 8,9
pct. skov det skovfattigste land i hele for
bundsrepublikken. Landbrugsminister Gün
ter Flessner siger hertil, at det er målet år
ligt at tilplante 400 ha skov. Blandt andet
skal der ved Kating i Ejdersted tilplantes 650
ha, mens andre 350 ha i det ialt 1000 ha
store Kating vad skal udlægges som land
brugsjord.

NORD FOR GRÆNSEN

1. november: I Bov tages en ny flyveplads
i brug.

3. november: Sønderjyllands amtsråd ved
tog den økonomiske støtte til oprettelse af
grænseforsknings-instituttet i Åbenrå. Fra
det tyske mindretals side pegedes på, at det
burde være et dansk-tysk institut.

25. november: Af den 230 km lange dige
strækning i Nordfrisland er hidtil kun 95
km udbygget og forstærket. Der er brug for
kystsikringsprojekter til ialt 520 mill. DM,
om de krævede normer skal nås.

5. november: Industrirådet afholdt i Åbenrå
et planlægningsmøde for sønderjyske indu
strirepræsentanter.
Et nyt fremskudt havdige vil både give
øget kystsikring og betyde indvinding af
800 ha nyt land agerjord, fremgik det af en
rapport forelagt af Samordningsudvalget for
Tøndermarsken.

26. november: EF's kommissær for regional
anliggender George Thomson orienterer sig
i Sydslesvig om mulighederne for at yde

7. november: Den afgåede rektor Georg
Buchreitz, Åbenrå udnævntes til årets »ÆresRumlepotte«.
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9. november: Under stor deltagelse sydfra
afholder det tyske mindretal sin tyske dag.
For den slesvig-holstenske landsregering til
sagde finansminister G. Lausen fortsat tysk
støtte, mens folketingsmand Erhard Jakob
sen udtalte sig for et fortsat samarbejde mel
lem Slesvigsk Parti og Centrum-Demokraterne.
Forbundsminister Egon Bahr erklærede, at
der trods partipolitiske uoverensstemmelser
mellem Kiel og Bonn altid var enighed, når
det drejede sig om det tyske mindretals for
hold.
Mindretallets ungdom er betænkelig ved
det fortsatte valgtekniske samarbejde med
et dansk parti.

11. november: Haderslev Kreditbank har be
stået i 100 år.
Landets største vildtreservat på 10.200 ha
findes omkring halligen Jordsand ud for
Hjerpsted. Jordsand er nu også reservat for
sæler.
13. november: Et regionsteater i Sønderjyl
land eller en sønderjysk landsdelsscene kan
tidligst startes i 1977, fremgår det af de for
handlinger, et særligt arbejdsudvalg har ført
med kulturministeriet.

15. november: Som ny rektor for det tyske
gymnasium i Åbenrå udnævnes studielektor
Hans Jürgen Nissen, tidligere formand for
det tyske ungdomsforbund og byrådsmed
lem i Åbenrå.
18. november: Tønderhus overgår i privat
eje. En »Tønderhus-fond« får fortsat indsigt
med og støtte til kulturelle formål.
Sønderjyllands amt efterlyser statens hen
sigt med de sønderjyske gymnasier, der som
andre statsgymnasier endnu ikke er overført
til amtskommunen, hvilket hindrer planlæg
ningen af nye gymnasier.
24. november: EF-kommissæren for regio
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nalpolitik George Thomson giver under et
besøg i Sønderjylland udtryk for, at der må
ske kan opnås EF-støtte til det nye dige fra
Emmerlev til Silddæmningen, ligesom støtte
til grænseforskningsinstituttet i Åbenrå skul
le være mulig.
En analyse foretaget af Sønderjyllands
Erhvervsråd viser, at der er tendenser i ret
ning af en mere ligelig befolkningsfordeling
mellem øst og vest. Regionalplanlægningen
må derfor indeholde alternativer, der til
godeser dette faktum. På erhvervsrådets ge
neralforsamling opfordredes til etablering af
en flyverute fra Jylland til Hamborg. Der
blev også fremsat ønsker om at man ind
fører nærbanetrafik på dele af det sønder
jyske jernbanenet, ligesom der peges på nød
vendigheden af Alssundbroens snarlige byg
ning.
28. november: Det tyske rekreationshjem
Haus Quickborn i Kollund lukkes på grund
af brandbestemmelser og fredningshensyn.
En forlængelse af motorvejen fra grænsen
op til Skovby vil koste 57 mill. kr. I det
kommende finanslovsforslag er der afsat
78,3 mill. kr. til den sønderjyske motorvej.
I en høj ved Frøslev er fundet to guldspiralarmringe fra tiden 1800-1000 år før
vor tid.
29. november: Gennem en hverveaktion
blandt andet i form af annoncer i danske
dagblade vil de tyske skoler i Nordslesvig
søge at nå ud til en bredere kreds.
I en kommentar siger skolekonsulent P. J.
Sønnichsen, at dette ikke ændrer ved den
tyske skoles fundament, nemlig det at være
en tysk skole. Vi er ikke neutrale sprogsko
ler, siges der.

30. november: Antallet af landbrugsejen
domme i Sønderjyllands amtskommune er
fra 1973-74 faldet fra 9.962 til 9.724.
Indbyggertallet i Sønderjyllands amt steg
fra 1/4 74 til 1/4 75 fra 242.969 til 244.217.

OUGAARDS
Boghandel

Grænselandets liv
Grænselandets sang

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

Haderslev - Tlf. 52 25 71

De gamle jyske
kreditforeninger
JYDSK GRUNDEJER- KREDITFORENING

Og

møder De I

NYJYDSKE KJØeSIADCREDTFOREN'INC

er nu
Syd- og Sønderjyllands store blad

EOREIXIIIXIGEM
D/AIX1IMARK

Herning:
(07) 125300

Århus:
(06) 125300

Idrætshøjskolen I Sønderborg

BOGTRYK . OFFSET . BOGBIND

Th. Laursens Bogtrykkeri A/s
Jernbanegade 8, Tønder, tlf. 7215 50

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

Bent Brier

Sønderjyllands Lånekasse

LØGUMKLOSTER HØJSKOLE

Nørregade 21 . Haderslev . Telefon (04) 52 66 33

5 måneder fra januar. Korte kursus
juni-december.

Kontortid: kl. 9-12

Læs

ANDELSBANKEN
Sønderjyske afdelinger

Dannevirke
Sønderjyllands ældste blad

Haderslev museum
Tlf. 52 2362

Jyllands
Kreditforening

Ladelund
Landbrugs og Mælkeriskole

Museet på Sønderborg slot
Tlf. 422539

Brørup station

Tønder museum
Tlf. 722657

A/S Sønderjydsk Frøforsyning

HADERSLEV
TELEFON NR. (04) 52 27 25

Aabenraa museum
Tlf. 62 2645

Frøavl & Frøhandel
Aabenraa

OVE ARKIL A/S
CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR
HADERSLEV

KREDIT
FORENINGEN
DANMARK

Spare- og Laanekassen

for Hobro og Omegn

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

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

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

Mogens Hemmlngsen
©
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HADERSLEV BANK

HØJSKOLE
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AKTIESELSKAB
SØNDERBORG HANDELSSKOLE
Handelsgymnasium - Handelshøjskole
afdeling
Sdr. Landevej 30 - Tlf. (04) 42 55 25

Selskabs- og udflugtskørsel

MORSØ STØBEGODS

Ruteautomobll-Aktleselskabet

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

for Haderslev Amt og By

Haderslev, tlf. (04) 52 38 55

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

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

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

Økonomiservice Spørg

SPAREKASSEN

