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En side af Hans Jacobsen Skierbecks stambog, 
som opbevares i Det kongelige Bibliotek. Det er 
Jon Jacobsen Venusin, der har skrevet en hilsen 
til sin »kæreste ven og rejsekammerat«. Indførs
len er skrevet i Bratislava »die 3. xbris Anni 
MDLXXIX«, altså 3. december 1579.

Det anførte citat af den græske digter Theo- 
krit lyder: »Gid jeg selv må handle ret og be
hage dem, der lever ret. Denne sandhed har Gud 
givet sin betydning. Det er det bedste for de 
frommes børn, men ikke for de ufrommes«.

Det er betegnende, at Philipp Melanchthon 
har understreget dette sted som det bedste vers 
i hele Theokrit.

Hans
Jacobsen 
Skierbeck og 
hans stambog
AF H. V. GREGERSEN

Studielektor, dr. phil. H. V. Gregersen, Ha
derslev, har bladet i den ældste bevarede 
stambog, der har været i sønderjysk eje. Bo
gen har tilhørt den vidtberejste provstesøn, 
lægen Hans Jacobsen Skierbeck, som fik til
navnet »Jydernes ny Odysseus«.

På grundlag af bogens notater kastes 
strejflys over datidens efterreformatoriske 
kirkekampe.

»Omkring midten af det 16. årh., da rejse
livet efter reformationens omvæltninger be
gyndte et nyt opsving, dukkede stambøgerne 
op og blev gennem tre sekler et fast begreb, 
indtil de i løbet af det 19. årh. forvandledes 
til poesibøger«. Med disse ord indleder over
arkivar, dr. phil. Vello Helk en afhandling 
om stambøger fra det 16. århundrede, som 
det i høj grad lønner sig at stifte bekendt
skab med.1 Ikke mindst for det efterreforma
toriske århundredes vedkommende bringer 
stambøgerne et værdifuldt stof af personal
og kulturhistorisk interesse. De udgør en art 
internationalt kildemateriale på tværs af alle

1. Vello Helk: Stambøger fra det 16. århun
drede i Det kongelige Bibliotek (Fund og 
Forskning, XXI, 1974, s. 7-46). 
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landegrænser, fortæller om personer, som 
den rejsende har truffet, giver førstehånds 
oplysninger om rejseruten og om rejsens 
varighed. De bliver med andre ord et vigtigt 
supplement til den ofte ret sparsomme viden, 
som vi ellers må nøjes med om personer fra 
denne tid.

Den ældste bevarede stambog, der har 
været i en sønderjydes eje, har tilhørt Hans 
Jacobsen Skierbeck (Johannes Jacobeus 
Skierbeck). Men inden vi giver os til at bla
de i denne stambog, vil vi først høre lidt om 
hans herkomst og nærmeste familie.2

Som navnet antyder, var han fra Skær
bæk, født i 1553 som søn af den daværende 
sognepræst Jacob Lauritzen (Jacob Lauren- 
tii), og hans fader var en af de præster, som 
hertug Hans i Haderslev egenmægtigt, dvs. 
uden om Ribe stiftsøvrighed, havde kaldet 
til embedet, efter at forgængeren var død i 
1548.3

Hans Jacobsen Skierbeck havde en ældre 
broder, Andreas Jacobsen eller, som han på 
latin kalder sig: Andreas Jacobi Scerbeccius. 
Han havde på hertugens bekostning besøgt 
gymnasiet i Bordesholm i Holsten og havde 
derefter studeret teologi på universitetet i 
Rostock. Det var på den tid det mest søgte 
nordeuropæiske universitet, og det var et 
sted, hvor en gammeldags luthersk rettroen
hed og praktisk fromhed med ståsted i den 
hellige skrift var sat i højsædet.

Han var derfor efter afsluttende studier 
vel skikket til at være præst i sit hjemlands 
kirke. Han blev i 1586 diakon, dvs. med
hjælper hos sin fader, derefter kom han i 
1590 til det nærliggende Visby som sogne
præst, men kaldtes efter faderens død i 1598

2. Smlgn.: Humanister fra Skærbæk præste
gård (Sønderjysk Månedsskrift, 1951, s. 81- 
84). En række uheldige ordstillinger og fejl
skrivninger i denne artikel skyldes manglen
de korrekturlæsning.

3. RA. De sønderjyske fyrstearkiver. Hans den 
Ældre. Sager på papir. D 40 III; H. V. Gre
gersen: Plattysk i Sønderjylland, s. 304. 

tilbage til sit fødesogns kirke, hvor han 
endte sine dage i 1619. Fra 1606 var han 
tillige Hviding herreds provst.

Andreas Jacobsen skal have været en me
get lærd mand, der førte en omfattende la
tinsk korrespondance med mange af sin sam
tids kendte mænd. Hans datters sønnesøn, 
sognepræsten i Løjt, Wilhadus Fabricius 
(født 1651, præst 1686-1725), har efter si
gende været i besiddelse af omved 300 bre
ve, hidrørende fra denne brevveksling. Hvis 
disse breve ikke var gået tabt, ville de have 
kunnet udgøre et udmærket supplement til 
provst Johannes Pistorius' brevsamling fra 
omtrent samme tid.4 Vi må erkende, at det 
ofte kun er sparsomme smuler, der er levnet 
os fra hine svundne tider, men vi aner lige
som i et glimt den betydning, som præste
gårdslivet fik for den kulturelle udvikling i 
den lutherske verden. Der er ingen tvivl om, 
at Skærbæk præstegård i hine tider har væ
ret at anse for en lille kulturoase.

Der kendes et lille rim, som den lærde 
Skærbæk-provst skal have sat sin lid til. Det 
lyder: »Når modgangs bølger på mig slår, 
på Guds lam mit trygge anker står«. Hvad 
han kan have haft af modgang, ved vi ikke; 
han slap i hvert fald for at opleve den tra
gedie, som hans søn og efterfølger i embe
det, Hans Andersen (Johannes Andreae)5, 
kom ud for, da han i 1627 under et skæn
deri med sin kaldsfælle, Christen Billum fra

4. Quattuor Centuriæ Epistolarum. Provst Jo
hannes Pistorius' Brevsamling 1541-1605 
(1614), udg. A. Andersen 1971.

5. Otto F. Arends: Gejstligheden i Slesvig og 
Holsten fra Reformationen til 1864, I, s. 16 
(under: Andresen).

Hans Andersen savnes i Th. O. Achelis: 
Matrikel der Schleswigschen Studenten både 
under opslagsordet Andersen og Andresen/ 
Andreae. M.h.t. sådanne mangler, se: Vello 
Helk: Slesvigske Studenter. Nogle kritiske 
bemærkninger i anledning af Ths. O. Ache
lis' matrikel (Personalhistorisk Tidsskrift, 
1967/68, s. 185-208).
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Brøns, kom for skade at dræbe denne med 
et knivstik.6 Det var et hedt blod, der rulle
de i årerne på den tids mennesker, og i ad
skillige tilfælde forekom det også, at præ
ster deltog i tidens umådeholdne drikkeri.

Straffen måtte naturligvis blive embedets 
fortabelse, men han slap for at bøde med 
livet, åbenbart fordi man erkendte, at de 
begge i deres fuldskab havde været fra for
standen, og retten lod sig dertil overbevise 
om, at den ulyksalige drabsmand havde 
handlet i nødværge. Et par år senere fik han 
et kongeligt oprejsningsbrev, der gav ham 
ret til at søge embede uden for de jyske stif
ter, altså på steder, hvor man kunne for
mode, at hans misgerning ikke var kendt. 
Men folk følte sig i hine tider mærkeligt 
bundne til deres snævreste hjemegn, og den 
afskedigede præst foretrak derfor at tilbrin
ge resten af sine dage som privatmand i det 
hyggelige Ribe.

Men tilbage til den gamle Skærbæk- 
provsts anden søn, Hans Jacobsen Skier- 
beck. Han er nok så interessant, for hans 
liv fulgte ikke de vante baner. I sine studie
år kom han længere omkring end de fleste 
af sine samtidige, og takket være hans stam
bog er vi i stand til at rekonstruere hans 
omflakkende rejseliv, der i eftermælet bi
bragte ham tilnavnet Cimbrorum novus 
Ulysses (dvs. jydernes nye Odysseus).7

Det er rektor Johannes Moller, der ved at

6. Se herom nogle gamle optegnelser fra Ribe: 
»Anno 1627 den 2. octob. slog hr. Hans i 
Skierbek hr. Christen i Brøns ihiel med en 
knif, dog samme hr. Christen slog til han
nem først med sin kniv. Derefter fik hr. 
Hans Kongelige Maytt.s brev oc oprejsning, 
at hand motte fange kald igien« (Ole Degn: 
Livet i Ribe 1560-1700 i samtidige opteg
nelser, s. 191).

7. Cimbria Literata, I, s. 583-584. Ved Cimbria 
forstår Moller egentlig den del af den jyske 
halvø, der ligger syd for Kongeåen. Tilnav
net kan derfor med samme ret oversættes 
»slesvig-holstenernes nye Odysseus«. 

fortælle dette i sit store litterærhistoriske 
værk Cimbria Literata. Han har utvivlsomt 
kendt Hans Jacobsen Skierbecks stambog. 
Den var da i Andreas Hojers besiddelse. 
Sønnen, O. H. Moller, har senere ejet den, 
og nu findes den i Det kongelige Biblioteks 
samlinger, smukt udført i et samtidigt per
gamentsbind.8

Den første indførsel i denne bog stammer 
fra 1579, og den er skrevet i »ungarernes by 
Pressburg« (nu Bratislava i Slovakiet). Skier- 
beck bliver heri takket af sin »kæreste ven 
og fælle på lange rejser, Jonas Jacobus 
Coronensis«. Denne latinske navneform 
dækker over den senere professor ved Kø
benhavns universitet, Jan Jacobsen Venusin, 
der i sine unge år kaldte sig Coronensis ef
ter Landskrona, hvor hans fader på den tid 
var sognepræst. Først senere antog han nav
net Venusin efter øen Hven, hvor hans vug
ge havde stået.9

Om de to venner har fulgtes ad på den 
videre rejse, som stambogen oplyser os om 
for Hans Skierbecks vedkommende, ved vi 
ikke. Skierbeck derimod kom til Venezia, 
Padova, Verona, Bergamo, derefter til 
Schweiz, hvor han besøgte Genéve, Lausan
ne, Bern, Zürich og Basel. I Zürich skrev 
han sit eget navn den 31. januar 1580. Fra 
Schweiz gik turen over Strassburg (nu Stras
bourg), Tübingen, Speier, Worms, Mainz, 
Aschaffenburg, Fulda, Jena, Leipzig, Halle 
til Wittenberg, hvor Skierbeck findes ind
skrevet i universitetets matrikel den 25. juni 
1580, og her blev både han og vennen Jon 
Jacobsen Venusin promoveret til magister, 
så mon de ikke alligevel har fulgtes ad?

Det har øjensynligt været mest passen
de efter et så langt ophold i romersk-ka- 
tolske og reformerte egne at afslutte rej
sen i lutherdommens højborg Wittenberg.

8. Ny kgl. Samling 396 g (8°). Oplysningen 
om de tidligere ejere findes på bindets inder
side.

9. Dansk Biografisk Leksikon, XXV, s. 327- 
329 (Bjørn Komerup).
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Men i Wittenberg levede endnu Philipp Me
lanchthons ånd, og der er næppe tvivl om, at 
Hans Jacobsen Skierbeck og hans rejsefælle 
Jon Jacobsen Venusin begge har hældet til 
den filippistiske opfattelse af kristendom
men med dens tilnærmelse til Calvins teo
logi.

Om Venusin ved vi, at han blev suspen
deret i 1588 efter kun fire års præsteger
ning. Sagen blev ganske vist bilagt i minde
lighed imod løfte om korrekt at iagttage de 
fastsatte kirkelige ceremonier, men på den 
baggrund har det næppe været ham ukært 
at overtage en stilling som professor i fysik 
ved Københavns universitet, da den blev 
ham tilbudt i 1600.

Vor gode skærbækker har sikkert været af 
samme åndelige observans. En opmærksom 
læsning af hans stambog kan kun bekræfte 
denne opfattelse. På rejsen gennem Tyskland 
gjorde han ophold i Philipp Melanchthons 
fødeby Bretten (i Kraichgau sydøst for 
Speier). »Die Kron wir thin zu Bretten«, Ju
stina Schwartzerdin, fik da lov til at skrive 
sit navn i stambogen, ene af alle kvinder og 
ene ulærd blandt alle boglærde. Med synlig 
glæde har han tilføjet, at den pågældende 
krokone var Melanchthons broderdatter.

Efter det lange udenlandsophold synes 
han at have hvilet ud et års tid. Den eneste 
notits fra året 1581 er en spagfærdig med- 
delse om, at han er i kost hos Jørgen Han
sen Hører »udi Riffue« (Ribe). Måske har 
han da boet hos sin gamle lærer fra latin
skoletiden. Den sædvanlige studievej fra 
Ribe gik til København, og en enkelt oplys
ning tyder også på, at han har studeret her, 
inden han tog på langfart. Den 8. juni 1577 
berettes der i universitetets akter om klam
meri og slagsmål mellem kommunitetets 
provst og en student Hans Skarbech i en 
boglade og i provstens egen gård. Den be
kendte Niels Hemmingsen fældede dom i 
denne sag, og den blev til ugunst for prov
sten, mens studenten - sikkert Hans Skier- 
beck - klarede frisag.10

Det har derfor næppe været ukendte veje, 
han betrådte, da han i 1582 var i Køben
havn. Undervejs til hovedstaden fandt han 
lejlighed til at opsøge vort lands dengang 
kendteste videnskabsmand, teologen Niels 
Hemmingsen. Beviset herfor er en indførsel 
i stambogen: »H. Nicolaus Hemmingius 
ætatis sua 70« (d.e. i sin alders 70. år). Niels 
Hemmingsen var dengang vort lands føren
de teolog, men han var just ikke i kridthuset 
hos de ortodokse lutheranere. I 1579 havde 
Frederik II afskediget sin europæisk berømte 
teologiprofessor, der derefter henlevede re
sten af sine dage i Roskilde, og det var alt
så her, Hans Jacobsen Skierbeck opsøgte 
ham.

Han har uden tvivl haft mange hilsener 
med til sin gamle professor, for går man 
navnestoffet efter, som stambogen indehol
der, finder vi adskillige af de kendteste re
formerte blandt dem. Der er således de re
formerte teologer Johann Stuckius og Hein
rich Bullinger fra Zürich, der begge var de 
ledende forkæmpere for de zwinglianske 
tanker på den tid. Den lærde humanist og 
pædagog Johann Sturm i Strassburg kan 
ligeledes regnes blandt disse. Interessant er 
også hans møde med den græske flygtning 
Franciscus Portus Cretensis (d.e. fra Kreta). 
Denne mand havde på grund af sine an
skuelser måttet rømme de romersk-katolske 
lande og søge tilflugt i Genéve. Da Skier- 
beck nogen tid senere kom til Heidelberg, 
opsøgte han også sønnen Æmilius Francisci 
Porti, som ligeledes indskrev sit navn på et 
blad i stambogen.

Til Heidelberg kom Skierbeck på sin an
den store udenlandsrejse i 1583. Rejseruten 
gik denne gang over Lübeck, Hamburg, Lü
neburg, Braunschweig, Bamberg, Heidelberg, 
Strassburg og Freiburg im Breisgau til Basel. 
Det synes, som om han under sit ophold 
derhjemme er nået til fuld klarhed over, at

10. H. F. Rørdam: Kjøbenhavns Universitets Hi
storie fra 1537 til 1621, II, s. 687. 
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han ikke kunne forvente at skabe sig en teo
logisk løbebane i det luthersk-ortodokse 
Danmark. Afskedigelsen af Niels Hemming- 
sen har fortalt ham, hvor alvorligt den of
ficielle kirke tog på afvigere, og Hans Ja
cobsen Skierbeck har utvivlsomt været end
nu længere ude i afvigelser end Niels Hem- 
mingsen og Jon Jacobsen Venusin.

I Genéve havde han nemlig besøgt Theo
dor Béza, der efter Zwinglis og Calvins død 
blev regnet for den ledende kraft inden for 
den reformerte kirke. Det var ingenlunde en 
anbefaling for en vordende præst i en lu
thersk kirke at have denne mands navn på 
et blad i sin stambog. Han ville omgående 
af enhver rettroende lutheraner blive be
skyldt for at være kryptocalvinist, med an
dre ord en mand, der i sit hjerte havde til
sluttet sig den calvinske kristendomsopfat
telse, og noget sådant var netop i disse år 
blevet bandlyst overalt inden for lutherdom
men. I Martin Luthers hjemland, Kursach
sen, blev denne bevægelse siden 1574 for
fulgt på det voldsomste. Dens ledere var 
blevet fængslede, ja i nogle tilfælde endog 
henrettede. Inden for Slesvig stift måtte alle 
vordende præster siden 1574 forpligte sig på 
superintendenten Paul von Eitzens præsteed, 
ifølge hvilken de skulle »hade og fordømme 
den gudsbespottelige lære«, som de tre re
formerte teologer, Zwingli, Calvin og Béza, 
havde været foregangsmænd for.11 Og i 
kongeriget Danmark lod Frederik II i 1575 
under pres fra sin svoger, kurfyrsten af 
Sachsen, sine teologer sammenkalde til et 
møde på Københavns slot, hvor de - oven- 
ikøbet under trusel om dødsstraf - fik be
sked på at lære enfoldigt efter den augsburg- 
ske trosbekendelse. Niels Hemmingsen hav
de været en af dem, der havde afgivet dette 
løfte, men da hans bog Syntagma, indehol-

11. Johann Melchior Krafft: Ein Zweyfaches 
Zwey-Hundert-Jähriges Jubel-Gedächtnis, s. 
388 ff.; H. V. Gregersen: Niels Heldvad, s. 
63-64.

dende en calvinsk nadveropfattelse, i 1578 
blev genoptrykt i uforandret skikkelse i Ge
néve, måtte det føre til hans afskedigelse.12

Den danske regerings holdning i dette 
spørgsmål var således klar nok, og Hans 
Jacobsen Skierbeck kunne derfor ikke mere 
være i tvivl om, hvilken vej vinden blæste. 
Som teolog ville han møde lukkede døre, og 
han har da besluttet sig for det medicinske 
studium. Måske var det for at hente råd og 
vejledning i denne sag, at han den 20. sep
tember 1582 havde opsøgt lægen, professor 
Anders Lemvig i København. Han valgte at 
rejse til Basel, hvis universitet på den tid 
nød stort ry blandt medicinstuderende.

I Basel kan han næppe have undgået at 
gense sin landsmand, den senere fysiker og 
læge Anders Krag, som han havde mødt i 
Worms i marts 1580. De har sikkert været 
gamle kendinge fra skoleårene i Ribe og fra 
studieårene i København.13 Nu var Anders 
Krag en art fagfælle, optaget af at studere 
filosofi, fysik og medicin, idet det bør be
mærkes, at studiefagene på den tid indgik 
helt anderledes i en enhed end nuomstun
der.14

Det videre rejseliv oplyser Hans Jacobsen 
Skierbecks stambog ikke noget om. Kun en 
indlagt seddel i stambogen fra den 13. marts 
1588 giver den oplysning, at Skierbeck sam
men med Christen Barnekow og brødrene 
Jacob og Mogens Ulfeldt agtede sig til Je
rusalem og derfor fik meddelt en dispensa
tion for fastepligten på tyve dage. Ifølge

12. Dansk Biografisk Leksikon, X, s. 52-63 
(Bjørn Kornerup).

13. Dansk Biografisk Leksikon, XIII, s. 216-218 
(R. Paulli).

14. En anden landsmand i Basel var Morten 
Knudsen Knardorph, i hvis stambog Skier- 
beck skrev sig den 19. maj 1583 mod til 
gengæld at få hans autograf i sin egen stam
bog. Om denne landsmands videre skæbne, 
se: Kirkehistoriske Samlinger, 2. rk., III, s. 
658-666 (H. F. Rørdam); Fund og Forsk
ning, XXI, 1974, s. 17-18 (Vello Helk).

369



Moller skal han være kommet endnu videre 
omkring, nemlig til Asien og Afrika, måske 
endda til Indien og Kina,15 men herom tier 
de samtidige kilder.

Derimod ved vi, at hans just nævnte rej
seledsager, Christen Barnekow, fra Basel 
kom til Siena og Padova og derefter foretog 
rejser til Grækenland, Tyrkiet, Syrien, Pa
læstina, Ægypten og Abessinien og først 
vendte hjem til Danmark i 1591.16

Også hans to andre rejsekammerater kom 
vidt omkring. Den senere rigskansler, Jacob 
Ulfeldt, var 1588 i Siena, derefter på Sicilien 
og Malta og rejste fra Venezia til Græken
land, Konstantinopel, Rhodos, Cypern, Syri
en og Ægypten. I 1590 var han tilbage i Pa
dova for derefter at rejse hjem over Spanien, 
Frankrig og Holland. Om hans broder, rigs
admiralen Mogens Ulfeldt, hedder det, at 
han som »magister Magnus« i nogen tid 
mellem 1587 og 1590 havde deltaget i mal
teserriddernes kampe mod tyrkerne.17

Som man vil se, er de tre mænds rejse
ruter i hovedtrækkene ens, og det er derfor 
rimeligt med hjemmel i Mollers lidt løsere 
angivelser at antage, at Hans Jacobsen Skier- 
beck inden for tidsrummet 1588 til 1590 har 
deltaget i den lange rejse til Jerusalem og 
vel videre derfra til Ægypten, hvor der i 
Alexandria vil have været gode skibsmulig
heder for at vende tilbage over Venezia. 
(Jacob Ulfeldt havde jo i 1590 været i det 
nærliggende Padova).

Den 16. maj 1588 var Hans Jacobsen 
Skierbeck blevet indskrevet i universitets
matriklen i Siena. Som student fra Køben
havn var han »Danus«, men han lod sig 
samtidig meget gerne optage i den »tyske 
nation«, oplyses det.18 Studenterne blev på 
den tid optaget efter »nation«, og de nordi-

15. Jvf. note 7.
16. Dansk Biografisk Leksikon, II, s. 170-171 

(C. O. Bøggild Andersen).
17. Dansk Biografisk Leksikon, XXIV, s. 481- 

483 (J. A. Fridericia); s. 488-489 (Henry 
Bruun).

ske studenter, der var nået så langt bort 
hjemmefra, tilsluttede sig gerne den »tyske 
nation«. Tilbage i Basel var han først i 
1590, og nu havde han nået en alder, hvor 
det måtte være slut med en tilværelse som 
studerende. Den 16. marts 1591 tog han 
derfor doktorgraden i medicin ved det be
rømte schweiziske lærdomssæde. Endnu 
samme år nedsatte han sig som læge i Lü
beck.

Resten af hans liv er kun kendt i meget 
store træk. Han skal have nået et stort ry 
for sin faglige dygtighed og blev meget søgt 
med en solid velstand til følge. Han kunne 
derfor tillade sig at skænke den dengang 
ikke ubetydelige sum af 500 mark til sin 
fædrene kirke. »De kercke darin er gedöfft 
Inwendig zum vermalen und staf feren«, hed
der det i meddelelsen om denne donation til 
Skærbæk kirke.19

Dåben var den samme for romerske ka
tolikker, for lutheranere og calvinister. Er 
det dette fællesskab tværs over skellene, han 
har villet fremhæve? Ordvalget kunne tyde 
på det. Det må antages, at donationen er 
ydet inden 1627, altså mens hans slægt end
nu sad i Skærbæk præstegård. Selv blev han 
efter den tids forhold en gammel mand. Han 
døde den 27. juni 1633, 80 år gammel.20

18. »Danus nomen suum lubentissime reliquit 
inclytae Germanicae nationi« (Th. O. Ache
lis: Matrikel der Schleswigschen Studenten 
1517-1864, I, nr. 614). Smign. iøvrigt: Th. 
O. Achelis: Schleswigsche Studenten auf 
italienischen Universitäten (Genealogie und 
Heraldik, 1951, s. 43-47).

19. Carsten Petersen: Kirker i Tørninglen Prov
sti (Sønderjyske Årbøger, 1939, s. 191); 
Danmarks Kirker, Sønderjylland, Tønder 
Amt, s. 1256/332.

20. En biografi af Hans Jacobsen Skierbeck ved 
H. F. Rørdam findes i Brickas Dansk Bio
grafisk Leksikon. En fortegnelse over navne 
på danskere i stambogen findes i Kirkehisto
riske Samlinger, 2. rk., III, s. 664, ligeledes 
ved H. F. Rørdam.
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Jacob Michelsens gård 1975.

»Gården i Kolstrup«
AF MORTEN KAMPHÖVENER

Jacob Michelsens gård i Kolstrup er blevet 
mindre og mindre. Markerne er solgt fra, 
avlsbygninger er nedrevet, og i dag står ho
vedbygningen ene tilbage. Men dens eksi
stens fremover er sikret.

Huset er nu rammen om et lille egnsmu
seum, som er resultatet af fysioterapeut An- 
ne-Helene Michelsens energiske indsats.

Her kan man se arvede og erhvervede 
gamle møbler og arbejdsredskaber, der har 
været anvendt i stue og køkken af tidligere 
generationer.

Redaktør Morten Kamphövener, Åbenrå, 
skriver om den gamle gårds beboere og byg
ninger gennem århundreder.

En undersøgelse af Jacob Michelsens slægts
gård Li. Kolstrup, der har været i slægten 
Michelsens eje siden 1847, viser at den først 
omtales i Åbenrå's jordebog 1535, idet der 

her er nævnt fire gårde, som derefter gen
nem 200 år er optaget i skatteregistret. 1609 
er seks gårde opført under amtet, af hvilke 
de to året forud var overgivet til folkene i 
Åbenrå for 100 daler i årlig leje, men senere 
kom under Brundlund ladegård. De fire går
de er opført på Mejers kort fra 1641 og des
uden en gård på V2 otting, som ejedes af 
provsten; denne havde desuden et kåd ved 
Kilegård, ligeledes under Kolstrup.

Men der er ingen tvivl om, at gårdene er 
langt ældre. Det menes, at Kolstrup som 
landsbyanlæg, en udflytning fra adelbyen 
Opnør, stammer fra tiden mellem vikinge
tiden 800-1050 og Valdemarernes tidsalder 
fra 1157-1241. For den Michelsenske gårds 
vedkommende findes der et særligt vidnes
byrd om, at den har været bosted langt til
bage i tiden. Ved en restaurering i 1962 
fandtes der nemlig en halv meter under køk-
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Gammel svingkærne fra Als. 
Den blev hængt op i kæder ved 
komfuret, så det var let for hus
moderen at holde den i sving. 
Kærnen kunne rumme et par 
hundrede potter fløde.

kengulvet et gammelt ildsted, bestående af 
otte store sten, som lå i en aflang kreds un
der et lag aske på en halv meters dybde. I 
askelaget og omkring ildstedet fandtes flere 
partikler af plantedele, en enkelt knogle, en 
lille rund kugle og et lille stykke potteskår 
eller lignende. Fundet er af museumsinspek
tør Neumann blevet opmålt og fotograferet 
til brug for en nærmere undersøgelse.

Hvornår gården er blevet opført over dette 
ildsted, der kan stamme fra en meget tidlig 
bebyggelse, er det umuligt at fastlå. Den har 
formentlig gennem tiderne været ombygget 
nogle gange, og af den nuværende skikkelse 
fremgår det, at stuehuset er opført på syld.

Af synlige overleveringer kan nævnes, at 
der ved ombygningen 1937 stod en egestolpe 
ved indgangen til en veranda, hvor den var 
blevet indbygget 1888. Den har årstallet 
1620, men lignende de stolper, der endnu 
står i bryggerset. løvrigt omtales gården og
så 1635, da fællesmarken »Langbjerg« blev 
opdelt til de fire her nævnte gårde, som ind
til da havde været fæstegårde under det af 
bispen i Slesvig oprettede fogderi i Svab- 
sted, men nu overgik i den gottorpske her
tugs eje, hvor den forblev indtil 1713, da 
Slesvig inddroges under kronen. Først 1900 
blev Kolstrup indlemmet i Åbenrå købstad.

Udviklingen af landbrugsdriften i Kol
strup har været tidlig i gang. Professor 
Troels Fink har i sin bog »Udskiftningen i 
Sønderjylland indtil 1770« påvist, at Åbenrå- 
borgerne allerede 1599 og 1600 havde man
ge løkker i særlige indhegninger på Kolstrup 
mark, for hvilke de måtte erlægge en speciel 
afgift til hertugen. Det ses også, at hertug 
Johan Adolph 1608 nedsatte en kommission, 
som skulle undersøge, hvorledes det stod til 
med indhegningen i Åbenrå art. Den bestod 
af herredsfoged over Slogs herred, Nis Hin
richsen, Hoptrupgård, amtsskriver i Løgum
kloster Wulf Kalundt, der havde bopæl i 
Åbenrå i ejendommen »Possekjær«, hvor nu 
Flensborgvej ligger, og dennes svigersøn, 
amtsskriver i Åbenrå, Claus Esmarck, senere 
byens borgmester.

Som det ses, gik udviklingen i retning af 
udskiftning. Borgerne i Åbenrå havde indtil 
1638 fællesgræsning på to øde bol sammen 
med bønderne i Kolstrup, og da dette fælles
skab nu blev bragt til ophør ved inddragnin
gen, protesterede de, men uden resultat. Der 
med var udskiftningen en kendsgerning, 
endog på et usædvanligt tidligt tidspunkt.

Det kunne være fristende at skildre de 
forhold, der vedrører de fire Kolstrupgårde 
og de fem kåd, der sammen med dem næv-
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Tintallerkenerne er mærket med års
tallet 1742. Både tallerkenerne, der 
vejer omtrent halvandet pund styk
ket, og tinterrinen kom til gården i 
Kolstrup, da Anne-Helene Michel
sens oldemor drog ind som brud i 
1847. Hun fik dem med sig fra 
Østergård i Frørup.

nes i skatteregistret for Kolstrup fra 1704 til 
1736, men vi må her nøjes med en omtale 
af Jacob Michelsens gård, som var den næst
største af de fire. Så vidt ses sad Matz Mat
zen indtil sin død 1649 på den Michelsenske 
gård. Han blev født i Kolstrup og døbt i 
Åbenrå kirke 11/2 1579, og blev således 70 
år gammel.

1704 nævnes Mathias Jessen som fæste
bonde på gården. Mathias Jessens gårdbyg
ninger bestod da af 10 fag sædehus (stue
hus), et såkaldt korshus (en udbygning med 
kvist), desuden 7 fag lo og stald, en lade på 
11 fag og en mindre på 4 fag. Gårdens be
sætning og inventar bestod af 4 plovheste, 
et føl, 4 køer (+ en kirkeko), 17 stk. ung
kvæg, 10 får, 3 svin, 3 bistader, 2 vogne og 
en plov. Af skatteregistret ses det, at han er 
ansat til 44 rdl., 44 sk. i årlig skat, et i for
hold til gårdens avl og produktion stort be
løb og en følge af tidens tyngende skatter. 
Gårdens udsæd er opgjort til 2V2 tdr. rug, 
IV2 tdr. boghvede, 2V2 tdr. byg, IV2 tdr. 
byg af en anden sort, 5 tdr. havre og der hø- 
stedes 38V2 læs (Fuder) hø.

Af et inventarium, der optoges fem år 
senere, 1709, fremgår det, at besætningen 
nu består af 4 gamle heste, 3 unge heste, 2 
føl, 8 stk. ungkvæg, 4 køer, 1 kirkeko, 2 kal
ve og 5 stude. Udsæden var nu 3 tdr. 4 sk. 
gøderug, 4 tdr. havre, 3 tdr. byg og 1 tdr. 
boghvede. Sædehuset, lade og stald er nu i 
inventariet opført med 18 fag (det bemær
kes, at disse bygninger er opført for mange 
år siden). Endvidere 4 fag stald i temmelig 
god stand, 17 fag stald, som er i temmelig 
god stand. Gårdens størrelse er som i 1704 
ansat til IV2 otting. Den årlige skatteafgift 
er nu steget til 50 rdl.

En sammenligning mellem de to opgørel
ser over besætning og udsæd viser, at der i 
løbet af de fem år er sket en reduktion af 
besætningen, en vis omlægning med hensyn 
til korndyrkning med mindre udsæd, en op
lysning, der kan være af landbrugshistorisk 
interesse.

Mathias Jessen døde den 1. juni 1712.
I det følgende skal der gives en oversigt 

over gårdens ejerforhold fra 1732 til 1961.
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Bunde Petersen (1732-1761) var født på 
Brunde Teglværk, som søn af Peter Bundesen 
(død 26. maj 1705) 1693 (døbt den 23. april) 
og døde i Kolstrup i januar 1743. Han blev gift 
den 9. oktober 1732 med Christina Jürgensen 
(hun kaldes også Nissen eller Røde, og hun var 
vistnok fra Rise sogn), der døde (eller blev be
gravet) den 13. november 1761. Bunde Petersen 
står i skatteregistret med 54 rdl. 21 sk.

Jürgen Bundesen (1761-1780) var søn af 
Bunde Petersen. Han var født (1736) i Åbenrå 
sogn og blev døbt den 31. marts 1734, og han 
døde i Kolstrup den 20. december 1778. Han 
blev gift 1. gang den 11. december 1761 i Kol
strup med Hedewig Diedrichsen, der var født i 
Åbenrå sogn og døbt den 20. maj 1742; hun 
døde i Kolstrup den 9. oktober 1763. Jürgen 
Bundesen blev gift 2. gang i Kolstrup den 22. 
november 1766 med Kirsten Jessen, der var dat
ter af Jes Møller på Runde Mølle i Løjt sogn. 
Hun blev gift 2. gang i Åbenrå den 9. marts 
1780 med

Hans Hanssen Bomskov (1780-1798), der 
var født i Ris-Jarup i december 1738, og som 
døde i Ris-Jarup den 22. januar 1814.

Bunde Bundesen (1798-1824) var søn af Jür
gen Bundesen og Kirstina Jessen. Han var født 
i Kolstrup den 16. september 1767 og døde i 
Kolstrup den 20. marts 1826. Han blev gift i 
Kolstrup den 23. november 1797 med Catharina 
Petersdatter, der var født ca. 1769 enten i Sot
trup i Bylderup sogn eller i Højst sogn. Hun 
døde i Åbenrå den 31. maj 1842.

Boy Andreas Petersen (1824^1826) var født i 
Djemæs, Hoptrup sogn den 25. december 1796. 
Han blev gift med Bunde Bundesens datter Chri
stina Bundesen, der var født i Kolstrup den 26. 
december 1803.

Andreas Petersen (1826-1829) var broder til 
Boy Andreas Petersen og født i Dj ernæs den 17. 
januar 1799. Han blev gift i Hoptrup den 18. 
juni 1825 med Ingeborg Rudbek, der var født i 
Sønderballe den 28. november 1800.

Johan Hansen (1829-1831), vognmand og 
postholder i Åbenrå, var født i Åbenrå den 16. 
maj 1790 og døde i Åbenrå den 1. april 1850. 
Han var gift med Anna Catharina Lorenzen, der 
var født i Jernvedlund, og som døde i Åbenrå 
den 1. oktober 1847, 68 år gammel.

Christian Nissen (1831-1847 (eller Nielsen)

Jepsen Schmidt var født i Stubbæk den 3. ja
nuar 1797 og døde i Åbenrå den 26. januar 
1851. Han blev gift i Ensted den 25. september 
1831 med Anna Rossen, der var født i Stubbæk 
den 28. februar 1805, og som døde i Åbenrå 
den 7. marts 1857.

Hans Madsen Møller (1847-1873) var født i 
Frørup den 20. juli 1810 og døde i Kolding. Han 
blev gift den 29. maj 1846 i Frørup med Mag
dalene Dampe, født den 20. januar 1809 på 
Østergård, Frørup sogn, død den 22. januar 
1886 i Kolstrup.

Ole Friis og Søren Jørgensen Damkær (11/11 
1873-25/11 1873) ejede gården i 14 dage fra 
11.-25. november 1873, da de solgte den til

Jacob Michelsen og hustru Karen Hansen 
(1873-1931), født Møller, datter af ovennævnte 
Hans Madsen Møller, Jacob Michelsen blev født 
den 29. januar 1845 i Åbenrå og døde 1899 i 
Kolstrup. Karen Michelsen blev født den 30. 
juni 1847 i Kolstrup og døde den 11. maj 1931 
i Kolstrup.

Jacob Michelsen (1931-1955), født den 26. 
november 1875 i Kolstrup, død den 24. juni 
1955 i Kolstrup. Gift med Ella Christine, født 
Andresen, født den 4. juni 1877 i Åbenrå. Går
den blev overtaget ved arveskifte 1931.

Ella Michelsen (1955-1961), død den 16. 
marts 1961 i Kolstrup.

I det følgende skal der gives en skildring af 
gårdens nyere historie med de ændringer af 
bygningerne, som har fundet sted i løbet af 
80 år.

Før ombygningen i 1888 var gården end
nu den gamle oprindelige énlængede gård
type, det vil sige at gården bestod af én 
længe, hvor beboelsen var i den venstre og 
staldene med dyrene i den østre længe, med 
det åbne ildsted i midten. Denne gårdtype 
ved vi peger helt tilbage til jernalderen, tiden 
omkring Kristi fødsel.

Mads Michelsen, der var ført 1873, kunne 
1958 fortælle, hvorledes gården så ud i hans 
barndom før 1888.

Fra vejen, der fører op til Damms Tegl
gård, kom man ind på gårdspladsn ad en
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Vindepinden, som Anne-Helene Mi
chelsen står med i hånden, er et prak
tisk lille redskab, der er gået i glem
mebogen.

Garnvinden derimod bruges i dag i 
mange hjem - måske er den gamle 
garnvinde på bordet lidt tungere i ud
førelsen, men ideen i konstruktionen 
er den samme.

indkørsel, der på venstre hånd havde selve 
gårdhuset, på den højre hånd en vognport. 
Lidt længere fremme bagved brønden var 
»Aftægtet« bygget vinkelret udfra beboel
sen. Til højre ude på gårdspladsen lå to byg
ninger parallelt med gårdhuset, øst-vest; 
den ene var gårdens smedie, den anden var 
indrettet til kreaturer og til en daglejerbolig. 
Lidt ud fra hjørnet mellem aftægtet og be
boelsen var indgangsdøren, som førte ind i 
bryggerset, til højre lå aftægtsstuen, til ven
stre gik en dør ind i gårdens køkken, hvor 
det åbne ildsted lå lige overfor.

Køkkenets placering og størrelse er den 
samme den dag i dag, og ligeledes sidder de 
oprindelige døre, hvor de altid har siddet og 
fører ind til de samme rum, som de altid har 
gjort, »æ spiskammer«, »æ sønderdørns« og 
»æ lilledørns« og bagved den »æ pesel«, 
storstuen.

I »æ sønderdørns« stod dengang en bilæg
gerovn, som der blev fyret i fra køkkenet. 
Til venstre for døren var der en dobbeltbuet 
glasdør med alkove, på østvæggen førte en 
bred egedør ud til en forstue, hvorfra igen 
en egehalvdør førte ud i det fri. Bagved for

stuen var en tværgående lo. I stuen sad tre 
fag vinduer mod syd, på væggen mod vest 
førte en dør ind i »æ lilledørns«, hvor der 
også stod en bilæggerovn. Stuen havde som 
nu to fag vinduer mod syd, på vestvæggen 
et indbygget skab, og ved siden af en dør, 
som førte ind i storstuen, »e pesel«. Denne 
havde fire fag vinduer mod syd, på nord
væggen sad to dobbeltdøre, som hver førte 
ind til et sengekammer. I gulvet ved vest
væggen var en lem, som førte ned i en kæl
der. I selve vestvæggen sad den brede ege
dør (e »ligdør«), som førte ud til en lille 
plads kaldet »Vedkast«. Her lå huggehuset, 
og her stod et stort lindetræ; Mads Michel
sen mente, at det måske var et gammelt 
brandtræ.

Hele den gamle beboelse står stadig stort 
set uforandret, men i Mads Michelsens barn
dom var der mod gårdspladsen øst for køk
kenet en port, som førte ind til en lo, hvor
fra man kom ind i hestestalden, der havde 
små »glugger« mod syd, helt for enden ned 
mod vejen var der et åbent vognskur med 
halvtag.

Denne del af gårdhuset gennemgik en om- 
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bygning i 1888. Da blev der bygget helt nye 
og tidssvarende staldbygninger ude på gårds
pladsen, hvorved gården blev omdannet til 
en firlænget gård. Der blev da indrettet et 
soveværelse ved siden af køkkenet, hvorved 
en alkove med en buet glasdør blev fjernet. 
Desuden blev der indrettet en rullestue og et 
forrådskammer, hvorfra en portlignende dør 
førte ud til gårdspladsen. Mod haven blev 
der bygget en stor forstue med tavlet flise
gulv og ved siden af et to-fags gæstekam
mer, hvorfra en smal »klafdør« førte ud til 
en nyopført veranda.

I 1916 under førtse verdenskrig blev der 
igen foretaget visse ændringer ved stuehuset. 
Og stråtaget blev erstattet med et rødt tegl
tag; samtidig blev det gamle røgkammer (e 
»køl«) på loftet fjernet og en muret skorsten 
blev ført helt ned i køkkenet, hvor et nyt 
komfur blev opført, og røghætten i køkke
net, som var blevet stående fra 1888, fjernet. 
Oppe på loftet byggedes et stort kvistværel
se mod syd, kaldet »æ drengekammer« samt 
et par mindre rum kaldet »æ ma'skaf«, »æ 
ski'erntøjsskaf« og »æ garderobe«. Resten 
af loftet forblev åbent og blev brugt som 
kornloft og til at huse de gamle standkister, 
samt to »binger« (forrådskister).

Sådan stod huset til 1936, da der atter 
fandt en ombygning sted af den østre del af 
beboelsen, hvorved der blev indrettet en tids
svarende aftægtslejlighed med centralvarme, 
soveværelse på loftet samt badeværelse og 
toilet. Indtil da havde man klaret sig med 

fritstående badekar i vaskerum og »et hus« 
i haven.

Igen blev den gamle oprindelige beboelse 
mod vest stående urørt, pengene var sluppet 
op, ligesom i 1888, og rummene blev kun 
nødtørftigt istandsat, så forpagterfamilien 
kunne bruge dem.

Da den sidste forpagter i 1957 flyttede 
over i en nyopført villa, var den gamle be
boelse så utidssvarende, at den måtte siges 
at være saneringsmoden. Skulle nogen flytte 
ind måtte der ofres mindst 20.000 kr. på 
istandsættelsen (det var mange penge i 
1957). Derved opstod den tanke, at det gam
le interiør burde bevares og forsøges restau
reret, så rummene kunne bevare deres præg 
fra perioden 1720-1760.

Fra 1. juni 1958 har gårdhuset stået som 
en ramme om et lille egnsmuseum, med en 
samling af gamle arbejdsredskaber og bon
demøbler, og den 15/9 1967 blev den selv
ejende institution, »Samlingen af arbejds
redskaber og bondemøbler på Jacob Miichel- 
sens slægtsgård« dannet af en lille kreds, der 
er interesseret i at bevare denne samling, og 
som vil arbejde for at føre denne gårdbyg
ning med ind i fremtiden, så den kan virke 
som et levende vidnesbyrd om bondekultu
ren ned gennem tiderne, helt fra de ældste 
spor, der kan findes på stedet og til septem
ber 1961, da gården på grund af byens ud
vikling og kommunens køb af de omkring
liggende marker, ophørte med at være en 
selvstændig bondegård.
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Postkortbillede af Knivsbjerg. Poto: A. Wohlenberg, Åbenrå 1906.

Knivsbjergs historie
AF BJØRN SVENSSON

Mærkeligt nok foreligger der ikke en samlet 
oversigt over, hvad der knytter sig til 
Knivsbjerg, dette tyske nationale samlings
sted, et tysk modstykke til det danske Skam- 
ling. Derfor dette rids.

Skamling med det højeste punkt i Søn
derjylland (113 m) blev indkøbt 1843 for 
at man der hvert år kunde højtideligholde 
den 14. maj med en folkefest til tak for 
sprogreskriptet af 14. maj 1840, der gjorde 
dansk til rets- og øvrighedssprog, hvor det 
i forvejen var kirke- og skolesprog.

I 1893, da 8-10.000 festede på Skamling 
for at mindes 50-året for den første Skam- 
lingfest og for at bivaane afsløringen af en 
mindestøtte for Laurids Skau, erhvervede 
tyskerne Knivsbjerg med det næsthøjeste 

punkt i Sønderjylland (97 m) for også at få 
en årsmødeplads. I 1895 blev grundstenen 
nedlagt til et 44 m højt tårn, men det va
rede 6 år, inden værket var fuldført. Den 5. 
november 1899 blev tårnet kronet med rigs
æblet, men først den 4. august 1901 kunne 
mindesmærket indvies. Da var Adolf Brütts 
7 m høje statue af Bismarck færdig og an
bragt på sin plads i tårnets niche med ind
skriften: »Wir Deutsche fürchten Gott und 
sonst nichts auf der Welt.« Ved indvielsen 
talte landsretsdommer H. Schwartz: »Kun 
dig (Bismarck) kan vi takke for, at dette 
land er blevet tysk og vil vedblive at være 
tysk i al evighed.«

- Man forsømte dog ikke at rette en tak 
også til den ansvarlige for Køller-politikken, 

377



overpræsident Ernst Mathias v. Köller. Han 
fik fra indvielsesfesten et begejstret hyldest
telegram med tak for den målbevidste poli
tik, der skulle sikre landsdelen for Tyskland.

Overpræsident Detlev von Bülow trak den 
samme linie, da han holdt kejsertalen ved 
Knivsbjergfesten i 1912: »En stormagt, det 
tyske rige, havde draget sin grænse ved 
Kongeaaen, mellem Knivsbjerg og Skam- 
lingsbanke, og der ville den blive uforander
ligt.«

Om skorsten og krinoline
Sammenstillingen af Knivsbjerg og Skam- 

ling blev i 1902 taget op af det kielske blad 
»Nord-Ostsee-Zeitung«, der priste den tyske 
fest på Knivsbjerg på bekostning af årets 
Skamlingfest og monumentet på Knivsbjerg 
på det danske monuments bekostning. 
»Flensborg Avis« svarede den 1. juli 1902 i 
en skarp artikel »Højskamling og Knivs
bjerg«: »I det kielske blad tales der om den 
store støtte på Højskamling som en »søjle, 
der ikke er en fabriksskorsten ulig«. Åh, de 
stakkels tyskere, hvis sejersmonumenter er 
så utåleligt stygge, det ene mere end det an
det. Tysklands moderne bygninger og mo
numenter er berømte i hele verden for deres 
grimhed og smagløshed, lige fra krinoline- 
Germania på Sejrsstøtten i Berlin til den ty
ske rigsdagsbygning og Sejrs-alleen. Natur
ligvis har de mistet sansen for obeliskens 
simple og enkle skønhed.«

Artiklen i »Flensborg Avis« opholdt sig 
også ved den store forskel på de to festplad
ser: »På Skamlingsbanke laves der ingen 
hundekunster, der er hverken »Turnere« el
ler sækkeløbere eller hidkommanderede 
skoledrenge, hverken dans eller drikkeri, in
gen indvandrede embedsmænd med den he
le garde af underordnede bestillingsmænd, 
ingen frafaldne, ingen overløbere, ingen 
magttilbedere, ingen trælle og trællesjæle . . . 
Og så vil vore fjender, der søger at efter
ligne alt dansk, at efterabe det, at forvrænge 

det, så vil de, når de med deres skillinger 
har fået fat på en gammel dansk bakke, og 
ved hjælp af tilskud fra hr. Krupps interna
tionale millioner fået rejst et gudebillede af 
Sønderjyllands dødsfjende på toppen, så vil 
de komme og tale om en sammenligning 
med Højskamling, det folkeligt hellige bjerg, 
der har hørt Danmarks og Sønderjyllands 
ædleste mænd hæve deres røst for sandhe
dens, frihedens og retfærdighedens højeste 
sag. Når vi har Højskamlings skønne alvor
lige værdige åsyn i minde, så kommer for
tyskningsbakken med sit grinende abefjæs 
for at forvrænge, hvad der er folket helligt 
og dyrebart.. .«

Fem mand, der havde tilhørt komiteen for 
den sidste Knivsbjergfest, meldte sig som 
fornærmede og indgav straf feandragende, 
og redaktør P. Simonsen fik en dom på 9 
måneders fængsel.

Statuens skæbne
Men Bismarck fik ikke lov at stå længe 

i sin niche. Da Tyskland havde lidt neder
lag i den første verdenskrig og man måtte 
regne med, at Knivsbjerg med det øvrige 
Nordslesvig ville blive genforenet med Dan
mark, tog hjemmetyskerne statuen ned og 
sendte den sydpå. Den 11. maj 1919 holdt 
man en afskedsfest på Knivsbjerg, inden 
Bismarck blev taget ned. Det var samtidig 
et protestmøde med indsigelse mod at afgive 
tysk land.

Bismarck-statuen førte en noget omtumlet 
skæbne. Ifølge Trap, 5. udgave, bind X, side 
882 blev statuen flyttet til Bismarck-tåmet 
på Skærsbjerg i Angel. Men det er ikke kor
rekt. Den står på Askbjerg i Hütten bjerge, 
men rejsen dertil var besværlig. Statuen blev 
taget ned i juli, og i indpakket stand blev 
den først opmagasineret i en lade i Aaben
raa, senere kom den til Flensborg, dernæst 
til Skærsbjerg, hvor den imidlertid ikke kom 
ud af kassen. Endelig lå den en tid i kreatur
hallen i Rendsborg, inden den til slut blev 
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opstillet i Askbjerg, skuende mod nord. Da 
statuen var for lang til jernbanevognen, 
måtte man save hovedet af, og det er åben
bart ikke blevet sat solidt fast bagefter, for 
i foråret 1967 tabte statuen hovedet i en 
storm. Det blev dog hurtigt sat på plads 
igen.

Det var en tid tanken at bygge et tårn til 
statuen i Askbjerg, »indtil det vil være mu
ligt igen at rejse statuen på Knivsbjerg« 
(Hejmdal 1. maj 1924). Det var dengang, 
pastor Schmidt alvorligt talte om en ny 
grænselinie mellem Danmark og Tyskland. 
Men statuen står stadig i Askbjerg uden 
tårn.

Tårnets skæbne
Imens fortsatte Knivsbjergfesterne ved 

tårnet uden statue. Men efter den 2. ver
denskrig forsvandt også tårnet. Det blev 
sprængt af en kreds på ca. 40, der var til
knyttet frihedsbevægelsen. Den 16. august 
1945 kl. 3 om morgenen, godt tre måneder 
efter befrielsen, opfyldte man det ønske, dr. 
Halfdan Lefevre i maj-glæden havde frem
ført i Dansk Samlings »Morgenbladet«: - 
»Fra Knivsbjerg ser det hæslige tyske Denk
mal endnu ud over landet, men det varer 
næppe længe, før det går samme vej som 
det tyske monument på Dybbøl, der blev 
sprængt i luften for få dage siden af brave 
sønderjyske frihedskæmpere. Nu skal der 
renses ud hernede.«

»I »Dannevirke« protesterede jeg den 4. 
juni 1945 mod »Krigen mod monumenter
ne«. Halvanden måned før Knivsbjerg tår
net blev sprængt, skrev jeg: »Ja, nu skal der 
renses ud hernede. Men det er nazi-ånden, 
de tyske metoder og voldshandlingerne, der 
skal renses ud efter. Knivsbjergmonumentet 
vil vi beholde. Ikke for dets egen skyld, for 
det er hæsligt. Heller ikke for tyskernes 
skyld; at de foretrækker hæsligheden som 
symbol, må de selv om. Men for vor egen 
skyld. Dansken har aldrig ført krig mod 

monumenter, og en sådan krig har intet med 
»bravhed« at gøre. Så lad hellere tyskerne 
beholde deres egne metoder.«

Advarsler hjalp ikke. Tårnet blev sprængt. 
Sporene blev fjernet på statsministeriets 
foranledning og på den danske stats bekost
ning. Regningen blev på ca. 80.000 kr. Da 
statsminister Hans Hedtoft i 1950 havde 
inspiceret ødelæggelserne, erklærede han: 
»Dette er til skam for Danmark.«

Hvis sprængningen havde fundet sted un
der besættelsen, medens tyskerne havde 
magten, havde den været at betragte som et 
led i krigsførelsen mod Tyskland. Men nu 
fandt den sted efter befrielsen, i læ af dansk 
magt, og man placerede derved politiet i en 
meget vanskelig situation, hvadenten det er
klærede ikke at kunne komme på sporet af 
de 40 deltagere i aktionen, eller disse blev 
pågrebet og fremstillet for retten. Politiet 
fandt dem ikke.

Derimod er der ved lejlighed givet øjen
vidneskildringer af deltagere i aktionen, for 
eks. i 1969 i Danmarks Radio, hvor en del
tager under dæknavnet »Frandsen« fortalte 
om begivenheden under titlen »Da Knivs
bjerg røg i luften«, åbenbart stadig meget 
tilfreds med sprængningen. »Der Nordschles- 
wiger« benyttede lejligheden til at spørge, 
om politiet stadig var ude af stand til at 
finde de ansvarlige.

Det er nu nok på tide at tage til efter
retning, at man kan finde de pågældende, 
hvis man vil, men at det ikke længere tjener 
noget formål.

Det er i år 30 år siden begivenheden fandt 
sted , og også for den slags må der være en 
forældelsesfrist.

Det må erkendes, at attentaterne på 
Knivsbjerg, i Arnkilsøre, på Dybbølmonu- 
mentet og på den tyske bladbygning såvel
som den udeblevne opklaring er udtryk for, 
at Danmark i sommeren 1945 ikke var en 
retsstat i almindelig forstand. Men det må 
tilføjes, at det var tyskerne selv, der havde 
slået det danske retssystem i stykker. Det 
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var tyskerne, der havde deporteret det dan
ske politi, og tyskerne bør være de sidste, 
der beklager sig over, at det tog sin tid, in
den forholdene faldt i lave igen. Sagt på en 
anden måde: Vi bør være de første til at 
beklage det, der skete på Knivsbjerg.

Den krig mod monumenter, der blev ind
ledt i 1864 med bortførelsen af Istedløven 
fra kirkegården i Flensborg og med spræng
ningen af støtten på Skamling, burde danske 
have holdt sig fra.

De to fortyskningsforeninger
På den anden side må det tyske mindretal 

opfordres til at studere Knivsbjergs historie 
lidt længere tilbage end til 1945. Det er for 
eks. næppe helt velbetænkt, når Jugendver
band i år højtideligt har ladet et hus i Knivs
bjergkomplekset døbe »Michael Jebsen- 
Haus«. Den tyske skibsreder og rigsdags
mand Michael Jebsen hørte ganske rigtigt 
til de drivende kræfter bag Knivsbjerg, men 
han hørte også til de bærende indenfor for
tyskningsforeningen »Deutsche Verein für 
das nördliche Schleswig«.

Man synes ikke inden for det tyske min
dretal at være helt klar over sin egen histo

rie på dette punkt. Der var to tyske forenin
ger, som begge ville fortyske Sønderjylland, 
den ene med tvang og skarpe forholdsregler, 
medens den anden vilde vinde den danske 
befolkning ved at give den en ordentlig og 
retfærdig behandling. Den første var den 
omtalte Deutsche Verein, den anden var 
Fredsforeningen, »Verein für deutsche Frie
densarbeit in der Nordmark«.

I den officielle tyske håndbog »Nord
schleswig«, der udkom i 1963, tager man 
afstand fra Deutsche Verein, som virkede 
uden indre kontakt med den nordslesvigske 
befolkning og derfor ikke kunde nå resulta
ter, men måtte affinde sig med, at hjemme- 
tyskerne var at finde andetsteds. Sådan ly
der fremstillingen i bogen, hvor det side 64 
erklæres, at den ægte tyske linie var at fin
de i Fredsforeningen.

Så vidt, så godt. Der er blot den hage ved 
sagen, at man i »Nordschleswig« side 64 
knytter Knivsbjerg til Friedensverein, me
dens institutionen i virkeligheden var knyt
tet til tvangsfortyskningsorganisationen 
Deutsche Verein, hvor Michael Jebsen blev 
næstformand. Vidste Jugendverband ikke 
det?

Tøndererindringer
AF J. P. KNUDSEN

Distriktsbestyrer J. P. Knudsen, Tønder, af
slutter sine erindringer med eksempler på 
vanskelige forhandlinger, som Hedeselska
bets repræsentant kunne komme ud for. Men 
med diplomati og tålmodighed lykkedes det 
altid at finde frem til en løsning, som alle 
parter kunne være tilfredse med.

Lige efter genforeningen blev landsdelen 
overrendt af agenter fra Danmark, der solg
te alt muligt og mange gange med mere eller 
mindre hel forsøgte at bilde folk ind, at den 
og den bog (dyre værk) eller et eller andet 
kunne man slet ikke undvære under dansk 
styre. Mange mennesker ikke mindst på lan
det blev grundig snydt og blev efterhånden 
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så bange for folk med mapper, at de flygte
de, når de så en sådan; jeg lod derfor ofte 
min mappe ligge i bilen, når jeg skulle ind 
for at tale med en mand, som jeg ikke kend
te, eller som ikke kendte mig. Trods dette 
har jeg ofte været ude for, når jeg kom ind 
og spurgte konen, om manden var hjemme, 
fået det svar, at han ikke var hjemme. Når 
jeg så havde sagt, hvem jeg var, og hvad mit 
ærinde var, har man sagt, det kan da være, 
vi kan finde ham. Så gik han ude i stalden, 
er måske gået derud, da han så bilen kom
me.

En væltet klar afgørelse
Under landbrugskrisen opstod forskellige 

rørelser, som særlig fik tag i de folk, som 
havde svært ved at klare sig økonomisk, 
f.eks. L.S. (Landbrugernes Sammenslutning). 
Jeg har en erindring om et afvandingsmøde, 
hvor en mand fra L.S.-bevægeisen fik de
monstreret, hvor stærkt tag bevægelsen of
ficielt havde i befolkningen, hvor bange den 
enkelte var for at gå mod bevægelsen, selv 
om han inderst inde ikke var med.

Jeg havde et stort møde med en masse 
lodsejere om en ret stor, men særdeles god 
og meget nødvendig afvandingsplan.

Som sædvanlig lod man altid mig selv 
lede mødet. Jeg gav indledende den sædvan
lige redegørelse for alt sagen vedrørende, 
hvorefter den stilledes til drøftelse.

Der meldte sig da også straks en taler, en 
af lodsejerne, en L.S. mand med et vældigt 
organ og med talefærdigheden i orden, han 
sagde nogenlunde således:

Nu har vi hørt Knudsen forelægge os den
ne sag, planen skal nok være god nok, når 
det er Hedeselskabet, der har udarbejdet den 
(jeg nikkede selvfølgelig beæret), men jeg 
siger jer, stem imod!! Får vi den plan gen
nemført, bliver det udelukkende til skade for 
os og til gavn for alle mulige andre, og det 
er os, der skal betale; vi bliver de dumme, 
og jeg skal sige jer hvorfor. Først skal He

deselskabet have en masse penge for planen, 
så kommer der en entreprenør til at udføre 
arbejdet, også han skal have en hel del til 
sig selv, og alle de arbejdere, der arbejder 
for ham skal have penge, og de ved også 
nok, hvad de vil have. Når så kanalerne er 
færdige skal vi til at dræne, og så begynder 
det hele forfra med penge til Hedeselskabet, 
entreprenørerne og arbejderne. Når så vi har 
drænet, skal vi have arealerne kultiverede, 
det koster også, og så endelig avler vi store 
afgrøder, som giver os indtægter, men skal 
jeg sige jer, hvordan det går med dem. Dem 
tager staten og kommunerne sig af i form af 
forøgede skatter. Vi får altså intet andet ud 
af det end arbejde og udgifter, og alle de 
andre får fordelene, vi bliver de dumme, 
stem imod!!

Som leder af mødet spurgte jeg så, hvem 
der derefter ville have ordet - ------ ingen 
meldte sig. Efter passende ventetid sagde jeg 
så, at vor sædvanlige fremgangsmåde ved 
disse møder var den, at der blev foretaget 
afstemning, når ingen flere ønskede at ud
tale sig, jeg ville herefter foreslå, at man un
der hensyn til den eneste udtalelse, der var 
faldet, begynde med at bede dem, der stem
mer imod planen om at vise dette ved 
håndsoprækning. Der kom en skov af hæn
der. Hvem stemmer for planen? Da kom der 
nogle enkelte krumme arme ikke ret højt 
over bordene.

Det er en klar afgørelse, så er der ingen 
grund til at gøre mere ud af den sag. Nu 
pakker vi vore planer sammen og rejser 
hjem igen og sender så en regning til dem, 
der har bedt os udarbejde planen. Mødet er 
slut.

Efter dette blev jeg omringet af mange, 
der meget gerne ville have sagen gennem
ført. De sagde, det var da noget helt galt 
noget, hvad skal vi nu gøre? Kan sagen ikke 
rejses igen?

Jeg svarede, det kunne aldrig falde mig 
ind at give mig til at skændes med den 
mand, der havde afleveret en sådan salut, 
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når ikke en eneste lodsejer ville gøre sig den 
ulejlighed at give sagen sin tilslutning (man 
er nemlig så vant til, at det er mig, der skal 
trække sagerne i land for dem, der gerne vil 
have det, men i dette tilfælde synes jeg, de 
kunne have godt af at vide, at de også selv 
måtte gøre et arbejde).

Men hensyn til om sagen kunne rejses 
igen, sagde jeg, at det kunne den, og det 
behøvede ikke at vare længe, vi ville blot 
skrive i protokollen, at sagen udsættes indtil 
videre, men jeg gjorde lodsejerne opmærk
som på, at vi kom ikke til møde igen med 
denne sag, før vi fik en skriftlig anmodning 
underskrevet af over halvdelen af lodsejerne, 
så vi var sikker på, at det ikke skulle gå på 
samme måde igen.

Inden der var gået to måneder, havde vi 
et nyt andragende underskrevet af langt 
over halvdelen af lodsejerne. Vi holdt møde 
igen, ved den lejlighed var den store taler 
slet ikke mødt op, og sagen blev næsten en
stemmig vedtaget uden nogen egentlig drøf
telse.

Sagen var ualmindelig god, men det er 
mærkeligt hvor masserne kan lade sig på
virke af store talegaver.

Ophidsede gemytter blev svalet
Den mest dramatiske sag, jeg har haft 

med at gøre og en sag, der giver et indtryk 
af, hvor stor bemyndigelse vandløbsretterne 
har, drejer sig om regulering af et meget 
bugtet vandløb. Det var så bugtet, at vandet 
for at komme ca. 2 m frem måtte gøre en 
omvej på ca. 40 m.

Efter anmodning fra en kreds af lodsejere 
forestod vi en gang uddybning og regule
ring af et vandløb, der dannede tilløb til for
annævnte meget bugtede vandløb oven for 
nogle af de værste bugter. Den foretagne 
regulering bevirkede, at den meget bugtede 
del af det først nævnte vandløb havde meget 
svært ved at videreføre vand og til dels sand 
fra det regulerede vandløb.

Lodsejerne ved det bugtede vandløb kla
gede til vandsynet over forholdene og næg
tede at vedligeholde deres vandløb. Vand
løbet forsumpede derefter til skade for de 
tilgrænsende arealer. Da reguleringen oven
for imidlertid var udført i henhold til gæl
dende vandløbslovgivning, var der intet an
det at gøre for vandsynet, end at forlange 
det bugtede vandløb vedligeholdt.

Lodsejerne og vandsynet tog mangen en 
tørn om sagen, inden de sendte bud efter 
mig. Jeg kom til stede sammen med vand
synet og enkelte af de lodsejere, der var mest 
generet af forholdene, men som dog nægtede 
at rense vandløbet. Dette møde begyndte 
meget dramatisk med, at vandsynsforman
den og den mest hidsige lodsejer bød hinan
den på klø, henholdsvis en dukkert i åen. 
Nå, hidsigheden fortog sig så meget, at vi 
kunne tale nogenlunde roligt om sagerne. 
Sammenkomsten endte med, at vi sammen 
sluttede hos den vanskelige lodsejer ved en 
kop kaffe; vi underskrev en protokol gående 
ud på, at den eneste måde at ordne den sag 
nogenlunde tilfredsstillende på, var at få det 
bugtede vandløb reguleret, men for at dette 
kunne lade sig gøre, måtte der komme et 
andragende fra lodsejerne. Vi fik da et par 
af de mest interesserede lodsejere til at un
derskrive et andragende til kommunen om 
at få en vis strækning af vandløbet reguleret.

Herefter udarbejdede vi som sædvanlig en 
plan med overslag og forslag til fordeling af 
omkostningerne ved reguleringen, og der 
blev indkaldt til en vandsynsforretning, hvor 
vandsyn, sogneråd og lodsejerne mødte.

Ingen ville betale gildet
Jeg forelagde planen som sædvanlig. Alt 

gik godt, til jeg kom til udgiftsfordelingen. 
Lodsejerne havde måske regnet med, at det 
var lodsejerne ved den ovenfor foretagne 
regulering eller kommunen, der skulle betale 
den her planlagte regulering, jeg husker ikke 
dette helt nøjagtigt, men ét husker jeg: da 
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lodsejerne blev helt klar over, at det var 
dem, der havde gavn af reguleringen, der 
skulle betale den - altså de mødte lodsejere - 
slog de i bordet, så kaffekopperne dansede 
og forlod alle som én mødet.

Vandsynet sagde: Hvad nu? Hertil sagde 
jeg, at det nu var langt lettere for vandsynet 
at behandle sagen, når man ikke havde lods
ejerne at skændes med. Der var efter min 
mening kun et at gøre, og det var at afsige 
kendelse for at reguleringen skulle gennem
føres efter den forelagte plan. Dette var 
vandsynet meget betænkelig ved, når alle 
lodsejerne var imod udgiftsfordelingen. Jeg 
oplyste vandsynet om, at det var vandsynets 
pligt at afsige kendelse efter bedste overbe
visning, når ikke man kunne opnå forlig om 
sagen (først langt senere er jeg kommet til 
at tænke på, at der på en måde var enighed 
blandt lodsejerne om, at sagen ikke skulle 
fremmes, men på daværende tidspunkt var 
jeg overbevist om, at vandsynet skulle på
byde sagen gennemført). Jeg henviste vand
synet til den protokol, der var optaget ved 
mødet på åstedet, hvor man var overbevist 
om, at den eneste måde at løse den sag på 
var at få vandløbet reguleret, det var altså 
både lodsejernes og vandsynets overbevis
ning. Nu havde vandsynet et andragende 
herom og havde både ret og pligt til at af
sige kendelse, gjorde de det ikke nu, fik de 
sikkert aldrig et nyt andragende, og så kun
ne de fortsat slås med lodsejerne om denne 
sag uden at komme videre. Vandsynet be
nyttede bestemmelsen i vandløbsloven om 
tre dages betænkningstid, inden kendelsen 
skulle afsiges. Efter tre dages forløb mødtes 
jeg igen med vandsynet; vi stod stadig hver 
for sig på samme standpunkt som for tre 
dage siden. Vandsynet turde ikke afsige ken
delse, og jeg var overbevist om, at det for 
alle parters vedkommende var det bedste at 
gøre det. Jeg gjorde vandsynet opmærksom 
på, at lodsejerne jo kunne appellere kendel
sen til en højere instans (landvæsenskom
missionen), såfremt de absolut ville mod

sætte sig sagens gennemførelse.
Vandsynet gik i tøjet og pålagde kommu

nen - som loven foreskriver - at lade arbej
det gennemføre inden for en vis fastsat frist.

“Nogle dage efter at kendelsen var blevet 
meddelt lodsejerne, blev jeg ringet op af 
vandsynsformanden, der oplyste, at lods
ejerne og vandsynet på lodsejernes foranled
ning var samlet til et møde, hvor lodsejerne 
krævede, at vandsynet skulle tage kendelsen 
tilbage. Jeg sagde, at det kunne vandsynet 
ikke. Skulle kendelsen ændres eller omstyr
tes, skulle det ske af landvæsenskommissio
nen, og en sådan skulle rekvireres af dem, 
der var utilfredse med kendelsen. Vandsynet 
rettede sig herefter.

Fortrydelse
Nogle dage senere fik jeg besøg på kon

toret af et udvalg på tre mand af lodsejere, 
der kom for at overtale mig, da de var klar 
over, at sagen afhang af min indstilling. Jeg 
lovede dem at skrive et andragende om at få 
nedsat en landvæsenskommission og udtalte, 
at jeg var overbevist om, at vandsynet hel
lere end gerne så en landvæsenskommission 
tage sig af sagen og derved tage ansvaret fra 
vandsynet, jeg forklarede, at vandsynet, som 
sagen lå, havde pligt til at afsige kendelse, 
som det var sket.

Lodsejerne rejste igen, uden at man bad 
mig om at skrive til landvæsenskommissio
nen.

Appelfristen var fire uger, da jeg ikke 
hørte mere til sagen efter fire ugers forløb, 
ringede jeg til amtet, om sagen var appel
leret. Det var den ikke. Jeg satte mig så i for
bindelse med sognerådet, idet jeg gjorde det
te opmærksom på, at arbejdet jo nu skulle 
udliciteres og gennemføres.

Sognerådet var ret uvilligt, men bad mig 
til slut om at foranledige sagen fremmet. 
Vi udliciterede arbejdet, og det laveste til
bud kom fra en ikke helt fin entreprenør, 
som engang har forsøgt at narre os for at få 
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et arbejde. Han kom dengang hæsblæsende 
fem minutter for sent med den undskyld
ning, at han havde haft uheld undervejs. 
Det var meget kedeligt, sagde jeg, for hans 
tilbud lå nemlig en anelse under det laveste, 
der var indleveret rettidigt. Sagen var, han 
havde uden for vort kontor mødt en, der 
fortalte ham, hvad det laveste lød på, så 
havde han i en fart skrevet sit tal og kom 
pustende ind til os. Dette arbejde fik han 
altså ikke, da vi gennemskuede hans snyderi, 
men nu fik han altså overdraget at udføre 
arbejdet for de utilfredse lodsejere ved den 
vedtagne regulering.

Flere besværligheder
Vi var klare over, at der kunne komme 

vanskeligheder, men med hans egenskaber 
mente vi, han nok skulle klare den sag. Der 
gik da heller ikke mange dage, før der blev 
ringet til mig, at lodsejerne ville jage arbej
derne bort fra arbejdet, hvad de skulle gøre? 
Jeg måtte dertil sige, at arbejderne skulle 
klemme på og altid sørge for at være de 
fleste, så de kunne klare sig.

På den måde blev arbejdet altså gennem
ført. Ved tilsynet, som jeg altid selv foretog, 
traf jeg aldrig en lodsejer på stedet.

Da så arbejdet var afsluttet, skulle kom
munen indkassere bidragene hos de enkelte 
lodsejere, der nægtede at betale og lod sig 
pante, hver gang der skulle betales et afdrag. 
Efterhånden betalte de fleste dog uden pante
foged, men en af dem, ham der altid havde 
været ordfører, holdt ud og lod sig pante 
hver gang, indtil sidste afdrag var betalt.

Glæde over resultatet
Det bedste ved hele denne dramatiske hi

storie er, at jeg nogle år efter arbejdets af
slutning traf den absolut værste modstander 
på gaden i nabobyen: Godaw Knudsen, æ 
tøkkes alle vi sie dæ mier! Hvortil jeg også 
på sønderjysk sagde: Å, I æ jo så gal, at æ 

it tør kom ue te jer! Og så kom det helt rig
tige, idet han sagde på sønderjysk: Ok-pjat, 
det vi fik lavet, var jo det eneste rigtige, 
men æ ska si dæ, nåe æ jen gang hae søj 
nej, så hae æ f........ g...........søj nej. Ud
præget stædig vestsønderjysk indstilling.

Vi blev i øvrigt gode venner, og Hedesel
skabet har tid efter anden udarbejdet dræn
planer for næsten hele hans store ejendom.

Det var den gang, jeg var ung og meget 
ivrig i tjenesten; senere ville jeg måske have 
taget knapt så hårdt på sagen, men det var 
efter min mening den eneste rette vej, og det 
viste sig jo da også tilsidst, at selv den vær
ste modstander syntes, det var rigtigt.

A og B kunne ikke enes
En gang planlagde og gennemførte vi en 
dræning nær Kogsbøl mose. Den fælles ho
vedledning gik tværs over to mands arealer 
gennem en lavning. Før arbejdet blev påbe
gyndt, blev der i vandsynsprotokollen skre
vet en overenskomst omfattende ledningens 
størrelse og placering i terrænet, fremgangs
måden ved arbejdets gennemførelse og for
deling af omkostningerne såvel ved anlæg
get som ved den fremtidige vedligeholdelse; 
vi mente således at have taget alt i betragt
ning. Arbejdet blev gennemført, og alt syn
tes at være i den bedste orden.

Efter nogle års forløb blev der klaget over, 
at ledningen (den fælles hovedledning) var 
delvis tilstoppet af et aller andet og ikke vir
kede tilfredsstillende. Tilstopningen var sket 
i den nederste del af ledningen. Skal vi kal
de den øverste lodsejer A og den nederste B. 
Tilstopningen bevirkede således, at A's areal 
ikke blev tilstrækkelig afvandet, og han øn
skede derfor efter den i sin tid indgåede af
tale, at de to lodsejere i fællesskab skulle 
rense eller få en fagmand til at rense led
ningen. Dette satte B sig imod. A tilbød 
derefter selv at rense ledningen, men B' for
bød ham at komme på sin jord. A klagede 
så til os. Vi prøvede at tale med B, men intet 
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hjalp. Vi foranledigede derefter sagen fore
lagt for vandløbsretten (det stedlige vand
syn), et møde blev berammet på åstedet, 
hvor vandsyn, lodsejere og jeg mødtes; vi 
beså forholdende på åstedet, som det hedder, 
og drøftede sagen vidt og bredt uden at nå 
noget resultat.

Vandsynet besluttede da at gå i hus hos 
den nærmeste boende af lodsejerne B, for at 
fortsætte drøftelserne og eventuelt afsige en 
kendelse, men nu opstod den vanskelighed, 
at A ikke ville gå over B's dørtærskel. Jeg 
måtte bruge alle mine talegaver, true og 
tigge A for at gå med, og endelig lykkedes 
det, men A gik med en mægtig sor, tyk ege
kæp, og den ville han have med ind i stuen; 
han ville ikke risikere at blive smidt ud, sag
de han, det var han nemlig blevet før.

Krigsstenming før frokosten
Nå, vi kom ind, og A satte sig med sin 

knippel mellem knæene, og vi begyndte for
handlingerne i krigsstemning. Det viste sig 
ret hurtigt, at det ikke var B, der var van
skelig, han var en sindig og godmodig mand, 
men det var B's kone og A, der var de ufor
sonlige modstandere. A var en lille hidsig 
mand, og B's kone var nok temmelig galho
vedet; de to tog sig en ordentlig tur, og jeg 
sagde, det var godt at få talt ud om den på
gældende sag - alt hvad de ellers havde at 
skulle have ordnet var vandsynet ikke inter
esseret i.

Da endelig gassen var gået nogenlunde af 
dem, kom vi til realitetsforhandlinger. A sad 
stadig og støttede sig til sin knippel. Vi fore
slog forskellige ting, men intet kunne vi 
enes om. Så endelig var der et lyst hoved - 
om det var vandsynsformanden eller det var 
mig, husker jeg ikke -, der foreslog, at vi 
skulle formå sognerådet til at betragte den 
fælles ledning som en offentlig ledning og 
påtage sig rensningen på de to lodsejeres 
bekostning i det forhold, der oprindelig var 
vedtaget. Dette gik de med til, vi fik telefo

neret til sognerådsformanden og forklarede 
ham sagen, han gik med til denne ordning, 
jeg gav mig til at skrive protokollen og ko
nen gav sig til at stille an til frokost. A satte 
sin egekæp hen i en krog af stuen, og det 
hele endte med en helt gemytlig frokost. 
Lodsejere og vandsyn skrev protokollen un
der, og jeg kørte efter mødet hen for at få 
sognerådsformandens underskrift.

Vi har aldrig hørt noget til sagen senere, 
så ordningen må have virket tilfredsstillende.

Tillidsfulde underskrivere
Efter denne sag skrev vi gerne i vandsyns

protokollen ved den slags fælles dræninger, 
at den lodsejer, der ejede den øvers te (yder
ste) parcel ved ledninger, bemyndigedes til 
at lade foretage vedligeholdelse af den fælles 
ledning, såfremt der var uenighed.

Ved vort arbejde gennem årene, er der op
stået et vist tillidsforhold mellem lodsejere 
og vandsyn og Hedeselskabet, dette gav sig 
udslag ved et af de sidste møder, jeg holdt 
med en kreds af lodsejere.

Sagen drejede sig om regulering af et 
vandløb på et par kilometers længde og med 
10-20 interesserede lodsejere. Lodsejerne 
ville gerne spare udgifterne til landvæsens
nævnet og regnede med at kunne enes uden 
nævnets kendelse. Der blev derfor indkaldt 
til et almindeligt lodsejermøde, hvor sagen 
blev forelagt. Vi drøftede sagen, drak kaffe 
og noterede enkelte hovedpunkter, således at 
jeg kunne komme i gang med at skrive pro
tokollen, så den kunne underskrives, inden 
folk forlod mødet. Der er jo meget, der skal 
skrives, når alle enkeltheder skal med; for
samlingen foreslog derfor, at man i proto
kollen satte så megen plads af, som jeg skul
le bruge, og så ville man underskrive en 
blank protokol, som jeg så kunne skrive 
hjemme. Det gjorde vi. Alle skrev under, og 
jeg skrev protokollen i ro og mag hjemme 
dagen efter. Det er eneste gang i min tjene
stetid, dette er sket.
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Et lille grønt område i Haderslev
AF AAGE CHRISTIAN HENNINGSEN

Guldsmed Aage Chr. Henningsen, Haders
lev, mindes lykkelige drengeår ved, på og i 
Dammen, en tid med mange solrige somre 
og mange ordentlige snevintre.

Mange steder, hvor i dag bulldozere og 
gravkøer i hurtigt tempo kan lade noget 
forsvinde og efterlade en glat flade klar til 
asfaltering og udnyttelse som parkerings
plads, har der engang levet og virket men
nesker, for hvem disse »åndehuller« midt i 
byen har været en væsentlig del af deres 
tilværelse.

Når man tænker tilbage på sin drenge
tid, hedder det ganske naturligt: »Det var 
engang«, og går jeg nu, - som 70-årig, en 
runde ved den indre dam, og omkring Bor
gervænget, så går tankerne tilbage til sorg
løse, lykkelige barndomsår, der for en stor 
del levedes i denne lille grønne verden, som 
var éns »barndoms dal«.

Ejendommene i Storegades vestre side fra 
nr. 1 til nr. 35 ved Brandvejen ligger som 
en vifte, omtrent alle havde en smal stribe 
have, der endte ved dammens indre bred, 
og mange havde deres robåd fortøjet ved 
egen bådebro. Hørte man til sejlsportsfolke
ne, lå éns »yacht« gerne ved en bøje lidt 
længere ude i bugten og kunne kun nås ved 
at man roede ud til den og fortøjede robåden 
ved bøjen, mens man krydsede på langfart 
til Rikkeskilde (§ 5) eller Damende.

Det var før bilernes gyldne æra, - der ek
sisterede kun ganske få privatbiler her i by
en, og livet på dammen og også fjorden hav
de deres glansperiode. Som et kuriosum kan 
i denne forbindelse nævnes, at byens første 
benzintank endnu kan ses i haven til Store- 
gade 13, et lille beskedent muret rum, som 
havde plads til fire tønder, dengang forsy

net med asbestforet jernlåge. Lyskilden, som 
kunne være farlig ved eventuel kortslutning 
eller lignende, var anbragt uden for og det 
sparsomme elektriske lys sendtes udefra ind 
gennem en lille rude. Søndag formiddag for 
eksempel, kunne man så i Storegade ud for 
nr. 13 se, hvordan bilerne »tankede«. Fra 
det lille med »Feuergefährlich« betegnede 
rum i haven blev benzin eller benzol bragt 
gennem baghus og forhus i åbne kander og 
hældt på vognene. Opbevaringen af de 
brandfarlige væsker opfyldte lovens krav, 
at man så ved transporten og påfyldningen 
havde cigaren eller cigaretten tændt, for
styrrede ingen.

Men tilbage til haverne, - der var den
gang mange børn i Storegade, forhuse og 
havehuse var beboede og helt fredeligt gik 
det ikke altid til. Når jeg forsøger at gran
ske i hukommelsen, husker jeg, at der om
kring 1914 hos bagermester Reichardt var 
tre børn, en pige og to drenge. Pigen Gre
the, senere gift med bankfuldmægtig Both, 
har stadig dammen for øje fra Klostervæn
get, men Hans slår ikke mere i bolledejen, 
og ejendommen er nu veget til fordel for en 
banknybygning.

Vi kommer så til nr. 9, hvor Peter Meyer 
boede, den navnkundige og afholdte sani
tetsråd og dr. med., - i almindelig tale kun 
kendt som »Peter Meyer«. Der var fem søn
ner: Hans Oluf, Paul, Otto, Henning og 
Helmer. Otto og Helmer lever endnu og for 
lægeefterfølgere i slægten er der sørget. 
Henning, min jævnaldrende, blev senere 
sagfører her i byen.

I nr. 11 boede snedkermester Adophsens; 
der var sønnen Hans og datteren Anna. De 
var dog ældre og hørte ikke til legekamme
raternes kreds.
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Aage Henningsen og Henning Meyer på Dammens is. Der er kun få meter 
mellem bådebroerne svarende til de meget smalle grundstykker, beboerne i 
Storegade havde ned til Dammen. Foto ca. 1913.

Så kom nr. 13, hvor vi var fire børn i den 
Henningsenske familie og to fra Woltmanns.

I nr. 15, som ejedes af malerslægten Hart
wig, var der to piger og en dreng (Kidde); 
han mistede livet ved en færdselsulykke om
kring 1920. Døtrene lever begge endnu her 
i byen.

I nr. 17 var der også flere børn, både i 
forhus og havehus. Nr. 19 tegnede sig lige
ledes for et antal; bedst husker jeg Ejner 
Refslund Thomsen, som var på min alder, 
senere læge i Esbjerg. Hans mor, enke efter 
frimenighedspræst Thomsen, boede i have
huset. Når hun kaldte på Ejner til spisetider
ne eller af andre grunde, var vi knægte 
»snudde« nok til at besvare hendes kalden 
»Ejner-Ejner« med på tysk at råbe »sind 
keine Zehner«.

Længere henne kom så Centralhotellets 
have med keglebane (nr. 25 - ejes nu af 
Hans Gadeberg). På varme dage serveredes 
i haven og man nød sin øl fra fad med ud

sigt over dammen.
Der kom så nogle ejendomme, som ikke 

havde fået nogen skive af lagkagen, det vil 
sige de ligger indeklemt.

I Godtkøb-Petersens ejendom nr. 33 boe
de også mange partier, både i forhus og ha 
vehus. Som sidste ejendom før Brandvejen 
kommer vi så til nr. 35, hvor centralmeje
riet havde til huse, og hvor den børnerige 
Nissenske familie boede. Nu er nr. 35's da
ge talte, Bredgades forlængelse vil gå over 
dets areal. Som det fremgår af denne, må
ske nok lidt ufuldstændige optælling, var 
der megen ungdom i de små haver dengang.

En yndet sport for os drenge var at gå på 
»strejftogt«, og kunne man uset snige sig 
forbi eller igennem de fremmede haver og 
måske ende ved Bispebroen eller den gamle 
Brandvej, var man på det rigtige hold. Let
tere var det, når der i varme somre (og dem 
havde man dengang mange af, synes man 
nu) var lavvande, når robådene lå på det 
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tørre, så foregik de såkaldte strejftogter på 
den udtørrede dambund, hvor der altid var 
mange interessante ting at finde. Gennem 
generationer havde husejerne og beboerne 
haft for vane at hælde jord, haveaffald, 
byggeaffald etc. i dammen, og de fik på 
denne måde langsomt, men sikkert lagt 
nogle alen til deres jord. Det blev vi for
resten på en morsom måde gjort opmærk
somme på i 1951, da der skulle afstås jord 
til anlægget af Borgervænget og den nye 
dampark. Matrikelkortenes mål passede ik
ke helt med grundstykkernes længde mere, 
de havde haft »vokseværk« gennem tiden. 
Man var dog storsindet og regnede af efter 
de forhåndenværende kvadratmeter.

I årene op til første verdenskrig »levede 
man livet«. Håndværkere og handlende hav
de gode tider, man var borger i byen i or
dets bedste betydning - dansk eller tysk? - 
men først og fremmest haderslever.

Men lad os i tankernes og erindringens 
verden gå omkring dernede ved »æ dam«. 
Vi går hen mod Bispebroen; ude i vandet 
står adskillige arbejdsvogne og fladvogne 
med hjulene delvis dækket af vandet. Hvor
for nu det? Jo, det har været en tør som
mer, vognenes hjul er blevet for tørre, de 
truer med at falde fra hinanden, og så stil
ler man vognene en tid i vandet, så træ
værket kan suge sig mæt med damvand. 
Nedad broen kommer ved fyraften adskil
lige spand heste; kuskene eller staldkarlene 
rider hestene ud i dammen. Nogle spand 
elsker at svømme, andre bliver stående, 
hvor de kan bunde, alle nyder dog det kolde 
gys og får sved og støv skyllet af. Effektivt 
og billigt. Vi vandrer videre forbi Begehrs 
café og bådeudlejning. Hvordan er vinden 
og hvad har vi i lommen?

Er der 50 Pfennig til en time i en tomastet 
jolle med sejl og tilbehør? Vi afleverer som 
pant vores »Klassenmütze« (skolehuer i 
klassernes forskellige farver) og entrer den 
anviste »yacht«. Det er solide skuder med 
to skråtstillede sejl, og vi manøvrerer på li

vet løs, laver kovendinger og så videre og 
må passe på uret, for om en time falder klok
ken i slag, og så må man være ved broen. 
Når vi det ikke, og kan vi ikke betale over
tiden, beholdes Mützen i pant. Naturligt nok 
kendte vi drenge de mange sejlbåde den
gang allerede på lang afstand. Sejlføring og 
bådenes byggemåde og hvem der ejede dem 
interesserede os lige så meget som nutidens 
børn interesserer sig for bilmærker.

Jeg husker særligt, hvor spændende det 
var, når man så »dødssejleren«, som vi dren
ge havde døbt den; det var en større båd 
med megen sejlføring, som lå i Møllestrøm
men, og med denne båd skete en beklagelig 
kuldsejling, hvorved fire tømrersvende mi
stede livet. En gammel overtro sagde, at 
dammen hvert år »krævede« ofre, enten ved 
kuldsejling eller på isen ved vintertide.

Ja, isen, det var også i vor drengetid det 
store nummer, selvfølgelig var vi på isen in
den den blev givet fri, vi skulle da prøve 
»gummi-isen« og måtte mange gange hjem 
og skifte strømper og sko og måske mere til 
og ovenikøbet få en »overhaling« og forma
ninger i tilgift. Men var der så en rigtig vin
ter, og dem var der i gamle dage mange af, 
synes man nu, så udfoldede der sig et broget 
billede. Militærmusikken spillede, der var 
opstillet boder, hvor man kune få en grog, 
byens damer og herrer løb også på skøjter, 
officererne i uniform, damerne med pels
krave og muffe. Alt havde en vis stil, om 
denne påklædning så har været særlig be
kvem, er en anden historie.

Men »man« mødtes og løb til skøjteløber
valsens toner. Ude hvor nu fabrikant C. En
gel bor, lå restaurationen »Johannesdal« og 
det var et yndet mål, når man ville være ale
ne med den udvalgte, og når man havde 
lommepenge nok til at kunne byde på en 
varmende rødvinstoddy.

Men også om sommeren var der til tider 
fest ved dammen; der holdtes damkoncerter 
af Höhn's orkester, som sejlede rundt i bug
ten i motorbåden »Frieda«, haver og både
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Isvinteren 1929. Dammen med Gi. Haderslev kirkes massive tårn i baggrunden. Foto: C. Rudolph, 
Haderslev, medio februar.

var illuminerede, man lod øl komme i fine 
forniklede beholdere med tryk på og kunne 
så servere Fuglsangs fadøl »frisk fra fad«, 
og snakken gik muntert over havegærdene.

Men tilbage til vor vandring. Lidt længere 
henne på Bispebroen, hvor nu Klostervænget 
begynder, lå latinskolens bådehus. Det vil 
sige det kgl. preussiske gymnasium nebst 
Realschules to 4 årers både, indstiftede af 
Kaiser Wilhelm II til ungdommens fornøjel
se og dygtiggørelse. Så vidt jeg husker, blev 
bådene dog kun benyttet af eleverne på 
gymnasiesiden, fra Obersekunda over Unter
prima til Oberprima. Jeg mindes ikke, at vi, 
som kun gik på realsiden, har været med til 
at ro i bådene og nydt denne kaiserlige 
gunst.

Én gang årligt fandt en kaproning sted, 
der var udsat præmier og vinderholdet fik en 
sølvplade. Senere flyttedes bådehuset om i 
Møllestrømmen i nærheden af Haderslev ro
klubs første bådehus, hvor nu dameroklub- 
bens bådehus ligger.

På damhalvøen var der blegeplads og se
nere kolonihaver. En såkaldt fribadeanstalt 
var på Møllestrømssiden og omkring genfor

eningen; da halvøen efterhånden blev park
anlæg, blev der på spidsen, hvor dam og 
møllestrøm mødtes, opført en badeanstalt, 
strengt adskilt for damer og herrer. Uden 
tvivl var den gamle fysikus, gehejmeråd 
Hansen én af denne badeanstalts hyppigste 
gæster. Gehejmeråden var byen en god 
mand, og efter ham er stien omkring dam
men, - begyndende i Erlev, opkaldt. Han 
var drivkraften til, at vi fik denne enestå
ende spadseresti.

Damhalvøen blev omdannet til parkanlæg 
omkring 1920; en granitmur med et lang
agtigt firkantet bassin kronet af mindesmær
ket for de faldne fra første verdenskrig var, 
et efter den tids smag, ret imponerende an
læg. (Hvor er dog gammel Haderslev sogns 
mindeanlæg for deres faldne velgørende at 
se i hele dens naturlige udformning i sam
menligning med den misforståede kæmpehøj 
foran Klosterkirkegården).

Vi vandrer over Klosterkirkegården til
bage, denne plet, hvor gamle munkestens
murrester vidner om klosterets beliggenhed. 
Nede på Bispebroen møder vi hektisk akti
vitet, man støber lange jernbetonpæle som
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Den ene af de fire flyvemaskiner, der landede på Dammen i 1916.

en dampdreven rambuk lader forsvinde i 
jorden, - der bygges et solidt bolværk fra 
vadestedet hen til skolens bådebro. Denne 
solide sikring ligger stadig usynlig på sin 
plads, hovedet blev kappet af, da dampar
ken blev anlagt og vejen i dens nuværende 
bredde med kampestensmur og parkerings- 
muligheder, anlagdes.

Men hvad er nu det? Fire skoleflyvema
skiner, vandflyvere fra flyvestationen i Aa
benraa kommer brusende og lander på dam
men. En lidt letsindig manøvre, hvor ellers 
sejl- og robåde fredeligt tumler omkring. De 
fortøjer deres maskiner ved damhalvøen, og 
besætningerne går til »bys«. Da de senere i 
løftet stemning starter for hjemadgående og 
skal »vise sig«, drysser den ene af maski
nerne ned, lige over hovederne på os, i ha
verne legende børn. Den lander blidt i to
baksfabrikant Hansens høje træer, og vi 

børn kommer hurtigt over havegærdene for 
at se, hvad der er sket. Den to mands besæt
ning var ét stort grin, maskinen var demo
leret, men de store Træer havde været be
sætningens redning. Vi opdagede hurtigt, at 
det dryppede med benzin, og da det på det 
tidspunkt var knapt med denne væske, fik vi 
travlt med at hente flasker og beholdere for 
at redde nogle af de kostbare dråber til vort 
urmagerværksted, som kun kunne få nogle 
få liter månedlig. Længe varede det dog ikke, 
før der kom en deling soldater fra kasernen 
for at spærre af, inden souvenir jægere nåede 
at pille det hele fra hinanden. Vi drenge var 
meget interesseret i én af pontonerne, men 
det lykkedes ikke.

Under første verdenskrig kunne man også 
høre hanegal og kyllingepip i haverne, man
ge holdt høns for at supplere de smalle ratio
ner. Jeg husker tydeligt, at jeg havde mange
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Idylbillede fra Dammen omkring den første ver
denskrigs udbrud.

skrukhøner på ladens loft i de år og avlede 
kyllinger. Der var ingen racediskriminering, 
høns og haner af alle racer blev forenede til 
ægproduktionen fremme. Ja, selv s vinegry nt 
kunne man høre; bager Reichardt havde svi
nesti, og uden tvivl har flæskesiderne på dis
se svin været særlig gode.

Det var dengang almindeligt og vel også 
tilladt at holde fjerkræ og svin i byens om
råde; jeg husker, at mine forældre havde et 
svin gående til opfedning et eller andet sted 
på Naffet.

Det er blevet sent på aftenen, vi nærmer 
os midnat, men hvad er det dog for en 
»odeur«, der slår én i møde? Vi vender næ
sen den anden vej og søger at komme uden 
om. Det er »chokoladevognen«, - byens nat
renovation, inden alle fik træk og slip. Men 
man var kendt med det, tog det ikke særlig 
højtideligt og gik blot over i vindsiden. Pro
duktet, som hældtes i vognene, kom marker
ne i byens udkant til gode og kom således 
»igen«. I dag er dette problem af en helt an
den størrelsesorden; hvis vi ikke kan rense 
kloakkernes indhold tilfredsstillende, går det 
ud over åer og vandløb inklusive Lillebælt, 
og vi er godt på vej til at save den gren over, 
som vi endnu sidder på.

Hermed skal dog ikke siges, at denne 
gamle form for natrenovation er den ideelle, 
- men hvor meget bedre er den nuværende?

Dagrenovationen var også et kapitel for 
sig; hver grundejer måtte selv sørge for at 
få affaldet kørt bort. I gårdene havde man 
en muret mødding, et affaldssamlested, som

blev tømt efter behov. Rotter og mus var re
sultatet, navnlig var rotteplagen stor, der var 
jo altid spiseligt nok i disse møddinger, og 
det har sikkert fremmet avlen.

Mange generationer af byens borgere har 
i disse små beskedne haver hvilet ud efter 
dagens dont, hyppet deres kartofler, beskåret 
deres roser og glædet sig over det skønne 
udsyn ved dammens bred. I skønne sommer
aftener tog man båden, roede eller sejlede til 
Rikkeskilde, havde mad med og nød den 
sjældne natur. Vore byfædre har givet os et 
stort aktiv med damparkens anlæg, og i dag 
kan alle glæde sig over denne enestående 
idyl, som vi med stolthed har lov til at prale 
lidt med.

At så en del af det grønne skal ofres for 
at de lakerede blikkasser kan få plads, er en 
anden, men trist historie.
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Er den sorte stork på vej tilbage ?
AF HENNING JENSEN

I de sidste hundrede år er de sorte storkes 
antal i Danmark svundet mere og mere ind, 
så at man til sidst troede, at de aldrig mere 
ville vende tilbage, men mennesket spår, og 
naturen råder.

I Sydslesvig er der foretaget følgende ob
servationer af den sorte stork i sensomme
ren 1975:

Overlærer Chr. Hansen, Bredsted, iagttog 
en sort stork omkring landsbyen Bordelum 
nær Stolbjerget først i august.

Landmand Fritz Hermann Schultz, født i 
Hatsted, men nu boende lige syd for Kana
len ved Rendsborg, iagttog ca. 20. august 
seks sorte storke på sine græsmarker, der 
grænser hen til kanalen. Det så ud som to 
gamle og fire unger, sagde han.

Da den danske skolebus den 29. august 
var på vej fra Husum til Simonsbjerg, fløj 
en sort stork tværs over vejen fra vest mod 
øst, over mod de gode fourageringsmulig
heder i Treneengene.

Men den helt store begivenhed indtraf hos 
landmand Hans Dau i Borsthusen på Gar- 
ding-diget. Da han en morgen omkring den 
25. august skal hente sine køer til malk
ning, ligger der en sort stork under de elek
triske ledninger, en vinge er brækket. Hans 
Dau får storken ind i laden og ringer til sin 
svigerfader, Otto Andresen i Vollerwiek, 
som er den lokale ornitolog, og som under
viser folk, der ønsker at tage jagttegn. Men 
da var klokken kun syv, og man kan jo ikke 
høre på telefonens kimen, at der er et stort 
storkedrama i den anden ende, så Otto An
dresen bliver roligt liggende til sin normale 
dags begyndelse kl. 8.30.

Altså ringede Hans Dau i stedet til sogne
rådsformanden i Vollerwiek, Richard Ri
ckerts, som er velorienteret om sine sogne
børns vaner, og først kl. 9 ringer denne til 
Otto Andresen og fortæller om morgenens 
hændelser. Og da var det i hvert fald slut 
med Otto Andresens stoiske ro. Morgenkaf
fen blev kold på morgenbordet, mens han 
pr. telefon kontaktede Neumünster og den 
stedlige dyrepark med dyr fra hjemstavnen. 
I en fart sender man derfra en bil af sted 
med to storkeafhentere udrustet med storke- 
fangningsudstyr. Fru Andresen sætter ærter 
på til middagsmad, for hvem kan hente stor
ke uden at få ærtesuppe med røget flæsk?

Kl. 12 ankommer mændene fra Neumün
ster til Otto Andresen, og efter at ærterne 
er fortæret, fortsætter man til Garding-di- 
get og henter storken, efter først at have for
bundet dens vinge, så den har mulighed for 
at vokse sammen igen.

Nu er altså den sorte stork at se i hjem- 
stavnsdyreparken i Neumünster sammen 
med de to andre af samme art, og i grun
den var det hele jo en rimelig hændelse i 
H. C. Andersen-året 1975, for H. C. Ander
sen havde jo også iagttaget sorte storke i 
Jylland og var i det hele taget optaget af 
storkens liv og levevis.

Tilbage er der kun at fortælle, at den sorte 
stork er en skovstork, der ruger i skovens 
høje træer, og at den henter sin føde i de 
omkringliggende moser. Flamingoen, der har 
fisket i bækkenet i Hauke-Haienkoog hele 
sommeren, er derimod nok bare et individ, 
der er undsluppet en dyrehave og er derfor 
ikke særlig interessant for ornitologer.
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Boganmeldelser
Sønderjylland i decimalsystemet
Der findes artikler om sønderjyske emner 
i andre tidsskrifter end i Sønderjysk Må
nedsskrift, men hvordan skal man kunne 
holde øje med, hvad der kommer frem? Det 
skal man ved at slå efter i Dansk Tidsskrift- 
index, der hvert år leverer en systematisk 
fortegnelse over indholdet af ca. 360 tids
skrifter. Det udgives af Bibliotekscentralen, 
der nylig har udsendt 58. årgang, 1972. Det 
er en meget værdifuld opslagsbog for en
hver, der gerne vil følge med indenfor et 
bestemt emneområde, hvad enten det nu er 
Sønderjylland, køleteknik, svampe eller no
get fjerde.

Men det er tilsyneladende ikke let at pla
cere Sønderjylland i bibliotekernes decimal
system. Decimalsystemet kender ikke Søn
derjylland som en selvstændig enhed. Det 
kender Jylland og Siesvig-Holsten, og søn
derjyske emner placeres snart det ene, snart 
det andet sted. Til gengæld er både Jylland 
og Slesvig-Holsten anbragt under Danmark. 
Slesvig-Holsten er nemlig her ikke den del
stat, vi kender i dag, men de hertugdøm
mer, der er skrevet ind i den danske histo
rie. Måske bibliotekarer kan finde ud af sor
teringen. For en læg biblioteksbenytter er det 
vanskeligt. Lad os illustrere med nogle ek
sempler, de fleste fra Sønderjysk Måneds
skrift.

Når Morten Kamphovener skriver om ud
sigten fra Knivsbjerg, placeres det under Jyl
land. Når derimod J. Kr. la Cour Madsen 
skriver om Knivsbjergfesten 1972, kommer 
det under Slesvig-Holstens historie! Når Chr. 
Thorup Nielsen skriver om Dansk skolefor
ening for Sydslesvig, registreres det under 
Danmark, men når Niels Bøgh-Andersen 
gengiver indtryk fra sin hjemby Aventoft, 
skal man finde den under hovedrubrikken 
Mellemeuropa med underrubrik 44.3 For
bundsrepublikken Tyskland. Når Jens Vel

lev skriver om Set. Mikaelis rundkirke i Sles
vig, skal man søge den under Forbundsrepu
blikken Tyskland, men når kantor J. F. Gre
ve i tiden mellem de slesvigske krige sender 
stemningsberetninger fra Slesvig, havner de 
under 37.96 »Opdragelsens og undervisnin
gens historie i Danmark«, medens H. Hej
selbjerg Paulsens artikel om pastor Carsten 
Petersen med relation til Brarup, Tønder, 
Gråsten og Maugstrup glider ind i Slesvig- 
Holstens kirkehistorie. Under Slesvig-Hol
sten skal man også finde Niels H. Kragh 
Nielsens fortegnelse i Sønderjysk Måneds
skrift over årets avisartikler i Vestkysten, 
Jydske Tidende, Dannevirke-Hejmdal, Søn
derjyden, Der Nordschleswiger og Flensborg 
Avis.

Et fyldestgørende alfabetisk stikordsregi
ster kan bøde på disse besværligheder. Hvis 
alle sønderjyske emner kan findes ved hjælp 
af stikordet »Sønderjylland«, kan det redde 
meget. Men således ligger det ikke her. Hvis 
man kontrollerer indførslerne under Slesvig- 
Holsten, viser det sig f.eks., at her er anført 
en artikel af Vilhelm la Cour om Slesvig- 
Hedeby, men den er der ikke henvist til un
der Sønderjylland. Det samme gælder emnet 
de slesvigske krige!

I det hele taget er henvisningerne under 
stikordet »Sønderjylland« temmelig mangel
fulde. Der mangler således henvisninger til 
artikler, der er registreret spalte 385, 431, 
447, 484, 503, 553, 554, 556, 557, 563, 564, 
573, 588, 594 og 611. Højst sandsynlig er 
listen længere endnu.

Opgaven er vanskelig, og det må påskøn- 
nes, at man tager den op. Men det ser ud til, 
at decimalsystemets skabere ikke har haft 
nogen helt heldig hånd med anbringelsen 
af den sønderjyske emnekreds, og i Dansk 
Tidsskrift Index har man ikke formået at 
overvinde de vanskeligheder, det har skabt.

bjs.
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Et jubilæumsskrift
Aabenraa Nyhavn 1925-1975.
Af Jørgen Ramhøj og Svend Erik Gunde
strup.

I 1920 var Aabenraa havn meget primi
tiv: Nogle gamle bolværker og anlægsbroer 
med få meters vanddybde var det hele. 
Stads- og havneingeniør Jørgen Ramhøj fik 
overdraget projekteringsarbejdet, og under 
hans ledelse fik byen en ny havn. Det er 
hans skyld, at man fik havn i Kilen i stedet 
for den påtænkte bypark, idet bundunder
søgelser afslørede, at forholdene her var 
langt bedre end ude i fjorden. Den tidligere 
stads- og havneingeniør - Jørgen Ramhøj 
gik af i 1954 - fortæller knapt og kort om 
dette havnebyggeri.

Hans efterfølger, Sv. E. Gundestrup, skri
ver lige så prosaisk om havnens udvikling 
gennem de 50 år.

Her er statistikker og kurver og regn
skabssammenligninger, hvor man impone

res over, hvor store tallene er 50 år efter og 
tænker, at det er forbavsende, at vareafgif
ter og pladslejer ikke er steget mere. Faktisk 
kan man leje en kvadratmeter havneareal for 
1,40 kr., hvis man vil tage til takke med 
»Alle andre pladser«, som vistnok er det 
samme som Klasse IV. Det er også lidt usik
kert, hvor længe man har sin kvadratmeter, 
men man skal ved lejemåls indgåelse garan
tere havnen et minimumsbeløb i havne- og 
bropenge - det giver en fordobling af be
løbet. Og så kan man i øvrigt anvende sin 
kvadratmeter, som man har lyst til.

Det historiske arkiv har bidraget til jubi
læumsskriftet med en række gode fotos.

ibs

P.S.: Forfatterne beklager, at den knappe tid 
har betydet et lille jubilæumsskrift. Men lige 
som erfaringerne fra de første 50 år er gode 
at bygge videre på, er det lille skrift et godt 
grundlag for den rigtige bog om Aabenraa 
Nyhavn.

Grænselandsdagbog
VED FR. RUDBECK
SYD FOR GRÆNSEN

8. juli: Flensborg Industri- og Handelskam
mer mener, at de tyske forbundsbaner efter
hånden vil nedlægge alle banelinier i Sles- 
vig-Holsten med undtagelse af de nord-syd 
gående hovedlinier. Der opfordres derfor til 
en hurtig udbygning af de øst-vestgående 
hovedveje.

10. juli: Såvel generaldirektør Hans Sølvhøj 
og provinschefen, Gerhard Nielsen går ind 
for ansættelse af en ny medarbejder ved 
Radio syd, hvilket skulle sikre en bedre dæk
ning af Sydslesvig.

Den endelige opgørelse fra det statistiske 
kontor i Kiel over landdagsvalget i april vi
ser følgende stemmefordeling: CDU 758.227 
eller 50,4 pct., SPD 603.360 stemmer eller 
40,1 pct., FDP 107.042 eller 7,1 pct., SSV 
20.703 stemmer eller 1,4 pct. NPD fik 0,5 
pct. og DKP 0,4 pct. Ialt blev der afgivet 
1.514.646 stemmer med en valgdeltagelse 
på 82,3 pct.

14. juli: Alvorlige økonomiske vanskelighe
der for Nordfrisisk Institut, der truer insti
tuttets fortsatte beståen, har ført til en kraf
tig aktion i frisiske kredse for at sikre insti
tuttet.
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21. juli: Dansk Centralbibliotek i Flensborg 
nåede i 1974/75 et rekordudlån med ca. 
300.000 bind. Det tyske tilskud beløber sig 
dog kun til under 5 pct. af de samlede ud
gifter eller ca. 70.000 DM.

23. juli: Som følge af de faldende elevtal i 
Slesvig-Holsten nedskæres antallet af ny
optagelser ved de pædagogiske højskoler i 
Kiel og Flensborg fra omkring 1100 til 550. 
Fremtidig vil kun 200 studerende blive op
taget i Flensborg og 350 i Kiel. En udtalt 
frygt for lukningen af seminariet i Flensborg 
afvises dog af undervisningsminister, pro
fessor Walter Braun.

22. juli: Som følge af masseudmeldelser af 
de lokale menigheder må den slesvigholsten- 
ske landskirke på sit budget for 1975 regne 
med et underskud på 150 mill. DM. En ræk
ke af landskirkens aktiviteter skal derfor 
indskrænkes.

Gennem oppumpning af ca. 300.000 ku
bikmeter strandsand fra vadehavet vil det 
tyske vandbygningsvæsen forsøge at bremse 
kystnedbrydningen på sydkysten af øen Før.

25. juli: Ved kransenedlæggelser i Flensborg 
og Slesvig og en mindehøjtidelighed på den 
gamle kirkegård i Flensborg mindes man 
125-års dagen for Istedslaget.

Under en tysk mindehøjtidelighed i anled
ning af Istedslaget foreslår formanden for 
det tyske soldaterforbund, prins Friederich 
Ferdinand af Lyksborg, at Istedløven opstil
les ved den dansk-tyske grænse med blikket 
østvendt.

29. juli: På grund af de seneste års fødsels
nedgang kan gruppestørrelsen i de tyske 
børnehaver i Flensborg nedsættes fra 25 til 
22. De 43 tyske børnehaver havde i januar 
2870 pladser til rådighed, dette tal formind
skes nu. I de 17 danske børnehaver regnes 
der kun med en mindre nedgang i antallet 
af nytilmeldelser.

Siden amtet Nordfrislands oprettelse i 
1970 er antallet af industrivirksomheder ste
get fra 46 til 49 og antallet af beskæftigede 
fra 2640 til 2956. På det sidste er der dog 
noteret en vis nedgang. Amtet har ialt 
162.000 indbyggere.

Til kystsikring, vandforsyning, dræning 
og udstykning har amtet Nordfrisland siden 
1948 anvendt ialt 817 mill. DM. heraf alene 
til kystsikring 470 mill. DM. Til nye dige
bygninger blandt andet i Nordstrandbugten 
og ved Pel worm regnes med yderligere 760 
mill. DM.

31. juli: Der er tilmeldt næsten 250 begyn
dere til de danske skoler i Flensborg.

Restaureringen af de ca. 300 år gamle 
fiskerhuse i Læk bliver nu begyndt.

NORD FOR GRÆNSEN

2. juli: I følge udkastet til en vejplan, Søn
derjyllands amtsråd har godkendt for perio
den 1975-1990, skal der ialt invensteres 1,3 
mia. kroner i vejanlæg.

3. juli: Fremskridtspartiet i Løgumkloster- 
kredsen, der har opstillet en hjemmetysker, 
Sv. Berdiin, som folketingskandidat, har fået 
vanskeligheder med en del medlemmer, som 
ikke vil godkende opstillingen.

Trafikminister Niels Matthiaseen oriente
rer sig i Sønderborg om Alssundbro-proble- 
merne. Ministeren gav dog intet håb om, at 
brobyggeriet som oprindeligt planlagt kunne 
gennemføres i 1977-78. Sagen forelægges 
nu folketingets trafikudvalg.

4. juli: Skorstensfejsrskolen i Tønder vil op
rette et kongrescenter i den ledige amt
mandsbolig i Tønder, som Tønder kommune 
ønsker at købe og stille til rådighed for skor
stensfej elauget.

I Tønder orienterer trafikminister Niels 
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Matthiasen sig om digeproblemerne og pe
ger på, at dansk-tyske forhandlinger er nød
vendige, inden man kan skride til bygningen 
af et nyt havdige fra Emmerlev til Silddæm
ningen.

5. juli: Kommunerne i Alssund-området pe
ger i et oplæg til regionalplanlægningen på, 
at man ikke finder det klogt med nye store 
virksomheder på Als, før en ny broforbin
delse er sikret.

7. juli: Forsvarsministeriet har nedsat en ar
bejdsgruppe, som skal undersøge mulighe
den for at bevare Tønder kaserne til militære 
formål.

9. juli: Indenfor Sønderjyllands amt findes 
en praktiserende læge for hver 2000 indbyg
gere eller ialt 121 alment praktiserende læ
ger.

Med et tilskud på 85.000 kr. fra A. P. 
Møllerfondet kan en modernisering og re
staurering af Løgumkloster forsamlingshus 
gennemføres, og forsamlingshuset bevares 
for egnen.

12. juli: Haderslev er stadig Sønderjyllands 
pensionistby nummer et med 3.949 personer 
på 67 år og derover, mens Sønderborg har 
ca. 100 færre og Aabenraa har ca. 1500 
færre.

18. juli: Hele Frøslevlejren, som nu kun an
vendes som beredskabsdepot, søges fredet, 
oplyser direktøren for Musæet for Danmarks 
frihedskamp Jørgen Barfod, som har rettet 
henvendelse til kulturministeren herom.

Af den særlige FEOGA-fond under EF er 
der stillet 22,8 mill. kr. til rådighed til byg
ningen af det nye fællesslagteri i Blans, som 
ialt anslås til at koste 91 mill. kr.

24. juli: Aabenraa menes at være den by i 
hele landet, der har den største beskæftigel
sesprocent som følge af blandt andet motor

vejsanlæg, kraftværks- og amtsgårdsbyg
geri.

25. juli: Forsvarsminister Orla Møller lader 
forlyde, at en bataljon af Jyske Telegrafregi
ment i Århus kan flytte til Tønder. Regi
mentschefen, oberst O. Carstensen finder det 
dog ikke hensigtsmæssig fortsat at sprede 
regimentet.

Kommunerne Haderslev og Vojens ønsker 
banen fra Haderslev til Vojens genetableret 
med persontog. DSB mener, at det tidligst 
kan ske fra sommeren 1976.

26. juli: Mindretalsbladet Der Nordschles- 
wiger anker i en leder under henvisning til 
København-Bonnaftalerne over mangelfuld 
officiel avertering i bladet fra både stat og 
kommuner. Der peges på, at bladet med en 
årlig offentlig annonceindtægt på 7.400 kr. 
endda ligger 11.000 kr. under Flensborg 
Avis.

28. juli: Et rundspørge til sønderjyske kom
muners skoleforvaltninger viser næsten 
overalt en lille nedgang i antallet af skole
elever.

29. juli: Den tidligere formand for Bund 
deutscher Nordschlswiger, gårdejer Harro 
Marquardsen, der fylder 65 år, meddeler, at 
han med udgangen af denne periode vil 
trække sig tilbage fra arbejdet i Sønderjyl
lands amtsråd.

Jyske Divisionskommando forlader Aaben
raa, og det tidligere tyske gymnasium, som 
i 30 år har hørt under kommandoet, over
drages til politiet.

31. juli: Under udgravninger i Østergade i 
Haderslev har man fundet tydelige rester af 
slottet Hansborgs fundament.

Den tyske landboforening, Landwirt
schaftlicher Hauptverein, er med sine om
kring 1200 medlemmer optaget som medlem 
af den danske Fælleslandboforening for 
Nordslesvig.
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OUGAARDS
Boghandel

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

Grænselandets liv 
Grænselandets sang

møder De I

Syd- og Sønderjyllands store blad

De gamle jyske 
kreditforeninger

JYDSK GRUNDEJER-KREDTTFORENING 
Og

NYJYD5KE KJCÆSIADCREEKFORENING

er nu
Haderslev - Tlf. 52 25 71

BOGTRYK . OFFSET . BOGBIND

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

KREOBT
FOREMIMCEIM 

DAIM IVI AR K

Herning: Århus:
(07) 125300 (06) 125300

Idrætshøjskolen I Sønderborg
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) 4218 48 Bent Brier

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

Haderslev

WINDFELD-HANSENS 
BOMULDSSPINDERIER A/S 

VEJLE

LØGUMKLOSTER HØJSKOLE
5 måneder fra januar. Korte kursus 

juni-december.

ANDELSBANKEN
Sønderjyske afdelinger

Jyllands 
Kreditforening

HADERSLEV 
TELEFON NR. (04) 52 27 25

OVE ARKIL A/S

CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR

HADERSLEV

Haderslev museum 
Tlf. 52 2362

Museet på Sønderborg slot
Tlf. 422539

Tønder museum 
Tlf. 72 2657

Aabenraa muséum 
Tlf. 622645

KREDIT 
FORENINGEN 

DANMARK

Læs

Dannevirke
Sønderjyllands ældste blad

Ladelund 
Landbrugs og Mælkeriskole

Brørup station

A/S Sønderjydsk Frøforsyning 

Frøavl & Frøhandel 
Aabenraa

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) 7218 78.
Viceskoleinspektør Chr. Stenz, Tøndervej 173, Åbenrå, 
tlf. (04) 62 14 50.
Cand, polit. Inger Bjørn Svensson, H. P. Hanssensvej 9, Haderslev.
Ekspedition: Historisk Samfund for Sønderjylland. Landsarkivet.
6200 Åbenrå. Tlf. (04) 62 46 83. Giro 4 26 82.
Abonnementspris: 42,- kr. årlig, frit tilsendt.
Tryk: Th. Laursens Bogtrykkeri A/S, Tønder.

HØJST ANTIK
Bredgade 4, Øster-Højst (14 km nord
øst for Tønder).

Sønderjyske antikviteter sælges.
E. Lund Christiansen, Bredgade 4,
6254 Øster-Højst. Tlf. (04) 74 51 36.

DANEBOD HØJSKOLE - ALS
3 mdr. sommer-, 5 mdr. vinterskole

Tlf. (04) 46 41 12

Mogens Hemmingsen

HADERSLEV BANK TRY
HØJSKOLE

AKTIESELSKAB
SØNDERBORG HANDELSSKOLE
Handelsgymnasium - Handelshøjskole

afdeling

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

Selskabs- og udflugtskørsel
Ruteautomobil-Aktieseiskabet 

for Haderslev Amt og By

Haderslev, tlf. (04) 52 38 55

MORSØ STØBEGODS
Aktieselskabet

N. A. Christensen & Co.
Kongelig Hofleverandør 

NYKØBING MORS

TØNDER STATSSEMINARIUM
Grænselandsseminariet 
Tilmelding for 1975/76 helst 

1. maj, senest 30. juni.
Tlf. (04) 72 12 30

De flieste 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.

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

Spørg

SPAREKASSEN

BRØDRENE GRAM % . VOJENS




