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Slogs Herreds Hus blev opført 1910. Dengang stavede man det nye forsamlingshus' navn i ét ord
og med et »s« mindre end i dag. Hvornår stavemåden er blevet ændret, fortaber sig i det uvisse.
Tonhalle foto 1910.

Lidt om Slogs Herreds Hus
gennem arene
O

AF TROELS FINK

Da den sidste udvidelse af Slogs Herreds Hus
fandt sted i 1976, gav lederen af Grænse
forskningsinstituttet, professor, dr. phil.
Troels Fink, Åbenrå, en skildring af forsam
lingshusets historie, skabt af gamle og unge
i gensidig forståelse.
Slogs Herreds Hus blev indviet den 23. janu
ar 1911; det blev udvidet i 1934 med en ny
scene og en ny fløj; i 1960 blev der opført
et nyt køkken og en ny lille sal, samtidig
1977-9

med at den store blev udvidet, og i 1976 fik
Slogs Herreds Hus igen en udvidelse og en
ansigtsløftning. Som Slogs Herreds Hus står
i dag har det 4 byggefaser bag sig. De af
spejler vidt forskellige perioder i Sønderjyl
lands nyere historie.
Flensborg Avis refererede indvielsesfesten
den 23. jan. 1911. Referatet indledes med
disse poetiske ord:
»Som lys i tågen dukker forsamlingshuse
ne op, som fyr og stævnemærker for egnens
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trofaste befolkning. De vidner om, at dansk
heden her ikke agter at lægge sig til at dø
for det første. Tværtimod, vi bygger os Folkehjem, og indretter dem efter at kunne stå
til kommende slægter. De er tegn på livsmod
og livsvilje«.
De danske nordslesvigere mødte den tids
talrige preussiske udfordringer med livsmod
og livsvilje; de fandt nye døre hver gang en
af de gamle blev lukket, sådan var det også,
da Slogs Herreds Hus blev bygget; kroens
dør var smækket i for danske møder.
Den første tilskyndelse til at bygge deres
eget hus fik de danske på egnen i 1908. Ved
et møde i kroen blev kvinderne vist bort.
Bortvisningen var klart i modstrid med for
eningsloven, men politimyndighederne så det
som en opgave at chikanere det danske ar
bejde på alle tænkelige måder, og de så stort
på loven, men den chikane, der gav det di
rekte stød til, at Slogs Herreds Hus blev op
rettet, var rettet mod et afholdsmøde. Myn
dighederne kunne heller ikke lide afholdsbevægelsen. Mødet blev afholdt i december
1908. Taleren var lærer Hans Lorenzen fra
Ballum. Man var kommet sammen i kroens
lo, men amtsforstanderen kasserede lokalet,
og forsamlingen blev smidt ud. For lærer Lo
renzen fra Ballum fik mødet vidtrækkende
konsekvenser, han blev afskediget fra sit em
bede. Som så mange andre måtte han bøde
for sit danske sindelag.
Nu var den dråbe faldet, der fik bægeret
til at flyde over. Kort efter den 21. december
1908 blev der dannet et aktieselskab med det
formål at bygge et forsamlingshus. Kapitalen
var på 24.500 mark, halvdelen skulle indbe
tales straks, den anden halvdel over en år
række.
Så at sige alle de nye danske forsamlings
huse søgte kun om bevilling til at udskænke
alkoholfrie drikke. Man følte sig fuldt ud
tilfredsstillet med det fælles kaffebord, som
fandt sin form i disse år, og som dengang
netop udviklede sig til det, vi nu forstår ved
et sønderjysk kaffebord.
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Når møderne flyttedes fra kroerne, betød
det også, at serveringen skiftede form. Det
kan man tillægge større eller mindre betyd
ning; da indholdet af mødearrangementerne
også til en vis grad blev bestemt deraf, hav
de det stor betydning. Omkring kaffebordet
var der lejlighed til sang og tale. Kaffebords
talerne var dengang nærmest en sønderjysk
specialitet. Det kneb med at få foredragshol
dere. Nordfra måtte de ikke komme, og kom
de alligevel, måtte man holde udkik efter
gendarmen, der øjeblikkeligt kunne udvise
de formastelige. Det tog man ofte som et op
livende spændingsmoment i hverdagen.
Meget ofte overværede gendarmer møder
ne fra først til sidst; der var også en gen
darm til stede ved indvielsen af Slogs Her
reds Hus i 1911. Efter første del af mødet
havde han forladt salen, og man mente, at
forsamlingen nu var overladt til sig selv.
Men en mand der tilfældigt kom gennem
forstuen, så gendarmen stå og lytte til, hvad
der blev sagt og sunget i salen. Det så næs
ten ud, som om han havde ventet nogle
strafbare udtalelser, som kunne give ham an
ledning til at gribe ind.
Således står der i referatet i Flensborg
Avis, men referenten har gjort gendarmen
uret. Man har nemlig også -den beretning,
som gendarmen sendte til landråden i Tøn
der, og den tyder på, at alt, hvad der blev
sagt, er gået hen over hovedet på ham og
kaffebordstalerne er ikke omtalt.
Den 19. januar 1911 var den preussiske
amtsforstander i Bylderup, Th. Bucka, blevet
opmærksom på den forestående indvielse i
Slogs Herreds Hus. Han skrev til landråden
i Tønder, at mødet rettidigt var anmeldt og
bad om, at der måtte blive sendt en gendarm,
der var det danske sprog mægtigt til overvågelse af indvielsesfesten, og den beredne
gendarmerivagtmester Schüler fik ordre til
at møde op.

Hans beretning gengives her på original
sproget:

I 1935 udvidede man med en fløj, hvor der var plads til scene. Samtidig moderniserede man gar
derobe og køkken. Luftfoto Sylvest ]ensen, Hillerød.

Die Feldgendarmerie Brigade
Flensburg
Abt. Tondern.
23.1. 1911
An den Herm Landrat zu Tondern.

Mit Bezug auf den Befehl v. 21. d. Monats
Tgb. Bl. Nr. 264 betreffd. Einweihung des dä
nischen Versamlungshauses in Bülderup verbun
den mit öffentl. politischer Versamlung nach
Überwachung folgendes:
Es haben ca. 180 Personen beiderlei Ge
schlechts daran teilgenommen. Als erster Red
ner trat der Vorsitzende des Versamlungshau
ses Landmann Mathiesen aus Bülderup auf,
welcher in seiner Rede zuerst die Anwesenden
bewillkommend, dann darüber sprach, dass für
Ihre Sache so viele Anhänger sei, dass sie in
kurzer Zeit das Kapital zusammen hatten, dass
sie dieses Haus bauen konnten. Darauf erhielt
der, als dänischer Agitator bekannte frühere
Lehrer Schmidt aus Hadersleben das Wort. Der
selbe sagte etwa folgendes. Er freue sich, dass
er zur Stelle sein könnte, um der Einweihung
dieses wohlgelungenen Hauses beizuwohnen.
Sprach dann von den hiesiegen politischen Ver
hältnissen, wie sie sich durch die Versamm-

lungshaüser fester zusammen hielten, dass sie
jetzt 84 dänische Versammlungshaüser in Nord
schleswig hätten und wie die anderen, so möch
te dieses Haus ein Haus sein wo sie ihre dä
nische Nationalliebe, ihre Muttersprache pflegen
könten, wo sie sich versammeln könnten um
ein Hurra for gamle Danmark zu rufen; auch
hoffe er, da er gehört dass zur Zeit keine junge
Person da sei, dass Gymnastik gepflegt könnte
werden, sich aber bald ein finden würde um
es dann zu tun. Er schloss seine Rede mit einem
Hurra auf das Versammlungshaus. Es folgten
noch einige Redner während des Kaffetisches,
dessen Reden aber ohne Bedeutung waren. Aus
dem blauen Liederbuch wurden mehrere Lieder
gesungen.«

Man har indtryk af, at gendarmen den
dag har kedet sig mere end han plejede.
Den J. H. Schmidt, der holdt indvielsesta
len var det, man den gang kaldte en af de
»afbrækkede lærere«. Han var født i Bredevad, for øvrigt havde hans far været slesvigholstensksindet, men moderen dansk;
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Gårdejer, sognerådsformand Matt. Matthiesen,
var formand for bestyrelsen for Slogs Herreds
Hus fra 1910-1938.

han havde fra sin barndomstid lyden af ka
nonerne fra Dybbøl i sine øren. Som elev på
Tønder Seminarium havde lukningen af den
danske afdeling gjort ham bevidst dansk.
Han havde været lærer i Snogbæk i Sunde
ved i det skoledistrikt, som Nørremølle hørte
til, og han var en gerne set gæst hos H. P.
Hanssens forældre.
Da han ikke kunne skjule sit danske sin
delag, blev han stillet over for valget mellem
tvangsforflyttelse eller afskedigelse, og han
valgte det sidste. Hans karriere blev brudt,
blev »afbrækket«. Han blev derefter tillids
mand for en forening, der hed »Foreningen
af 5. oktober 1898«, som skaffede midler til
lån til unge danske, så de kunne hjælpes til
at købe gårde. Det var et modtræk mod den
hårde jordkamp som tyskerne førte. Officielt
hed J. H. Schmidt »Hypotekenmakler«; han
forstod at skjule, at der kom penge fra Dan
mark, og det så faktisk ud, som hans arbejde
bestod i at formidle kreditter mellem privat
folk, og på en måde var det rigtigt nok. I
1909 oprettede de danske i Sønderjylland,
»Nordslesvigs Kreditforening« med det helt
åbenlyse formål at støtte de danske i jord
kampen. J. H. Schmidt blev direktør for den
ne kreditforening.
260

Den anden hovedtaler, Thomas Thomsen,
Toghale, havde gendarmen ikke opdaget,
han opfordrede til at danne en landbofor
ening for Slogsherred. En opfordring der
blev taget til følge et par år senere.
Da de officielle taler var holdt, dækkede
unge piger op til kaffebord, og madkurvene
kom frem og derpå vekslede tale og sang.
Man udtalte sig trods gendarmen meget frit,
men som det ses, refererede han ikke kaffe
bordtalerne. Hjulmager Lind fra Jejsing fik
hele forsamlingen med sig, da han citerede
et vers af fynboen Mads Hansen om vort
håb; han sagde rent ud, »Håbet er, at Dan
marks lande indtil tungemålets skel skal stå
sammen som grænse for et enigt nord«. Det
var dristige ord i 1911.
Der blev også talt af fru Jacobsen fra Len
demark. Hun og hendes mand var nogle år i
forvejen kommet fra Broager, og de havde
åbnet deres hjem for møder og sammenkom
ster, og på den måde i det små begyndt med
et forsamlingshusarbejde.
Hver af talerne fik sagt noget væsentligt
om tiden og dens muligheder. Gårdejer Hans
Ernst fra Heds mindede om den tid, da pres
sen var den eneste støtte, hvorved man kun
ne holde det danske åndsliv i Sønderjylland
oppe. Forsamlingshusene var nu kommet til,
sagde han, og de gav en mulighed for sup
plement ved foredrag og møder og samvær,
men ellers var alle kulturelle institutioner,
især skolerne, instrumenter i fortysknings
politikken.
Hjulmager Lind fra Jejsing kom op igen
og udtalte et ønske om, at der måtte rejse
sig en række forsamlingshuse tværs over
landet fra Vesterhavet til Alssund gennem
de såkaldte truede egne, det man også har
kaldt »den skæve firkant«, han så denne kæ
de af forsamlingshuse som et nyt Dannevir
ke og nævnte på stribe husene i Emmerlev,

Det var en stor ombygning, der fandt
sted i 1960: Den store sal blev for
længet, og man opførte en ny, lille
sal. Der kom nye garderober og toilet
ter, og køkkenet blev flyttet og gen
nemfornyet.

Møgeltønder, Jejsing og Bylderup, men så
var der et hul mod øst indtil Tørsbøl. Taleren
mente, at rækken måtte fortsættes »så fjen
den ikke kan komme igennem noget sted«.
Forsamlingshusene var en torn i øjet på de
tyske myndigheder, som ofte kunne finde
mangler ved bygningerne, som måtte udbedres, før husene kunne tages i brug.
Også med Slogs Herreds Hus var der pro
blemer. Huset var klar til indvielse allerede i
december 1910, men bygningsmyndigheder
ne opdagede, at der manglede et bræt fra ta
get over til skorstenen til brug for skorstens
fejeren. Før det bræt var lagt, kunne man
umuligt give tilladelse til, at huset måtte ta
ges i brug.
Den drivende kraft ved opførelsen af
Slogs Herreds Hus var Matthias Matthiesen.
Han var formand indtil sin død i 1938.
Slogs Herreds Hus var vel ca. nr. 44 i ræk
ken af de ca. 50 forsamlingshuse, der blev
oprettet mellem 1892 og 1914. Gendarmen
havde skrevet 84; det var en misforståelse.
Da krigen brød ud, var man i fuld gang med
at forberede et forsamlingshus i Tinglev, der
skulle udfylde hullet i »fortrækken« over
mod Tørsbøl, men den opgave måtte vente
til de bedre tider, der unægtelig kom, da kri
gen var forbi, og genforeningen var fuldbyr
det i 1920.
Når man studerer protokollerne for Slogs
Herreds Hus i årene efter krigen, ser det ud

til, at 1920'erne var en stille tid. Mellem
1921 og 1929 har man tilsyneladende ikke
holdt generalforsamlinger, men i 1929 be
gyndte man igen, der var da 8 aktionærer
tilstede, og dagsordenen var supplering af
bestyrelsen, valgt blev bl.a. gartner Chr. Jep
sen.
Det kan dog ikke være rigtigt, at 20'eme
var en stille tid, for allerede i 1919 var gart
ner Christian Jepsen blevet formand for
»Selskabelig og foredragsforening«, som
havde været meget virksom. For forsam
lingshuset som sådan kom det til at betyde
meget, at han også blev medlem af bestyrel
sen for Slogs Herreds Hus. Fra 1938-1958
var Chr. Jepsen formand for huset og fore
ningen, derefter blev Tage Madsen formand
for foreningen.
Straks i efteråret 1929 fremlagde Chr.
Jepsens planer for en udvidelse af Slogs Her
reds Hus; det varede 5 år, før de var realise
ret, men med sikker hånd styrede Chr. Jep
sen mod sit mål. Nu kunne der fås støtte
udefra, bl.a. fra et fadderskab på Bornholm
og fra de store nationale foreninger. Kultur
kampen ved grænsen påkaldte hele Dan
marks opmærksomhed.
I sensommeren 1935 var udvidelsen af
sluttet, men man slog indvielsesfest og 25
års jubilæumsfesten sammen. Der blev ar
rangeret en stor jubilæumsfest 22. januar
1936. Ved den lejlighed blev der holdt en
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versificeret tale på sønderjysk; desværre
kendes forfatteren ikke, men et par citater
giver et meget rammende billede af livet i et
sønderjysk forsamlingshus i almindelighed
i tiden mellem de to verdenskrige:
Æ tænke å di manne gang
æ hæ væt hæ. Alle æ æ tid biøven lang.
Hen å vo kørt talerstol
hæ dæ stannen så manne å holdt vos i skol,
fra den hæ vi høe så manne god ord,
om, hvad der alt sker mellem himmel og jord
fra den er vor tanke biøven sat i blød,
mens stille vi lyttet te di ord, der lød,
somti måt' vi le, somti snart græ'e
men mest såt vi rolle og tog ved læ'e
Vi he hø'e kønt og møj opbygle
og haj et så frejle og hygle
og vi hæ glædet vos øve, te vi måt bo,
hvor vi frit må tænk, å tal, å tro.
To gang i æ åe var her dilletant,
og så hæ vi no haj et så møj grov glant.
Hvo var vi spændt, hven æ tæp gik op,
for spel - de ku di - dem derop.
Et udmærket orkester har vi hær,
det er vist it manne stej, de har et bæ'
de sørre for musik og for godt humør
der er nowe både for hjart og øre,

Min tak gælde å dem, der fylder æ sal,
de sørre for sang, ven dæ er biøven tal!
For dem er æ ord
først frit ved æ kaffebord,
men så bliver et å godt benyt,
for en ka jo it hold ud å bliv ved med å lyt.
Æ vild gjem sej de gammel tak for trofasthed,
i ol de år, for vi ved
det er dem, vi kan tak' for vi no er så vidt,
det var dem, der tog de første tunge skridt.
Og tak til de unge, der følger efter
det gør jo æ arbejde så møje lette

Æ gårner pynter så køn mæ blommer
ænten det så æ vinter eller sommer.
Bornholm har sørret for te vi et ska frys,
helle sit hernede å host å nys'

og det sluttede:
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»Og gid så vort hus må bliv ved å være
en grænsepæl, der gør vort land ære«.

Det nationale og det folkelige arbejde gik
vel næppe nogensinde i så høj grad op i en
højere enhed som i 1930'erne, da demokra
tisk danskhed stod over for nazistisk tysk
hed. Det nationale er i sit væsen en form,
men i disse år blev indhold og form mere
dækkende end almindeligvis er tilfældet, og
det gav rygrad, da besættelsen kom.
Fra besættelsesårene er protokollen spe
cielt kortfattet. 1943 er noteret: »Den 16.
november blev forsamlingshuset belagt med
tyske soldater, og de blev til den 9. februar
1944«. De kom igen fra 9. august til 3. sep
tember og fra 10. til 13. september 1944 og
så var der igen indkvartering fra 27. februar
til 5. maj 1945. Ved generalforsamlingen
den 24. januar 1945 meddeles kort: »Gælden
på forsamlingshuset er afbetalt«. Her skal
endnu bringes et par citater fra protokollen,
fra tiden efter krigen. I året 1957: »Et for
slag om at forhøje prisen for kaffe og brød
ved møderne i forsamlingshuset fra 85 øre
til 90 øre eller 1 kr. Ved afstemning vedtoges
at forhøje prisen til 1 kr. ved samtlige mø
der« og i 1964:« Det vedtoges at forhøje
priserne fra 1,75 til 2 kr. med brød«. Man
kan også studere inflation på den måde.
Da Chr. Jepsen i 1958 blev aflastet for
byrden som formand i den selskabelige og
foredragsforeningen, fik han kræfter til at
gå i spidsen for en ny udvidelse af forsam
lingshuset. På generalforsamlingen i 1958
fremlagde han sine planer, og ved en ekstra
ordinær generalforsamling i august 1958
blev byggeriet besluttet. Der blev tegnet nye
andele, og de nationale foreninger spyttede
igen i bøssen. De penge, Chr. Jepsen fik til
sin 70-års fødselsdag i 1960, som skulle væ
re brugt til et maleri af ham, bad han om
at få brugt til at lade loftet i den store sal
underklæde med plader. Der må man altså
sige, er billedet af ham. Udvidelsen var fær
dig i september 1960, men man gjorde som i

Handelsgartner Chr. Jepsen kom ind i besty
relsen i 1929 og var formand 1938-1958. Ton
halle foto.

1935-36, festen blev holdt i forbindelse med
50-års jubilæet i januar 1961. Der blev ved
den lejlighed læst en versificeret prolog, som
fru Eli Mathiesen, Karlsvrå, havde forfattet,
og ligeledes i versform gav Hans Erik
Mathiesen udtryk for de unges taknemmelig
hed for huset. Begge dele gengives her in ex
tenso. Prologen er skrevet således, at det er
huset, der selv taler.

PROLOG
til jubilæumsfesten i Slogs Herreds Hus 23.
jan. 1961.
Velkommen enhver, som på denne dag
er kommet herind for med mig at feste!
jeg håber: i hyggeligt vennelag
enhver vil yde for sagen sit bedste.
Som vanligt, når man ved skelsten står
jeg ønsker at kaste et blik tilbage
på hvad der er sket i de halvhundred år
og at spejde ud imod fremtids dage.
Jeg mindes end tydeligt første gang,
da her hørtes tale og munter sang,
fra nær og fjern var man kommet til stede
for ret at få del i den sejrsglæde
som de måtte føle, der mest havde stridt
før man i dag var kommet så vidt;
et offer det kosted' dem een og hver
men bragt for en sag, som var dem så kær:
at rejse mig her, som et samlingsmærke,
med sejghed havde de kæmpet for sagen
og længselsfuldt ventet indvielsesdagen,
man flokkedes tæt om det festlige bord
nu var den kommet, og glæden var stor
»den blå« kom frem, med de gode sange,
Matthies stemte op mangfoldige gange,
om Moders røst, og om faders ånd
og modersmålet som et rosenbånd,
om landet med bakker og fagre dal,
og høje Nord som en kæmpehal,
alle de gamle manende sange
veksled' med taler til klokken blev mange
- de døbte mig: Slogsherredshus er dit navn
bliv Danmark til ære, bliv os til gavn!

bliv stedet hvor danskheden trygt kan gro
»hvor frit vi tør tænke, tale og tro,
»vidn' for de slægter, som kommer siden
»at trofasthed henter sin løn med tiden - Så stod jeg da her på en udsat front
mens årene gik - og røgted' min dont,
lægmand og lærd - både gamle og unge
tog her den danske tale på tunge Hilsen de bragte fra landet mod nord:
»værn om jer ret til fædrenes jord«,
sunget blev dertil med lyst:
»Hvad synger du om«, »Der er håb i vor bryst«,
selv Morten Eskesens viser og sange
fik her sit omkvæd så mange gange.
- Dog stakket blev tiden til fest og glæde,
snart kom en tid, da vi tungt måtte græde,
fædre og sønner, brødre og mand enhver måtte drage i krigen hen.
Plads ved en uvens side at tage
- mange for aldrig at vende tilbage!
Stængt blev min dør, her blev øde og koldt
ikkun med møje man modet holdt,
»Trange tider med sneglefart
fremad skrider, det har den art!
Sorgen blev gæst i så mangt et hjem
alt som krigens tid gik frem,-
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hvem søger dog ikke at skjule sorgen
på genforeningens strålende morgen,
da kvinde og mand under bange kår
påny har vist, hvad troskab formår
og med blyant i hånd som eneste våben
til Danmark havde lagt vejen åben!
- En dejlig sommer i Danmarks gård!
mens fest blev til hverdag, og dage til år;
sammen delte vi skiftende tid, een blev med modgang - en anden blid!
besættelsens knugende tunge dage,
og dagen da vi fik vor frihed tilbage!
alt hvad der dybest har rørt sig i folket
er her, i tale og sang, blevet tolket.
Mangen en ven, som blev sænket i jord,
fik under mit tag et mindeord!
mange gik bort - og fler følger efter
afløst af unge med friske kræfter;
nu spør' jeg da jer, som er unge i dag:
vil I gøre til jeres de gamles sag?
vil I værne den tro, som af dem blev jer givet?
vil I stile mod mål som har værd her i livet?
vil I holde de danske farver i ære
og vort gamle land ind i fremtiden bære?
*

EPILOG ved jubilæumsfesten 23. jan. 1961.
Henrundet er halvhundred' år,
siden huset blev bygget
Derfor alle borde står
nu i dag så festligt smykket.
Det var vore fædres fædre,
som huset her opføre lod.
Thi de mente så man bedre
rustede i kampen stod.
Huset rejstes som en støtte,
for en sag, de havde kær,
ingen sagde »hvad kan det nytte«.
Nej, de tog fat enhver især.
Tysken var den værste plage
for de danske her dengang.
Men, de stemte sig tilbage
bort fra tyskens åg og tvang.
Ja, det viste sig, det nytted
at stå fast ved Danmarks sag.
Derved fik man grænsen flytted,
herned hvor den er i dag.
Snart man følte, at der måtte
mere plads til skuespil,
nittenhundredtretiotte
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byggede man mere til.
Og på denne nye scene
store stykker førtes frem
gode ting, som man »sku« mene
meget sent vil gå i glem.
Krigen kom med onde dage,
for det kære samlingssted.
Tysken lavede ravage,
skammede sig ej derved.
Ende fik de onde dage,
og vort land blev frit på ny.
da man atter ville flage,
blev der fest i denne by.
Inden der var gået længe,
var huset her igen for småt,
Da man havde skaffet penge,
bygged man det stort og flot.
Nu fejrer huset fødselsdag,
det er blevet fuldt moderne.
Folk er kommet langvejs fra,
hylde det vil alle gerne.
De, som trofast virked her,
og hvis virksomhed det skyldes,
at vi nu forsamled' er,
bør ved festen også hyldes.
Vi unge, vi bør takke dem
med en ganske særlig glæde,
fordi at vi på vejen frem
kan i deres fodspor træde.
Vi bør gå i samlet flok alle helt gå ind for sagen.
Thi der biir opgaver nok
efter jubilæumsdagen.
Lad os vise, vi er rede,
på vor plads og ta' en tørn,
vise viljen er til stede
hos de gamles børnebørn.

Skal man fremhæve noget særligt ved
Slogs Herreds Hus, er det vel det heldige i,
at unge og gamle her har kunnet samarbejde
så godt, som prolog og epilog giver udtryk
for. Man er fulgt med tiden, har forstået, at
ungdommen vil drive sport i store rum, og
da Bylderuphallen blev rejst, var det ikke
som konkurrence til, men i forståelse med
forsamlingshuset. Her har Tage Madsen
haft sin store betydning som det forbindende
led.

Den sidste store ombygning skete i 1976. Man byggede endnu en sal (200 kvadratmeter gulv),
og underneden indrettede man skydebaner. De femten meter lange baner står til rådighed for
Slogs Herreds Skytteforening. Den store gamle sal er det eneste, der idag er tilbage af bygningen
fra 1910.

Et par citater fra protokollen belyser for
holdet til de unge. Først et par kritiske røster,
derpå mere en forstående udtalelse. I 1955
udtalte Chr. Jepsen noget betænkeligt: »at
der vistes svigtende interesse fra en del af
ungdommens side for at tage del i det, der
bydes på her i forsamlingshuset, og han ef
terlyste udtalelser om, hvad der eventuelt
kunne gøres for at vække de unges interesse,
og om der blev gjort nok derfor«, og i 1972
sagde Aage Mathiesen, at man godt kunne
ønske sig, at der kom flere unge i forsam
lingshuset, men vi må nok ikke bebrejde
dem, idet de unge har så meget at deltage
i, at der ikke bliver tid til at deltage i for
samlingshusets arbejde, medens Hans Johan
sen, Lendemark, fandt, at der ikke var grund
til at være nervøs, hvad ungdommen angik,
idet det var hans indtryk at forsamlingshus,
hal, svømmebad og sportsplads arbejdede
udmærket sammen. Det er dette, der kende
tegner arbejdet i Bylderup i dag.
Da Chr. Jepsen i 1966 blev 70 var hans

skepsis med hensyn til de unge borte. Han
sagde da i et interview: »Vi må følge med
tiden og give de unge både oplysning og un
derholdning. Det nationale moment trylle
binder ikke vor tids ungdom. Før genfor
eningen talte man altid her i grænselandet
om at arbejde for »sagen«. Efter genforenin
gen talte vi om det nationale arbejde - og nu
taler vi om det folkelige arbejde«. Chr. Jep
sen blev afløst af kommunekasserer Chr.
Nielsen som formand og denne igen af gård
ejer Nis Mathiesen, og nu er gårdejer Chr.
Petersen formand for huset og Tage Madsen
for foreningen.
Det arbejde der blev begyndt i 1911 »for
sagen« var så alment i sit sigte, at det kun
ne videreføres også da nazitidens storme
brød ind over os. Det nationale arbejde vi
dereføres nu som et folkeligt arbejde. Det
har perspektiv ind i fremtiden, fordi det be
tyder en menneskelig berigelse, og den vil
der altid være brug for.
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Den senmiddelalderlige
ødelægning i Bov sogn
AF H. V. GREGERSEN

Ødelægning af en egn må ikke forveksles
med ødelæggelse. Sker det sidste, for ek
sempel som følge af krigsbegivenheder, ret
ter forholdene i området sig atter op og bli
ver i løbet af en årrække normale. Men ned
lægges landbrugene, lukkes kirkerne, flytter
beboerne og forsvinder landsbyerne, er der
tale om ødélægning. Årsagerne kan være
flere, både menneske- og naturskabte, og
studielektor, dr. phil. H. V. Gregersen, Ha
derslev, er fundet frem til en række for Bov
sogns vedkommende.
Det store Bov sogn er rigt på modsætninger.
Således indleder R. P. Sørensen sin store og
meget oplysende skildring af sognets natur
i bogen »Bov Sogn«. Rigt på modsætninger,
fordi sognet både omfatter østkystens fro
dige egne og midterlandets sandede jord.
Det er netop denne afvekslende natur, der
gør Bov sogn interessant i forbindelse med
de vidnesbyrd, der er bevaret herfra om den
senmiddelalderlige ødelægning.
Med dette begreb menes det faktum, at
der overalt i det vestlige og nordlige Europa
i løbet af 1300-årene kan påvises en affolk
ning af visse egne. I ældre tid har det været
almindeligt at anse krige, stormfloder og
1. Wilhelm Abel: Agrarkrisen und Agrarkon
junktur in Mitteleuropa vom 13. bis zum
19. Jahrhundert, 1935; 2. udg. 1966; Aksel
E. Christensen: Danmarks befolkning og be
byggelse i middelalderen (Nordisk kultur,
bd. 2, 1938). Se iøvrigt: Det nordiske Ødegårdsprosjekt, publikasjon nr. 1: Nasjonale
forskningsöversikter, 1972 (heri: Svend Gis
sel: Forskningsrapport for Danmark, s. 171).
2. »I et sammenhængende bælte på 9 herreder
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pest for at være årsager til denne udvikling,
men siden midten af 1930'erne er historikere
med middelalderen som speciale1 mere og
mere blevet overbevist om, at sådanne for
klaringer ikke slår til - først og fremmest,
fordi en egn, der har været udsat for øde
læggelser (ikke ødelægning!), efter nogle år
tiers forløb atter findes befolket og bebyg
get. De deciderede ødeområder derimod - og
vi har især mange af dem i Nørrejylland2 forbliver så godt som folketomme, byer for
svinder, kirker nedlægges. Også inden for
vor egen landsdel har vi adskillige steder så
danne forhold. Særlig karakteristisk i så hen
seende er denne udvikling for egnen om
kring Vojens3.
¥

Kilden til vor viden om den senmiddel
alderlige ødelægning i Bov sogn er Slesvigbispens jordebog, en opgørelse over de ejen
domme inden for det gamle Slesvig stift, der
ejedes af kirken. Den udførligste opgørelse
over, hvad der tilkom den slesvigske kirke,
er blevet udarbejdet engang mellem 1435 og
1439. Vi siger for nemheds skyld ca. 1436.
Desværre kendes den kun fra en afskrift,
der i begyndelsen af 1700-årene er foretaget
af den historiske samler, Ulrich Petersen fra
udgør de nedlagte kirker 28 °/o af Valdemarstidens, 31 blandt 110. Hvor stærkt til
bagegangen er koncentreret om disse strøg,
fremgår klarest af, at mens sognene kun ud
gør ca. 10 % af Jyllands sognetal, omfatter
de næsten halvdelen, 47 %, af samtlige kir
kenedlæggelser i Nørrejylland« (Aksel E.
Christensen, anf. værk, s. 39).
3. Apropos en anmelder i Sønderjysk Måneds
skrift, 1977, s. 154.
4. RA. Ulrich Petersens samlinger, Capsa XII.

Slesvig (1656-1735), og dette håndskrift,
der findes i Rigsarkivet i København4, har
dannet grundlaget for Reimer Hansens og
Willers Jessens udgivelse, der i 1904 blev
udsendt som bind VI i serien »Quellen
sammlung der Gesellschaft für SchleswigHolsteinische Geschichte«.
Det er helt tydeligt, at Slesvig-bispens
jordebog fra ca. 1436 er en udvidet bearbej
delse af et ældre forlæg, og sådanne hånd
skrifter fra 1352 og 1407 har man endnu i
1700-årene haft kendskab til. De findes ud
givet i Erich Pontoppidans »Annales Ecclesiæ Danicæ Diplomatici«, 1741-1752, og i
Jacob Langebeks »Scripteres Rerum Danicarum«, bind VI, 1772 ff. En sammenligning
mellem Ulrich Petersens håndskrift og Pon
toppidans og Langebeks udgaver giver vær
difulde oplysninger om, hvad man ca. 1436
har tilføjet, eventuelt udeladt, i forhold til
materialet fra 1352.
Men som man vil forstå, er det slesvigske
jordebogsmateriale meget dårligt overleveret.
De oprindelige håndskrifter er gået tabt, og
vi kender kun gengivelser fra 1700-årene.
Der er desuden en del, der kunne tyde på, at
også jordebogsmaterialet fra 1352 er udar
bejdet på grundlag af ældre forlæg. Den la
tinske tekst indeholder i ny og næ udpræget
danske navneformer, som ikke uden videre
kan anses for rimelige efter den fortyskning,
som domkapitlet i Slesvig havde været ude
for i den første halvdel af 1300-årene5. Jordebogen fra 1352 skal måske derfor snarere
opfattes som et forsøg på at rekonstruere det
gods, der fra gammel tid med rette tilkom
kirken6. De mange politiske omvæltninger
5. Jvf. H. V. Gregersen: Plattysk i Sønderjyl
land, 1974, s. 89-93.
6. Er denne antagelse rigtig, falder C. A. Chri
stensens argumentation i hans for vor egn
grundlæggende afhandling »Krisen på Sles
vig Domkapitels jordegods 1352-1437« (Hi
storisk Tidsskrift, 11. rk., VI, s. 160-244).
Det hedder nemlig her bl.a.: »Det ville være
simpelt, om man kunne forklare denne vit-

og Gerhard den Stores - den kullede greves voldsstyre kunne nok gøre noget sådant for
nødent, og det er utvivlsomt på denne bag
grund, at domkapitlet i 1351 fik indsat en
af kapitlets egne, Niels (eller Claus) Brun, og
det på trods af modstand fra paven i Avig
non7.
*
Men lad os se på, hvad det ovennævnte
materiale oplyser om tilstandene for kirkens
jordegods i Bov sogn, og jeg må da først til
lade mig at gengive teksten på originalspro
get, således at de sætninger, der også findes
i jordebogsmaterialet fra 1352, er sat med
kursiv :

Item in Ware in parochia Buwe IIII oras
annone. Loco istius annone habet IIII marcas
de ecclesia Grumtofft, que fuerat annexa
capitulo, quod castrum Nyhus super ista
villa fuerat edificatum per comitem Nicolaum felicis recordationis.
Item in Eckwath X modii siliginis, sunt totaliter deserti ultra memoriam hominum.

Item in Wytbeck VI modii siliginis, neglecti,
sed in Wyvelsbeck, ut credo, habet unam
mediam lagenam butiri de Benedicto Aleveld,
qui utitur colono isto tanquam suo proprio.
Som man straks vil se, er der ca. 1436
hver gang sket en tilføjelse efter den ældre
omtale af de tre lokaliteter. Den kursiverede
oplysning om Vejbæk er ganske vist ikke
med i det håndskrift, som Langebek har be
nyttet, men da den findes hos Pontoppidan,
må jo også den stamme fra 1352.
Den første omtale gælder en forlængst
terlige mangel på jordbrugere med en hen
visning til den sorte død. For Slesvigs ved
kommende er det dog udelukket, fordi sam
menligningsgrundlaget er en jordebog, af
fattet to år efter pesten« (anf. afh., s. 224).
7. Johanne Skovgaard: Slesvig Bispedømme
948-1791 (Slesvigs delte Bispedømme, s. 25);
H. V. Gregersen: Plattysk i Sønderjylland,
s. 85, 87-88.
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forsvunden og glemt landsby »i sognet Bov«
med navnet »Ware«. Fra den havde man i
Slesvig haft en indtægt på 4 øre korn. Så
ledes havde det været ifølge jordebogen fra
1352, men ca. 1436 er der tilføjet, at man
havde fået overladt 4 mark i indtægter fra
Grumtoft kirke, nu Grundhof i Angel, og det
var sket dengang, da grev Claus havde byg
get borgen Niehuus (Nyhus) på denne lands
bys jord.
Den næste omtale vedrører Egvad, som de
to udgivere i 1904 har troet var Egvad ved
Hellevad8. Kirkesognet Egvad hørte imidler
tid ligesom Hellevad og Bedsted sogne indtil
1564 under Ribe stift og kan derfor udeluk
kes som en mulighed. Placeringen i jordebogsmaterialet mellem to landsbyer i Bov
sogn viser klart og umiskendeligt, hvor Slesvig-bispens Eg vad skal søges. I 1352 havde
man herfra haft en indtægt på 10 skæpper
rug, men i 1436 lå dette sted totalt øde (totaliter deserti) og det i længere tid, end noget
menneske kunne huske (ultra memoriam
hominum).
Den sidste meddelelse fra Bov sogn gæl
der Vejbæk, i luftlinje knap tre kilometer
syd for Egvad. Herfra havde man i 1352
fået 6 skæpper rug, men i 1436 var de gået
tabt (neglecti). Efter hvad jordebogens ud
arbejder formodede (ut credo), var en afgift
på V2 tønde smør, som herremanden på Sø
gård, Benedikt Ahlefeldt, betalte for en land
mand (colono) i Vilsbæk, trådt i stedet for
denne ydelse.
*

De kortfattede indførsler i Slesvig-bispens
jordebog om tre landsbyer i Bov sogn giver
8. Samme fejl har C. A. Christensen (anf. afh.,
s. 198). Sønderjyske Stednavne, Aabenraa
Amt, s. 559, har derimod den rette place
ring.
Noget helt andet er, at der også kan kon
stateres ødelægning omkring Eg vad kirke
ved Hellevad. Se f.eks.: Egvad lyngkirke
gård (Sønderjysk Månedsskrift, 1977, s.
122-123).
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et alt i alt meget godt billede af de lokale
tilstande ved midten af 1300-årene.
Den kullede greves søn, grev Claus, havde
anlagt borgen Niehuus for at befæste sin
magt over det nuværende Sydslesvig. Det
var sket ca. 1345, og dette årstal kan måske
tjene som et af argumenterne for, at jordebogsmaterialet fra 1352 må bygge på et æl
dre forlæg. Ved udarbejdelsen af en helt ny
jordebog havde det jo ikke været nødven
digt at omtale indtægter fra en nedlagt
landsby. Forholdet har derfor snarere været
det, at man har taget en afskrift af en ældre
opgørelse over kirkens ejendomme for at
kunne fastslå, hvad der med rette tilkom
kirken.
Landsbyen »Ware«, der måtte fjernes for
at skaffe plads til den schauenburgske greves
borganlæg, har ligget på Bov sognis frugt
bare morænejord. Det var som nævnt rent
politiske forhold, der førte til, at denne lands
bys beboere havde måttet rømme stedet, men
forinden var der åbenbart blevet sørget for
de husvilde. I hvert fald har bispestolen og
det dertil hørende domkapitel fået erstatning
for det lidte tab, nemlig i form af en afgift
fra Grumtoft.
Mens nedlæggelsen af »Ware« ikke har
noget at gøre med ødelægningsproblematik
ken, forholder det sig ganske anderledes
med de to vestligere liggende landsbyer, Eg
vad og Vejbæk. Her led kirken i Slesvig et
vedvarende tab, og man var senerehen ikke
i stand til at give en forklaring på, hvorfor
det var gået sådan. Oplysningen om, at tabet
i Vejbæk var blevet erstattet af herreman
den på Søgård i form af en afgift fra Vils
bæk, nævnes kun som en formodning, og
det er muligvis navneligheden, der har givet
anledning til denne antagelse. I luftlinje lig
ger de to byer en mils vej fra hinanden, så
der kan næppe have været tale om, at jor
den i Vejbæk er blevet dyrket af en af Ahlefeldternes hovbønder i Vilsbæk9. En del af
9. Antaget af C. A. Christensen (anf. afh., s.
198).

1. Søgård. 2. Kliplev. 3. Vilsbæk. 4. Stoltelund. 5. Egvad. 6. Vejbæk. 7. Bov. 8. Niehuus. 9. Padborg.
Kortudsnit med Egvad i Bov sogn umiddelbart nord for Bommerlund Plantage. Nordgrænsen for
Bov sogn dannes af Gejlåen. Ved Hærvejen eller Oksevejen ses den lille lokalitet Gejlå, hvor den
bekendte gamle bro findes. Den del af Bov sogn, der findes omkring Niehuus, middelalderens
»Ware«, kom i 1920 ved grænsedragningen i Kruså-dalen med til Tyskland. Til gengæld kom
Frøslev i Handeved sogn med til Danmark og hører nu til Bov sogn.
Udsnit af Geodætisk Instituts 2 cm kort »1211IV«. Gengivet med Instituttets tilladelse (A. 583/
77). Copyright.

Vejbæk og hele Egvad hørte imidlertid i ældre tid under Stoltelund gods nord for Gejl-

åen. Dette gods skal være dannet af nedlagte bøndergårde10 og var indtil 1725 ejet
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af Ahlefeldterne på Søgård. Muligvis har en
landmand fra Vejbæk derfor af sit herskab
fået anvist plads i Vilsbæk, da han har måt
tet opgive sit landbrug i sin hjemby. Ad den
vej kan afgiftspligten til kirken i Slesvig
være flyttet med.
I Vejbæk blev bebyggelsen senerehen no
genlunde genskabt, og i 1650 hørte 1 gård
under Søgård, 1 under Slesvig domkapitel,
mens 4 gårde og 4 kåd hørte under det kon
gelige Flensborg amt. Egvad derimod for
blev alt i alt øde. I 1650 tales der om 1 gård
her, og i 1700-tallet nævnes der 2 gårde.
I dag er der kun een ejendom tilbage, men
det er endnu muligt at finde tomterne af
nogle af de forsvundne ejendomme. Hoved
parten af den jord, der har hørt til den lille
landsby, indgår siden 1870'erne ogl880'erne
i den store Bommerlund Plantage.
¥
Den næsten totale ødelægning af Egvad
minder om den skæbne, der i løbet af sen
middelalderen ramte så mange andre bebyg
gelser på dårlig jord, og ud fra de gravnin
ger, der er foretaget i højmosen ved Draved11, synes der at være tale om en overgang
til et køligere og mere regnrigt klima efter
ca. 1280. Det er i hvert fald een af de for
klaringer, der kan gives på den meget om
fattende ødelægning, som man kan påvise
i senmiddelalderen.
Som følge af den sandede jords meget sto
re vandføringsevne har det fugtigere klima
10. Johannes v. Schröder: Topographie des
Herzogthums Schleswig, 1837, II, s. 326;
Trap Danmark, 5. Udgave, Tønder Amt, s.
284).
11. Bent Aaby: Cykliske klimavariationer de sid
ste 7500 år påvist ved undersøgelser af høj
moser og marine transgressionsfaser. Dan
marks Geologiske Undersøgelse. Årbog 1974,
s. 91-104 (spec. Draved mose s. 93-94, 95,
101); sm.: Cyclic climatic variations in cli
mate over the past 5,500 yr reflected in
raised bogs (Nature, bd. 263, 1976, s. 281284).

270

efterhånden medført en kraftig udvaskning
af jordbundens næringsholdige stoffer.
Regnormenes og forskellige svampes omdan
nelse af det eksisterende lag af planterester
er herved blevet umuliggjort, og i stedet er
der i jordoverfladen dannet sure humusstoffer i forbindelse med mangelen på ilt, der
var blevet en naturlig følge af regnormenes
forsvinden.
Resultatet af denne udvikling er blevet et
morrlag, der reagerer surt, hvorfor det ned
sivende vand optager en række af de stoffer,
som stammer fra de kemiske omsætninger,
der foregår her (kalk, jern, kali, natron, fos
forsyre etc.). Det udvaskede jordlag bliver til
det golde blegsand, mens de udskilte næ
ringsstoffer samles længere nede i et mere
eller mindre fast sammenkittet lag, som vi
kalder al, men som nogle af de stedkendte
også ofte benævner »klimp«12.
Den mand, der i mere end en menneske
alder har dyrket jorden omkring Eg vad i
Bov sogn, fortæller, at hans jord lider af en
vedvarende kalkfattigdom. Det har hele ti
den været nødvendigt at mergle eller tilføre
kalk ad anden vej; ellers springer jorden i
lyng. Endvidere afsløres det i varme og tørre
somre, hvor alen (e klimp) ikke er blevet
brudt, idet afgrøderne på sådanne steder da
svides af og ødelægges.
På baggrund af en sådan nutidserfaring
forstås det lettere, at senmiddelalderens bøn
der ikke har kunnet skaffe sig føden på en
sådan jord. I forvejen har deres foldudbytte
været overordentlig ringe. En befolkning,
der har levet på det absolutte eksistensmini
mum, har ikke kunnet klare selv den mindste
forringelse af de i forvejen trange kår.
Det er denne skæbne, der i løbet af sen
middelalderen ramte en stor del af befolk
ningen i de sandede egne umiddelbart vest
for hovedstilstandslinjen for isens udbredel
se i den baltiske istid.
12. Jvf. f.eks. Grundtvigs anvendelse af ordet
»jordklimpen« i »O kristelighed!« (Den dan
ske Salmebog, nr. 279).

Tørning voldsted består af en hovedbanke, der iøvrigt senere er blevet gennemgravet af vejen,
og to forborge med tilhørende tre buede voldgrave. Noget murværk er blevet afdækket ved en lille
udgravning, der fandt sted i 1926, men giver kun en vag forenemmelse af den stærke borg, der en
gang knejsede på dette sted. Murværket ses midt i billedet. Fotografier til artiklen: Inger Bjørn
Svensson. August 1977.

Tørning
AF BJØRN SVENSSON

De danske voldsteder er utrolig fattige på
historie. Der findes imidlertid undtagelser
som Tørning voldsted, der trækker væsent
lige perspektiver frem i Danmarkshistorien,
og herom fortæller redaktør Bjørn Svensson,
Haderslev.

Historien har vist lettest ved at fange op
mærksomheden, når den kan knyttes til no
get håndgribeligt, der endnu eksisterer og
kan tale til fantasien. Men ud over landet
ligger der voldsted ved voldsted uden at man
har en speciel historisk tilknytning at give

som baggrund. Generelt fortæller de, at her
har adelen haft befæstede gårde, befæstet
imod bønderne og mod ufredelige naboer, de
stærkeste endog vendt imod kongemagten,
hvilket er gået over i historien. Til den sid
ste gruppe hører Tørning.
Tørning voldsted i Hammelev sogn vest
for Haderslev imponerer de besøgende ved
sin højde. Hvad de færreste lægger mærke
til er, at skrænten, der nu er skjult af be
voksning, fra engsiden lægger sin højde til,
så betegnelsen Bjergslot, der er anvendt på
Tørning, er fuldt ud berettiget, målt med en
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dansk alen.
Dette bjergslot er flere gange blevet be
lejret af danske konger, men hver gang for
gæves. Hvornår Tørninghus er blevet byg
get og af hvem, ved man ikke. Det nævnes
første gang i 1331, da grev Gert lovede det
som erstatning til holsteneren Henneke von
Hummersbüttel, dersom denne ikke var i
stand til at fastholde Hindsgavl og det halve
Fyn. Tørning var dog ikke til grev Gerts rå
dighed på det tidspunkt. Det var pantsat til
to Reventlow'ere, som altså først skulle ud
løses af pantet.

Henneke Limbek kunne tjene to herrer
Næste kendte transaktion med Tørning
foregik i 1340, da det blev pantsat til grev
Gert af hin sønderjyske hertug Valdemar,
der som barnekonge havde givet Vejle by de
privilegier, som man i denne tid fejrer 650årsjubilæum for, og senere som sønderjysk
hertug gav Åbenrå dens skrå i 1335.

Sin storhedstid oplever Tørninghus under
to holstenske adelsslægter, navnlig Limbek
kerne, der sad på Tørning i tre generationer,
fra ca. 1350 til ca. 1425, hvorefter Ahlefeldterne, der havde giftet sig ind i Limbekslægten, sad der i tre generationer til 1494,
da de afstod Tørning til kong Hans.
Den første Limbek, Claus Limbek, kom
ind i landet med grev Gert. Man støder først
på ham, da han sidder på Kalø med pant i
slottet. Derefter gør Valdemar Atterdag ham
til rigets drost, men Claus Limbek var en
herre med en meget selvstændig politik. Han
arbejdede energisk for Valdemar Atterdag
som drost, men lige så energisk modarbejde
de han kongen, når han havde afvigende in
teresser. Han var en af de førende indenfor
stormandsoppositionen imod Valdemar At
terdag, og han var med hver gang de danske
stormænd allierede sig med de holstenske
grever. I 1351 forlangte Claus Limbek sin
afsked som drost, da Valdemar Atterdag
lagde sig ud med greverne og den sønderjy272

ske hertug. Det menes, at Valdemar Atterdag
ved den lejlighed belejrede Tørninghus, der
jo var Claus Limbeks borg, men Tørninghus
blev undsat af de holstenske grever, og Val
demar Atterdag fik ikke sin vilje. Da kon
troversen var endt med forlig, blev Claus
Limbek genindsat i drost-embedet, men få
år efter var han påny med i spidsen for et
jysk oprør og atter i alliance med de holsten
ske grever og den sønderjyske hertug Val
demar, - Valdemar Atterdags svoger. Valde
mar Atterdag slog hårdt til og erobrede Lan
geland og Als fra sin svoger, - men Tørning
lod han denne gang ligge.
Da Valdemar Atterdags fjender forenede
sig i det store forbund 1368, var Claus Lim
bek med igen; da havde han iøvrigt udvidet
sin magtposition og var også slotshøveds
mand på Riberhus, men da Valdemar Atter
dag igen lagde sig for Tørninghus i 1372,
var Claus Limbek død og efterfulgt af sin
søn, Henneke Limbek. Borgen fik den tradi
tionelle undsætning fra Holsten, og Valde
mar Atterdag oplevede ikke at få bugt med
Tørning.
Efter Valdemar Atterdags død udsonede
Henneke Limbek sig med rigsrådet imod at
få Riberhus til len. Senere blev han også
slotshøvedsmand i Varde med Varde syssel
som pant. Syd for Kongeåen rådede han for
uden over sit stamgods Tørning med tillig
gende over Gram herred samt Trøjborg og
Tønder med tilliggende. Henneke Limbek var
på denne måde blevet den faktiske magtha
ver i hele dette bælte syd og nord for Konge
åen.
Almindeligt siges det jo, at ingen kan tje
ne to herrer, men Henneke Limbek gjorde
det kunststykke at være i tjenesteforhold til
to sider. For sine nordlige områder var han
lensmand overfor det danske kongehus, for
sine sydlige områder overfor de holstenske
grever, men det er nok forkert af den grund
at tillægge ham særlige evner for en tosidig
loyalitet. I kritiske situationer var han uden
tvivl gået med greverne. Det gjorde han un-

Det charmerende ved Tørningegnen er dels den landskabelige skønhed, dels det anselige vold
sted, hvoraf hovedbankens runding skimtes mellem træerne, og dels den industrielle udvikling,
der her kendetegnes af møllebygningerne - formodentlig har der været mølle her fra Valdemarstiden-, men yderligere har vandet fra mølledammen drevet den omfattende fabrikationsvirk
somhed i Christiansdal, hvorom den smukke kanal mellem Tørning og Christiansdal endnu vid
ner.

der Valdemar Atterdags sidste felttog, det
gjorde han igen, da han stod sammen med
greverne under det danske kongevalg efter
Valdemar Atterdags død, og greverne kunne
ikke så smertefrit have erobret Sønderjylland
efter Valdemar Atterdags og den sønderjy
ske hertugs død, hvis ikke de havde fået stil
tiende støtte fra Henneke Limbek.
Når Henneke Limbek kunne klare at tje
ne to herrer, skyldtes det ganske enkelt, at
Dronning Margrete for at have frie hænder
til sin unionspolitik overfor Sverige var nødt
til at akceptere den holstenske erobring af
Sønderjylland, hvis hertuglinie uddøde i
1375, samme år som Valdemar Atterdag dø
de. Hun gjorde de holstenske grever til her
tuger af Sønderjylland, og derefter var der
en lang, rolig periode i forholdet mellem

Holsten og Danmark, som varede godt og
vel Henneke Limbeks levetid ud. Han faldt
1404 på et felttog mod Ditmarsken, og så
var det tredie generation, Claus Limbek den
yngre, der rykkede ind på Tørninghus. Un
der ham skete der to ting, der rækker helt
op til nutiden.
Så længe Dronning Margrete levede, stod
Claus Limbek i et godt forhold til kongehu
set. Blandt andet solgte han Trøjborg til
dronningen, som derefter overlod godset til
Ribe bispestol med den konsekvens, at det
siden regnedes til Nørrejylland og kongeri
get. Det er dette gods, der blev grundstam
men i de kongerigske enklaver i Vestslesvig.
Det er denne disposition i 1407, der flere
hundrede år senere f.eks. gjorde, at den dan
ske junigrundlov mellem de slesvigske krige
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Det er gårdejer Andreas Iversen ^er har fornøjelsen af at have det store voldanlæg liggende i
sin have. Her går en af de gamle voldgrave gennem frugthaven.

kom til at gælde for de gamle Trøjborgarealer spredt om i Vestslesvig, medens det øvri
ge Sønderjylland måtte fortsætte under ene
vælde og stænderordning. Det var også den
ne disposition fra 1407, der i 1864 blev
basis for den byttehandel, der bragte Ærø
og de otte sogne syd for Kolding til Dan
mark. Bismark måtte jo afstå noget for at
kunne overtage de kongerigske enklaver i
Vestslesvig, men disse enklaver, der siden
1407 var blevet administreret kongerigsk,
blev til gengæld noget af en dansk rygrad
under fremmedherredømmet, og derfor mær
ker vi den dag i dag følgerne af, at Claus
Limbek kunne sammen med Dronning Mar
grete. Men vi mærker også følgerne af, at
han ikke kunne sammen med hendes efter
følger, Erik af Pommern.
Der kom et brud mellem den danske kon
ge og magthaverne på Tørning i 1421, må
ske fordi Claus Limbek ikke syntes om kon
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gens politik; måske fordi kongen havde sagt,
at Claus ikke var søn af Henneke Limbek;
eller måske fordi Claus Limbeks personlige
fjende, den slesvigske drost Erik Krummedige, forlod holstenerne og gik over til kong
Erik.
Nok er det, i 1421 gik Claus Limbek den
modsatte vej, fra kongen over til holstener
ne, og han blev omgående belønnet. Som
sønderjyske hertuger overlod de holstenske
grever ham som pant Gram, Hvidding, Frøs
og Kalvslund herreder, der fremtidig blev
styret fra Tørning, og det var stort set dette
område (med tillæg af Nørre Rangstrup her
red), der kom til at danne Tørning len og
som den dag i dag hedder Tørning lens prov
sti. Tørning len har sin egen historie, som
der kan være grund til at vende tilbage til
ved en senere lejlighed. Her må det være
nok at bemærke, at også Tørning len siden
kom til at virke som en styrkelse af dansk-

Den mellemste voldgrav fortsætter øst om hovedbanken, hvor der ud imod engsiden er opkastet
en ydervold. Den ses til venstre, men man skal bane sig vej gennem diverse vildnis for at komme
ned i bunden.

heden, igen på grund af forbindelsen med
Ribe bispestol.
Men begge disse begreber, Tørning len og
de kongerigske enklaver, kan altså føres til
bage til Claus Limbek og hans transaktioner
med Dronning Margrete og de holstenske
grever, dog således at tidligere erhvervet
bispegods jo også indgik i enklaverne jfr. M.
H. Nielsen's afhandling p. 485 - 551 i »Fra
Ribe amt«, årg. 1922.
Bruddet med kongen førte til en ny, kon
gelig belejring af Tørninghus. Erik af Pom
mern kunne dog lige så lidt som Valdemar
Atterdag få bugt med borgen. Kongen an
lagde et par belejringsskanser, som man
endnu kan vise spor af, men holstenerne ryk
kede som sædvanlig til undsætning for Tør
ning. Kongelige styrker søgte at standse dem
ved Immervad, men tabte - som der står i
en adelig dagbog: ved Immervad, der fik de

danske et fandens bad -, og også Erik af
Pommern måtte lade Tørning ligge. Alle tre
generationer Limbek har således med støtte
i den stærke borg Tørning og med Holsten
i ryggen kunnet sætte sig op imod de danske
konger.
Efter Limbekkerne kom tre generationer
Ahlefeldt på Tørning. De var ikke i mindre
grad de holstenske grevers mænd, tvært
imod. Hvor Limbekkerne snart holdt til kon
gen, snart til holstenerne, der havde Ahlefeldtslægten stået helt og fuldt bag de hol
stenske grever. Når de ikke kom i noget
modsætningsforhold til de danske konger,
skyldtes det en ny rolig periode i forholdet
mellem Holsten og Danmark efter Erik af
Pommerns nederlag. Efter mellemspillet med
Kristoffer af Bayern tilbød man fra dansk
side endog den ledige trone til den holsten
ske greve, hertug Adolf af Sønderjylland,
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Denne voldgrav kan ses fra vejen ned over marken mod vest. Gårdejer Andreas Iversen ytrer dog
ikke noget savn over ikke at have også denne del af det gamle voldanlæg i sin have.

men han sagde nej tak og henviste til sin
søstersøn, og med ham - det var Christian I
- kom det oldenborgske kongehus til Dan
mark. Da Christian I yderligere efter sin
barnløse onkel, hertug Adolf, kom i besid
delse af hertugdømmerne, fulgte Ahlefeldterne så at sige med.
En kuriositet i forbindelse med kapitlet
Ahlefeldterne: I 1460 overdrog Christian I
Ahlefeldterne Gram herred til fri ejendom,
men uden Gram gods, og det er forklaringen
på, at Gram i dag ikke hører til Gram her
red, men til Frøs herred. løvrigt kom Tørning jo også til at ligge udenfor Tørning
lens provsti, der lå i Ribe stift, medens Tør
ning ligger i Hammelev sogn, der lå under
Slesvig stift og nu efter genforeningen Ha
derslev stift.
Men tilbage til kong Hans, der i 1494 sik
rede sig Tørning, måske ikke uden at skele
til, at hans yngre bror, hertug Frederik på

276

Gottorp sad inde med Haderslev. Nu sad der
altså en hertugelig lensmand i Haderslev, og
en milsvej derfra sad der så en kongelig lens
mand på Tørning. Men da Christian II var
blevet forskudt og hans farbror, den nævnte
hertug Frederik, af jyderne var blevet hyldet
som kong Frederik - det skete i 1523 skyndte Frederik sig at lægge de to len sam
men under een lensmand, og kort efter gav
han de to sammenlagte len som underhold
til kronprinsen, hertug Christian, senere
kong Christian III, der som nygift fik dette
lille hertugområde at tumle med. Og man
må sige, at hertug Christian hurtigt fik sit
hertugdømme indskrevet i Danmarkshisto
rien, thi her gennemførte han Reformationen
i 1526, en halv snes år før den ved hans
tronbestigelse blev gennemført i kongeriget.
For at være helt nøjagtig må det nævnes, at
reformationen i den del af hertug Christians
domæne, der lå i Ribe stift, det vil sige Tør-

befæste deres gårde. Det muliggjorde for
dem at sætte sig op imod centralstyret, og
kampen om magten blev ikke blot en kamp
om borge, men også en strid om retten til at
bygge borge. Nogle eksempler:
Erik Menved opfører - efter at han har
kuet et oprør i 1313 - kongelige tvangsbor
ge i Viborg, Horsens og på Kalø. Syv år se
nere tvinges hans efterfølger, kong Kristof
fer, i håndfæstningen til at give løfte om
disse borges nedrivning. Da de danske stormænd sammen med grev Gert i 1326 sætter
drengekongen Valdemar på tronen, lader de
ham give adelen ret til at befæste deres går
de. I 1396 forbyder Dronning Margrete ade
len at bygge flere borge, og i 1483 må kong
Hans tillade adelen at bygge befæstede går
de. Det gik frem og tilbage.
I en sådan tid har en borg som Tørning
hus, der med et energisk forsvar har været
praktisk talt uindtagelig, naturligvis været
en uvurderlig basis for magtudfoldelse og
oprørsvælde.
Den anden forudsætning for, at Tørning
hus på denne måde kunne blive midtpunkt
i sit eget lille rige, var den opløsningstil
stand, kongeriget Danmark og hertugdøm
met Sønderjylland kom ud i, og den polari
sering af magtforholdene, som striden mel
lem den danske konge, de sønderjyske her
tuger og de holstenske grever medførte.
Det gav frodig jordbund for en krigerka
ste af mænd som Ludvig Albrektsen, Erik
Krummedige, Erland Kalv, Valdemar Sappi
og Limbekkerne, der valgte hersker, som det
passede i deres politik. Men herskerne var
ikke stort mere kræsne i deres valg af hjæl
pere. Valdemar Atterdag foretrak tyske lensmænd, og hvis de svigtede, kunne de blive
taget til nåde igen, dersom det var en fordel
for hans politik.
Måske intet voldsted stærkere end Tørning
Retten til at bygge borge afhang af kro
fortæller om borgenes storhedstid, om kon
nens og adelens styrkeforhold
Oprindelig var borgbyggeriet kongens og junkturerne i disse hundredeårs historie, og
kirkens sag, men i de urolige tider efter Val om forbindelsen mellem handlinger dengang
demar Sejers død begyndte herremændene at og virkninger op til i dag.

ning lens provsti, først blev gennemført i
1528, medens selve Tørning på grund af sin
beliggenhed i Hammelev sogn nåede at blive
reformeret to år tidligere, altså 1526.
Men nu var Tørnings dage ellers ved at
være talte. Hertug Christian valgte Haderslevhus fremfor Tørninghus og havde gjort
Haderslev til sin residens. Da han som kon
ge i 1544 delte hertugdømmerne med sine
halvbrødre, gik Haderslev og Tørning med
tilliggende til Hertug Hans, der også opslog
sin residens i Haderslev og her byggede det
prægtige slot Hansborg. Efter hans død gik
området i arv til kong Frederik II, der inter
esserede sig mere for Hansborg end for Tør
ning, og som iøvrigt udkøbte størstedelen
af adelen fra dens gårde i området, dels på
grund af jagtinteresse, dels fordi han ville
etablere storgodsdrift med ladegårde; han
nåede ikke at realisere sine planer, og til
bage sad landbrugerne som kongelige fæste
re på meget lempelige vilkår med tidligt køb
af gårdene til selveje, noget der nok har bi
draget til at skabe den selvbevidste bonde
stand her på egnen, der både socialt og na
tionalt turde gå imod den tyskdannede em
bedsstand, da Sønderjylland vågnede i 1.
halvdel af forrige århundrede.
En del adelsborge gik til, da Frederik II
købte borgherrerne ud. Stenene blev i rege
len brugt til andet byggeri; om Tørninghus
også var under nedbrydning, ved man ikke;
borgen blev i hvert fald ikke længere opret
holdt til sit formål, og i 1597 brændte, hvad
der stod. Men da var borge i det hele taget
ikke, hvad de havde været. Grevefejden, der
havde bragt Christian III på tronen, viste
tydeligt, at krudtet og den øvrige militære
udvikling havde gjort borgene forældet.
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En remse fra Rangstrup by
i Agerskov sogn, omkring 18 70
Gengivet og kommenteret af H. P. JENSEN, Agerskov
Andreas Appel i Rangstrup har gengivet følgende remse fra Rangstrup by, omkring 1870.
Teksten er lidt speciel:

Der stod en Lort ved P. Godtfreds Port.
den soj de Christian Peter haj gjort.
La wos kør en te Skanderup soj Peter Branderup,
for den er olm soj Hendrik Holm.
La wos sæt en o en Grejsel soj Peter Hejsel.
Den er min Mester soj Hans Jørgen Fester.
La wos drill en soj Jens Peter og Ellen.
It for gall soj Jes Fall.
La wos lod en soj Hans Bojsen.
næj la wos tæm en soj Peter Klemmensen.
La wos gi en et Spark soj Jes Enemark.
Den løf øwe Lowt soj Nis Hansen Toft.
La wos war en soj Jens Appel aa Karen.
1. P. Godtfred ejede den nu forsvundne og
nedbrudte gård øst for Peter Christian Toft
og nu sønnen Jens Jørn Toft.
2. Dette er Jens Jørn Tofts nuværende gård.
3. Slægten Branderup lever endnu i Rangstrup.
Hentydningen til Skanderup er uklar, mu
ligvis kun for rimets skyld.
4. Hovstedgaard, der nu ejes af Anton Holm,
ejedes dengang af Hendrik Holm.
5. En Grejsel er en brødskubber til bageovn.
Peter Hejsel er Peter Heisel, der dengang
ejede senere Søren Ratzers og nu Laurids
Hørlyks ejendom. Slægten Heisel flyttede
senere til Bovlund kro og igen til Kassøgård.
6. Hans Jørgen Fester ejede afdøde Erik An
dersens gård, der nu ejes af Brdr. Vestergaard.
7. Jens Peter og Ellen ejede nuværende Peter
Enemarks gård.

8. Jes Falls ejendom ejedes senere af Andreas
Appel og nu sønnen Kresten Toft Appel.
9. Hans Boj sens ejendom ligger ved vejkrydset
sydligst i Rangstrup by. Den ejes nu af
Verner Petersen.
10. Peter Klemmensens gård er nu den sydligste
i byen. Den solgtes for få år siden af Adolph
Vinum til Erik Andersen og efter hans død
til Brdr. Vestergaard.
11. Jes Enemarks gård ejes nu af Georg Appel
Toft.
12. Nis Hansen Toft har den store dyrlægegård
på højre hånd ved vejen efter Horsbyg fra
Rangstrup by. Gårdens navn er skovbjerg
gård.
13. Jens Appel og Karen ejede Tapsager, den
store gård lige overfor dyrlægegården, i
mange år ejet af Jakob Bjorholm og nu
sidst af Henning Duedahl.

Sluttelig er kun at tilføje, at evne og lyst til
at drille stadig eksisterer i den gamle by, om
end ikke altid så »braj« som for 100 år siden.
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Fars salmebogshylde
AF EGON MÅRUP, HOLSTEBRO

Major Egon Mårup, Holstebro, skriver om de
bøger, der var tilbage, da hans forældres
andre efterladte bøger var blevet delt.
Da mine søskende og jeg efter vore forældres
død skulle dele indholdet af bogreolerne, var
der en hylde, hvis indhold vi lod være. Den
havde ingen interesse, for det var den med
salmebøgerne, bibler, testamenter, højskole
sangbogen og andre falmede eller slidte
sangbøger. Vi havde hver de bøger, vi havde
brug for af den slags. Tilmed af nyere udga
ve. Hvad skulle vi med Evangelisk-luthersk
Salmebog for de dansktalende Menigheder
i Slesvig? Min fars sønderjyske Salmebog
(SSB) i brunt nupret skind havde dog lidt
mere interesse. Den blev brugt, når vi gik til
præst.
Dedikationen foran i Fars »salmebog for
talte, at den havde Mor givet ham til hans
44-årige fødselsdag (sådan står der )i 1929.
Salmebogen er udgivet i 1926, og hvordan
kunne min far som flittig kirkegænger vente
helt til 1929 med at få den gældende salme
bog? Forklaringen læses i forordet:
Man kunne ved genforeningen ikke uden
videre beholde den gældende salmebog. Den
indeholdt nogle meget lange og sjældent an
vendte salmer. Og den manglede en mængde
af de i »Salmebog for Kirke og Hjem« (SKH)
indeholdte. Men der var også mange salmer,
man ikke ville af med. »Her vil ties« har 6
vers i den sønderjyske, men kun 4 i SKK.
»Julen har englelyd« mangler ét vers i SKK.
For blot at nævne et par kendte eksempler.
Resultatet blev, at man forkortede den sles
vigske salmebog ved at udskyde en del sal
mer eller forkorte dem og lave et tillæg med
de salmer, man savnede. Derved blev den
nyskabte SSB bedre end SKH, fordi den hav

de en del nyheder, som den 29 år ældre SKH
ikke havde. Dette forspring beholdt man til
1953, hvor den salmemæssige genforening
fandt sted - altså i 27 år.
Sådanne ting ved den »almindelige dan
sker« ikke, og så sent som i 1956 var jeg
udsat for en drillende bemærkning om, at
»alene det, at sønderjyderne skulle have de
res egen salmebog, berettigede til mistillid
til dem«. Selv om det blev sagt i drillende
hensigt, har nok en del tænkt det samme i
alvor.
Men min far kunne altså sagtens klare sig
efter 1926, for han behøvede blot at anskaffe
tillægget med de 190 salmer.
Hvad han skulle med en salmebog, der i
format var dobbelt så stor som SSB og med
titlen »Gesangbuch« præget på ryggen af det
røde bind, kunne jeg ikke se. Ingen af os var
heller interesseret i en tysk salmebog, og den
har ingen dedikation. Men på bagsiden står
præget »St. Severingemeinde, Alt Hadersle
ben«. Den er lånt hos organisten, Skjold
Høyer, som i 20'erne en tid tjente hos min
far. Formålet har været at finde frem til tek
sten til sejrskoret af Händels oratorium »Ju
das Makkabæus«. Han har afskrevet teksten
og fodnoterne og ladet papiret ligge i bogen.
Inden han nåede at aflevere bogen, døde han
brat i sommeren 1936, og ingen tænkte på,
at der stod lånte bøger på hylden. Og da jeg
mange år senere blev opmærksom på lånet,
var en tilbagelevering uden betydning. Den
tyske menighed havde forlængst skiftet sal
mebog.
En højskolesangbog fra 1908 forekommer
ligeledes uden betydning, - man 1 ~ ikke
anvende den sammen med nyere u^^ver.
Men den er bemærkelsesværdig ved ejerens
egen dedikation: Anton Hansen, 2835, Felt-
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ham. Han har ikke kunnet slæbe en højskole
sangbog med i verdenskrigen endsige få den
med i fangenskab. Nej, han har fået den for
æret i krigsfangelejren Feltham nær ved Lon
don, hvor så mange dansksindede sønderjy
der blev anbragt og bl.a. ved den danskfødte
dronning Alexandras mellemkomst fik en
noget blidere behandling, end tyske krigs
fanger ellers fik. Sangbogen må være uddelt
som gave til fangerne, og 2835 har været
hans fangenummer. Så mange har de altså
været på det tidspunkt, hvor han ankom i
november 1917.
I krigsfangelejren havde de en dansk
præst, Troensgaard Hansen, senere sogne
præst i Gråsten. Men fra engelsk side kom
Frelsens Hær også fangerne i møde. Blandt
andet uddelte man Det Nye Testamente på engelsk! Uddeleren har nok været klar
over, at det stort set må have været spildte
ord, for hvor mange af fangerne kunne en
gelsk? I hvert fald var testamentet forsynet
med en tysk dedikation, - et stempel, som
sagde: Mit den besten Segenwünschen von
der Heilsarmee. E. Gauntlett, Kapitän. Captain Gauntlett bar muligvis kunnet gøre
sig forståelig på -tysk. Men han har slået
glosen »captain« op i en ordbog og ikke
været opmærksom på, at en Kapitän er en
søkaptajn og måske ikke kunnet lide ordet
Hauptmann, som havde været det rette. Ka
pitän har lydt mere korrekt i engelske øren.
Den blå sangbog stod også på hylden,
men falmet, så den sorte ryg uden titel var
grå. Og da den for størstedelen er sat med
gotisk skrift, har den ikke virket spændende.
Selv ikke med en tegning af en kæmpehøj i
en rosenmark ved det blanke sund på titel
bladet har den kunnet aftvinge mig inter
esse, før jeg havde passeret de 40. Og så er
det nok den mest spændende af de bøger, der
var på hylden, fordi den udgivet i 1910 af
spejler de nationale forhold i Sønderjylland
på den tid bedre end Højskolesangbogen.
Det mest slående eksempel er de 4 sange,
som udgiverne har måttet fjerne, fordi tek
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sterne af Landsretten i Flensborg den 18. maj
1905 var erklæret ophidsende og derfor i
henhold til politiforordningen af 28. august
1866 ikke turde udbredes i Slesvig. Denne
dom er den 5. marts 1906 blevet stadfæstet
af kammerretten i Berlin. I stedet for at æn
dre udgaven lod man pladsen til de forbudte
sange være tom og meddelte kun titel, me
lodiangivelse, forfatter og tilblivelsesår m.v.
Om sangbogens ejermand selv har indklæbet
illegalt trykte blade med sangene eller skre
vet dem ind på de blanke sider, fremgår ikke
af fars bog. Det har været let nok. Men ellers
har man nok lært sig sangene udenad i hjem
mene. Og i hvert fald havde man gjort kraf
tigt opmærksom på, hvilke sange, tyskerne
ikke kunne døje! De 4 bortcensurerede var:

Brat af slaget rammet
Skal Sønderjylland skilles?
Slesvig vort elskede omstridte land
Er skolen for andre end pilt og pog

Sidstnævnte sang lyder ikke tyskfjendtlig,
men taler i 4. vers om »Slesvigs hævner«.
Sprogkampen var lang, og det var ikke
bogens formål at fremkalde konflikter eller
at fylde statskassen med mulkter og retsomkostninger, så man bøjede nakken og und
lod at provokere. Bemærkningen om formå
let står at læse i et »efterord«, som tilråder,
at man ved offentlige møder undlod at syn
ge efternævnte sange:
Vort modersmål er dejligt
Der er vel dag til suk og gråd
Det haver så nyligen regnet
I alle de riger og lande
Kong Kristian
Der er et yndig land
Der er et land
Vift stolt på Kodans bølge
Du skønne land
Vi har håb
I Arilds tid
Elsk dit land

Jeg er en simpel bondemand
Længe var Nordens herlige stamme
Unge genbyrds liv i Norden
Jeg vil værge mit land
Høje Nord
Goj awten I drenge (Alsingervise)
Søstre, velkommen fra landet dernede
Vi har sagt det så tit, og du ved det så
godt

I denne bog har Far ikke gjort så mange
notater, som han ellers havde for skik. I
indholdsfortegnelsen har han henvist to titler
til hinanden, hvis eneste fællesskab synes at
være melodien. Og så er det en note i mar
genen til »Stilstand er for unge hjerter dø
den« af Schandorf. Ud for stroferne
Fald for muldent træværk, dækt af fløj
let

er med blyant tilføjet: »Altret« og »Sangen
fjernet i nyere udgaver«.
Bag i Højskolesangbogen er der flere nota
ter, men de er intetsigende i den forbindelse.
Her ligger en stump bordpapir, jeg selv har
lagt i. Herpå er nedskrevet 10. vers af »Kong
Vermund den gamle«, som Tage Albertsen
dikterede på Folkehjem i 1947. Hele salen
gik med på spøgen med at skrive sangen på
bordpapiret og bagefter rive verset ud, det vers, som hverken blå sangbog eller høj
skolesangbog har:

tidlig og silde i den nærmeste tid«. De frem
hævede ord er understreget i bogen af tryk
keriet. Han siger videre, at de ældre heri vil
finde sange, de husker fra deres unge år, og
som de knap ventede mere at skulle synge.
Udgiveren håber, at »sangene vil hjælpe
ungdommen til at møde festklædt til den
højtid, det danske folk venter at opleve i
år.«
Plovmandens Sang (Hyp, min hest) lyder
ganske uskyldig og findes i den blå sangbog
med 2 vers. Men her kommer der 2 krasse
vers mere, som taler om »Hævnens Herre«
og om, at Gefions øxne skal pløje »til vor
søndre mark er vor.« Forfatteren, Chr. Ri
chardt, kender vi jo også fra den side. I
1889 skrev han »Venner, ser på Danmarks
kort« og den har man mærkværdigvis ikke
fjernet slutstroferne fra:

»-skænke os et Danmarks kort,
hvor alt dansk igen er vort.«
Den blå sangbog indeholder en sang om
»De grove hænders nytte«, som med de sam
me 5 vers i vore dage er optaget i »revolutio
nære sange« udgivet af Clarté - marxistiske
studenter. I originalen hedder det i slutnin
gen

»-da først vi ret erkender
den gave, himlen os har sendt
i arbejdsmandens hænder«.
I den marxistiske udgave er det blevet til

Så gik det ved Ejder i ældgammel tid,
thi lang er med tysken vor trætte.
Og der immer så, når os lykken er blid,
med tysken vi kommer til rette.
Her er altså ikke tale om tysk censur, og ver
set er heller ikke med i sangbøgerne i dag.
En uanselig lille bog med 26 »Sønderjydske Sange« rummede mere, end jeg først an
tog. Den er udgivet 1919 på De Unges For
lag, og Gunner Engberg siger i forordet den
1. januar 1919, at den »udsendes til brug

»da først vi ret erkender:
Den røde sag er godt lagt hen
i arbejdsmandens hænder.«

Salmebogshylden havde én bog, som alle
var interesseret i: En rød sten slebet som en
bog i lommeformat. (En bladløs bog uden
bind, kunne man sige). Den var smuk og
velegnet som brevpresser. En af mine søskenke har overtaget den - og fået »sten for
brød«. Det var mig som fik brødet.
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Mindesten for Hans Lassen
I tilslutning til dr. theol. Hans Hejselberg
Paulsens artikel i Sønderjysk Månedsskrifts
julinummer om To nordslesvigske politikere
har fru Christiane Hansen, Møllegården,
Lysabildskov, sendt et uddrag af sin mands
endnu utrykte erindringer:
»Vor første danske præst -Gyring- har
fortalt, at der hver eneste sommer i mange
år kom historisk interesserede mennesker
til Lysabild for at besøge Hans Lassens grav,
men som skuffede måtte køre herfra.
En sommerdag engang i tyverne så jeg
en mand gå søgende rundt på vor kirkegård.
Det var Thordur Thomasson, islændingen,
der skrev verset på Dybbøl Mølle: Tvende
gange skudt i grus ....... Nu søgte han efter
Hans Lassens grav. Jeg gik med og viste
ham den sørgelige tue. Han stod med bøjet
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hoved og sagde: »Kan I da ikke glemme og
tilgive her i Lysabild?«
Vi har prøvet at få lov til at sætte en min
desten på Hans Lassens grav, men forgæves.
Mange år senere siger min kone: »Hvorfor
ikke sætte mindestenen i anlægget ved min
desmærket for de faldne i første verdens
krig, når den ikke kan komme til at stå på
hans grav?«
Landsarkivar Peter Kr. Iversen og profes
sor Troels Pink anbefalede planen. Jeg fik
samlet 1000 kroner, og stenen blev rejst i
stilhed den 21.6. 1967 — over 70 år efter
Hans Lassens død.
En del historisk interesserede var til stede,
og Troels Pink afslørede stenen. Menigheds
rådets formand lovede at værne om ste
nen.«

Boganmeldelser
Karin Johannsen: Sindelag.

Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek i Flensborg og Padborg Boghandel.
III. af Kamma Svensson. 88 sider. 39,50 kro-ner.

»Barn og Ung i Flensborg 1920-1945«,
som er udgivet af Studieafdelingen ved
Dansk Centralbibliotek, og som af flere
grunde er en særdeles læseværdig bog, har
to slutninger. Den ene er Helmut Leckbands
velskrevne stykke, hvor man især hussker
de store problemer, familiesammenholdet
blev stillet over for, da nazismens lokale
repræsentanter ’tvang hans far ind i partiet.
Den anden slutning er Karin Johannsens
bidrag, hvis form læseren er ganske uforbe
redt på, og som derfor virker så meget stær
kere. Hun har i knap et halvt hundrede digte
givet en koncentreret genoplevelse af barn
dommens indtryk. Hun husker nøje de ople
velser, der kan tage sig små ud for andre,
men som har gjort et dybt indtryk i barnets
sind. Således beskriver hun den smertelige
erkendelse, da hun i en forlænget sommer
ferie fik lov til at gå i en mindretalsskole i
Nordslesvig og opdagede, at nu var hun ikke
mere et feriebarn — præstens Kirsten måtte
pludselig
»-ikke lege med os mere,
for nu var vi tyske og gik
på skolen, hvor alle børn løj.
Nidkær stod hun
ved den hvide havelåge,
og de gode danske børn
lod deres lurmærkede ansigter
lyse imod hende
og blev sluppet ind.
Syerskens Sonja og jeg stod i stalden
med brændende ansigter vendt
mod vore sommervenners fjerne jubel.
(Nu stod præsten, sort og hvid,
i havestuens dør

og stænkede vievand på alle de frelste.)
Ordløse søgte vi ud
mod vor sommers venlige marker Den bitre erindring mildnes af den vok
snes stilfærdige ironiske kommentar, men
der er også lyse erindringer om »Smørhuls
lykke« :

Sommerferielykke i Det Gamle Land livsaligt blinkende smørhul,
gult og trygt,
i krigsårenes fade byggrød.
Onkel:
Dryppende af sved og godhed
som flødeis i sommervarme
(hans lommer ynglede 25-ører)
knæler han hos den
kælvende ko,
bred og brun og kort og kraftig
skudt op af Sønderjyllands fede ler.
Suget fast til livets under
med hule suiteøjne
står krigens magre byggrødsunger
bagved smørhullets egne børn.
Endnu fødselsbenovet
og allerede fortryllet
af nye løfter om livsoverflod,
følte vi jer lægge råd
på uforståeligt sønderjysk.

Der er langt til de danske skolebørn, også
langt til den danske skole i Flensborg: Den
sjippende Annelise betror den undrende Ka
rin:
Utålmodigt følger jeg
tovets bestandig fornyede glorie.
Men milevidt fra at snuble
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er Annelise i selvforglemt lykke:
»Bei uns auf der dänischen Schule
gehen Jungs und Mädschen in einer Klasse.
Und unser Klassenzimmer hat Stufen,
so dass man hinten höher sitz als vorne!«
Hvem der også kunne gå
i det røde slot om hjørnet
med drenge og trin i Klassen!
Erindringerne om sult kommer igen og
igen frem - her i et efterkrigsdigt:

Med gennemsigtig skrå profil
står far og kigger
mod Borgfredens træer.
Smørgrossisten smækker
en saftig skive smør
på en rundtenom rugbrød.
Nu hviler knivens brede blad.
Højt slår mit hjerte af sult
og velopdragenheds afmagt.
»Genier dich bloss nicht!«
siger fars ven.
»Alle alten Flensburger
schicken ihre Kinder jetzt
auf die dänische Schule.
Da sind wir endlich wieder unter uns.«
Og mens de voksne taler videre og mens
ordet Speckdäne hænger uudtalt i luften:

Rundtenommen stikkes mig i hånden.
Stejlt står tændernes aftryk i smør.
Før de sættes i spring igen,
omfavnes synet med øjet:
i hed kærlighed
bider jeg mig ind på
min danske fremtid.
Nætterne i krigens Flensborg med forvir
ring, angst, tummel, de nære besværligheder
husker Karin Johannsen og levendegør dem
påny i få linier:
Gennemhullet af alarmsirener
var vor barndoms nætter.
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Når det gigantiske hyl
skruede sig ind over byens tage,
for vi op af store drømme
med hjertet hamrende i halsen.
Endnu med søvn i håret
og allerede
med angstens blinde hænder
sprang vi i træningsbukserne
huden én dirrende protest
mod den forhadte fortrolige blanding
af frygt for flyverne
og krigstidsnattøjs kradsen om kroppen.
Ved tremmesengen slås Lillebror
med uregerlig angst og tøj.
Jeg ved, han skærer tænder.
Og alt er mørkt,
til mors febrilske varselsskrig:
»Sie sind da!«
slår rædslens røde net om os.

Til slut blot det lille bevægende digt om
Kristians mormor, en ganske lille strofe på
et af den brogede mindebogs blade:
I min erindring
sidder Kristians mormor
stadig ved vinduet
og græder stadigvæk.

Fra mirabelhegnet kunne vi se
hendes vinterhvide ansigt
over sørgekjolen.
Hun løftede aldrig pegefingeren,
når vi spyttede om kap med sten.

Hendes hænder lå altid
hos sytøjet i skødet.
Hun var på sommerferie som vi.
Sit hjem havde hun i Frøslev.
Karin Johannsens digte fortjener den køn
ne særudgave, de senere er kommet i. Og
Kamma Svenssons raffinerede illustrationer
klæder digtene - de to har haft et fint sam
arbejde.
-

Grænselandsdagbog
VED FR. RUDBECK

SYD FOR GRÆNSEN

1. juli: Flensborg skibsværft melder om et
rekordår og har kunnet notere de bedste
driftsresultater i værftets historie. Mens der
ikke foreløbig tegner sig problemer m.h.t. be
skæftigelsen, forventer man en nedgang i
1979/80.

4. juli: En halligfrisisk ordbog med over
gloser og skriftstykker er udgivet af Nord
frisisk Institut.

Den tyske grænseforening, som i forvejen
driver akademierne i Sankelmark og på
Skærsbjerg og den tyske folkehøjskole i Læk,
går ind som partner i Europa-akademiet i
Husum.
8. juli: Fremskridtspartiet vil beskære, men
man vil ikke eliminere tilskudene til Sydsles
vig, skriver folketingsmand Uwe Jensen.
Reduktionen skal ske i takt med en for
højelse af de forbundstyske bevillinger til
dansksindede tyske statsborgere.
Flensborg Avis erklærer sig i en leder til
freds med Uwe Jensens fremstilling, som
nøje svarer til SSV's egne bestræbelser: at
sikre øgede tyske tilskud.
13. juli: Den tyske miljøbeskyttelsesorgani
sation frygter, at et fremskudt dige i vade
havet vil ødelægge forbundsrepublikkens
sidste store naturområde på afgørende vis.
Man vil derfor foretrække bygningen af et
dige lige foran det gamle dige eller effektive
forstærkninger af de bestående diger.

Landdagen i Kiel vedtager med CDU's
stemmer (men mod stemmerne fra SPD, FDP
og SSV) en ny kommunalforvaltningslov.
SSV's afvisning motiveres med, at loven ik
ke i tilstrækkelig grad tilgodeser borgernes
muligheder for virkelig at øve medindfly
delse på det, der sker i kommunerne.
Landdagen afviser med samme stemmefor
deling et SPD-forslag om at give udlændinge
kommunal valgret.
SSV bebuder, at man til efteråret vil frem
sætte et forslag om ophævelse af spærrereg
len indenfor den kommunale valglov. For
SSV vil det betyde, at partiet kan vente at
blive repræsenteret i yderligere 6-10 kom
muner, hvor man er strandet på 5 pct.s reg
len.
Formanden for SSF's foredragsudvalg
kunne på SSF's styrelsesmøde oplyse, at
mens der i 1975/76 blev afholdt 1345 møder
med 74.150 deltagere, blev der i 1976/77 af
holdt 1486 møder med 76.874 deltagere.
Rektor Knud Fanø betegnede disse tal som
udtryk for stabilitet og konsolidering.
Teaterudvalgets formand, lektor Ewald
Jacobs, kunne meddele, at der i sæsonen
1976/7 er opført ialt 83 teaterforestillinger
med 16.701 tilskuere, heraf 19 forestillinger
på store scener, 5 på mindre scener og 59
forestillinger for børn og unge. 11 koncerter
af Sønderjyllands Symfoniorkester samlede
1940 tilhørere, mens andre koncerter hørtes
af 1162 personer.
15. juli: I en brochure fra landsregeringen i
Kiel henvises til, at det i de sidste to år er
lykkedes at sikre 7500 nye arbejdspladser
og at sikre 4800 bestående arbejdspladser, at
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der til investeringer i erhvervslivet er ydet
knap V2 milliard DM samt 367 mill. DM i
kreditter til industri og værfter og endelig
er andre 470 mill. DM ydet som tilskud til
landbrug og kystsikring. Desuden er der
etableret ca. 2000 nye alders- og plejehjems
pladser, mens der til idrætten er anvendt 80
mill. DM.
Under kraftig protest fra de andre partier
bebuder ministerpræsident Gerhard Stolten
berg en opsigelse af kontrakten med den
nordvesttyske radio fra 1978 med den mo
tivering, at ledelsen på vigtige programom
råder tilsidesætter pligten til afbalanceret og
upartisk behandling af stoffet.
Med rådmand Jacob Meyer og byrådsmed
lem Hans Olaf Christensen i spidsen opstiller
SSV for Flensborg by 23 kandidater til by
rådsvalget 1978. Målet er ni mandater for
SSV i Flensborg.
Kendskabet til Sydslesvig er meget ringe,
konstaterer Flensborg Avis under et rund
spørge blandt danske gæster på en camping
plads i Jaruplund.

16. juli: Efter 15 års pause vil der igen blive
indført frisisk sprogundervisning ved de ty
ske skoler i Tinum og Keitum på Sild.
20. juli: Nordfrisisk Institut i Bredsted får
5000 DM fra ministerpræsident Gerhard
Stoltenbergs personlige dispositionsfond til
to nye bogudgivelser.

20. juli: To trediedele af de omkring 270 lej
ligheder i Vikingtårnet i Slesvig er ved at
være solgt, efter at Landsbanken i Kiel har
overtaget det hidtil økonomisk tvivlsomme
foretagende.
Flensborgs bys byggeudvalg går ind for en
plan om at oprette et kunstnerkvarter på
nogle arealer i Nørregade i Flensborg.
21. juli: Som ny overborgmester i Flensborg
fra 1. januar 1978 vælges med 22 mod 21
stemmer den socialdemokratiske kandidat,
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borgmester dr. Bodo Richter, Slesvig.

27. juli: Yderligere tre kredsbanestrækninger
fra Slesvig vil blive nedlagt. Man vil i stedet
tilstræbe oprettelse af et driftsselskab til
fortsat varetagelse af godstrafikken.
I følge oplysninger fra professor Karl
Kersten, tidligere chef for forhistorisk mu
seum i Slesvig, gemmer der sig i Hedeby nor
en hel skibskirkegård fra vikingetiden.
Slesvig-Flensborg amt vil indføre et nyt
amtsflag, som viser to slesvigske løver på
blå-gul bund.
Amtsgruppen i Slesvig-Flensborg amt be
vilger 2300 DM til SSV's ungdomsgrupper.

28. juli: Duborgskolen vil begynde det nye
skoleår med 745 elever, mens skolen i det
afsluttende skoleår havde 640 elever.
Fra adskillige danske skoler ud over Syd
slesvig meldes om øget elevtilgang til det
nye skoleår.
Ved siden af SSV beklager også den euro
pæiske union i Slesvig-Holsten, at landdagen
afviste at give EF-borgerne valgret til kom
munalvalgene.
26 pct. af Sydslesvigsk Forenings med
lemmer i Ejdersted amt er over 70 år, mens
21,9 pct. er mellem 60 og 70 år. Over halv
delen af de ialt 661 medlemmer er over 50
år, fremgår det af en statistik forelagt på et
amts-sendemandsmøde i Tønning.

30. juli: Udlånstallet for Dansk Centralbib
liotek i Flensborg er i det første halvår af
1977 steget med 16 procent i forhold til
samme periode i 1976.
Under deltagelse fa 570 spejdere fra Syd
slesvig og nordiske lande åbnes på Tydal
jamboretten Tydal 77. Grev Ingolf overrakte
som protektor et Dannebrog til spejdercen
tret.
Med 111 deltagere fra Færøerne, Island,
Norge, Sverige, Finland, Danmark og Syd
slesvig åbnes Den nordiske Ungdomsuge
1977 på Christianslyst.

NORD FOR GRÆNSEN

1. juli: Forfatteren Peter Seeberg forelægger
i bogform et forslag til en Sønderjyllandsfilm omhandlende en periode i 1917 under
første verdenskrig.
I Møgeltønder kirke er der gjort nye fund
i form af barokmalerier på stolerækkerne og
krypter under kirkeskibet, som i følge rigs
antikvar professor P. V. Glob kan gøre kir
ken til et af de mest spændende kirkehuse,
hvis den føres tilbage til sit oprindelige ud
seende.
På trods af amtsfredningsnævnets kendel
se beslutter miljøstyrelsen at gå imod pla
nerne om at rejse et kongreshotel i kurskoven ved Sønderborg.

2. juli: Højer ligger med en skatteindtægt pr.
indbygger på 1987 kr. lavest blandt alle søn
derjyske kommuner og modtager som følge
heraf også det største bloktilskud på 1921
kr. pr. indbygger. Højest ligger Åbenrå med
3901 skattekroner pr. indbygger.
Købmandsorganisationerne fastholder, at
deres tal over grænsehandelen er mere kor
rekte end de af Grænse-regionsforskningsin
stituttet forelagte tal. Der henvises til, at der
ikke her er taget hensyn til den grænsehan
del, der foregår på skibene men kun til tra
fikken over landegrænsen.

5. juli: 5,4 mill, rejste i første halvdel af
1977 ind i landet via Kruså, hvilket er 7,5 %
flere end i 1976 eller 380.000 personer.
Slesvigsk Parti står ved det kommende
EF-valg overfor tre alternativer, enten at
give afkald på valgdeltagelse og stille sine
vælgere frit, at opstille en egen liste og søge
et valgforbund med andre partier, eller man
kan søge om kandidatopstilling på en dansk
EF-liste, skriver Der Nordschleswiger i en
leder.
6. juli: Der er afsluttet en dansk-tysk aftale

om grænsereaktorer, hvorefter de to parter
forpligter sig til at informere hinanden, der
som der i et grænseområde indtil 100 km
fra grænsen er planer om at bygge et Akraftanlæg.
Sønderjyllands amt har i dag flest værts
huse pr. indbygger, oplyser Jydske Tidende.
Når alle personer regnes med, er der i Åben
rå en bevilling for hver 447 indbyggere, i
Haderslev for hver 570, i Sønderborg for
hver 618 og i Tønder for hver 675 indbyg
gere.
7. juli: Toldvæsenet beklager, at man som
følge af underbemanding må opgive bevogt
ningen af landets vestligste grænseovergang
ved Siltoft og frygter, at det vil føre til en
stigning i illegale grænsepassager.
3563 folkedansere fra landets 225 forenin
ger samles i Tønder til fire dages folkedans,
som kulminerer med en kæmpeopvisning på
Tønder Stadion.
7. juli: En ny befolkningsprognose fra Dan
marks Statistik forudser, at indbyggertallet
i Sønderjyllands amt frem til år 2000 vil sti
ge til 270.000. I følge en tidligere beregning
skulle indbyggertallet kun være steget til
263.000.
Aktiv seer- og lytterforening i Sønderjyl
land beklager, at dansk TV gang på gang
overlader til tysk TV at dække sønderjyske
begivenheder. Således bragte det tyske Nord
schau et indslag om vikingespillet i Jels,
mens dansk TV udeblev.

8. juli: Haderslev Vandrerhjem kunne fejre
sit 40 års jubilæum med overtagelse af det
nye vandrerhjem i Erlev, Erlevhus, som fore
løbig har 80 sengepladser.
12. juli: En prognose udarbejdet af under
visningsministeriet over udviklingen i elev
tallene i offentlige og private skoler frem til
10. klasse viser, at antalet af skoleelever i
perioden fra 197&I77 til 1990 vil falde fra
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39.664 til 33.584. Antallet af begyndere vil
falde fra 3699 til 3511. I de sønderjyske
private skoler, som også omfatter det tyske
skolevæsen, vil elevtallet falde fra 2024 til
1724.

13. juli: Formanden for De samvirkende sønderjydske Husmandsforeninger, Ejnar Han
sen, Birkelev, beklager, at der i følge loven
om det fremskudte dige ikke må opføres
bygninger med mindre de er nødvendige for
en bestående ejendoms drift. En landvinding
i marsken bør også forøge sikringen af Tøn
deregnens erhvervsmæssige muligheder. Han
opfordrer til at fortolke loven lempeligt.
Flensborg Avis advarer i en leder imod at
betragte landvinding som det primære, men
først og fremmest holde sig til det sikker
hedsmæssige i forbindelse med et fremskudt
dige.
Af ministerpræsident Gerhard Stolten
bergs dispositionsfond ydes der for i år
130.000 DM til det tyske mindretal. Heraf
skal de 100.000 DM gå til Der Nordschleswiger og 30.000 DM til det tyske landbo
foreningsarbejde, som omfatter 1200 med
lemmer.
Repræsentanter for Bund deutscher Nordschleswiger orienterer sig under et besøg i
Europaparlamentet i Luxembourg om parla
mentets arbejde og de europæiske integra
tionsbestræbelser. Man skønner, at mindre
tals-kontaktudvalg under parlamentet er det
nærmeste, de nationale mindretal kan kom
me m.h.t. repræsentation.
14. juli: I en grusgrav ved Stepping findes
to jernalderhuse. De er opført i den ældre
romerske jernalder i tiden omkring Kristi
fødsel.
14. juli: Formanden for Højer Turistforening,
Poul Chantelou, advarer imod gennem fort
satte fredningsbestemmelser at gøre Sønder
jylland og Vestjylland et et rent reservat.
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18. juli: I den vesttyske forbundsrepubliks
budget er der for det kommende år afsat 8,5
mill. DM til det tyske mindretal i Nordsles
vig. Det er første gang mindretalstilskudene
officielt optræder i budgettet.
Der vil fra Sønderjyllands amt påny blive
protesteret imod nedskæringer i DSB-dækningen af Sønderjylland og specielt nedlæg
gelsen af persontrafik mellem Haderslev og
Vojens, oplyser amtsborgmester Erik Jessen.
Man ønsker heller ikke færgeruten BøjdenFynshav udsat for en langsom død.

23. juli: Sønderjyllands amtsråd hædrer fhv.
førstelærer Chr. Jensen, Gallehus, med 5000
kr. i anledning af hans 75-års dag og for
hans indsats for bevarelsen af spillemands
musikken.
To tyske nordslesvigere, Franz Karl Hecht,
Tønder, og Dr. Paul Koopmann, Tinglev,
hædres af Kiels universitet med en sølvnål
for deres arbejde til fremme af universitets
selskabets kontaktvirksomhed i Nordslesvig.
En dykkerklub fra Rødding har ud for
Jels voldsted fundet 41 pæle, som kan stam
me fra en landgangsbro eller et pakhus ved
Jels sø fra vikingetiden.
24. juli: Jydske Tidende peger under henvis
ning til den stadige trafikvækst på, at det
næppe er tilstrækkeligt med motorvejen fra
grænsen til Bodum, men at også den reste
rende strækning til Christiansfeld snarest
bør igangsættes.

31. juli: Redaktør Morten Kamphøvener be
tegner det i en samtale med Jydske Tidende
som en skrækkampagne at tale om fare for
danskheden i Sønderjylland på grund af tysk
radio og TV. Den er lige så forfejlet som
forsøgene på at ændre det forhold, at mange
danske i Sydslesvig taler tysk hjemme. Det
kan man ikke. Hjemmetyskerne i Sønderjyl
land taler jo sønderjysk, som er hjemstav
nens sprog.
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Grænselandets liv
Grænselandets sang

Boghandel
VI har altid det bedste af den nye
og den ældre litteratur
på hylderne
Haderelev - Tlf. 52 25 71

De gamle jyske
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Syd- og Sønderjyllands store blad
KREDIT
FOREIMIIMGEIM

DAWIV1ARK
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- den sønderjyske bank

BOGTRYK . OFFSET . BOGBIND

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

Sønderjyllands Lånekasse
Nørregade 21 . Haderslev . Telefon (04) 52 66 33
Kontortid: kl. 9-12

4^. ANDELSBANKEN
MORSØ STØBEGODS
Aktieselskabet

HADERSLEV
TELEFON NR. (04) 52 70 00

N. A. Christensen & Co.

OVE ARKIL A/S
HADERSLEV

IDRÆTSHØJSKOLEN
1 SØNDERBORG
Højskole med lederuddannelse i
gymnastik, boldspil, atletik og
svømning.
Sommerkursus for kvinder og
mænd 3. maj-28. juli.
Vinterkursus for kvinder og mænd
3. oktober-28. marts.
Skoleplan sendes.
Telefon (04) 4218 48
Hans Jørgen Nielsen

Alt i kontorudstyr
P. J. Schmidt A/S
Vestergade 14, 6500 Vojens
Telf. (04) 54 12 26

Læs

Dannevirke

Ladelund
Landbrugs og Mælkeriskole

Kongelig Hofleverandør
NYKØBING MORS

Brørup station

Selskabs- og udflugtskørsel

A/S Sønderjydsk Frøforsyning

Ruteautomobll-Aktleselskabet

Frøavl & Frøhandel

for Haderslev Amt og By
Haderslev, tlf. (04) 52 38 55

CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR

Århus:
(06) 125300

Sønderjyllands ældste blad

Sønderjyske afdelinger

Jyllands
Kreditforening

Herning:
(07) 125300

KREDIT
FORENINGEN
DANMARK

Aabenraa

Spare- og Laanekassen
for Hobro og Omegn

HØJST ANTIK

Sønderjysk Månedsskrifts adresse:
H. P. Hanssensvej 9. Haderslev, tlf. (04) 5217 37.
Redaktørernes adresse:
Viceskoleinspektør W. Christiansen, Brorsonsvej 37, Tønder, tif. (04) 72 18 78.
Viceskoleinspektør Chr. Stenz, Tøndervej 173, Åbenrå, tlf. (04) 62 14 50.
Cand, polit. Inger Bjørn Svensson, H. P. Hanssensvej 9, Haderslev.
Ekspedition: Historisk Samfund for Sønderjylland. Landsarkivet.
6200 Åbenrå. Tlf. (04) 62 46 83. Giro 4 26 82.

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

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

Tlf. (04) 46 41 12
Mogens Hemmlngsen

Værksted for arkæologi og kulturhistorie
Studier af sønderjyske fortidsminder - Aktiv deltagelse i udgravninger - Indsamling af
folkeminder - Medvirken i udstillingsarbejde.

Arbejdet ledes af mag. art. Niels Sterum.
5 mdr. kursus januar-maj.

Korte kursus juni-november.

Løgumkloster Højskole, 6240 Løgumkloster
Telf. (04) 74 33 25, kontor mandag-fredag kl. 10.30-13.00.
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HADERSLEV BANK

HØJSKOLE

AKTIESELSKAB

il
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SØNDERBORG HANDELSSKOLE
Handelsgymnasium - Handelshøjskoleafdeling

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

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

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

TH. LAURSENS BOSTRYKKERI AS

