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SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 1972
Om kort tid udsendes regninger for
abonnementet 1972 på Sønderjysk Må
nedsskrift i form af indbetalingskort.
Vi beder vore læsere bemærke, at
abonnementsprisen stadig kun er 30,kroner årlig, og at denne lave pris
endda omfatter såvel MOMS som til
sendelse af tolv hæfter. Lagde De mær
ke til, at i 1971 fik De 528 sider af
vekslende stof?
En god forøgelse af abonnementtallet
i 1971 har stabiliseret vor økonomi no
get; dertil kommer adskillige tilskud,
som også letter på underskuddet, men
fremover er tilgangen af abonnenter
vort sikreste aktiv, - man kan jo ikke
regne med, at tilskud altid får samme
adresse.

Haderslev Museum og Kunstforeningen
for Haderslev og Omegn

Tema og
variationer
Peter Brandes kunstudstilling på mu
seet 15.-31. januar 1972.
Åbent alle hverdage kl. 10-17, søndag
10-12 og 14-17.

En enkelt meget energisk abonnent
har 1971 skaffet os omtrent tredive nye
holdere, andre har givet os adresser på
et mindre tal - vi er taknemmelige for
alle henvisninger og tilsagn, men vi er
ubeskedne nok til at ønske af 1972, at
alle vore abonnenter skaffer os blot én
enkelt abonnent. Så ville regnskabet
blive meget smukt.
Godt nytår 1972.

Redaktionen.

PS! Vi beder alle, der allerede har glæ
det os med at betale abonnement for
1972, om at kaste postindbetalingskor
tet i papirkurven.

Haderslev Museums forelæsningsræk
ke over bronzealderen og den tidlige
jernalder finder sted på Haderslev
Handelsskole, Kroghs Kobbel 2, 20.1.,
25.1., 8.2., 22.2. og 7.3. 1972, alle
aftener kl. 20. Nærmere oplysninger
på telefon 2 23 62.
Arrangører:

Haderslev Arkiv- og Museumsforening
og
Sønderjyllands Amatørarkæologer.

SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT
der udsendes af Historisk Samfund for
Sønderjylland som selvstændig publika
tion, koster 30,- kroner årlig i abonne
ment (incl. MOMS og forsendelse).
Abonnementet og enkeltnumre (3,75
kroner stykket, særnumre beregnes der

dog en højere pris for) kan bestilles hos
ekspeditionen, Landsarkivet, Åbenrå,
telefon (046) 2 46 83, eller på redaktio
nens adresse: H. P. Hanssensvej 9, Ha
derslev, telefon (045) 2 17 37.
Prøvenumre tilsendes gerne og gratis.

Et William Green ur
AF HOLGER JACOBSEN

Omkring året 1744 ankommer i et skib fra Liverpool
en familie bestående af 5 personer, nemlig familie
faderen urmager Peter Green, hans hustru Elisabeth
samt 3 børn, William, født 1733, Jonathan, født ca.

1740 og Elisabeth, født 1741.
Peter Green nedsatte sig som urmager i Åbenrå og

fremstillede de eftertragtede og efterspurgte engelske

standure, der ikke måtte indføres i Danmark. Hans
sønner blev også oplært i faget, og ure signeret af

faderen Peter Green og sønnerne William og Jonathan
findes endnu spredt over hele Danmark, men natur

ligvis især i det østlige Sønderjylland. Af disse ure,
der er af højst usædvanlig fin kvalitet, har Åbenrå

museum hidtil været i besiddelse af to, nemlig et
Peter Green og et Jonathan Green ur. Nu har man

som gave fra konsul George Jorck og hustru Emma
Jorck's fond fået et William Green ur. Uret, som er
købt i Åbenrå Antikvitetshandel, er et malet standur.

Urkassen er af fyrretræ og er sortmalet med en smuk
forgyldning på nogle af skæringerne og er et typisk

arbejde for Åbenrå egnen. Den er udført i Louis XVI-

stil og kan dateres til ca. 1790. Værket er udført i
messing, og det samme gælder skiven, hvori står

indgraveret: »W. Green, Apenrade«.
Det er klart, at man på Åbenrå museum er meget

William Green ur fra omkring
1790. Gave til Åbenrå museum
fra George Jorcks og hustru Em
ma Jorcks fond.

glad for denne fornemme gave, og man har placeret
den i søfartsafdelingen mellem skibsbillederne og nau

tiske instrumenter - ting, der klæder det gamle Åben
rå ur. Det kan tilføjes, at William Green har haft be
stillingen at passe og vedligeholde Set. Nicolaj kirkes

tårnur. Omkring 1770 betegnes han som »den urma
ger, der hører til kirken«.
1972-1
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Mildeborg
AF VILH. LA COUR

En bemærkning, som en af mine venner
for nylig kom med, har fået mig til atter at
vende opmærksomheden mod den kreds af
nordfrisiske lokalhistorikere, som jeg for
mange år siden havde syslet med (Histori
keren og Sønderjylland I (1941), s. 38-87).
Siden da har nordfrisisk historieforskning
stadigt sat nye skud; men at give sig i kast
med hele den række af forunderlige på
stande, som de flittige skribenter har brygget
sammen, siden »Chronicon Eiderostadense
vulgare« så lyset engang i det 15. årh., ville
være halsløs gerning. Man måtte da vandre
fra luftkastel til luftkastel, møjsommeligt
plukkende de virkelighedens blomster, som
man fandt undervejs; for det er en sørgelig
kendsgerning, at denne rige hjemstavnslitte
ratur på ingen måde præges af regulær kilde
kritik — tværtimod bliver man i den stillet
over for en uendelig række af gætterier og
påstande, som skyldes folk, der har været
uden ringeste kildekritiske begreb. Vi vælger
en enkelt repræsentant, Goslar Carstens,
som med uhyre flid og skarpsindighed har
skrevet afhandlingen »Myld, Milde und
Mildburg« (Jahrbuch des Nordfriesischen
Instituts, 1950, s. 30-127), hvori adskillige
træk til værdifuld belysning af Nordfrislands
topografi, økonomi og politiske historie
blandes med vognlæs af misforståelser og en
dilettantisk anvendelse af anden-, tredje- og
fjerdehånds kilder, som ikke giver nogen fast
grund at bygge på. Det er dog ikke menin
gen at gå afhandlingen efter punkt for
punkt. I så fald ville Sønderjysk Måneds
skrift ikke slå til. Vi samler opmærksomhe
den om et enkelt karakteristisk problem: op
fattelsen af anlægget Mildeborg.
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Den skolede historiker veed, at der kun
findes én eneste relevant kilde: Sakses få
bemærkninger i hans »Gesta Danorum«, 10.
bog, Olrik/Ræders udg. s. 385. Situationen
skildres i store træk således:
Under striden mellem Knud Magnussøn
og Svend Eriksøn (Grate) drager Knud til
Nordfrisland, hvis specielle befolkning og
natur Sakse har et åbent øje for. Knud beder
befolkningen om hjælp og lover den til gen
gæld vidtgående skattemæssige lettelser. Det
lokker friserne, og de anlægger ved Milde å
et fæste, hvori Knud kan føle sig tryg (moenia propter Mildam fluvium, quis eum recipiant, condunt).

Svends ryttere forcerer mosen
over broer af kvas
På dette sted samler Knud sine tilhængere.
Mod ham udbyder Svend både hær og flåde
og drager mod Knuds nyanlagte fæste (ad
recedens oppidum), bag å og moser (inter
paludes amnemque). Knuds unge frisere gør
udfald og sætter på springstokke over åen;
men Svend driver dem tilbage, forcerer med
sine hestfolk de broer af kvas, som han har
ladet lægge ud i mosen, stormer fæstet, og
medens Knud flygter med en lille skare,
overrumpler Svend resten og tvinger den an
lagte oppidum til overgivelse.
Dette er i store træk, hvad Sakse veed at
fortælle om kampen eller de to kongsemner
ude i det nordfrisiske område. På intet andet
sted nævner han noget om moenia- eller oppidum-anlæg her. Vi må da først spørge:
Hvad kan han mene med disse to nævnte
gloser?
I klassisk latin er ordene lette at tolke.

Rytterne afgjorde forsvarets skæbne, da kampen
ved Mildeborg fandt sted. Et granitrelief fra

Valdemarstiden (Satrup kirke) viser, hvorledes
den kampklare rytter var bevæbnet.

Moenia (sing, moenium) betyder »mure«,
oppidum en »by«. Men Sakses latin er ikke
klassisk, han henter sine gloser fra sølv
alderlatinen, og til det må man ved et tolk
ning tage hensyn. For øvrigt havde oppidum
allerede i klassisk tid lejlighedsvis været be
nyttet i anden betydning end »by«, f. eks.
bruger Cæsar det et enkelt sted om en »for
skansning« i en skov (De bello Gallico V,
21). Også moenia kan være flertydigt. Det
kan stå ikke alene for »bymure«, men også
for huse bag muren og for »skanser«, som
en angriber anlægger. Intet under, at udtryk
kene hos Sakse må tolkes med forstand.
Hele situationen godtgør med sikkerhed, at
Knuds tilhængere ikke i hast har kunnet an
lægge en »by« og endnu mindre omgive den
med »mure«. Sakses tekst viser uimodsige
ligt, at han opfatter anlægget som en hastigt
udført improvisation. Hans udtryk kan ikke

betyde andet end »skanse (r)«, hvis man ikke
vil havne i urimeligheder.
Det afskrækker alligevel ikke Goslar Car
stens fra den forestilling, at der i Nordfrisland i en fjern fortid har ligget en storby, en
forgænger for Hedeby ovre i øst, rummende
mange mennesker og med vidtspændende
forbindelser. Den har ganske vist ikke ek
sisteret på Sakses tid som andet end en lille
landsby, Myld eller Milde. - Ja, har den det?
Myld nævnes ikke tidligere end i Registrum
capituli Slesvicense fra 1332 samt i denne
jordebogs fortsættelse, antageligt fra 1467,
og ingen af disse kilder kendes i original,
kun i afskrifter fra det 17. og 18. årh. Ingen
kan heller med sikkerhed sige, hvor byen
har ligget, hvis man stoler på rækken af fa
bulerende hjemstavnsforfattere helt op til
vore dage. Talrige forslag er bragt til torvs.
På dette skrøbelige grundlag placerer sted
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navneforskeren Wolfgang Laur byen i Ramsted sogn (Hist. Ortnamen-lexikon von
Schleswig-Holstein, Gottorfer-schriften VIII
(1967), s. 150).
Uheldigvis er også selve Mildeåen totalt
forsvundet - hvorfor hjemstavnsforskerne
har givet den højst forskellige løb. Den er
imidlertid en realitet, og Sakse kender den,
idet han fortæller, at Knuds unge mandskab
med springstokke satte over åen for at an
gribe Svends, der befandt sig i en »befæstet
lejr«, som Svend havde ladet slå på et dertil
egnet sted (locis ex copia idoneis castra defigit). Altså er hos Sakse endnu et anlæg et castrum - kommet med i spilleværket, af
ham benyttet i ordets klassiske betydning,
ikke i dets senere middelalderlige: »borg«.
Således giver Sakses rige latinske ordforråd
anledning til, at åen Milde i sen frisisk op
fattelse får både en »by« og en »borg« på
samvittigheden.

»Borg« svært at oversætte entydigt
Ulykken vil desuden, at udtrykket borg i
gammel tid på både dansk (nordisk) og tysk
er lige så dobbelttydigt, som castrum er det
på middelalderlatin. Et fælles tilflugtssted, et
ringvoldsanlæg for en hel befolkningsdel,
hvor den kan ty hen under farefulde forhold,
er på begge sprog en »borg«. Til et tysk
Altenburg svarer nøjagtigt et dansk Olde
borg eller Gammelborg. På tysk område kan
betegnelsen ligeledes tidligt knyttes til et be
tydningsfuldt stormandssæde som midt
punktet for administrativ myndighed. Man
kan tænke på Pipinsburg (fra ca. 800) nær
Bremen. Vi følger kun langsomt efter; men
en del af de kongelige »warther«, som bliver
anlagt i 1. halvdel af det 12. årh., kaldes
også »borge«, og hvor vi træffer danske køb
stadsnavne med endelsen -borg - f. eks.
Flensborg, Nyborg, Vordingborg o. Ig. skyldes navnet ikke købstadens bymur (selv
om en sådan tidligt fandtes enkelte steder),
men det kongelige vagttårn, i hvis læ byen var
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vokset frem, for »borgen« var det primære.
Endelig kaldtes de befæstede lejrpladser, som
Svend Tveskæg lod anlægge kort før år
1000, for »borge«. Vi har måske anlæggets
oprindelige navn bevaret i Agersborg, me
dens forholdet i Trelleborg mistænkeligt
lugter af senere folkelig fortolkning.
Når ordet »borg« har været så flertydigt,
kan det ikke undre, at der hurtigt er kommet
slinger i valsen, så Sakses »moenia propter
Mildam fluvium« og hans »recens oppidum .. . inter paludes amnemque« allerede
i Knytlingasaga et halvt århundrede senere
er blevet til en »borg«, at Rydårbogen note
rer, at Knud ved friseres hjælp anlagde »ca
strum Mildeborg«, at årbogen fra Slesvig
lader ham bygge »Mildeburg«, og at en til
føjelse til den sjællandske krønike meddeler,
at kong Abel blev dræbt 1252 »iuxta Mildenburgh«, Ingen af disse kilder kender det
fjerneste til en by Myld eller Milde, de ken
der kun en borg. Spørgsmålet kan derfor Sakses moenia og oppidum medtaget - ikke
dreje sig om andet end, hvad vi skal forstå
ved denne borg.
Skal vi være ærlige, aner vi ikke det mind
ste om, hvor den lå. Den har nemlig ikke ef
terladt sig noget som helst synligt spor i
terrænet. Goslar Carstens, der jo opererer
med både by og borg, vil gerne have dem
anbragt i hinandens umiddelbare nærhed,
ja tænker sig endog som en mulighed, at
borgen kan have ligget inde i byen - hvis
plads han jo for øvrigt heller ikke har nogen
reel viden om.

Sandhedsvidnet Sakse
Vi må på ny søge tilbage til den primære
kilde: Sakse. Lad os dog først overveje, hvor
fra han kan tænkes at have sin viden. Han
synes trods sin forholdsvis kortfattede skil
dring at kende en hel del både til frisernes
hjemstavn, deres levemåde og deres part i
konflikten mellem Knud og Svend. Carstens
går derfor ud fra, at Sakse personligt har væ

ret i Frisland. Det er selvfølgeligt en mulig
hed, men heller ikke mere og langt fra den
eneste. Sakse havde tilstrækkelig føling med
den af de kredse, der var hovedaktør i
1150'ernes kongsemnekampe, således også i
Knuds og Svends styrkeprøve i Nordfrisland. Han fortæller bl. a., at Valdemar, som
på det tidspunkt endnu var kong Svends
mand og fulgte ham på hærtoget til Mildeå,
midt under kampen hørte høje råb, der fik
ham til at tro, at friserne var ved at få over
taget, hvorfor han i nattens mulm og mørke
styrtede med sine folk ind på valen og kom
i vild kamp med de råbende, indtil det gik op
for ham - at det var Svends og ikke Knuds
mandskab, han var ved at slagte! Dette lille
træk kan Sakse i hvert fald ikke bygge på
selvoplevelse, han må have hørt det fortalt
inden for den kreds, som stod kong Valde
mar nær. Ganske vist var en fejltagelse jo
ikke noget at prale af; men skæbnen er lune
fuld: ikke mange år efter kampen ved Mildeå
var Valdemar rykket fra Svends lejr over i
Knuds, og så var det til syvende og sidst
blevet »de rette«, der i den tågede marsknat
havde fået løn som forskyldt! Pudsigt nok
og værd at mindes.
Det er utvivlsomt fra sådanne fortælle
glade kilder, Sakse har sin viden om friserbefolkningen selv, dens særprægede hjem
stavn og dens indsats for at skaffe Knud et
sikkert tilholdssted, når kampen, som han
ikke kunne undgå, stod for døren. Derfor
må man gå ud fra, at Sakse, også hvad til
holdsstedet angår, har sine papirer i orden.
Og hvad siger de? De siger, at anlægget
af dette moenia var et hastværksforetagende,
det gjaldt om at fremskaffe en »recens oppidum«, en nyanlagt skanse, stor nok til at
kunne rumme det mandskab, som Knud
havde for hånden. Det vil sige, at der næppe
eksisterer anden mulighed end den, at Mil
deborg har været en af de traditionelle ring
volde, kun forholdsvis svag, fordi tiden var
så knapt tilmålt. Vi ved, at friserne kendte
sådanne ringborge. Vi ser dem på både Før

og Sild, kun langt stærkere disse steder og
med spor af fast bebyggelse bag volden,
fordi de også har haft anden funktion end
den rent fortifikatoriske. De synes at stamme
fra begyndelsen af det 9. årh., men var vist
nok endnu i brug ved slutningen af det 10.,
da Svend Tveskæg må have erobret dem i
forbindelse med hans sejr 973 over de tyske
besættelsestropper i Hedeby. Ringborgs
typen levede imidlertid længe endnu. Den
var i sig selv så enkel og havde så ældgamle
rødder, at den endnu i det 12. årh. stedvis
kunne blive aktuel. Man finder f. eks. på
Bornholm en mægtig, uregelmæssig ring
vold, Gammelborg i Vester Marie sogn, som
vistnok er anlagt i det 9. årh., men endnu i
det 12. blev forstærket og udbygget, så be
folkningen i den kunne tage en tørn, om det
gjordes behov.

Å, by, borg eller skanse er
forsvundet, beretningen lever
Goslar Carstens antyder, at der på Milde
borgs plads længe forud for kampen mellem
Knud og Svend kan have ligget et anlæg.
Det er ikke udelukket, men Sakse giver intet
holdepunkt for tanken. Ifølge ham var bor
gen ny, da kampen om den fandt sted, og vi
har ingen grund til at tvivle om denne frem
stillings rigtighed. Den bygger jo åbenbart
på samtidens beretninger om, hvad der se
nere satte frisisk fantasi i voldsom bevæ
gelse. Kun som oven for tolket bliver Milde
borg et forståeligt led i Knuds halsløse forsøg
på at holde Svend stangen og forsøge at slå
ham af marken. Hverken det ene eller det
andet formål lykkedes det Knud at få op
fyldt. Det var tværtimod Svend, der gik af
med sejren, til også han knækkede halsen,
takket være sin svig. Ene tilbage sad Valde
mar og hans folk. De kunne nu med et over
legent smil mindes misforståelsen ved Mil
deborg, og Sakse havde flair nok til at tage
den med, da han lod os sene efterkommere
vide, hvad der hændte ved en å og borg, der
begge forlængst er ophørt med at eksistere.
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Kantor J. F. Greve og hans
danske relationer
AF BØRGE L. BARLØSE

Skoleinspektør Børge L. Barløse, Århus, gen
giver tre breve, som kantor J. F. Greve, Sles
vig, har skrevet til departementschef Th. Re
genburg, typiske eksempler på den oriente
ringsform, Regenburg benyttede sig meget
af.

Det er nok at sætte sagen på spidsen at
hævde, at departementschef Th. A. J. Regen
burg benyttede »agenter« til fremme af den
politik, der manifesterede sig i sprogreskrip
terne fra 1851. Ikke desto mindre viser hans
vidtforgrenede korrespondance med præster,
lærere og embedsmænd, at han gerne knyt
tede forbindelse med folk, der kunne gøre
nytte, ikke blot ved at holde ham løbende
underrettet, men også ved at fungere som en
art stødtropper i kulturoffensiven, som red
skaber for hvad man i kredsen omkring Re
genburg og det slesvigske ministerium kaldte
»den gode sag«.
På baggrund af, hvad der gennem årene
er fremdraget og publiceret, især af afdøde
pastor H. F. Petersen, træder dette moment
tydeligt frem i de 42 breve, som er bevaret
fra kantoren i Slesvig, Johan Friedrich Greve,
fra tiden 1852-1866.1 Denne var født i Elms
horn 26.8.1808 som søn af skomager Hin
rich Greve og hustru Elisabeth Albers. I
1834 tog han lærereksamen fra Tønder se
minarium, og få år senere blev han elementarlærer ved borgerskolen i Slesvigs sydlige

1. H. F. Petersen: Fra sydslesvigske præstegår
de. 1938. - I Sjy Årb endvidere: A. Regenburg
og Sønderjylland (1936), breve fra Gustav Jo
hannsen (1940) og fra degn H. M. Tofte (1957).
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bydel, Friedrichsberg. 1842 gled han ind i
embedet som kantor og leder af drengesko
len. Han var forinden - 9.6.1835 - blevet
gift med Louise Westphal fra Itzehoe. Efter
hendes død ægtede han 4.12.1846 Sophie
Friederike Wilhelmine Motz fra Slesvig. Han
fik i alt fem sønner, nemlig tre i sit første
og to i sit andet ægteskab.
Efter Slesvigs rømning i februar 1864 be
gav Greve sig til København, men slog sig
kort efter med sin familie ned i Flensborg,
hvor han blev beskæftiget ved A. C. C.
Holdts privatskole. Her kom han dog aldrig
til at spille nogen fremtrædende rolle. Det
kneb nok også med udkommet, og han døde
allerede i 1867 (9. juli).
Forbindelsen mellem Greve og Regenburg
kom i stand i februar 1852. Vi kender ikke
de nærmere omstændigheder, men baggrun
den er klart den situationsbedømmelse og til
skyndelse, som blev skabt af sejren ved
Isted. Det bør dog tages i betragtning, at
Greve - som jo var holstener af herkomst forinden havde hældet lidt til den anden
side. Han siger selv, at han var usikker og
vaklende under revolutionsperioden i marts
1848, men dementerer energisk påstanden
om, at han skulle have deltaget i borgervæb
ningens eksersits og lignende aktiviteter.
Han traf personligt sammen med departe
mentschefen to gange endnu, i september
1853 og oktober 1857. Det resulterede i, at
han blev dannebrogsmand, og desuden i ud
betaling nu og da af gratialer, som han hver
gang ivrede stærkt for selv. Og hvad blev
der så ydet til gengæld, som kunne give Re
genburg rimelig anledning til denne aner

kendelse, der næsten havde karakter af ho
norar?
I form og tone adskiller Greves meddelel
ser sig ikke fra de mange andre breve, der
indløb til Regenburg, og som vi allerede
kender.2 Hvad indholdet angår, finder man
også her en del spredte kommentarer til døg
nets hændelser som f. eks. præsteudnævnelser. Stemningsudsving registreres, og rygter
gives frit løb, men vi møder sjældent nogen
dybtgående belysning af periodens proble
mer. Hvad hans personlige indsats angår,
stiller han ikke sit lys under nogen skæppe.
Til tider bevæger han sig ind på ønsketænk
ningens overdrev, og ikke sjældent formule
rer han sig så ultradansk, at det virker tem
melig anstrengt.

*

Hinrich Schlüter, Wohlde
Friedr. Ferd. Iwersen, Gr. Wittensee
Ewald Jürgen Ross, Ahlefeld-Bistensee
Hinrich Martin Kroll, Hummelfeld
Hans Reimers, Ahrensberg
Hieronimus Friedr. Tychsen, Ll. Vabs
P. Chr. Grün, Eckernförde
Nic. Chr. Wilh. Haack, Königshügel
Burchard Johannsen, Sølvested
Lorenz Jochimsen, Sdr. Farensted
Wilh. Friedr. Callsen, Nr. Farensted
Chr. Lassen, Tolk
Joh. Friedr. Petersen, Bergenhusen
Claus Friedr. Marth, Thielen
Peter Berendsen, Kosel
Carl Leop. Aug. Benedictus Petersen,
St. Rheide
Carl Friedr. Carlsen, Brebøl
Peter Ingw. Petersen, Strukstrup 3

Disse svagheder til trods supplerer mate
rialet dog ved mange enkeltheder det kend
skab, vi sidder inde med til persongalleriet og
miljøet i Slesvig. Det er således værd at vide,
at Greve nærede planer om dannelse af en
loyal lærerforening for Sydslesvig - et åben
bart sidestykke til »Nordslesvigs loyale læ
rerforening«. Regenburg har dog åbenbart
frarådet projektet, hvorfor Greve indskræn
ker sig til i mere ubestemte vendinger og
uden navn og statutter at organisere »en
virksomhed til vækkelse af sand loyalitet
blandt skolelærerne«. I dette øjemed samar
bejdede han med friseren Chr. Johannsen
ved Domskolen og den unge elementarlærer
Friedr. Nicolai Caspers. - Af redegørelsen
fremgår det, at man i det sydlige Angel og
i Hütten amt søgte at knytte forbindelse
med bl. a. følgende lærere og standsfæller:

Greve selv havde i sinde at foretage en rejse
videre nordpå i Angel for at finde lignende
emner, men krigen i 1864 hindrede gennem
førelsen af hans forehavende.
Fra den korte tid, Greve virkede i Flens
borg, kan der være grund til at anføre, at
han så op til C. F. Monrad som »en gedigen
og praktisk pædagog«, hvis anskuelser han
kunne give »sit udelte bifald«. Derimod er
han en kende mere reserveret overfor A. C.
C. Holdt:

2. F. eks. fra Chr. F. Monrad (Sjy Årb 1947),
fra politimester August Jørgensen (Da Mag 8.
r. I) og fra skorstensfejermester Peschcke (Sjy
Mskr 1970).
3. Det er absolut ikke nogen homogen kreds,
der her er tale om. Der er dimittender fra både

Kiel, Tønder, Skaarup og Segeberg seminarier.
Yderpunkterne er vel nok Gustav Johannsens
far i Sølvested, der blev dannebrogsmand sam
tidig med Greve, og F. F. Iwersen, i Gr. Wittensee, der kæmpede som frivillig på slesvigholstensk side i 1848-49.

»Holdt - der ligesom jeg er blevet afskedi
get fra sit embede - føler sig som skolens be
styrer og lader mig tid efter anden forstå,
at jeg er en af ham afhængig underviser ved
skolen, der får sin betaling af ham. Dertil
kommer, at vore anskuelser og erfaringer
ofte ligger hinanden meget fjernt«.
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Med disse bemærkninger, der til sidst tan
gerer en »gemytternes uoverensstemmelse«,
er der givet læseren en baggrund for forstå
else af de tre breve, jeg har udvalgt til belys
ning af J. F. Greves tænkemåde og placering
på den historiske scene.

Callisen er en mand, der ikke fatter de nu
herskende forhold og ikke begriber, hvilke
krav de stiller. Han har åbenbart blikket ret
tet mod syd og er, tror jeg, opfyldt af en vis
bitterhed mod alt, hvad der anses for nød
vendigt på højere sted, og som netop derfor
gennemføres beslutsomt, han tilhører en an-

den tid og kan vist næppe forvinde, at det
stedlige bibelselskab er ophævet. Hans op
træden til gunst for Schreiter må vel ses og
bedømmes ud fra dette synspunkt.5
Det hedder sig, at frk. Møller har været
hos grevinde Danner og bedt højstsamme ud
virke, at hun kan få sin skole igen. Fru grev
inden skal have svaret, at hvad der stod i
hendes magt, ville hun gerne gøre, og hvis
det var hende muligt, skulle hun også få sin
skole igen. Så vidt jeg kender frk. Møller og
dem, der huserer her, lyder det meget sand
synligt, i hvert fald hvad frk. Møller angår.
Schulz'es skole har nu fået mange elever,
som tidligere besøgte frk. Møller's institut.
Schulz selv må ganske vist ikke være inde
haver af en skole, men hans kone, i hvis
navn den drives, må godt.6 Det synes mig
påfaldende og betænkeligt, at en mand, hvis
holdning ikke er ubekendt, og som ikke kan
ansættes i den offentlige skole, alligevel le
der en privatskole af nogen betydning, hvori
effektiv kontrol i alt fald er forbundet med
meget større vanskelighed end i den offent
lige skole. Jeg kender indtil nu ingen eksemp
ler, men jeg er overbevist om, at der i sådan
ne skoler og i de fleste institutter af samme
slags ikke råder nogen god ånd, og i den
gode sags interesse ville det sikkert være me
get ønskeligt, at man i tide rettede opmærk
somheden mere mod privatskolerne, og at
kun anerkendt loyale folk fik tilladelse til at
oprette og drive sådanne.
De andre fortæller her glædestrålende, at
Hans Majestæt ikke har været tilfreds med
det tyske i Latinskolen i Flensborg. Han skal
ydermere have ytret som i Allerhøjeste vilje,
at det tyske sprog ikke måtte forsømmes i

4. C. F. Callisen (1777-1861) var generalsuper
intendent for Slesvig 1835-1848. Han var vel
tysk af sind og dannelse men kunne ikke følge
oprørsbevægelsen i 1848 og nedlage sit embede
frivilligt. Theod. Hilmar Schreiter (1807-1868)
var præst i Friedrichsberg fra 1851 til sin død.
5. »Landesbibelgesellschaft für Schleswig Hol

stein« var oprettet af Callisen i 1815, men blev
ophævet ved kgl. resolution 15.4.1853.
6. Friedrich Wilhelm Marcus Schulz, dimitteret
fra Tønder 1842, måtte efter sin forvisning fra
Als i 1848 hovedsagelig ernære sig ved privat
undervisning. Han var gift med en søster til den
bekendte skorstensfejermester Peschcke.

I

Slesvig, d. 8. Nov. 1854
Deres Højvelbårenhed.
Af øjenvidner er det blevet mig fortalt, at
den afgåede generalsuperintendent Callisen,
som det rigtignok kunne ligne, har attakeret
Hans Excellence, minister Grev Moltke i for
hallen hos amtmanden og sagt til ham, at
Schreiter var ganske uskyldig, at han havde
forbudt bogen i frk. Møller's skole, og hvad
han vel kunne gøre mere? Om han skulle
gennemrode skabe og skuffer? Excellencen
kunne tro ham på hans ord, han havde stået
i statens tjeneste i halvtredsindstyve år.
Schreiter var en sanddru mand - hvortil
Excellensen svarede, at det var han klar over,
og derfor holdt han også på Schreiter o.s.v,
o.s.v. Gamle Callisen skal være gået svært i
brechen for Schreiter, og Hans Excellence
skal være blevet næsten tavs.4

8

Friedrichsbergs gamle skole, som i begyndelsen
af forrige århundrede var præstegård, lå på
hjørnet af Husumerbaupi og Kapaunenberg.

Først for få år siden måtte den nedrives på
grund af saneringen i kvarteret. Foto Dr. Theo
Christiansen, Slesvig bymuseum.

samme skole - det er vel sandsynligvis en
fordrejelse. Provst Martens har her og i om
egnen gjort sig svær megen umage for at til
trække sig Majestætens og hans høje gemal
indes opmærksomhed. Han har for mig og
flere andre foredraget de smukke taler og
bønner, som han har holdt i Allerhøjstsammes nærværelse, han er fortryllet af den ven
lighed og yndest, der er blevet ham til del om det så længselsfuldt ventede Dannebrogs
kors dog ikke snart skulle komme? Jeg tviv
ler på det!7
Blichert har rådført sig med mig, og han
vil ved udarbejdelsen af sin danske læsebog
tage hensyn til det behov, jeg har peget på
for borgerskolens vedkommende.8 Som lede
tråd i elevernes hænder har hans formlære
forøvrigt kun værdi for lærere, som helt be
hersker det danske sprog. For lærere, som
først selv skal tilegne sig det, hvilket gælder

de fleste i borgerskolerne - hos hvem man i
heldigste tilfælde kan forudsætte ringe kend
skab men en redelig vilje - er den ikke til
fredsstillende. Jeg tænker her på de tyskta
lende skoler, for disse må der i sådanne bø
ger være givet et velordnet, fyldigt materiale.

Måtte det lykkes mig, som jeg tilsigter,
med nogle ord at tegne Dem situationen her
i byen, som den virkelig er, og at skildre for
Dem, hvad jeg gør og hvad jeg gerne yder-

7. Peter Mårtens (1804-1886), præst ved Dom
kirken i Slesvig 1850-64, var indtil 1856 kon
stitueret som provst for Gottorp provsti.

8. P. K. Blichert, adjunkt og senere kollaborator
ved domskolen. Efter 64 rektor i Roskilde og
Sorø. Portræt Sjy Arb 1946, s. 55.

Deres ærbødige og stedse hengivne
J. F. Greve

II

Slesvig d. 19. Aug. 1860
Deres Høj velbårenhed.
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ligere ville udrette. Jeg nærer ikke tvivl om,
at De, høj ærværdige Hr. etatsråd, ville skaffe
mig de midler, jeg behøver for fremdeles at
kunne virke i denne henseende.
Skønt agitationen sydfra går sin bekendte
gang gennem den holstenske presse, gennem
Turn-foreninger, gennem udsendinge til så
vel mindre som større selskaber (som Kiel'erne fornylig) for at holde gæringen i be
folkningen vedlige, som førerne for disse
folk selv drister sig til at udtale -, skønt der
herfra er gjort og stadig gøres himmelråben
de fejl mod den gode sag, så findes der dog
her et endog stigende antal borgere og ind
byggere, der har fået større mod, og som er
besluttet på i ord og gerning at virke kraf
tigere for fædrelandets sag, end de tidligere
har gjort. De har blot brug for en fører, for
en, de kan støtte sig til, og det må jeg være.
Det er: slagtermester L. Caspers, fabrikant
Hartz, bøssemager Gätke, lærer Bielefeldt på
Døvstummeinstituttet, murermester Tränckner, høker Hänisch, og halvloyale: hjulmand
Schulz, klejnsmed Lau, stenhugger Petersen,
bager Wulff, købmand A. Nielsen, murer
mester G. Jessen, tandlæge Neupart, hvilken
sidste jeg snart håber at vinde helt, han er
som digter og avisskribent ikke uden betyd
ning for os. Han har også - tildels på eget
initiativ - skrevet artiklen i Flensburger Zei
tung for lørdag, no. 192, som er dateret Sles
vig d. 15. Aug. Deres Høj velbårenhed vil
måske have den godhed engang at kigge på
denne artikel. Foruden de allerede nævnte
må den bekendte skorstensfejer Peschcke
ikke glemmes.9
I selskabslivet samler jeg gerne de fleste
af disse venner om mig, jeg står på en måde
i deres midtpunkt og kan sammen med dem

danne et stærkere dansksindet parti, som kan
gøre sig gældende både her og der, men det
er forbundet med udgifter, som jeg ikke kan
bære. Således anså jeg det for sammenhol
dets skyld for nødvendigt at holde et lille
selskab d. 16. ds. Det kostede mig 4 rdl.,
som jeg virkelig ikke havde tilovers, men de
måtte dog udredes, og på lignende måde går
det mig ikke sjældent.
Vi har altid beklaget, at de højere kredse
i samfundet, embedsmændene, ænser os så
lidt, at de lader os stå alene, at de ikke vil
lytte til vore anskuelser og erfaringer, hvor
for vi mener (idet vi for så vidt deler de op
fattelser, der er kommet til orde i »Danne
virke« nr. 174 for 28. juli i en artikel med
overskriften »Angel i Juli«), at den måde,
hvorpå man overser os, er en af årsagerne
til, at vi ikke er nået videre.10 Vi, som i en
vis henseende står på et lavere trin i sam
fundslivet, for så vidt angår vort dyrebare
fædreland, vil også holde mere sammen ind
byrdes, vil forbinde os med flensborgerne og
andre, vil søge at styrke og opmuntre hinan
den gensidigt, men jeg er placeret sådan mel
lem mine venner, at alt sådant må udgå fra
mig, jeg må i dette øjemed foretage små rej
ser, aflægge og modtage adskillige visitter,
kunne være gæstfri, overalt kunne præstere
lidt mere for det ene store formål i forskel
lige former, der vel føles, men som ikke let
lader sig udtrykke. Men der kommer jeg til
kort - jeg har ikke råd.
Mine 4 tjenester: som overdrengelærer,
kantor, degn og nu også tilsynsførende med
kirkegården indbringer mig knap 600 rdl.
Jeg har nu sat borgmester Jörgensen nøje
ind i sagen. Det er altså derfor, høj ærværdige
hr. etatsråd, at jeg meget indtrængende og af

9. 6 af navnene genfindes på den liste, politi
mester August Jørgensen omtrent samtidig op
stillede (Sjy Arb 1964, s. 188). Tandlæge Fr.
Neupert var gift med forfatterinden Henriette
Friese, som døde i Slesvig 1855.
10. Folkefesten i Lundsgaard Vesterskov d. 20.

juli - hvor bl. a. Laurids Skau talte - gav i den
omtalte artikel anledning til nogle kritiske be
mærkninger om embedsmændenes holdning. De
yngre fandtes for ultradanske og de ældre for
fornemme til »at vinde de vaklende og styrke de
velsindede«.
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Indgangsdøren til den gamle skole.
Tilsyneladende eksisterer der ikke
billeder af familien Greve, hverken
af Johann Friedrich Greve eller
hans hustru Sophie Friederike Wil
helmine Petrine Greve (f. Motz).
Da hun døde 20. november 1893,
var de to sønner, Wilhelm Marcus
og Conrad Christian, der overleve
de forældrene, begge i Amerika.

hjertet beder om et ret snarligt pålæg fra en
af de kongelige kasser, i lighed med hvad
afdøde lærer Schlüter i Wohlde oppebar. Et
sådant pålæg fra København, af en størrel
sesorden af ca. 100 rdl., er mine ønskers mål
i så henseende.11

Et gratiale fra Hans Majestæts kongens
kasse, som jeg ville være nødt til at ansøge
om, ønsker jeg ikke, og et løntillæg herfra som de andre lærere får - gennem de lokale
myndigheder, forhøjet ved repartition, end
nu mindre. Jeg har dristet mig til at tale
åbent, og min urokkelige tillid til Deres Højvelbårenhed vil ikke lade mig gå tomhændet
herfra. Jeg har i årevis arbejdet for mit dyre
bare fædrelands sag. Jeg tror forvist, at De
res Højvelbårenhed ikke vil, at jeg skal træt
tes.12
Det er mig en glæde at meddele Dem, at
jeg d. 15. ds. havde et ærefuldt besøg i min
skole af hr. stadskommandant, oberst Wil
ster og en hr. professor Hjort fra København.
Ligestraks kom dette besøg mig ubelejligt,

fordi jeg netop havde givet mine elever fri,
for at de kunne klæde sig om til en udflugt
til Louisenlund, hvorfor d'herrer altså var
nødt til at vente. Da nogle elever igen var
kommet til stede, begyndte jeg imidlertid,
idet jeg hurtigt besluttede mig til at overlade
professoren at vælge, hvilke emner vi skulle
behandle. Han valgte Fædrelands [kund
skab?] og dansk sprog. Selvom eleverne for
ståeligt nok var lidt adspredte til at begynde
med på grund af den udflugt, så faldt det
hele dog meget godt ud. Professoren erklære
de sig meget tilfreds og lovede at komme
igen, ligesom han udbad sig elevernes skrift
lige arbejder i begge sprog sendt til Køben
havn ved lejlighed. På alle områder ønskede
han at stifte nærmere bekendtskab med mit
virke, og intet overraskede ham som elever
nes færdighed i dansk. Wilster ytrede, at
netop som det var tilfældet i min skole, måt
te de to sprog gennemsyre hinanden, og det
havde været ham en stor glæde at se, at det
kunne være tilfældet. Jeg har intet højere øn-

11. Hinrich Schlüter, som var uddannet i Kiel,
havde ved sin død i 1857 beklædt embedet i
Wohlde i 40 år og var blevet dannebrogsmand?
12. D. 15.10.1862 kunne Greve takke for en
understøttelse på netop 100 rdl.

13. Professor P. Hjort (1793-1871), der havde
været lærer for Regenburg ved Sorø Akademi,
og som var en varm talsmand for sprogreskrip
terne, skænkede efter besøget Greve nogle ek
semplarer af læsebogen »Den danske børneven«.
11

Stemningen her er for tiden meget beroli
get. Vor modstander indser, at krigsfaklen,
der indtil fornylig skinnede så klart, er ved
at slukkes og at alt, hvad han dermed har
sat sit håb til, svinder. De går knurrende og
klynkende deres selvforskyldte skæbne imøde, og denne deres dystre stemning finder
netop i disse dage ny næring i Appelationsrettens stadfæstelse af underrettens dom over
de mange adresseunderskrivere her i byen.14
Dermed har borgmester Jörgensen fået en
oprejsning og hans modstandere et nederlag,
der især er desto føleligere nu, hvor bøderne
skal betales, og hvor der kun er ringe udsigt
til at hente erstatning fra Tyskland. Konsejlspræsident Hall's svar på den bekendte adres
se, efter hvilket der er udsigt til en større
isolering for Holsten, har uden tvivl virket
nedslående på dem.15 Derfor er de i forholdet
til os, selvom de udadtil synes at føje sig,
ligefuldt besjælet af en græsselig terrorisme,
så de af frygt for hinanden næppe nogetsteds
vover at hilse på os, men fremstiller sig som
dem, der venligt og nedladende spiller mar
tyrer bag hjemmets døre.

Vor lille skare, som i længere tid med for
sæt har holdt sig i baggrunden, og som ved
et eventuelt overfald og besættelse af tyske
tropper ville kunne holde sig, forberedt på
lidt af hvert, bliver efterhånden mere tillids
fuld og begynder at genoptage yndlingstanker, som har hvilet et stykke tid, ja vi er
hjertensglade og håber på en bedre fremtid.
Måtte vore forhåbninger ved Guds hjælp bli
ve til virkelighed!
Arbejderstanden er ret godt stillet, man
tjener godt ved befæstningsarbejder og har
for tiden sit gode udkomme (hvordan disse
fattigfolk undertiden led nød sidste vinter,
er næppe bekendt). Dertil kommer, at de af
oberst Wilster, major Schröder og andre au
toriteter af og til hører et venligt ord og mø
der en human behandling, hvorfor disse
skansearbejdere også engang imellem ytrer
sig i en så ultradansk retning og lægger så
varme danske sympatier for dagen, at man
fristes til at trække på smilebåndet. Således
hørte jeg engang bl. a., at mændene ved de
res hårde skansearbejde talte om, at 400 000
prøjsere, hvis vor konge stillede en hær på
100 000 mand - hvad han meget nemt ville
være i stand til - at en sådan prøjsisk armé
ville blive tilintetgjort foran disse skanser.
Slesvig by har i det hele taget nu et tem
melig livligt forretningsliv. Militær arbejdere
o.s.v. skaber handel og omsætning. Byen står
måske over for en meget glædelig fremgang.
Ved senator Marquardsen's død fornylig han dominerede vel i nogen grad over de an
dre senatorer - er der skabt mulighed for at
bringe en senator ind i magistraten, hvad
borgmester Jørgensen stærkt ønsker, måske
skorstensfejermester Peschcke. Det ville jeg

14. Der var blevet rejst tiltale mod flere hun
drede underskrivere af de såkaldte »blodige
adresser«, en række tysk inspirerede henvendel
ser til stænderforsamlingen, hvori der i meget
kraftige vendinger blev taget til orde for gen
oprettelse af den tidligere forbindelse mellem
Slesvig og Holsten.

15. I de første måneder efter 1861 fremkaldte
»den store rigsdagsadresse« meget kraftige
stemningstilkendegivelser i kongeriget. Konsejlspræsidenten svarede med en programerklæring,
der forberedte Holstens udskillelse af monarkiet
og dermed en svingning hen imod Ejderpolitikken.

ske end at De, ærede hr. etatsråd, ved lejlig
hed selv taler med professor Hjort, hvilket
jeg håber, De vil kunne bifalde.13

Deres ærbødigt hengivne
J. F. Greve

III

Slesvig d. 24. Mai 1861

Deres Højvelbårenhed.
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anse for en stor lykke for Slesvig.16 Med
ham ville flertallet i magistraten altid være
loyalt og vil kunne fremme byens interesser
i en loyal ånd. I øvrigt er af de 12 deputere
de borgere for tiden kun 5 aktive, de øvrige
7 er tildels som følge af adresserne ikke virk
somme som deputerede, én er død, én er gået
fallit, så at der også hvad det angår forelig
ger den bedste lejlighed til at rydde fuldstæn
dig op.
Hvis det blot vil lykkes for Jørgensen at
ophæve den gældende ordning for de deputeredes kollegium, hvorefter dette supplerer
sig selv, så at der findes udvej for, at for
fremtiden også loyale eller særlig loyale
mænd bliver borgerdeputerede, da ville me
get være vundet for Slesvig by, ja, jeg ville
tro, at hele byen dermed ville blive en anden
i løbet af nogle år.
Jeg er lykkelig ved denne tanke, og hvor

16. Bystyrets organer var magistraten, beståen
de af borgmesteren, stadssekretæren og 3 rådmænd, samt deputeretkollegiet på 12 medlem
mer. Ved den nævnte lejlighed fik Peschcke vir
kelig sæde i magistraten.

jeg med min ringe indflydelse kan udrette et
eller andet i den retning, der forsømmer jeg
det ikke. En magistrat og et deputeretkolle
gium i den netop antydede retning ville og
så, da medlemmerne overalt sidder i skole
kollegierne, have en overordentlig indflydel
se på skolerne, og Jørgensen ville ved denne
støtte lettere kunne gennemføre sine bestræ
belser, så at skolerne blev sat i stand til at
undervise både i dansk og tysk, hvad der
meget vel kunne opnås, idet de yngre lærere
til dels allerede har lagt sig efter det danske
sprog, hvilket de naturligvis ville gøre des
mere, hvis myndighederne begunstigede det.
Tænker jeg mig ud over det anførte yder
mere, at Døvstummeinstituttet, der med sit
talrige personale og sit påhæng har stor ind
flydelse, gik med os i den ønskede ånd, da
ville vi også her gå en lysere og smukkere
fremtid i møde.
Endnu engang takker jeg for alt godt og
anbefaler mig til Deres Højvelbårenheds
venlige erindring.
Deres ærbødige
J. F. Greve

HADERSLEV AMTS MUSEUM
Udgravningen af tuegravpladsen ved Årupgård er sluttet for vinteren. Der afdækkedes
et areal på ca. 29.000 m2, inden for hvilket
der fremkom 480 grave.
I forbindelse med udgravningen af tue
gravpladsen ved Årupgård arrangerede mu
seet en »Arkæologisk søndag« med demon
stration af arbejdsmetoder, rundvisning samt
tømning af urner. Over 2000 besøgte ud
gravningen i tidsrummet 14-17. I øvrigt har

udgravningen været besøgt af næsten 6000
interesserede.
Museet har udgravet en gravhøj hos gård
ejer Jørgen Hesselberg i Neder Jerstal. Højen
indeholdt en forstyrret langdysse fra yngre
stenalder, over hvilken der senere, antagelig
i bronzealderen, er bygget en større rund
høj.
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Folkloristiske optegnelser fra
Burkal sogn
AF N. C. SPANDET
Kort før sin død sendte fhv. førstelærer N. C.
Spandet, Horsens, et uddrag af de notater
om overtro og lignende, han havde gjort i de
år, han underviste i Jyndevad skole. Med fru
Spandets tilladelse bringer vi her optegnel
serne.

Gennem årene har jeg samlet en del opteg
nelser af folkloristisk art fra Burkal sogn.
Det optegnede er meddelt mig af gamle
mennesker og af skolebørn, der har fortalt
eller nedskrevet ting, som de har hørt af
deres forældre eller bedsteforældre. Det gen
gives her ordret, som børnene har fortalt
eller skrevet det. Det drejer sig om gamle
viser, sagn, forvarsler, overtro og andre
overnaturlige ting. Enkelte ting er muligvis
offentliggjort tidligere, blandt andet af Evald
Tang Kristensen. Jeg har ikke undersøgt det,
men mener dog, at det meste er nyt, som
ikke før har været offentliggjort.

Gamle viser
Gamle Line i Jyndevad har fortalt, at hun i
sine unge dage tjente hos redaktør Jessen i
Flensborg. Det var, mens Dagmar Jessen var
lille barn, og Tage Jessen var dengang endnu
ikke født. Hun kunne mange gamle viser,
som hun havde sunget, da hun var ung pige.
Hun har altid holdt af at synge, således var
hun altid forsanger ved byens sammenkom
ster. Hun sagde om den tid: »Da var alt så
»gemytle«, for vi omgikkes altid hverandre
alle sammen, å tysk å dansk ikke blev om
snakket — ok ja, sådan kunne det da osse
godt være nu, få hwa, vi æ jo da dansk, å
behøwe it ål den diskuteren. Da A wa bon
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hjem, wa de så gemytle, når mor sad ved
komfuret og rørte rundt i gryden i mørknin
gen, å ål vi bø'n danset rundt om hend i æ
køkken - mazurka, hamborger og vals, som
hun havde lært af sin søster (der siden blev
gift i Stade o. 1890).
En af viserne, som Line endnu huskede
og kunne synge, var på syv vers, og første
vers lød:
Guds himmel var så mørk og grå
en nat i sene høst,
og havet piskede sit skum
langt ud mod Jyllands kyst.
I bondens gård var alting lukt
og port og låge stængt, og i hver hytte
lyset slukt,
thi vejret var så slemt.
Følgende vise havde Line som ung lært af
sin mands søster. Visen havde seks vers, og
første vers lød:

I barndommens dage så glade vi gå
med roser på smilende kind.
Da ser vi ej engle, som skærmende stå
og tindrer(?) i hjertet os ind.

Denne vise, som stammer fra Ribeegnen,
havde hun også lært i sine unge dage:
I Jylland der leved en pige så skøn,
hun elsked trofast sin ven.
Men hun sad jo ene og sørged i løn,
han drog til Amerika hen.
Hun tænkte så tit på sin ven i det fjerne,
hun savned, hun elsker, hun fulgte
ham gerne
fra fader og moder og hjemlige bo
til landet, hvor alle på lykken vil tro.

Jenny Buch kunne en vise, som hun havde
lært i Uge. Visen var på tolv vers, hvoraf
første vers lød:
I Sjælland leved engang to unge,
som elskede hinanden huld og tro,
men de var fattige og til tider rige,
da det berøvede dem deres ro.

Sagn
I gamle dage boede i Jyndevad en mand, som
hed Hans Christian. Da han var så dygtig til
at løbe, kaldte man ham Christian Løber.
Grunden til, at han kunne løbe så hurtig,
var, at man havde fjernet milten hos ham.
Når han rigtig ville løbe, slog han sig med
en pilekvist på benene, og han løb helst i et
hjulspor.
Engang havde han været løbende i Tønder
og var på hjemvejen. En mand, som kom
kørende, råbte til ham, at han skulle fjerne
sig fra hjulsporet, men Hans Christian piske
de sig om benene og satte mere fart på. Så
dan gik det, til de kom til Saksborg, da styr
tede den ene hest, men Hans Christian slog
op som et kådt føl og løb efter Jyndevad til.
Engang sendte herremanden på Haj s trup
gård ham til Ribe efter en ung jagthund. På
halvvejen hjemefter blev hunden træt, og
han måtte sætte den ind i et hus undervejs
og så hente den dagen efter.
En middagsstund løb han et svip til Flens
borg efter et lampeglas, som høkeren på lan
det ikke havde i de tider.
(Fortalt af Bahne, der har fået sagnet
fortalt af sin bedstefar.)

Der var i gamle dage en mand, som hed
Junker. Han var forelsket i en pige, som han
ikke måtte få. En aften gik Junker og hans
kæreste ud på en mark, hvor han først skød
pigen og derpå sig selv. Da deres forældre
fandt dem ude på marken, plantede de et
træ på stedet. Da det blev stort, kom der et
hul i træet, og deri stod der altid vand. Når

folk vaskede sig i det vand, gik deres syg
dom væk.
(Fortalt af Jens Peter, hvis bedstemor
i Medelby har fortalt ham det.)
Burkal kirke ligger ved Saksborg kro. To
blytækkere var ved at lægge blytag på kir
ken. Det var en ung mand og en gammel.
Om natten lå de i »æ karnhus«, hvor deres
seng stod. Hver nat law æ klok slog 12, kom
der en skikkelse ind til dem og sagde: »Ken
der I Roland?« Til sidst blev de ked af den
uro, og den unge sagde en aften: »I nat skal
Æ nok stop ham.« Da skikkelsen kom, tog
han en skefuld smeltet bly og smed det i ho
vedet på ham. Skikkelsen gjorde et brål, så
kirken skulle falde, og løb ind i kirken, hvor
på den unge sagde: »Nu vil Æ ikke være
her længere. Næste morgen var sengen, som
var den mølmold eller målmeld(?)
Koret i Burkal kirke er bygget længe efter
skibet. Da koret var opført, så man i lang
tid lys skinne ud fra vinduet, men ingen
turde undersøge, hvad det var. Engang, der
skulle sanses i koret, kom en af håndvær
kerne til at træde en sten ned, og da man
nu grov efter, kom et hul, hvori var begravet
6 lig, tilsyne. Koret var bygget ud over den
gamle grav. Ligene blev gravet op, og siden
har man ikke set lys skinne ud fra koret.
Et sted på Rens mark går der altid i siet
tiden tre lys, snart ved hinanden, snart fra
hinanden. Min mor har set dem, og hun har
fortalt mig, at det skal være en far og to
sønner, der var ude at slå græs, og så blev
de uenige og slog hinanden ihjel med deres
høleer. Siden har lysene gået der.
(Fortalt af en skoleelev.)

Forvarsler
En mand var engang ude i marken. Da han
gik hjem, så han en rytter på en hvid hest
foran sig. Rytteren red langs med strømmen
(Skelbæk). Da manden efter at have set til
en anden side igen ville se efter rytteren,
var denne forsvunden. Næste dag så manden
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igen rytteren. Denne gang blev han ved med
at se efter ham, men pludselig forsvandt
rytteren lige foran ham. Det var i Hvedagre.
I Lykslav skal der have ligget en borg.
(Fortalt af Mette.)

To mænd fra Rens gik engang til »Honnekro« (navnet skal være opstået af, at man
der fik honning i punchene). På een gang
stod de foran en skov, og de kunne ikke
komme længere. Da vendte de sig om og så
ind mod Rens, og da var byen oplyst. (Det
var det elektriske lys, synet havde varslet).
Nicolaj sen og hans kone i Rens gik en
aften fra Rens til Honnekro. Pludselig stod
de foran en skov, hvor de godt vidste, der
ingen skov var. I forvirring blev de stående
og så tilbage til Rens; de blev ikke mindre
forbavsede, da de så en stor bygning med en
hel mængde soldater. Der, hvor de så synet,
ligger nu Rens Efterskole, og hele Rens by
var så kraftig oplyst som aldrig før. Det var
det elektriske lys, der senere kom, de havde
set. (Variant).
Engang i gamle dage gik gamle Jesper fra
Chresten Gustes ind efter Sofiedal. Da han
var kommen forbi Gustes, så han en lang
smal hvid stribe, og han fulgte den forbi
mergelkulen lige ind til Sofiedal. Det er nu
der, landevejen kommer til at gå.
(Fortalt efter gamle Jesper).

Nedmaning
En død kunne ikke få ro i graven. Han gik
ved midnatstid og spøgede i engene tæt ved
vejen, så folk ikke turde gå forbi. En nat bad
præsten sin kusk spænde for vognen og køre
ham til stedet, hvor spøgelset plejede at gå.
Mens de kørte derud, sagde præsten til ku
sken: »Når der kommer en og springer op i
vognen og siger kør, kør, så skal du blive
holdende stille, men når der kommer en og
siger: »Kør i Guds navn«, så skal du køre,
for så er det mig.«
Ved midnatstid var de ved stedet, og præ
sten begav sig alene ud i engene. Lidt efter
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mærkede karlen, at en sprang op i vognen
og råbte: »Kør, kør«. Men karlen blev hol
dende stille, som præsten havde sagt. Da
karlen ikke ville køre, sprang spøgelset af
vognen og løb ud til præsten i engen, men
præsten fik ham manet bort ved Guds navn.
Lidt efter kom præsten og steg op i vognen
og sagde: »Kør i Guds navn«, hvorefter de
kørte hjem, men præsten, det var pastor
Ajer i Medelby, sagde bagefter, at det ville
han aldrig prøve mere.

Overtro og midler mod
sygdomme
Når et par kreaturer i stalden ligger med
ryggen mod hinanden, da vil man få frem
mede dagen efter. Det sagde Kresten fra
Hovmose, hver gang han så det.
At standse heste, der løber løbsk. Sig:
»Himlen under eder, jorden over eder, Her
ren bevare folkene, Fanden tager hestene. I
navnet Gud fader«.
Min moder havde en vorte ved sin næse,
det var vist et modermærke. Æ ka hows den
fra Æ wa lille. En dag fik Æ øje på den og
sagde: »Det er da et sært sted, du har mor«,
men hun sagde ikke noget. Dagen efter var
der kun et lille sted, hvor vorten havde sid
det. Æ spurgte: »Hvor er den blevet af?«
Mor sagde ikke et ord, men gik sin vej. Hun
havde sat den væk.
(Meddelt af en skolelev.)

Mod forblødning: Hug en spalte i enden
af en bjælke, lad tre blodsdråber falde i åb
ningen, driv dernæst en kile fast i spalten,
så standser blødningen øjeblikkelig.
Brystsyge helbredes ved at koge te på
brombærblade, der stiltiende er plukket Set.
Hansnat, eller også te på unge rugspirer.
Middel mod gigt: Tag hver dag en snaps
brændevin, hvorpå er sat rødder af rød
skræppe.
Middel mod vorter og ligtorne: Stjæl lidt
flæskesvær, smør vorterne eller ligtornene
dermed og begrav så flæskesværet.

Degnen fra Ulderup
AF WILH. SEIFERT

Wilh. Seifert, Adsbøl, har kigget i sin mor
fars dagbog og har afskrevet de sider, som
hans bedstefar har skrevet om sin far. Hans
morfar var født i Ulderup 1832 og fik efter
en handelsuddannelse arbejde i Flensborg.
Senere påtog han sig dog en stilling som
underlærer, men måtte forlade embedet efter
1864. Han døde 1902.

For omtrent hundrede år siden døde en
mand, som var godt kendt over hele Slesvig:
degn, organist og lærer i Ulderup, Nicolai
Thomsen. Måske har hans virksomhed no
gen interesse for os i dag. Hvad her bliver
meddelt, er skriftligt efterladt af min bedste
far:
Året 1794, den 15. august, fødtes min fa
der i landsbyen Blans, Ulderup sogn på
Sundeved. Min bedstefar, Thomas Nissen og
min oldefar, Nis Petersen, var hjulere der
og havde et lille landsted til tre-fire køer og
en hest. Min oldefar sørgede for, at sønnen
blev lærer. Han fortalte min far meget om
gamle tider:

Gamle tider
»Da jeg var en dreng på seks-syv år måtte
jeg vogte gæs ved Blansskov. Jeg gik ned i
skoven for at more mig i det nedfaldne løv.
Da så jeg et sted, hvor det dampede fra lø
vet. Jeg rodede bladene til side, og neden
under lå et fedt dyr l,ignende en hunde
hvalp. Hurtig tog jeg det under armen, og i
galop gik det hjemad med gæssene. Det var
en ulveunge. Den blev sendt til Broager og
blev betalt med 10 rd. courant.

Fødevarer og kreaturer var meget billige
på den tid. En ung fin hest betal tes med femseks rdr. Nyfødte kalve blev slået ihjel og
begravet. Det skete ikke så sjældent, at bon
desønner gav nogle rigsdaler for at blive fri
for at modtage en bondegård. Skolelærere
blev lønnet meget dårligt. De fleste gik ud
på kost skiftevis hos bønderne. Der blev ikke
leveret brænde til skolen, men børnene måtte
skaffe det til veje. Til tider blev der indbragt
i skolen store tørre træer, som læreren da
gav sig til at hugge itu med en lille økse.
Bøndernes marker var den gang ager om
ager, så deres land lå spredt overalt. Tit i
høsten, når bondekonen var med i marken
for at høste, tog hun en god timestid før
middag et kornneg under armen for at lave
middagsmad af det. Kornet blev renset og
malet på en kværn.«

Grove løjer
Min far viste tidlig lyst til lærerfaget, og
hans bedstefar, som var meget velhavende,
det vil sige han ejede nogle hundrede mark,
hvilket var meget på den tid, lod ham, da
skoleundervisningen endnu var meget dår
lig, få privatundervisning hos sognets præst,
pastor Kæmnitz. De var tre elever. Den ene
havde sjældne gaver, men opførte sig altid,
som om han ikke var rigtig klog. Det blev
altid sent om aftenen hos præsten. En aften
fandt fader og hans kammerat på at gøre
ham bange. Tæt uden for byen, de var den
aften løbet fra ham, stillede fars kammerat
sig på vejen med et hvidt lagen over sig og
et tændt lys i munden. Fyren kom og blev
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stående nogle skridt foran og råbte: »Æ do
e trold, så vig, ä do en kristen, så svar!« Føl
gen var, at den stærke kammerat gennemprygiede ham.
Året efter sin konfirmation blev far op
tagen på Tønder Seminarium, hvor han blev
i tre år, hvilket hans bedstefar betalte. Han
afgik med bedste karakter og blev ansat i
Øster Sottrup, med lille løn og stor skole.
Grev Reventlov på Sandbjerg havde hørt om
hans dygtighed som lærer og sendte bud
efter ham. Han fik da tillige huslærerpladsen
hos greven, der betalte ham godt. 1820 blev
han gift. Min moders navn var Ingeborg,
født Petersen. Hendes forældre, der havde
far på kost og logi, boede ved skolen. Min
bedstemor levede i mange år og blev 84.
Hun var en sjælden akkurat og virksom ko
ne, der var kogekone ved mange gilder, men
de sidste 13 år var hun så godt som helt døv
og blind.

Mine børns børnebørns børnebørn
Mine bedsteforældre havde mange børn,
der alle blev godt gift. Den ældste var besty
rer på et stort sukkerkogeri i Flensborg, den
næste var bondekone i Mels på Als, den 3.
var gift med Hanssen på Nørremølle, hvor
der var høkeri, brænderi og et boelsland; til
lige ejede de V2 boel ved Sandbjerg, kaldet
Ravnkoppel. Den 4. var moder, der var deg
nekone i Ulderup, den 5. var bondekone i
Dybbøl, den 6. havde et sted på Dybbølmark, den 8. var høker og kromand i Sot
trup.
Da jeg var dreng, var det min største glæ
de, at besøge min bedstemor så godt som
hver lørdag aften og først vende hjem til kir
ketid søndag morgen; altid havde hun en
lille foræring til mig. Hendes børn bragte
hende alt til hendes husholdning og lønnede
en gammel pige i mange år til at passe hen
de. Pigen blev desværre vanvittig og blev
ført til fattighuset i Sottrup. Bedstemor kun
ne ikke være ene, og far og mor tog hende
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til sig. Da far blev pensioneret, flyttede hun
til Nørremølle, hvor hun boede i flere år og
blev omhyggeligt passet. Da hun var død,
var der fyrre vogne i hendes ligfølge, ene
familie. Hun kunne sige: »Mine børns bør
nebørns børnebørn«.
Min bedstefar var skomager. Om ham ved
jeg kun fra min bedstemor, at han i flere år
var bortrejst og opholdt sig i Angel. Nogle
år før hun døde, kom han tilbage og levede
da et mere roligt liv.
Min mor kom tidlig ud at tjene hos bøn
derne. Hun tjente flere år i Snogbæk hos en
gårdmand Henrichsen som malke- og udpige
med en stor løn for den tid: fem rigsdaler,
hør og tøj til en hjemmegjort kjole. De var
to piger der, og da traf det sig, at en gam
mel aftægtskone på stedet døde, og skik var,
at pigerne på gården skulle våge ved liget.
En ung tjenestekarl på stedet fandt på at vil
le gøre dem bange. Han listede sig ind til
liget og krøb ind under bordet, hvor kisten
stod. Den døde havde snuset tobak. Da de
kom i døren satte han liget overende og råb
te: »Tobak her!«
En aften henimod sengetid gik min mor
op i en stue, kaldet pissel, for at hente lidt
tøj i et skrin. Vinduet til pisselen var åbnet.
Hun mærkede uro, men hun var snedig og i
hast smækkede hun alle kister i lås og tog
nøglen med og råbte: »Kommer mæ op i æ
pissel, I ka stol o æ hæ sikket fanget e pisseltyv«. Ja der lå han og rodede i konens
fine sager. Den mand brød altid ind i pisler
ne. Han var på armhuset i Broager og løb
engang imellem derfra ved nattetide.

Udnævnelse uden ansøgning
Året 1828 blev Ulderup degneembede va
kant. Far talte med greven, om det kunne
nytte ham, at han søgte dette, og denne rå
dede ham dertil, og afsendte samtidig den
bedste anbefaling for ham til provsten. Fader
skrev sin ansøgning og rejste med den til
Nordborg. Moder troede ikke, det nyttede,

ja, frarådede ham endog på det ivrigste at
rejse. Vel ankommen traf han provsten
hjemme, og denne udbrød, da han så ham:
»Nå, min kære Thomsen, jeg kan nok tænke
mig, i hvad anledning De vil tale med mig,
da jeg har fået en anbefaling fra grev Reventlow på Sandbjerg om degneembedet for
Dem. Rejs De rolig hjem, De er udnævnt til
embedet og får i nærmeste tid besked og be
stallingen. Fader blev så forbløffet og kun
med nød og næppe fik han provsten takket,
og tænk, sin ansøgning fik han ikke afleve
ret! Ved hjemkomsten blev der glæde, og
efter få dage kom bestallingen:

Kancellistil
»Jeg Kammerherre og Amtmand Fr. Chr. von
Krogh og jeg foreløbige provst Th. Rehhof
gøre hermed bekendt, at vi i Hans allerhøje
ste Kongelige Majestæts navn i stedet for
den ved døden afgåede Organist, Degnen
og kirkesognets Skolelærer Lutje Johannsen
i Ulderup den med de allerhøjeste udtjenende
egenskaber af en indfødt hidtilværende un
derlærer i Sottrup, Nicolai Thomsen, har be
stillet og anordnet. Gøre det hermed og i
kraft af dette således, at han særlig Hans
Kongelige Majestæt, som hans suveræn og
absolut arvekonge og herre, tro og nåde til
stedeværende, allerhøjst den samme og hele
kongelige arvehusets nytte og bedste efter
hans yderste evner befordre, skade og ulem
pe, med alt mulighed skal hindre, forhindre
og afværge, herefter pligterne som organist
og degn i Ulderup, som det er her traditio
nel, med orgelspil, omhyggeligt opsyn angå
ende opretholdelse, som også klokkering
ning, at de ikke komme til skade, bønnen og
sangen ved guds tjenstlige forsamlinger, til
hørende åbne og lukke kirkedørene, agter på
alt hvad en organist og degn ellers bør gøre,
udfylde med nøjagtighed og med flid forestå
skolen i Ulderup, så længe han har sundhed
og kraft dertil, selv holde ungdommen efter
de nuværende og fremtidige skoleforordnin

ger til bøn, sang, læse, skrivning, regne,
frem for alt i den kristelige religion efter den
landskatekismus i danske sprog og flittig un
dervise, hans skolebørn og alle medlemmer
af kommunen med en from og exemplarisk
livsvandel skal fremlyse. Sådant han med
det første har at bevise hans præst den til
børlige agtelse og lydighed og særlig i skole
undervisningen uden hans mening og sam
tykke ikke foretage nogen vilkårlige ændrin
ger, og så har han overhovedet i sit embeds
førelse sådant at forholde, som det skikker
sig for en retskaffen organist, degn og kirke
sognets lærer, og han også kan forsvare sig
for Gud, Kongen, foresat og enhver. Derfor
skal han have for umage og arbejde fra da
gen af hans ansættelse, nemlig fra 5. oktober
fra år an, alt det nøje hvad hans forgænger
fik som faste og tilfældige indkomst har haft,
hvorved det er pligten at give enkekonen af
amts forgænger L. Johannsen og hans egen
kvartalsmæssig bidrag til pensionskassen for
distrikt enkekone af degnene og lærer efter
anordninger 1795 for Tønder, Åbenrå og
Sønderborg. Hermed skal også præsten, jurater og ottermænd og hele kommunen i Ul
derup anvise Nicolai Thomsen som retmæs
sig organist og lærer i Ulderup fra den 5.
oktober f. a. og gøre ham det bedste med råd
og sørge for, at han får hans indtægter, hvad
der tilkommer ham til den rette tid. Til be
kræftelse er denne bestalling af os blevet
egenhændig underskrevet og med signet ble
vet beseglet. Sådant sket Nordborg og Bro
ager, den 19./23. januar 1839«.

85 børn i klassen
Hans bedstefar var da død og har desvær
re ikke kunnet glæde sig med ham, men hans
far levede endnu og udbrød dybt bevæget, da
han hilste ham første gang i degneboligen:
»No vil æ ønsk dæ te løk, min søn, de hai æ
et troi, do kun hai brungen de så vidt«.
Til Ulderup degne og skoleembede hørte
land til 4-5 køer, hvoraf halvparten straks
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blev udpagtet. Høstarbejde og bearbejdelse
af jorden måtte sognet og byen betale. Deg
ne- og skolebygningerne var i yderst simpel
forfatning. Små vinduer, hvis glasruder var
grønne af solen, brostengulv i de fleste stuer.
Indgangsdøren var to halve døre. Men nu
fik den ny degn også en ny skole. Den blev
bygget 1832 af murermester Delfs, Sønder
borg. For den tid en smuk skole med god
degnebolig og staldbygning. I staldbygnin
gen var ved siden af loen en stald for høns
og gæs, en svinesti og en fårestald. Ved den
anden side af loen var kostalden og bag den
ne et hakkekammer og et hørrum.
Indgangsdøren til skolen førte ind til en
stor forstue. Ligeud var døren til et tørverum, og til venstre gik der en dør ind til
klassen. Den var rummelig nok med om
trent hundrede kvadratmeter til femogfirs
børn. I væggene til gaden og til haven var
ialt otte store vinduer. På den tredie væg
stod kakkelovnen, og endelig var katederet
anbragt ved den fjerde væg. Til højre og
venstre for katederet var den første klasse
med plads til fyrre børn på otte bænke, altså
fem på hver. Lige foran katederet var de tre
bænke til femogfyrre børn, altså femten på
hver bænk.

Bier og kommen gav
ekstraindtægt
Da Thomsen blev degn, kom det til at gå
anderledes. Det tyske kunne han ikke lide,
men brugte dog tyske regnebøger, når det
stak ham. Han var meget selvbevidst, dygtig
og streng. Det sidste var vel nok nødvendigt
i en eneklasse med femogfirs skolebørn.
Langs bistaderne havde han plantet jord
bær. Dem kunne vi børn ingen få af. Når de
var modne, bød fader sine venner ind til
jordbærgilde. I mange år havde han flere
hundrede bistader, hvoraf omtrent halvpar
ten var udsat, de fleste i Blans. Et år havde
han 60 lispund honning, der solgtes til køb
mand Ahlmann i Gråsten for 28 Sk. courant
pr. lispund. Et andet år blev den solgt til en
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fætter af ham, Jes Mathiesen, der fabrikerede
mjød. Senere blev vokset solgt til »Koch og
Drieshaus« i Altona til 25 Sk. courant pr.
pund. Han kunne se på bierne, når der var
mus ved dem. Når bierne sværmede ud, sad
han ved flyvehullet, rygende sin lange pibe.
Mor kunne samle dem i kurve, uden at være
tilsløret. Han skrev en fuldstændig bibog,
men den var forsvundet, da han døde.
Et år havde han bierne anbragt om vinte
ren i gården, da der var blevet stjålet flere
stader. Han lagde en sten under kuben og
trak fra den en snor ind til sengen, til snøren
var hæftet en klokke. Midt om natten ringe
de klokken. Fader stod op, og ved bistadet lå
hans nærmeste nabo, pustende til en svovl
prås. Han jog ham bort og lod det blive der
ved.
En lille grå fugl, der lignede en spurv, bi
tyven, blev der skudt mange af. Far lagde
sig også efter planteskole og dyrkede kom
men og løg, der blev godt betalt. Han havde
en stor plantage med æble-, pære- og blom
metræer, og han solgte flere læs hvert efter
år. Når de var modne, hjalp børnene at pluk
ke dem. De måtte da spise så mange, de lys
tede. Han holdt meget af ænder, så vi havde
tit henved hundrede stykker. Han slagtede
dem efter behov.

Små misforståelser
Når stærens unger var voksne, skulle vi
drenge op på kirkeloftet og hente nogle til
ham, de blev slagtet og spist. Han solgte tit
flere tønder kommen til min tantes mand på
Nørremølle, der brugte kommen til brænde
vinen, som de fremstillede. Løgene byttede
han hos jøden Meier i Gråsten for manufak
turvarer.
Far stiftede skolelærerforeningen og en
gang årlig mødtes man for at diskutere de
fleste fag. Far, der var nationalist, lagde stor
vægt på, at eleverne mødte i skolen, hvis
nogen forsømte, fik præsten besked. I sine
sidste skoleår boede Jørgen Hanssen fra Nør-

remølle i huset hos fader for at få en bedre
undervisning. Han var søn af Hans Peter
Hanssen.
I skolen kom der ind imellem morsomme
svar i timerne: Fader spurgte en lille pige:
»Hvor mange sanser har du«? Rask lød sva
ret: »To, æ sanse mæ mi sjel, og æ sanse mæ
min dok«! Ved en visitation i kirken kom
provsten til en dreng fra Blans og gav ham
det spørgsmål: »Min dreng, kan du sige mig,
er Gud allersteds nærværende«? Drengen
svarede ja. »Er han hjemme i din faders
stue«? Ja. »Også i kælderen«? Nej. »Hvorfor
ikke?« »Den er fuld af kartofler«! En anden
gang spurgte han en lille pige: »Hvor mange
bønner har vi«? Svaret lød straks: »Vi hæ
manne, få min moer kojt et pund igår«!
1846 var der stændervalg i Ulderup skole
for hele Sundeved. Imens logerede vi i ba
gerhuset. Fader rådede befolkningen til at
stemme på Jørgen Hanssen, Ravnkobbel og
som suppleant boelsmand Petersen i Lurlyk.
Begge blev valgte. Boelsmand Petersen var
en jævn bonde. En gang var han med i Flens
borg til et møde med efterfølgende spisning
for alle de deputerede. Han medbragte sin
træske, gaffel og kniv. Da han havde brugt
skeen, tørrede han den af i borddugen og

stak den i lommen, hvilket morede mange.
I 1848 måtte præsten og fader flygte til
Als. Fader var blevet konstitueret i Ulkebøl
degneembede. Han blev der i atten uger,
men han kunne ikke udholde at blive i Ulke
bøl og rejste sluttelig ind til Sønderborg,
hvor min mor havde fået en stilling som hus
holderske hos købmand Jebsen. Efter slaget
ved Isted i 1850 kom både præsten og fader
tilbage til deres gamle embeder.
Vi var syv børn: Henrik, Anne, Sophie,
Thomas, Kristine, Peder og Nicolai, og de
kom alle godt i vej. Døtrene blev gift, Peder,
Henrik og Nicolai udvandrede, mens Thomas
blev lærer i Felstedskov.
Min fader døde den 30. 3.1862, og han
havde oprettet gensidigt testamente med min
moder i 1861. Ifølge testamentet skulle hun
arve alt løsøre, såsom sengeklæder, bohave,
linned, husgeråd, samt beholde alt, hvad
salg kunne indbringe. Derimod skulle alt,
hvad der forefandtes af rede penge og papi
rer indtil enkens død administreres til fordel
for familien af skolelærer Kuntz, Sottrup, og
brænderiejer Christen Hanssen, Nørre Mølle.
Ti gode venner skyldte boet 1754 rigsdaler,
idet fader havde udlånt dette beløb til en
rente af 3V2 °/o årlig.

Nordfriesland
AF HENNING JENSEN
Lillejuleaftensdag lagde postbudet en lækker
bidsken på julebordet, en lækkerbidsken, der
blev et godt krydderi til den fede julemad.
Hæfte nr. 20 af tidsskriftet »Nordfriesland« nød
vi ovenpå risengrøden, kun mandelgaven mang
lede, nemlig et almindeligt læsestykke på fast
landsfrisisk. Men hav pokker, julemænd og jule
nisser, mandelgaver og den slags, er jo ikke,
hvad de har været, det er det frisiske sprog hel
ler ikke. Når ingen vil bruge det, så svinder det
automatisk hen til ingenting.

Madame Erica Simon fra Frankrig lægger for
med sit foredrag om et folkenes Europa. Erica
Simon ved noget om dansk folkelighed, og hun
ved også, at begrebet ikke kan oversættes, da
det kun findes på dansk. Begrebet folkelighed
er evnen til i en given situation i det rette øje
blik at gøre det rigtige. Erica Simon skal nydes
på afstand, halvanden meter er passende, i den
grad er hun emanciperet og har identificeret sig
med det nordiske kvindeideal, at hun har et for
brug af cerutter og cigarer af samme omfang,
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som min tantes i Svendborg, og hende har vi
endda i mange år brugt som eksempel, når vi
over for ikke-skandinaver skulle bevise sætnin
gen: »Jo ældre damer, jo større cigarer.«
Men hun er et pragtstykke, Erica Simon, hun
ved helt nøjagtigt, at »l'Europe des ethnies«
ikke er det samme som et folkeligt Europa.
Vi irriterede hinanden i nogle få minutter en
gang i sommer i Norge. Hun hævdede halsstar
rigt, at mange fremskridt i Frankrig inden for
landbruget var kommet fra unge katolske bøn
der. Jeg måtte tysse på hende og fortælle, at vi
i Danmark havde haft reformationen for over
400 år siden, og at fremskridt i alle livets for
hold, ikke alene inden for landbruget, udmærket
kan ske uden katolsk fortegn. Derefter kunne vi
gå videre. Det tjener til ros for udgiverne af
»Nordfriesland«, at de lader hende få ordet her
i Nordfrisland, hvor man lod folkeligheden fare
ad H ... til i 1840'erne og gik over til alminde
ligt politisk spektakel. Meget relevant.
Hele spektaklet her i Nordfrisland går jo ud
på, hvorvidt det frisiske skal på tysk museum,
eller om det frisiske skal bevares levende i et al
mindeligt Europa. Spektaklet genspejler sig, i
følge avisreferater, i den europæiske mindretals
union, skal man lave museumsarbejde, eller skal
man arbejde med levende mennesker og deres
børn, der har behov for børnehaver og skoler
og anden livsvigtig undervisning. Lad det ligge,
det er så uhyggeligt.
Det er så typisk, det, der er sket i de senere
år, museumsfriserne vil lave et »Landschaft
Nordfrisland« på tysk, og de almindelige frisere,
der taler frisisk til hverdag, laver en ganske al
mindelig folkeskole, hvor børnene undervises i
deres modersmål samt i nogle fremmedsprog,
såsom dansk, tysk og engelsk. Måske er tiden
ved at være moden til, at man nu også lavede
en virkelig frisisk folkehøjskole, lige her midt i
Nordfrisland, og på denne skole fortalte om det
folkelige og ellers underviste i de for en friser
relevante fag, matematik, astronomi, navigation,
kunstforståelse o. 1.
I kommentarerne bagest i heftet, kære læser,
kan De følge hele den ovennævnte problemstil
ling.
Poul Kürsteins tale ved byjubilæet i Frederiksstad er her offentliggjort for første gang, til
glæde for os alle, der ikke kunne være til stede,
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da den i sin tid blev holdt, uden pressens tilste
deværelse iøvrigt. Det er forkert at sige, at vi
bliver kulturelt overfodrede her i Sydslesvig.
Men som fodringskonsulent må jeg anføre, at
skulle vi have tid til at følge alle kulturelle be
givenheder her i Sydslesvig, så ville vi forlængst
være bukket under for mælkefeber, acetonæmi,
stofskiftesygdomme, dårlig lever og andre over
fodringssygdomme. Og når man holder byjubi
læum midt i juli måned, så er det vel også mere
beregnet på tilrejsende turister end på stedets
befolkning.
Kürsteins tale er god, den var det rette ord i
sidste øjeblik. Frederiksstad må nu gøre op med
fortiden og få klarlagt nazisternes pogromer i
Frederiksstad med navns nævnelse af alle impli
cerede. Det blev nemlig ikke én jøde tilbage i
Frederiksstad.
Aret 1971 blev halvtredsårsjubilæernes år
herude vest på. Frederiksstad fejrede 350 års be
ståen, Wilhelminenkoog, den fik navn efter
Kristian VIII's næstældste datter, fejrede 150 år,
og Frau Mettenkoog, med navn efter Fru Mette
von Ahlefeldt fra godset Ophusum, fejrede 250
år. Om den sidste skriver Werner Prange helt
fortræffeligt og har lavet nogle gode oversigts
kort, der helt overgår Traps beskrivelse af sam
me egn. Vi havde Trap i huset i de dage og kun
ne sammenligne. Men Trap skal nu ikke for
kastes, den anfører, at det var holstenere, der i
året 1399 brændte Breklum kirke, så at det dryp
pende bly fra det smeltende tag dræbte de inde
sluttede frisere i kirken, og der sad vi medlem
mer af Historisk Samfund for Sønderjylland for
et par år siden i kirken og fik fortalt af den
tyske præst, at det var Kong Erik af Pommern,
der brændte friserne inde. Sådan noget er ikke
bevidst historieforfalskning, det er kun gengi
velse af en ukritisk overlevering, og det er kun
en petitesse, men vi må jo nok for en ordens
skyld bede vore lokale historiske kildekritikere
om en nærmere redegørelse. Kong Erik var i
1399 kun 17 år gammel, så han har været tidlig
på krigsstien, hvis det skulle have været ham.
Irrelevant er en artikel om sparekasserne i
Nordfrisland, men lad os sige med Holberg, at
eftersom smag og behag er forskellig, så bliver
enhver jomfru giftet, enhver mad spiset og en
hver artikel læset.
Henning Jensen.

Ladelund danske skole 35 år
AF ANDREAS HANSEN

Skoleinspektør Andreas Hansen, Rendsborg,
holdt ved Ladelund danske privatskoles 35års fødselsdag den 1. december 1971 en tale,
som her gengives in extenso. Andreas Han
sen var lige som skoleleder Karl Andresen
og skoleleder Sigfred Andresen blandt sko
lens første elever.

Jeg vil gerne sige tak til forældrerådet for
Ladelund danske skole samt til Jørgen Pe
tersen for indbydelsen til at sige lidt her ved
skolens 35 års stiftelsesdag.
35 år er en lang årrække, en generations
mål, men tiden har jo som bekendt den egen
skab, at et åremål forude synes meget læn
gere, end samme åremål, der er passeret. Så
dan står den 1. december 1936 for mig, der
var med denne første skoledag i Ladelund
danske skole i Lindstrøms dagligstue her i
Kirkevang, som en af de nærværende og
uforglemmelige dage i min tilværelse.
De fleste danske skoler i Sydslesvig fejrer
25 års jubilæer i disse år - de oprettedes ef
ter det tyske nederlag. Her i Ladelund opret
tedes skolen - som den sidste vel i første
byggeafsnit - i tiden midt imellem Hitlers
magtovertagelse og hans brutale krig, i en
tid da dette onde styre daglig tog til i magt
og selvoptagethed. I en tid, da det ikke var
behageligt at have en anden mening end den
gængse, da nazismen gjorde sig identisk med
tyskhed, var der nogle få dansksindede for
ældre herude i Bramstedlund, Agtrup og
Karlum, der ikke ville nøjes med bare at sid
de med hænderne i skødet og se til, mens
vanskelighederne for deres børn i de tyske
skoler øgedes i samme takt, som nazismens
magt tiltog.

Dansk Skoleforening i Flensborg hjalp
disse forældre, så snart deres ønske og vilje
til dansk skolegang for deres børn var stær
ke nok. Ja, stærke nok, for forudsætningen
for at kunne få godkendt en dansk skole var,
at der var tilmeldt mindst 10 børn. 10 skole
pligtige børn, deraf 5 fra Agtrup, 2 fra
Bramstedlund og 3 fra Karlum, udgjorde den
krævede forudsætning for at kunne sende en
ansøgning til de tyske myndigheder.
Skolen skulle være begyndt den 1. nov.
1936. Med denne dag var også skolens le
der, lærer Chr. Stenz, blevet ansat, men først
den 30. nov. kom tilladelsen til oprettelsen
af skolen fra de tyske myndigheder, hvor
efter skolen begyndte den 1. december 1936.
Det er altsammen noget, man kan læse
om i Dansk Skoleforenings årsberetninger
fra den tid. Sparsomme beretninger sammen
lignet med beretningerne, Dansk Skolefore
ning for Sydslesvig nu udsender, men in
teressante derved, at hver medarbejder beret
ter om sit arbejdsområde.
Jævnt og beskedent beretter Gustav Lind
strøm om sit vandrelærervirke herude vest
på. Vi ved, hvilke afstande han havde at
overvinde, hvordan han kæmpede sig frem
på cykel eller til fods mod den stride blæst
for at give danskundervisning eller at af
holde dagligstuemøde helt ud til Aventoft.
Rejsningen af Kirkevang i 1934 såvel som
åbningen af Ladelund danske skole er resul
tat af hans arbejde. Selv omtaler han opret
telsen af denne skole som årets største be
givenhed og vel nok den vigtigste, som er
sket i national henseende i de vestlige sogne
siden 1920.
Christian Stenz beretter den 23. marts
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1937 blandt andet: »Om undervisningen må
siges, at børnene arbejder med interesse og
flid. Grundet på det danske hjemmesprog og
vandrelærer Lindstrøms forudgående dansk
undervisning har der næsten ingen begyn
delsesvanskeligheder været i dette fag.« og
videre: »Det må fremhæves, at trods de
store afstande og den strenge vinter har bør
nene været trofaste til at møde i skolen. Ofte
er de kommet vandrende om morgenen, for
komne af kulde, på dage, hvor voksne men
nesker næsten ikke turde vove sig ud. Der
har kun været en enkelt sygeforsømmelse og det kun for et par dage.«
Jeg ved ikke, om man i dag er i stand til
at se, hvad der gemmer sig i disse linier; de
fortæller - så højtravende det end kan lyde
- sandt om barnets lykke. Det var en lykke
for os så stor at komme bort fra den tyske
skole med dens nazistiske lærer, der kun
ville acceptere elever, der kunne anbringes
i ensretningens bås, til en skole, hvor der
blev taget hensyn til hver enkelt af os ti.
Derfor blev skolegangen i Ladelund danske
skole så værdifuld for os, at vi ikke godvil
ligt ville miste en eneste dag.
Mangt og meget var anderledes her i
30'erne, end det er i dag. I sognene her
langs grænsen, i sognene, som på grund af
H. P. Hanssens indflydelse i grænsedragnin
gen måtte forblive en del af Tyskland, taltes
sønderjysk. Det tales her stadigvæk, men
blandt andet det tyske fjernsyn hjælper med
til at få børnene lært tysk i tidlig alder, også
dér, hvor forældrene ikke selv sørger for, at
de får lært det. Vi var ikke udsat for så
mange påvirkninger udefra, vi talte sønder
jysk i hjemmet, og da vi kom i tysk skole,
forstod vi i begyndelsen ikke et ord tysk.
Der var også så meget af den gamle nord
slesvigske anti-tysk-mentalitet i os, at vi
ikke gjorde noget synderligt for at få det
lært. Det hjalp ikke engang, at man bildte os
ind, at det var kartoffeldansk.
I Karlum f. eks. var dansk omgangsspro
get for de allerfleste, ja, praktisk taget for
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alle hjemmehørende. Det blev det ved med
at være, indtil man af hensyn til de tilflyt
tede måtte vænne sig til at tale mere og mere
tysk til daglig. De tilflyttede var i første om
gang unge sydfra, der gjorde tjeneste i Ar
beitsdienst, senere var det de bomberamte
fra Hamborg og Kiel, og endelig i krigens
slutning og efter krigen vardet flygtningene.
Jeg kom i skole, i tysk skole, i Karlum,
hvor en aldrende degn var skoleleder og ene
lærer. Selv kunne han godt tale dansk, men
undervisningen skulle jo foregå på tysk.
Han beklagede sig tit til min far over den
dreng, der slet ikke ville give sig til at tale
tysk. Og der er som bekendt rig mulighed
for misforståelser, når en kun kan sønder
jysk, mens den anden udtrykker sig på tysk.
Vi kender alle historien om drengen, der
kom i tysk skole og af læreren blev stillet
over for spørgsmålet: »Wie heißt du?« Dren
gen: »Hvad?« Læreren: »Laut!« Drengen:
»Hvad?« Læreren: »Lauter!« Drengen: »Æ
kan int laut naue!«
Men vi fik jo lært tysk, selv om det ikke
var lysten, der drev værket. Hvor meget
nemmere er det så ikke med tosprogetheden
i de danske skoler i dag. Her kommer ele
verne på grund af forældrenes ønske, og kan
de ikke dansk, når de kommer, lærer de det
nemt.
Trælst blev det dog først et par år senere
i den tyske skole, da den gamle degn afløstes
af en yngre med lange støvler, brun skjorte
og skrårem. Ud over at vi skulle synge nazi
stiske sange med fynd og klem, lærte han os
mange mærkelige ting. F. eks. at det slemme
Danmark havde røvet Nordslesvig - at vi
skulle elske Adolf Hitler, og at det i denne
forbindelse var nødvendigt, at børnene gav
sig til at opdrage deres forældre - »Ihr sollt
eure Eltern erziehen.«
Denne degn blev utvivlsomt den direkte
årsag til, at min far gik så stærkt ind for at
få oprettet en dansk skole. Fars afvisende
holdning over for nazismen bragte ham i et
stærkt modsætningsforhold til degnen, et

En af de første skoledage i Ladelund i december
1936. Længst til højre står Niels Kjems, bagved

lærer Chr. Stenz. Nr. 3 fra højre er Andreas
Hansen, Karlum mark.

modsætningsforhold, som degnen på sin side
lod os børn bære følgerne af. Galt var det,
når netop vi ikke sang med på de nazistiske
sange, eller når vi - med hjemmelært høf
lighed - tog huen af og sagde »Guten Tag«,
når vi om eftermiddagen mødte degnen. Vi

vi glædede os allermest til den danskunder
visning, han gav os om eftermiddagen. Her
var tonen en ganske anden; Lindstrøm kun
ne omgås børn. Vi læste og skrev af hjertens
lyst, og han lærte os andre sange, sange med
et andet indhold og med mere holdbar vis
dom end den at regere Tyskland og derefter
hele verden.
I 1936 var det ganske klart, at vi skulle
i den danske skole, så snart den kunne kom
me i gang, og det skulle altså ske den 1.
november 1936.
Den 31. oktober, hjemkommet fra tysk
skole, tog jeg mine tyske skolebøger og
brændte dem i kakkelovnen. Det var nok en
velgørende, men, som det viste sig, tillige
en overilet handling. Lidt efter kom nemlig
Gustav Lindstrøm og fortalte, at man des
værre ikke havde fået tilladelsen af de tyske
myndigheder til at drive dansk skole i Lade
lund.

skulle jo række højre hånd i vejret og sige,
nej, råbe, den tyske hilsen. Samme hilsen
skulle ingen magt i verden få far til at bru
ge, derfor brugte vi den heller ikke, når der
bare var en rimelig chance for at slippe
udenom.
Ja, så måtte jo spanskrøret frem næste
morgen i skolen. Vi vidste tit om morgenen,
hvad vi gik ind til. Eftersidning viste sig at
være en ret usikker straftildeling, for tit kom
far bare ind i klassen og hentede os, når det
varede for længe, inden vi kom hjem. På den
måde blev skolen et mareridt for os.
Efterhånden havde vandrelærer Gustav
Lindstrøm også fundet vej til vort hjem, og

25

Vi skulle da indtil videre fortsætte i den
tyske skole. Chikaneriet blev på grund af de
manglende bøger ikke mindre; forholdet blev
først nogenlunde tåleligt, efter at far havde
meddelt læreren, at skolebøgerne for resten
af min tyske skoletid af ganske bestemte
grunde ikke ville blive skaffet til veje.
Således gik da måneden november med
håbet om, at vi hver dag kunne få lov til at
begynde i Ladelund. Først om eftermiddagen
den 30. november fik vi så meddelelse om
den foreliggende koncession af myndighe
derne, og om morgenen den 1. december var
vi inde i den tyske skole for at afmelde os.
Dette nævner jeg med særlig glæde, for ved
denne lejlighed havde vi en lille styrkeprøve
med degnen, i hvilken vor stædighed sejrede.
Vi skulle, inden vi gik, hilse med den tyske
hilsen; det ville vi ikke, og det endte med,
at vi fik os manøvreret hen til døren; dér
sagde vi så højt og vel også demonstrativt
farvel og gik.
Når man fordyber sig i et længst afsluttet
afsnit, vælder minderne frem. Minder, der
sikkert har størst betydning for en selv. Jeg
skal da også fatte mig kort og må desuden
erkende, at jeg nok har for svært ved at
finde ord for at udtrykke det, som denne
1. december og de følgende år i dansk skole
kom til at betyde for mine søskende og mig.
Ladelund danske skole blev et fristed for
os. Et sted, hvor talen var dansk, og hvor
tvangen var lukket ude. Men vi havde van
skeligheder nok med de tysk-nazistiske om
givelser. Meget tit blev vi undervejs til sko
len indviklet i slagsmål med den tyske Hit
lerjugend, der i overensstemmelse med regi
mets metoder ville benytte enhver lejlighed
til at klare med næven, hvad ånden ikke for
måede.
Vor udprægede anti-indstilling over for
skolen forvandledes nu til en tilsvarende
pro-indstilling. Chr. Stenz gjorde sit til den
ne meningsdannelse om skole og skoleme
ster. Med sin sans for lune og interesse for
os og vore forældre opnåede han, at vi næ
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rede tillid til ham, og dermed var jo den
væsentligste forudsætning for et frugtbrin
gende skolearbejde til stede. Mange timer
husker jeg særdeles tydeligt, det gælder især
historietimerne. Stenz skildrede historiske
personer og scener på så dygtig en måde, at
det har påvirket min egen fortællemåde senerehen. Siden har jeg aldrig været i tvivl
om, hvordan Harald Blåtand eller Svend
Tveskæg har set ud. Derfor tror jeg også i
dag, midt igennem alt det moderne i skolen,
på den levende fortællings ubetingede værdi.
Og som vi sang danske sange, vi ti elever,
vi sang om kap, men Siegfred kunne over
døve os alle. Jeg har altid senere haft en
ganske bestemt forestilling, når talen har
været på den sorte skole og skolen for livet.
En forestilling, som de andre danske lands
mænd, der var med til at forme os i den tid,
i allerhøjeste grad kom til at være medan
svarlige for.
En gang om ugen kom Niels Kjerns til
Ladelund for at undervise os i sløjd; vi syn
tes tit, at han var for nøjagtig, men vi talte
dagene til næste gang, han kom. Niels Kjems
kom altid aftenen i forvejen til Ladelund;
den aften samledes de voksne til folkedans
og husflid under hans ledelse. Lindstrøms
sørgede for hyggen. Tit nød vi godt af Lind
strøms evne til at læse op og at dramatisere,
et talent, der især kom til udfoldelse, når han
sammen med makkere som daværende in
spektør Dirks og andre lærere fra Duborgskolen samt pastor Petersen læste scener af
Holbergs »Jacob von Thybo«, »Den politiske
Kandestøber« eller »Jeppe på Bjerget«.
Kirkevang blev det for de voksne og for
de unge, hvad skolen var for børnene, et
fristed, hvor man kunne tale om ting, man
ellers gjorde klogest i ikke at beskæftige sig
med.
Vore vandrelærere, skolelærere og præster
øvede deres gerning til gavn for den dansk
sindede befolkning, uden at spørge, uden at
kritisere, uden at revse. Det var folk, der tog
arbejdet op, fordi deres folkelige samvittig-

Fra en cykeltur til Danevirke juni 1938, hvor
man gjorde ophold i Sønder Smedeby. Bagest til
venstre lærer (senere viceskoleinspektør) Chr.
Stenz og vandrelærer (senere lektor) B. 'Norden
toft. Nr. 2 fra højre er Siegfred Andresen, nu

skoleleder i Bredsted, og den lyshårede dreng i
midten er Karl Andresen, nu skoleleder i Vanderup. Nr. 3 fra højre bagest er Andreas Hansen,
hans søskende står længst til højre og forrest.

hed, eller, skal vi sige, deres folkelige inter
esse bød dem det.
Ikke altid nemt, næsten aldrig nemt for
rigsdanske at komme til Sydslesvig i disse
år. Gerningen kan ikke vurderes højt nok,
deres vagt hernede i den mørke tid har hjul
pet danskheden til at overvintre, deres til
stedeværelse har været til berigelse for lands
mænd, der ønskede at leve som danske, ja,
bare dette, uden for Danmarks statsgrænse.
Ingen kunne med sikkerhed sige noget om
kårene, de gik under, og alligevel kom de.
Nu, efter så mange års forløb, kan det nok
være på sin plads at hylde disse landsmænd
for deres pionérgerning. Vi må også have
lov til at hylde de forældre, der havde mod
og vilje til at handle i overensstemmelse med
deres sindelag. Og har jeg i aften i denne
forbindelse nævnt navne, så er det også på
sin plads, selv om der jo nok skulle have
været nævnt flere. Men nævnes skal også
grænseforeningen, og hvor der er tale om La
delund specielt, også To Løver og Hejmdal.

Efter kapitulationen brød igen en stor flok
rigsdanske lærere op for at tage en gerning
op her i Sydslesvig. Kårene var alt andet end
betryggende, men de kom, og de gav deres
bedste, nogle blev kortvarigt her, andre
længe. De har været og er med til at gøre
den danske skole i Sydslesvig til det, den er i
dag. Men det har kostet en tørn, usikkerhed
og savn var kårene - og trofasthed en be
tingelse.
Spørges der så mere i dag af mange unge
medarbejdere om ting som personlig sikker
hed af enhver slags, og om forældrenes mo
tiver til at sende deres børn i de danske sko
ler, så er det vel bare en modesag for en
generation, der ikke har kendt til nøjsomhed
og savn, så har vi forhåbentlig råd til det.
Trofastheden over for arbejdet berøres vel
ikke deraf; for det er dog det, der er væ
sentligst, at hver medarbejder giver sit bed
ste, det er væsentligt og nødvendigt, og det
er den vej, kravet må stilles.
Den danske skole i Sydslesvig kan ikke
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bare sammenlignes med andre skoler. Der er
bygget på den siden genforeningen med vilje
og mod, der er værnet om den med nænsom
hed. Kun igennem vor danske skole kan vi
sikre vor ret til at leve som danske uden for
Danmarks grænse også fremover.
Forældrene må være med lige så stærkt,
som de var det i årene, der gik, om det så
var før 1939, eller om det var efter 1945,
da de fremsatte skoleønskerne. Der ligger en
tung og alvorlig forpligtelse for vort skole
væsens ledelse i at sørge for, at forældrene
kan føle sig engagerede i størst mulig ud
strækning, sådan, at der ikke bliver plads til
ligegyldighed.
Vort skolevæsen står midt imellem det
fremskridtsvenlige - eller om man vil det
moderne - danske skolevæsen og det noget
mere konservative tyske skolevæsen. Vi har
en mulighed for at udnytte det bedste af
begge. En situation, vi kan drage allerstørst
nytte af, når vi sammen gør en indsats for
at udnytte de fordele, der ligger deri.

De store modsætninger findes ikke mere,
ingen bliver bekæmpet, fordi han har en an
den mening end statens, intet barn bliver
skældt ud eller banket af de tysksindede
kammerater, fordi det går i en dansk skole.

Lad os glædes over denne medbør. Den giver
vor sydslesvigske danske skole muligheder,
som den ingensinde før har haft, og da den
har det, som passer bedst til os, kan valget
ikke falde svært.
I den forvisning vil jeg gerne ønske Lade
lund danske skole til lykke med fødselsda
gen, til lykke med de 35 år og tak for, hvad
den gav mig.
Trods al pessimistisk tale om det danske
sprogs tilbagegang har den dog sammen
med de andre danske skoler i Sydslesvig sør
get for, at flere og flere sydslesvigere forstår
dansk og kan tale dansk. Den har endvidere
del i æren for, at det sønderjyske sprog har
holdt sig så godt her på egnen.
Der er altid noget galt, når børn er bange
for at gå i skole. Det er efter mit indtryk
ikke tilfældet for eleverne her. Jeg ved, at
de er lige så ivrige efter at komme i skole,
som vi var det for 35 år siden.
Det vil jeg gerne ønske eleverne, foræl
drene og Anna og Jørgen Petersen samt med
arbejderne til lykke med. Til lykke, men og
så tak til jer, I forældre af anden generation,
der nu sender jeres børn i egnens danske
skole og dermed viser, at I kan forvalte det,
I fik i arv.

Sagt og skrevet
I julehæftet fra Ejdersted skriver Margarete
og Horst Hoop, Digeskolen Welt/Vollerwiek:
Sammen med min årlige julehilsen vil jeg i
år gerne gøre rede for mine tanker om vores
fremtid, som jeg tildels har fået formuleret
p. g. a. Svend Johannsens testamente og til
dels p. g. a. min 9-årige datters udbrud:
»Når jeg er stor, vil jeg enten bo i Danmark
eller på en øde ø, så er jeg da fri for det
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sprogbavl og det at være anderledes.« Hun
har jo med den sætning sagt det, mange af
vore unge tænker, når de bliver i Danmark
eller trækker sig tilbage til de blakkedes
rækker. Welt/Vollerwiek ligger i det syd
vestlige hjørne af Sydslesvig - kontakten
med rigsdansk er begrænset til fadderskabs
besøg, udflugter o. 1., og alligevel er der en
ret pæn del af befolkningen her, der står
som medlem i de danske foreninger, allige

vel samles der 10 til 15 kvinder en gang om
ugen til kurser m. m., kvinder og mænd
kommer til møder, selv om det ikke er så
mange mere som før TV-tiden. Alle disse
mennesker er fra plattysktalende hjem, lever
i platty sk talende omgivelser, og for at gøre
målet fuldt holder de møder i den danske
skole på plattysk, hvor læreren og hans kone
snakker med dem på plattysk og skriver
plattyske indbydelser. Altså det rene fordærv
og spild af gode, danske kroner? Driver de
plattysk hjemstavnsforening med dansk støt

te? Efter Svend Johannsens mening sikkert men - og det er derfor, jeg skriver dette i
»Jul i Ejdersted« - efter min mening går den
eneste vej tilbage til det frisiske eller danske
gennem folks hverdag og modersmål, som
dog nu har været fremherskende her i flere
hundrede år, siden vores frisiske dialekt for
svandt.

Om Flensborg by og amt (Flensborg Avis
15.12.1971):
Et fælles udvalg for Flensborg by og amt er
blevet nedsat med henblik på nyordningen
efter 1974.
I SS Vs hovedudvalgsmøde i aftes sagde
formanden Karl Otto Meyer bl. a., at loven
om amtsnyinddelingen ikke siger noget om
de fremtidige indbyrdes forhold. Den fast
sætter, at Flensborg amt skal opløses i 1974,
og herved opstår et konkret problem for den
kredsfrie by Flensborg ligesom for de andre
tre kredsfrie byer i landet, problemer, der
kun kan løses i samarbejde med byernes op
land.
I Kiel by omgås man med planer om op
rettelse af et planlægningsråd for en stor del
af Østholsten, der skal klare vigtige spørgs
mål uden om de .folkevalgte kredsdage og
byråd.
Med hensyn til Flensborg by og amt er der

Jeg tror, at man ved at bruge det af frisisk
og dansk gennemsyrede plattysk der, hvor
man ikke mere havde de sønderjyske og fri
siske dialekter, og udvide og berige det med
dansk og frisisk, langsomt, meget langsomt
ville nå hen til nye sydslesvigske dialekter,
der igen lå tæt op til sønderjysk og frisisk.
I stedet for at fremme det, har vi fra dansk
side sammen med tyskerne gjort alt for at
fordrive plattysk, og fremmedgøre os for os
selv og gavnet højtysk usigeligt.
Spørgsmålet for mig i dag er, kan vi - til
trods for den store, tyske påvirkning gennem
TV og kravet om rigsdanskhed fra en stor
del af vore folk - få de unge og forældrene
til at forstå, at de ikke behøver falde ud af
landsbyfællesskabet, og alligevel, eller netop
derfor, blive fuldt værdige medlemmer af
det dansk-frisiske fællesskab?

to forslag fremme. Det ene går ud på, at
Flensborg by udvides ved indlemmelse af op
landskommunerne og forbliver kredsfri, me
dens den resterende del af amtet slås sam
men med Slesvig amt. Flensborg by har ved
sit byråd i 1969 udtrykkeligt fastslået, at
man ønsker at bevare den kredsfri status.
Det andet forslag, »Lausen-planen«, går
ud på, at Flensborg amt og by lægges sam
men til et fælles amt. Desværre indeholder
det bl. a. den meget omtalte vetoret for amtet
og en betydelig finansiel belastning for byen
i forhold til amtet. Der er dog nu enighed i
fællesudvalget om, at dette må revideres.
Samtidig er der sket det glædelige, at byens
repræsentanter gik bort fra det absolutte
krav om kredsfrihed.
SSV for Flensborg amt er gået ind for en
sammenlægning af by og amt under den for
udsætning, at dette bliver et yderligere skridt
på vej mod et sydslesvigsk storamt.
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7. november: I Husum åbnes en nordfrisisk
boguge, og der rejses krav om oprettelse af
en lærestol i frisisk ved Kiels universitet.
9. november: Mellem Flensborg by og Søn
derjyllands amt optages forhandlinger ved
rørende bekæmpelsen af forureningen af
Flensborg fjord.
På den danske lærerforenings generalfor
samling i Sydslesvig kunne man byde 59
ny lærere velkommen i Sydslesvig. 875 syd
slesvigske skoleelever har i sommer været på
lejrskoleophold i Danmark.
10. november: En gammel haubarg i Ramsted ved Husum, som ejeren ikke ser sig i
stand til at vedligeholde, vil blive foræret
væk, blot den ny ejer vil betale grunden.

13. november: Et fælles frisisk møde afholdt
med det formål at oprette et Landskab Nordfrisland boykottes af den tyske Nordfriesi
scher Verein. På mødet, der var indkaldt af
Nordfrisisk Institut, var man ikke begejstre
de for den ny organisation.
15. november: I den gamle fiskerby Egernførde beskæftiges nu kun 43 borgere inden
for det egentlige fiskerierhverv.

17. november: Egernførde by råder nu over
ialt 355 børnehavepladser, heraf 85 danske.
På Dansk Centralbibliotek i Flensborg
fulgte ca. 250 deltagere en paneldiskussion
mellem seks danske forfattere over emnet:
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Kan, skal eller bør skønlitteraturen ændre
samfundsforholdene.
19. november: På CDU's lands-partidag lo
ver ministerpræsident dr. Stoltenberg land
kredsen Nordfrisland yderligere støtte til
fremme af erhvervsmæssige formål.

20. november: Dansk Centralbibliotek for
Sydslesvig fejrer sit 50 års jubilæum, der
markeres med et smukt jubilæumsskrift.
Lyksborg er stadig landets fattigste by
med en gennemsnitsskatteevne på 88 DM pr.
indbygger mod 152 DM i landsgennemsnit.
21. november: Studenterforeningen Hejmdal
kan holde sit 75 års jubilæum.

22. november: Hans Brüggemanns 450 år
gamle altertavle i Slesvig domkirke vil nu
blive renset og restaureret.

24. november: Sønderjydsk Forsøgsscene på
Hjemmet i Flensborg har i de forløbne fem
år opført ialt 51 stykker.
Diskussionen omkring Flensborg og Sles
vig amters fremtid efter 1974 tilspidses. SSV
i Flensborg amt står usikker, mens SSV i
Slesvig amt finder en sammenlægning af de
to amter med Slesvig som hovedby rimelig.
Flensborgs landråd Gerd Lausen og Slesvigs
borgmester dr. Kugler er enige om, at Sles
vig vil egne sig godt som sæde for storamts
forvaltningen. I Flensborg by følger man
disse planer med nogen uro.
Flensborg Avis peger på, at en socialhjælp
modtager i Flensborg kun får 186 DM pr.

md., hvortil kommer forskellige tilskud, men
ialt højst 250 DM + husleje, mens en social
hjælpsmodtager i Åbenrå kan regne med et
samlet beløb på ialt 1025 kr. pr. md.

25. november: Slesvigs amtsråd fastholder,
at der ikke kan ydes byggetilladelser til rejs
ning af sommerhuse m. v. langs Slibredden.
Vesterland byråd, Sild, giver sit tilsagn
til et omstridt højhusbyggeri, Atlantis-pro
jektet, på ialt 24 etager og 751 ferielejlighe
der, som sammen med et tilstødende kurcen
ter vil koste 122 mill. DM.

26. november: Sønderjydsk Arbejderforening
erklærer sig uenig med den danske byråds
gruppe, der har besluttet at støtte valget af
en CDU-kandidat som overborgmester i
Flensborg. Som følge af intern uenighed
fratræder SAP's mangeårige formand, skibs
bygger Heinz Homann, sin post.
27. november: Flensborg Avis skal fra 1.
april 1972 udkomme som morgenavis. Til
medredaktør udnævnes redaktør Ole Smith,
tidligere Aktuelt.
30. november: På Det sydslesvigske Samråds
første arbejdsmøde besluttes, at rådet skal
være rådgivende i alle sydslesvigske bygge
sager og desuden etablere et bedre samar
bejde mellem den danske presse og de syd
slesvigske organisationer. Formanden, skole
leder Wilhelm Klüver fastslog desuden det
ønskelige i, at samrådet eller i hvert fald
formanden var folkevalgt ved direkte valg
inden for hele den danske folkedel i Syd
slesvig.

intellektuel ensidighed i det kulturelle ar
bejde.
Amtsborgmester Erik Jessen oplyser ved
Åbenrå Handelsstandsforenings efterårsmø
de, at han regner med en langsom opbyg
ning af den sønderjyske landsdelsscene.
4. november: På et møde i Løgumkloster
kræver byrådsmedlem Andr. Roost mere
publicity omkring de tyske kommunale repræsentanter.Det var ikke nok, at man kun
op til valget i den tyske presse fremhævede
deres indsats.

7. november: Det tyske mindretal holder sin
»tyske dag«. Der blev på et møde i Tønder
ført en indgående drøftelse om valglovens
spærreregler. Danske repræsentanter anbefa
lede mindretallet at koncentrere sig mere om
en udvidelse af antallet af amtsrådsmanda
ter.
Foruden en udstilling i Åbenrå bød den
tyske dag på indvielse af et nyt bådehus i
Sønderborg, skuespil og koncert i Åbenrå og
Sønderborg og fugleskydning i Feldsted.
8. november: Digteren Martin N. Hansen
hædres af Alsingergildet med en legatpor
tion af Johann og Karo Weimanns legat.

10. november: 45 kommunalpolitikere fra
Slesvig-Holsten besøger Åbenrå for at stu
dere dansk administration og sociale forhold.

11. november: Det kommunalpolitiske ar
bejdsfællesskab for Nordslesvig, der omfat
ter Slesvigsk Partis valgte kommunalbesty
relsesmedlemmer, genvælger på sin general
forsamling højskoleforstander dr. Paul Koop
mann som formand.

NORD FOR GRÆNSEN

2. november: Arbejdskredsen af unge nord
slesvigere retter en kritk mod Bund deut
scher Nordschleswigers hovedbestyrelse for
manglende kontakt og information og en

13. november: I Bad Kissingen holdes et se
minar for repræsentanter for europæiske
mindretal, hvor bl. a. mindretalspressens for
hold og forholdene for mindretallene i ØstEuropa belyses.
3'1

14. november: Rejsningen af en 53 m høj
kanalomsætter umiddelbart syd for Krusågrænseovergangen vil forbedre modtagerfor
holdene for tysk TV's program 2 og 3 et
stykke op i Sønderjylland.
15. november: Forvaltningshøjskolen opret
ter i Åbenrå et kursuscenter for Nordslesvig.
På Sønderjyllands Erhvervsråds general
forsamling fastslås, at det sønderjyske er
hvervsliv står godt rustet til øget konkur
rence.
Der er i årets løb gennem Sønderjyllands
Investeringsfond ydet 36 lån på 2,4 million
kroner.
18. november: Bund deutscher Nordschles
wigers forretningsudvalg ønsker øget sam
arbejde over grænsen til løsning af en række
påtrængende trafikale opgaver og vil desu
den foretage en undersøgelse af bevægelig
heden i andre tyske grænseområder til fæl
lesmarkedslande.

19. november: I Åbenrå åbnes en udstilling
af gamle fotografier og film fra Nordslesvig,
der skal animere befolkningen til at aflevere
eller få kopieret materiale af denne karakter.

20. november: Formanden for Bund deut
scher Nordschleswiger, gdr. Harro Marquardsen, får overrakt årets »Æres-Rumle
potte«.

Et udførligere eksemplar af Grænselands
dagbogen opbevares på Landsarkivet, Abenrå og Det danske Centralbibliotek, Flensborg.
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23. november: Afdelingen af Danmarks Læ
rerhøjskole i Haderslev tæller i 1971 789
elever og vil pr. 1. januar nå op på 820
elever.
Til det nye kontaktudvalg, hvis formand
er indenrigsminister Egon Jensen med under
visningsminister Knud Heinesen som næst
formand, udpeges følgende folketingsmed
lemmer: Peter Gorrsen og Knud Nielsen (S),
Johs. Burgdorff og Mads Eg Damgaard (C),
Simon From og Johan Philipsen (V), Jens
Bilgrav Nielsen og Gerda Tosti Nielsen (R)
og Aksel Larsen og Ruth Olsen (SF). Fra
det tyske mindretal er valgt gdr. Harro Marquardsen, chefredaktør Jes Schmidt og sko
leråd Arthur Lessow.

25. november: Folketingsmand Simon From
går i et interview i Der Nordschleswiger ind
for en udvidelse af Sønderjyllands amtsråd.
29. november: Generalsekretær Rudolf Stehr,
der den 1. december fylder 65 år, bebuder,
at han efter 20 års virksomhed vil trække
sig tilbage.
Sønderjyllands amtsråd udskyder for 3.
gang behandlingen af tilskud til det tyske
bibliotek i Åbenrå.
På et årsmøde i Refugiets Venner i Lø
gumkloster oplyses, at der er indkommet
135.000 kr. til en moderationsfond, som skal
gøre det muligt for alle, der har behov for
det, uden hensyn til økonomiske forhold, at
få et ophold på refugiet.

OUGAARDS

Boghandel

Grænselandets liv

Grænselandets sang

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

Haderslev - tlf. 2 25 71

Idrætshøjskolen I Sønderborg
Højskote med lederuddannelse i
gymnastik, boldspil, fri idræt og
svømning. 6 mdr. vinterskole for
mænd/kvinder fra 3/10-28/3.
3 mdr. sommerskole for kvinder
fra 3/5-28/7.

møder De I

Sibeufre
Syd- og Sønderjyllands store blad

Tlf. (044) 218 48

Bent Brier.

Besøg
landsdelens
museer
BOGTRYK . OFFSET . BOGBIND

Th. Laursens Bogtrykkeri A/s
Jernbanegade 8, Tønder, tlf. 2 15 50

M. Schaumanns Klædefabrik A/S

WINDFELD-HANSENS

LØGUMKLOSTER HØJSKOLE

Afd. for kemisk rensning TRYLIN

BOMULDSSPINDERIER A/S

Kursus begynder sept., nov., febr.
Korte sommerkursus.

Haderslev

VEJLE

Tlf. 4 33 25

i

ANDELSBANKEN

Læs

Dannevirke

Aabenraa

Haderslev

Sønderjyllands ældste blad

Sønderjydsk

Ladelund
Landbrugs og Mælkeriskole
Brørup station

Tæppefabrik
A/S Sønderjydsk Frøforsyning
A. R. Kjærby A-S
Højer

Frøavl & Frøhandel
Aabenraa

OVE ARKIL A/S
CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR
HADERSLEV

Hejmdal5
AABENRAA TLF. (046) 2 31 32

Spare- og Laanekassen
for Hobro og Omegn

Sønderjysk Månedsskrifts adresse:
H. P. Hanssensvej 9, Haderslev,
tlf. (045) 2 17 37.
Redaktørernes adresser:
Viceskoleinspektør W. Christiansen,
Brorsonsvej 37, Tønder, tlf. (047) 2 18 78.
Viceskoleinspektør Chr. Stenz,
Tøndervej 173, Åbenrå, tlf. (046) 2 14 50.
Cand, polit. Inger Bjørn Svensson,
H. P. Hanssensvej 9, Haderslev.
Tryk: Th. Laursens Bogtrykkeri A/S,
Tønder.

HOPTRUP HØJSKOLE - Hoptrup

HADERS! EV BANK
AKTIESELSKAB

Vinterskole for unge mænd og kvinder
3 ell. 5 mdr. fra november ell. januar.
Sommerskole for unge mænd og kvin
der, 3 ell. 5 mdr. fra maj. Axel Nielsen

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

Tlf. (044) 6 41 12
Gunner Rasmussen

HORSENS HAVN
• Mange moderne stykgodskraner
• 7,00 m vanddybde
• Havnen kan besejles dag og nat
• Store arealer ved kaj og jernbanespor
ledige til udleje

TRY

HØJSKOLE
SØNDERBORG HANDELSSKOLE
Handelsgymnasium - Handelshøjskole
afdeling

Sdr. Landevej 30 - Tlf. (044) 2 55 25

Selskabs- og udflugtskørsel

Hor sø Støbegods

Ruteautomobil-Aktieselskabet
for Haderslev Amt og By

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

Haderslev, tlf. (045) 2 38 55

TØNDER STATSSEMINARIUM
Grænselandsseminariet
tilmelding for 1971/72 helst inden
1. maj, senest 30. juni.
Telf. (047) 2 12 30

