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MÅNEDSSKRIFT

Oversigt over museer, arkiver m. v., der har materiale af etnologisk 
og folkloristisk karakter vedrørende grænselandet

Jens Vellev: Set. Mikaelis i Slesvig

Bjørn Svensson: Saks i stednavne
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Dekorerede skabslåger 
(illustration fra Hanne 
Poulsens bog om 
Åbenrå-maleren
Jes Jessen).

Historisk Samfund for Sønderjylland har 
udgivet en lang række skrifter, hvoraf en 
del er af særlig interesse for folklorister. 
Bøgerne sælges hos alle boghandlere, men 
kan også bestilles hos ekspeditionen. Med
lemmer får bøgerne til medlemspris, og 
midlertidigt har man på grund af jubilæ
umsåret et specialtilbud til medlemmer, der 
bestiller for mindst 50 - kroner bøger.
Eksempelvis kan nævnes

Hanne Poulsen: JES JESSEN - maleren fra 
Åbenrå. Pris 31- kr. Medl.pris 18.- kr. 
Midlertidig favørpris 12.50 kr.

J. N. H. Skrumsager: ANE MARIE 
SKRUMSAGER. 21.- kr. Medl.pris 12.- kr. 
og favørpris 8.50 kr.
Hakon Gjessing: DRENGEÅR OG MAND
DOMSVIRKE I TØNDER. Pris 22.- kr. 
Medl.pris 12.50 kr. og favørpris 8.50 kr.
I. J. 1. Bergholt: PLIGTENS VEJ. Pris 22.- 
kr. Medl.pris 12.50 kr. og favørpris 8.50 kr.

Men der er mange andre at vælge imellem. 
Ekspeditionen, Landsarkivet, Haderslevvej, 
6200 Åbenrå, telefon 046 2 46 83, giver 
alle oplysninger og sender efter anmodning 
fuldstændig bogliste.

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.



Fru Anna M. Friis (1872-1961), der boede på 
Hospitalet i Tønder, var en af de sidste, der 
som barn var med til at bære Tønder-kniplin
gernes traditioner videre, og som klart kunne 
huske barndommen, hvor tiden deltes mellem 
knipling og skolegang, mens leg var ukendt.

Kniplebrædtet har tilhørt hendes mands mo
ster i Ellum, og det er dennes knipling, Rosen
mønsteret, der sidder på brædtet.

1 dag er kniplebrædtet et museumsstykke - 
det tilhører Tønder Museum. Foto 1957.

Det 19. Nordiske Etnolog- og Folke
mindeforskermøde med tema grænser
I anledning af kongressen i Sønderborg 22- 
27. august 1972 bringer Sønderjysk Måneds
skrift en oversigt over institutioner, hvor 
man har resultater af etnologisk og folklori
stisk betonede aktiviteter vedrørende græn
selandet.

Listen gør ingenlunde fordring på at være 
komplet, men den er ganske repræsentativ 
for mulighederne for at få at vide, hvor man 
kan søge bestemte emner.

Institutionerne er uden hensyn til institu

tionernes art opført i alfabetisk orden i to 
grupper, en nord for og en syd for grænsen.

De enkelte bidrag, der næsten alle er for
kortede af pladshensyn, kan suppleres ved 
henvendelse til den, hvis navn står efter 
institutionsnavnet; det er ikke altid lederens 
navn, der er anført, lige som telefonnumrene 
også kun er kontaktnumre, ikke altid insti
tutionens.

Telefon-områdenumrene kan ikke anven
des ved samtaler over grænsen. Fra de nord
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slesvigske områdecentraler (044), (046) og 
(047) kan man selv dreje visse områder syd 
for grænsen. Nærmere oplysninger fås hos 
den stedlige danske central.

De fleste institutioner udgiver publikatio
ner, enten periodiske eller enkeltskrifter, 
eventuelt foreligger der førere for museerne. 
Vedrørende arkiver syd for grænsen kan 
henvises til fortegnelsen i G. E. Hoffmann: 
Archiv gut schütz und Archivpflege in Schles
wig-Holstein.

Endvidere henledes opmærksomheden på 
Christian-Albrecht-Universität, 23 Kiel, Ols
hausenstr. 40/60, hvor man på Nordisches 
Institut, Skandinavien- und Ostseeraumfor
schung, Sonderforschungbereich 17, beskæf
tiger sig med skandinavisk historie og kultur 
i videste forstand, herunder også folklore og 
navneforskning m. v.

1. Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv 
2. Augustenborgs tuen
3. Brandværnsmuseet i Christiansfeld
4. Bredebro kommunes hist, samlinger
5. Brændstrup Hjemstavns Arkiv
6. Dansk Folkemindesamling
7. Den antikvariske Samling i Ribe
8. Frilandsmuseet
9. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg

10. Haderslev byhistoriske Arkiv
11. Haderslev Museum
12. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg 
13. Historiske Samlinger for Sønderjylland 
14. Historisk Forening for Skærbæk 
15. Historisk Institut ved Københavns

Universitet
16. Historisk Institut ved Århus Universitet
17. Institut for jysk Sprog- og Kultur

forskning
18. Landbrugsmuseet
19. Landsarkivet for de sønderjyske lands

dele
20. Lille Kolstrupgård-samlingen
21. Museet i Jels
22. Lokalhistorisk Samling, Rødding Kom

mune

23. Museet på Koldinghus Slot
24. Museet på Sønderborg Slot
25. Nationalmuseet, 1. afdeling
26. Nationalmuseet, 3. afdeling
27. Nationalmuseet, Den kongelige Mønt- 

og Medaljesamling
27a.Sanghistorisk Arkiv
28. Skodborg Hjemstavnskreds
29. Sønderborg byhistoriske Forening
30. Sdr. Hygum Hjemstavnsarkiv
31. Toftlund før og nu
32. Tøjhusmuseet
33. Tønder Museum
34. Aabenraa byhistoriske Forening
35. Aabenraa Museum
36. Altfriesisches Haus, Sild
37. Altonaer Museum
38. Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
39. Detlefsen Museum
39a.Ditmarscher Landesmuseum
40. Dr.-Carl-Haeberlin Friesenmuseum
41. Eiderstedter Heimatmuseum
42. Friesisches Museum, Nibøl
42a.Heimatmuseum Hohenwestedt
42b.Heimatmuseum Prinzesshof
42c. Heimatmuseum Kellinghusen
43. Honkens Warf mit Friesenstube
44. Königspesel
45. Museum für Dithmarscher Vor

geschichte und Heider Heimatmuseum
46. Namenforschung (Landesarchiv Schles

wig-Holstein)
47. Nissenhaus Husum
48. Nordfrisisk Institut
49. Ostenfelder Bauernhaus
50. Rendsburger Heimatmuseum
50a.Roter Haubarg
51. Schleswiger Stadtarchiv
52. Schleswig-Holsteinisches Landes

museum
53. Stadtarchiv Flensburg
54. Städtisches Museum Flensburg
55. Städtisches Museum Schleswig
56. Sylter Heimatmuseum
57. Textilmuseum, Neumünster
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1. Arbejderbevægelsens Bibliotek 
og Arkiv (aba)
Rejsbygade 1, Folkets Hus 
1759 København V 
Tlf. TR (0138) 1522

Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv har 
siden 1909 samlet materiale om den danske 
arbejderbevægelse, for hvis historie institu
tionen er det centrale studiearkiv, aba er 
blevet et vigtigt led i det danske biblioteks
system, og bibliotekets henved 50.000 bøger, 
pjecer og tidsskrifter står gratis til rådighed 
for offentligheden.

aba har store samlinger af fagblade og 
tidsskrifter, betydelige arkivsamlinger af fag
lig og politisk karakter, herunder båndopta
gelser. En række fremtrædende personer in
den for arbejderbevægelsen har givet deres 
private arkiver til aba. Man råder over pro
tokoller, årsberetninger og jubilæumsskrifter 

fra mange foreninger og organisationer, en 
meget omfattende billedsamling, samt mar
kante ting til belysning af arbejderbevægel
sens historie f. eks. faner, emblemer m. m. 
Endelig har aba gode internationale kontak
ter og fremskaffer materiale fra tilsvarende 
udenlandske arkiver i det omfang, der ikke 
findes i aba's egne samlinger.

aba råder over væsentlige samlinger til be
lysning af arbejderforholdet i Nord- og Syd
slesvig; periodemæssigt strækker materialet 
sig fra 1898—1957. Der er stof til belysning 
af de rent organisatoriske forhold, men sær
ligt vedrørende socialdemokratiernes forhold 
til de nationale spørgsmål. Vedrørende de 
enkelte arbejderes levevilkår er materialet 
beskedent.

Korrespondancer udgør meget af materia
let; endvidere er der mange udklipssamlin
ger, tidsskrifter, tryksager o. lign, samt ar
kivalier fra arbejderorganisationer.

2. Augustenborgstuen
Overassistent Hans Lind
Mosevænget 9 
6440 Augustenborg 
Tlf. (044) 7 11 20

Augustenborgstuen er under opbygning. Der 
indsamles fotografier, billeder og film fra 
Augustenborg kommune.

Senere er det hensigten at supplere med 
ting, der har tilknytning til hertugbyen 
Augustenborg, samt biografier over gamle 
Augustenborg-slægter.

3. Brandværnsmuseet
Christiansfeld
Salgsinspektør S. Boye Nielsen
Nørregade 16, Christiansfeld
Tlf. (045) 6 12 24

Museet er grundlagt af S. Boye Nielsen, som 

også har stået for indsamlingen af de mange 
effekter; samlingerne består af 26 gamle 
sprøjter suppleret med et righoldigt udvalg 
af alle slags brandværnsudstyr.

Ved indvielsen i 1966 blev museet over
givet til de frivillige brandkorps i Sønder
jylland.

4. Bredebro kommunes 
historiske samlinger
Gårdejer Søren Nissen, Harres 
6261 Bredebro
Tlf. (047) 4 13 51

Der findes ikke en egentlig samling, men en 
del historisk materiale er indsamlet og op
bevares, således afskrifter af grande-proto
koller og Schulchronik, sognekronikker, op
lysninger om gårde og deres beboere, by- 
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planer og kort, postkort, enkelte gamle ma
lerier og meget andet, der belyser kommu
nens historie. Specielt må nævnes Hansigne

5. Brændstrup Hjemstavns Arkiv
Fr. Johansen
Brændstrup. 6510 Gram
Tlf. (048) 2 17 03

I Brændstrup Hjemstavns Arkiv opbevares 
blandt andet gamle ejendomskontrakter og 
gamle kommuneprotokoller fra tiden indtil 
1920, hvor Brændstrup blev lagt ind under 
Rødding kommune.

6. Dansk folkemindesamling
Arkivar mag. art. lørn Piø
Birketinget 6
2300 København S
Tlf. (01) 58 58 00

Folkemindesamlingens virksomhedsområde 
er traditionsindsamling, forskning og infor
mation inden for de etnologiske discipliner: 
folkloristik, folkemusik og musiketnologi.

I institutionens arkiv findes en lang ræk
ke store og små samlinger af originalopteg
nelser fra Slesvig, og det er muligt at finde 
frem til disse samlinger gennem det topo
grafiske nummersystem, som anvendes ved 
flere af vore kulturinstitutioner. Hans Elle
kilde, tidligere arkivar ved Folkemindesam
lingen og en stor kender og begejstret elsker 
af al slesvigsk folketradition, har i en utrykt 
beskrivelse af institutionen skrevet om dette 
topografiske system:

»Hvornår og af hvem Sønderjylland er 
blevet nummereret ved jeg ikke. Nummer
rækken er trykt af August F. Schmidt i Søn
derjyske Årbøger 1931. Dette system er byg
get på den gamle udgave af Trap før 1864 
og har den hovedfejl, at det ikke samler 
Nordslesvigs sogne fra Kongeå til Skelbæk i 

og Hans Lorenzens hjem med væveskole, 
kniplinger, etc., der periodevis er tilgænge
ligt for offentligheden.

Endvidere ejendoms- og slægtsberetnin
ger, dels nedskrevne, dels indtalt på bånd 
(om Hundebøl af H. M. Holst og Søren Fin
nemann, Th. Seeberg om egen slægt og fa
milien Hans Gejl-Lunds stamtavle).

Der er diverse papirer fra den tid, da 
Brændstrup var godskommune under Gram 
gods (tiendeafløsning etc.), en del avisudklip 
af lokal interesse, postkort samt fotografier 
af samtlige gårde og huse, fotograferet i 
1966.

eet system og Sydslesvigs sognenumre i et 
derpå følgende nyt system. Sydtønder amt 
syd for grænsen skiller på en uheldig måde 
de nordslesvigske amter Tønder og Åbenrå 
amt fra hinanden. Ulemperne ved den søn
derjyske topografering kan særlig studeres 
i Aug. F. Schmidt: Danmarks Kæmpesten 
(Kbh. 1933), som rummer sønderjysk folke
mindestof fra både Nord- og Sydslesvig. 
Men den sønderjyske topografering har to 
lyspunkter: Sønderjylland som helhed fra 
Kongeå til Ej der har det smukke topografi
nummer 3000 og alle sønderjyske sogne har 
numre som begynder med 3.«

I det følgende vil vi ikke give en topo
grafisk oversigt over, hvad vi har af folklo
ristisk traditionsstof fra Slesvig, men der
imod en i princippet kronologisk oversigt. 
Vi vil følge folkemindeindsamlingen i Sles
vig fra dens begyndelse og op til vore dage, 
idet vi dog udelukkende tager vort udgangs
punkt i det originalmateriale, der findes i 
Folkemindesamlingens arkiver. Vi nævner 
således kun de samlere, hvis materiale man 
nu kan finde i Folkemindesamlingen.

De første indsamlinger af folkloristisk 
traditionsstof blev - som bekendt - sat i 
gang af Svend Grundtvig, N. F. S. Grundt
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vigs søn, i begyndelsen af forrige århundre
de - han der i 1848 meldte sig som frivillig 
i kampen mod tyskerne.

I Nordslesvig har interessen for Grundt
vigs projekt folkeminder meget stor. Adskil
lige gårdejere, møllere, lærere, præster og 
degne, studenter og seminarister meldte sig 
allerede i 1830'erne og 1840'erne, og takket 
være dem har vi i dag en meget betydelig, 
ældre samling af sagn og viser, skikke og 
overtro, eventyr og historier fra Nordslesvig.

Fra Sydslesvig fik Svend Grundtvig kun 
få henvendelser, men de få han fik skulle til 
gengæld vise sig at blive nogle af de mest 
betydelige inden for folkemindeforskningen 
i det hele taget.

En af kontakterne var med Jens Madsen, 
der var lærer i Ellund i Hanved sogn ved 
Flensborg fra 1858 og til han blev afsat af 
tyskerne i 1864. En anden var med H. F. 
Feilberg, der blev kapellan i Store og Lille 
Solt i Angel i 1856. Det var iøvrigt Feilbergs 
sognepræst Eiler Hagerup, der allerede var 
samler for Grundtvig, der opfordrede ham til 
at begynde et etnologisk-folkloristisk felt
arbejde. Feilberg var kun et års tid hos Ha
gerup, men han fortsatte sine indsamlinger, 
da han kom til Mellemslesvig, først som 
sognepræst i Valsbøl fra 1857, siden i Store 
Vi fra 1862. Også han blev afsat af tysker
ne, og fra 1869 var han præst i Brørup ved 
Kongeåen. I 1892 flyttede han til Askov, 
hvis højskole han igennem flere år havde 
haft tilknytning til, ikke mindst med Poul 
Bjerge og Marius Kristensen, der begge var 
samlere til Grundtvig.

I Feilbergs arkiv i Folkemindesamlingen 
findes meget stor af interesse for studiet af 
folkekulturen i Slesvig, heriblandt en del 
materiale, som er indsamlet af andre end 
Feilberg selv, f. eks. en samling »sproglige 
og folkloristiske optegnelser fra Nordvest- 
Slesvig«. Samleren, lærer M. J. Skov i Øster- 
Åbølling kalder dem for »Pillemad«.

Feilberg fik tidligt kontakt med køben
havneren Axel Olrik, som i 1888-89 foretog 

nogle rejser til Slesvig for at optegne folke
minder. Nogle år efter kom imidlertid den 
jyske lærer Evald Tang Kristensen fra Vejle 
på besøg på Askov. Det var i 1894 — to år 
efter at Feilberg var flyttet dertil. Tang Kri
stensen fik en række adresser på fortællere 
og sangere, han med held kunne besøge un
der sit feltarbejde i Nordslesvig. Gennem 
hans såkaldte »Dagbøger« — de indeholder 
hans originaloptegnelser i den rækkefølge de 
er nedskrevet, men er ikke egentlige dagbø
ger - kan man følge ham på hans rejser i 
Nordslesvig i 1894,1901,1902, 1903, 1904, 
1906 og i 1919. Det er et meget betydeligt 
materiale, nedskrevet mens folk sang og for
talte for ham. Han brugte en hjemmelavet 
form for stenografi, som kun kan læses efter 
nogen træning.

Evald Tang Kristensen, H. F. Feilberg og 
Axel Olrik stod bag oprettelsen af Dansk 
folkemindesamling i 1904, hvortil der igen
nem årene er indkommet store samlinger fra 
både Nord- og Sydslesvig. Mange samlere 
kunne nævnes, men én bør fremhæves: det 
er Andreas Lorenzen, der var arbejdsmand i 
Damholm, Havetoft sogn i Vestangel. Hans 
slesvigske optegnelser fra 1930'erne og 
40'erne hører til de bedste fra vort århun
drede i tiden før båndoptageren kom i brug 
i midten af 1950'erne. Hans optegnelser fin
des ikke i én stor samling for sig selv, men 
de er indordnet i Folkemindesamlingens øv
rige samlinger af Sagn og Tro, Viser, Even
tyr, Ordsprog, Rim og Remser, Lege, Fester 
og Folkeliv.

Det hører i høj grad til Hans Ellekildes 
fortjenester, at han inspirerede Andreas Lo
renzen til dennes feltarbejde, og nævnes må 
det, at den væsentligste del af, hvad Folke
mindesamlingen har fra Angel og fra Got- 
torp, Husum og Ejdersted amter skyldes den
ne ene mand.

Blandt de slesvigske arkivalier, der er ind
kommet til Folkemindesamlingen, kan næv
nes Hans Bennetzen: Erindringer fra Nord
slesvig (især fra Gram og omegn), C. P. Jo- 
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hannsen: Folkelivsskildringer fra Abild i 
Sønderjylland, Carl Ludvigsen: Sønderjyske 
Folkesagn, Emil Lund: Fortidsskildring fra 
Sønderjylland og Henrik Ussing: Folkemin
der fra Als.

Efter 1960 har Folkemindesamlingen fået 
en række kontakter i Slesvig bl. a. gennem 
radioserierne Folk Synger og Danmark 
Rundt i Sagn og Tro.

I samarbejde med Historisk Samfund for 
Sønderjylland og Tønder statsseminarium 
har Folkemindesamlingen foretaget en un
dersøgelse af traditioner i Emmerlev by i 
Emmerlev sogn nord for Højer. Et meget

7. Den antikvariske samling 
i Ribe
Antikvar Mogens Bencard
Overdammen 10.6760 Ribe
Tlf. (05) 42 08 14

Museet er oprettet i 1855, og er i dag lands
delsmuseum for Ribe amt. Samlingen har til 
huse i »Hans Tavsens Hus«, hvor de old- 
historiske og de middelalder-arkæologiske 
udstillinger findes, i »Porsborgs Kælder«, 
hvor der findes renaissance-møbler o. lign, 
fra egnen, samt i »Quedens' Gaard«. Sidst-

8. Frilandsmuseet
Nationalmuseets 7. afdeling 
Museumsinspektør Peter Michelsen 
Kongevejen 100.2800 Lyngby 
Tlf. (01) 85 02 92

Imellem de ca. 40 landbobygninger (eller 
bygningskomplekser), som er anbragt i Fri
landsmuseets område ved Sorgenfri, findes 
også et antal bygninger fra Slesvig, nemlig:

Hus fra Ødis Bramdrup (altså et af de 
otte sogne). Lille enlænget hus med beboelse 
og stald. Huset har i tidens løb været beboet 
af småhusmænd med skiftende håndværks- 
og husflidserhverv. Ved genskabelsen i mu

stort materiale er blevet indsamlet, bl. a. da 
Inger Vibe-Petersen fra Folkemindesamlin
gen blev udstationeret i 1966 i Emmerlev i 
2 måneder som »hjemlig etnograf«.

Litteratur:

Aug. F. Schmidt: Om de sønderjydske Folkeminder, 
i: Sønderjydske Arbøger 1930, s. 41-49.

Topografisk ordning af Danmarks egne med alfabe
tisk nøgle. Revideret og afskrevet 1967 ved Age 
Skj elborg, Dansk Folkemindesamling, København 
1967.

Manuskripter og arkivalier i danske samlinger ... 
ved Helle Linde og Anker Olsen, Dansk Historisk 
Fællesforening, 1968, s. 24-26.

nævnte, som er Samlingens hovedsæde, er 
en købmandsgård, hvis ældste fløj rummer 
restaureret interiør fra opførelsestiden om
kring 1580. Hovedfløjen mod gaden er op
ført 1790 og har samtidigt trapperum, samt 
sal og flankerende kabinetter. Den yngste 
fløj er fra 1865 og rummer køkken, pige
kammer, vaskehus samt havestue. Nyere 
tids indsamlinger og undersøgelser er fore
gået i Ribe-området, fra ældre tid findes og
så en del genstande fra det vestlige Sønder
jylland, fortrinsvis fra den »finkulturelle« 
bondekultur.

seet er gengivet et stadium med skomager
værksted.

Gård fra Toftum, Rømø. T-formet gård
anlæg med bolig og udlænger. Både den er
hvervsmæssige baggrund og husets udstyr 
er præget af den rolle, søfart har spillet på 
Rømø.

Gård fra Sønder Sejerslev, Emmerlev sogn. 
Stort gårdanlæg, hvor boligen er præget af 
forholdsvis velstand og udlængerne af stude
avlen som det væsentlige grundlag for går
dens økonomi.

Hus fra Nørre Sejerslev, Emmerlev sogn. 
Lille hus med bolig, stald og aftægtsbolig. 
Udtryk for beskedne økonomiske forhold, 
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som rettes op ved deltagelse i egnens karak
teristiske husflid, fremstilling af kniplinger. 
I huset har der i en periode været kniple- 
skole.

Gård fra Ostenfeld. Et såkaldt hallehus, 
som er udstyret således, at det repræsenterer 
et velhavende gårdmandsmilieu.

Gård fra Ejdersted. Stort gårdanlæg af 
heuberg-type liggende på et varf. Gården er 
udstyret således, at den repræsenterer et vel
havende marskbondemilieu.

Medens de ovennævnte bygninger repræ
senterer anlæg, der i driftsmæssig henseende 
er fuldstændige, d.v.s. at både bolig og øko
nomibygninger er genskabt på museet, fin
des her desuden en isoleret lade uden de 
bygninger, den har hørt sammen med. Det 
drejer sig om:

Lade fra Grønningehoved, Vejstrup sogn, 
(altså et af de otte sogne). Lade i bulkon-

9. Fiskeri- og Søfartsmuseet 
Saltvandsakvariet. Esbjerg 
Akvariebiolog H. Meesenburg
6700 Esbjerg Tlf. (05) 15 06 66

Museet foretog i 1963 i Rudbøl en kortvarig 
undersøgelse vedrørende marskbåde, brugen 
af disse samt deres betydning i samfærdsels- 
og erhvervsmæssig henseende før og efter 
Tøndermarskens afvanding omkring 1930. 
I 1969 blev undersøgelsen genoptaget på 
begge sider af grænsen i området mellem 
Rudbøl i nord, Nykirke i syd, Klangsbøl i 
vest og geestkanten i øst, omfattende mar
skens bådformer og deres konstruktion, bå
debygning og bådebyggere, sejlsyning og 
sejlmagere. Endvidere bådenes fremdrivning 
(stagning, roning og sejlads for sejl), samt 
deres betydning for den daglige person- og 
varetransport. Endelig beskæftigede under
søgelsen sig med de erhvervsformer, der 
havde båden som forudsætning. Disse var 
husdyrhold (høet til dyrene hentedes i Guds- 

struktion.
Desuden har museet liggende magasineret 

bygninger eller dele af bygninger, alle util
gængelige for publikum. Det er meningen, 
at disse bygninger og bygningsdele - mere 
eller mindre suppleret med nyerhvervede 
bygninger fra området - i løbet af de kom
mende år skal genopstå i museumsparken 
som bygninger repræsenterende Nordøst- 
slesvig og Als.

Samtlige genopførte bygninger der er 
nævnt ovenfor (dog med undtagelse af bul
laden fra Grønninghoved) er udstyret med 
indbo og redskaber fra de pågældende egne.

En enkelt af de husflidsdemonstrationer, 
som i almindelighed finder sted i Frilands
museet, er knyttet til en sønderjysk bygning, 
nemlig forevisning af fremstilling af knip
linger, som foregår i huset fra Nørre Sejers
lev.

kogen, og køer og får transporteredes i båd), 
erhvervsmæssig indendigs fragtsejlads, rør
skæring og rørtransport, fiskeri, måttefrem
stilling af sumpplanter (som bjergedes fra 
båd), varesalg fra båd (brød, kartofler, gule
rødder), postudbringning m. m.

Der samledes desuden oplysninger om 
marskboernes drikkevandsforsyning og an
det vedrørende deres levevis.

Der er indsamlet genstande af følgende 
art: marskbåde, bådtilbehør, fiskeredskaber 
(ålejern, ålekamme, ruser, garn m. m.), be
klædning, måtter og andre genstande flettet 
af sumpplanter, rørsegl, apparat til skæring 
af tagrør på is, slæder, skøjter, springstok 
m. m.

Foruden dette målrettede undersøgelses- 
og indsamlingsarbejde (der planlægges pub
liceret omkring nytår 1973), er der foregået 
en mere generel indsamling af fiskeredska
ber inden for Vadehavet og ved fiskerlejerne 
i de østjyske fjordvande mellem Flensborg og 
Kolding Fjord.
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10. Haderslev byhistoriske Arkiv 
Socialinspektør Olav Christensen 
Rådhuset
6100 Haderslev
Tlf, (045) 2 65 05

Haderslev byhistoriske Arkiv hører til de 
ældste af landets nu mere end hundrede lo
kalhistoriske arkiver. Det blev oprettet den 
17. december 1946, da Haderslev byråd ved
tog at støtte arbejdet dels økonomisk og dels 
ved at overlade arkivet rådstuearkivets lo
kaler til foreløbig brug. Da disse lokaler er 
meget snævre, har arkivets virke i de for
løbne 25 år væsentlig kun bestået i at ind
samle arkivalier. Det synes dog nu at lysne, 
så også andre aktiviteter kan tages op, idet 
biblioteket i løbet af et års tid får nye loka
ler, hvor det også vil blive mulighed for 
husrum til arkivet, der så vil kunne blive 
mere aktivt ikke alene i indsamlingsarbejdet, 
men også på anden måde blivere mere udad
vendt.

Arkivets formål var at samle skrevne og 
trykte kilder samt billeder vedrørende Ha
derslev købstad, men er udvidet til at om
fatte den nuværende Haderslev kommune, 
der foruden den gamle købstad omfatter 
Haderslev herreds 10 sogne, Gammel Ha
derslev, Hoptrup, Vilstrup, Starup, Grarup, 
Halk, Øsby, Vonsbæk, Åstrup og Moltrup 
samt dele af Bjerning og Fj els trup sogne i 
Tyrstrup herred.

De indsamlede arkivalier omfatter for en 
meget stor del foreninger og institutioner, 
navnlig protokoller, men i mange tilfælde 
også andet materiale som korrespondancer, 
programmer, regnskaber m. v. og spænder 
over et ret bredt udsnit af foreninger m. v., 
nemlig:
Hjorte Apoteket 1583-1920.
Haderslev Bys Spare- og Laanekasse 

1819-1921.
Haderslev Slotsvandmølle 1827-1961.
Den Slesvig-Holstenske patriotiske Forening 

1845-1849.

Haderslev Håndværkerforening 1857-1948.
Haderslev Skydeselskab 1857-1925.
Gammel Haderslev Asyl 1863-1912.
Cathrine Asylet 1865-1942.
Til- og afgang i Haderslev By og Omegns 

Realskole 1871-1880.
Slagterlauget 1879-1889.
Haderslev Sangforening 1881-1940.
Gewerkschaftskartel 1898-1921.
Haderslev By og Amts Skomagerlaug 

1899-1949.
Understøttelsesforeningen og Alderdoms

hjemmet 1899-1964.
Snedkerforbundet 1902-1952.
Haderslev Fodboldklub 1906-1913 og 

1925-1970.
Haderslev Ungdomsforening 1908-1934.
Kommunalforeningen 1909-1914.
Sangkoret Harmonien 1910-1921.
Dansk Arbejderforening 1911-1919.
Det danske Spejderkorps. 1. Haderslev trop 

1919-1944.
Koncertforeningen 1920-1933.
Haderslev Korforening 1923-1968.
Kolonihaveforeningerne Ryesminde 1924- 

1934, Virkelyst 1924-1934, Fælleslykke 
1931-1951, Fremtidshåb 1934-1951, Bel- 
lahøj 1938-1953.

Foreningen af gamle elever fra Haderslev By 
og Omegns Realskole 1924-1926.

Den sønderjyske Borgerforening 1925-1952.
Femtende Juni-Foreningen 1927-1948.
Haderslev Automobilklub 1929-1967.
Haderslev Amts Frugtsalgsforening 

1934-1962.
Sygeplejeforeningerne Moltrup-Bjerning- 

Åstrup-Gl. Haderslev 1934-1971, Starup- 
Vilstrup-Gl. Haderslev 1934-1972. Øsby- 
Halk-Grarup 1949-1971.

Foreningen af Gottorpkammerater 1915-16, 
1935-1966.

Det unge Grænseværn, Haderslev, 
1936-1942.

Dansk Ungdomssamvirke 1940-1946.
Haderslev Børnefilmklub 1958-1963.

Samlingerne rummer desuden arkivalier 
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om en lang række enkeltpersoner i form af 
borgerbreve, svendebreve, diplomer, vandre- 
bøger, skudsmålsbøger, breve, optegnelser 
og erindringer m. m. Her skal kun nævnes 
dele af advokat Sophus Erichsens arkiv fra 
tiden 1882-1950 og proprietær Vilhelm 
Mussmanns arkiv vedr. Kehlet, medens erin
dringer findes fra redaktør Nis Petersen, 
provinsialskoleråd Julius Wassner og fattig
gårdsbestyrer Ferdinand Zimmermann samt 
viceskoleinspektør Jens Andersens optegnel
ser: Kordreng ved Vor Frue Kirke 1908-13, 
og endelig skatteopkræver Olesens manu
skript: Freiwillige Feuerwehr Hadersleben 
1882-1932 samt skatteinspektør Willy Rein-

11. Haderslev Museum
Arkæologisk landsdelsmuseum 
for Nordslesvig
Museumsinspektør Hans Neumann 
Åstrupvej 48. 6100 Haderslev 
Tlf. (045) 2 23 62

Haderslev museum, der indtil 1971 hed Ha
derslev Amts Museum, oprettedes i 1887 
som et hjemstavnsmuseum for den davæ
rende Haderslev kreds (det preussiske amt), 
som omfattede det senere Haderslev amt og 
den nordlige del af Tønder amt. I tiden indtil 
1920 har det vel bestræbt sig på at dække 
dette område, men efter Tønder museums 
oprettelse i 1923, og efter at forskellige ud
vekslinger med dette museum har fundet 
sted, er Haderslev museum, hvad folkekul
turen angår, repræsentativt for det tidligere 
Haderslev amt og Haderslev by.

I 1914 udvidedes museet med en frilands
afdeling og flyttede ud på Åstrupvej. Dette 
betød til at begynde med væsentlig bedre 
udstillingsmuligheder for den del af museets 
samlinger, der kunne være udstyr i disse 
huse, men frilandsafdelingen gav samtidig 
museet slagside til fordel for den østlige del 
af amtet, idet de tre af bygningerne, to huse 
og en bullade, var fra Haderslev næs. Resten 

manns meget omfattende dagbogsoptegnel
ser 1923-65.

I den topografiske afdeling findes der 
ejendomspapirer vedrørende en lang række 
af byens ejendomme og enkelte fra land
distrikterne, ligesom denne afdeling omfat
ter enkelte kort, hovedsagelig fra nyere tid.

Billedsamlingen er ret omfattende og tæl
ler nu op mod 5000 stk.

Avissamlingen omfatter 27 bind spredte 
årgange af forskellige Haderslev dagblade 
samt en række illegale blade og desuden en 
delvis registrering af dagbladet Dannevirke 
fra 1838 til op mod 1920, men de udskrevne 
kartotekkort er dog kun delvis ordnede.

af afdelingen, en rekonstruktion af et bul
hus og en stubmølle fra Rangstrup, kunne 
ikke opveje dette.

Hvad udstillingsmuligheder angår kom 
ikke blot vesteramtet, men også Haderslev 
købstad til kort, idet museet ikke havde go
de muligheder for at udstille ting derfra. 
Dette kunne kun ske lejlighedsvis og med 
begrænsede emner.

Hvad derimod samlingernes indhold an
går, er der samlet på en sådan måde, at de 
geografisk skulle dække Haderslev by og 
amt. Det er vel også forsøgt at få samlinger
ne til at dække alle samfundslag og at skildre 
alle udendørs og indendørs aktiviteter. Men 
bortset fra, at alle museer vist må erkende, at 
de er meget langt fra dette store mål, må det 
sikkert også indrømmes, at det overvejende 
er de etablerede, og især de veletablerede lag 
i befolkningen, som har kunnet yde deres 
bidrag, det vil sige embeds- og købmands
standen i byen og gårdejerne på landet. Nog
le håndværk er dog også således repræsen
teret, at det er muligt at indrette komplette 
værksteder, hvis pladsen engang tillader det.

Museet har i hele sin tilværelse lagt ho
vedvægten på arkæologisk virksomhed, hvil
ket sikkert har medvirket til at gøre indsam
lingen af historiske genstande mere uens-
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Bindingsværkshus fra Stevelt fra 
ca. 1800.
Haderslev frilandsmuseum.

artet. Men samtidig er sådanne genstands
grupper, som museet har haft særlig let ved 
at øge sin samling med, sikkert også karak
teristiske for egnens særlige kultur. Af så
danne genstandsgrupper kan fremhæves: 
udskårne og malede møbler fra 16- og 1700- 
tallet, empiredragter, sølvgenstande fremstil
let af Haderslevmestre mellem ca. 1700 og 
1870, private bogsamlinger og skolebøger, 
vogne og landbrugsredskaber og som nævnt 
forskellige håndværk. Disse kulturområder 
har museet et godt studiemateriale til og 
kunne illustrere ved særudstillinger, hvis 
pladsforholdene tillod det.

I de sidste 45 år er der fra museets side 
udfoldet en foredragsvirksomhed, som har 
været af stor værdi for museets kontakt med 
befolkningen. Det sker i de senere år som et 

led i museumsforeningens arbejde. Også ud
stillinger med kulturhistoriske emner er ble
vet yderligere belyst ved foredrag. Udenfor 
museet, i kulturelt interesserede foreninger 
over hele amtet holdes der foredrag og ar
rangeres der studiekredse, ligesom der, for 
museumsforeningen eller for andre kredse, 
arrangeres egnshistoriske udflugter.

En gang årligt, i begyndelsen af turist
sæsonen, holder »Folkedanserne for Haders
lev og omegn« opvisning på plænen i mu
seets frilandsafdeling, og i en pause under 
dansen demonstrerer folkedanserne gamle 
arbejder ude eller inde, eller man viser et 
gammelt håndværk. Ikke alle har set, hvor
dan man skor en hest, og meget få er klar 
over, hvordan et spindehjul fungerer.

Museumsforeningen har arrangeret en 
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stilekonkurrence blandt skolebørn og har 
ved denne og ved andre lejligheder uddelt 
bogpræmier til særligt interesserede unge.

Det har ovenfor været nødvendigt at skel
ne mellem, hvad museets samling omfatter, 
og hvordan det udstillede fremtræder for

12. Handels- og Søfartsmuseet 
på Kronborg
Museumsdirektør dr. phil.
Henning Henningsen
3000 Helsingør
Tlf. (03) 21 06 85

Museets maritime arbejdsområde dækker 
foruden det nuværende Danmark også her
tugdømmerne op til 1864. I museets samlin
ger findes en del skibsportrætter fra de for
skellige søfartsbyer og -egne i Slesvig, så
ledes især fra Åbenrå (Kinafarten) og Flens
borg (Vestindiefarten), men også fra Søn-

13. Historiske Samlinger 
for Sønderjylland
Landsarkivar Peter Kr. Iversen 
Landsarkivet, 6200 Åbenrå 
Tlf. (046) 2 27 04

Samlingerne, der har til huse på landsarkivet 
i Åbenrå, er oprettet af Historisk Samfund 
for Sønderjylland og indeholder bl. a. bånd
optagelser med traditionsstof, især af natio
nalpolitisk art, men også af almindelig folk
loristisk art. Der forefindes samlinger af vi-

14. Historisk Forening for
Skærbæk og Omegn
Advokat Svend Oksen
6780 Skærbæk
Tlf. (047) 5 13 18

Historisk forening for Skærbæk og omegn, 

den besøgende. Der vil ved alle museer være 
en sådan forskel, men i Haderslev er forhol
det særlig grelt, efter at dele af samlingen 
af sikkerhedsgrunde er pakket ned, og mu
seet fremtræder som et mindre brudstykke 
af, hvad det egentlig er.

derborg, Haderslev og de frisiske øer. Mu
seets kartoteker indeholder talrige arkivud
skrifter om fartøjer, skippere og skibsbyg
gere fra hertugdømmerne. Museets konser
vator Chr. Nielsen har opmålt en halv snes 
lokale småskibstyper fra Slien, Eckernførde, 
Flensborg fjord og Lillebæltsøerne. Materiale 
om kirkeskibsmodeller i slesvigske kirker er 
indsamlet.

Museets samlinger indeholder endvidere 
en del genstande og billeder af forskellig art 
fra området: nautiske instrumenter, skibs
ornamenter, flag, topografiske blade, doku
menter, portrætter o. lign.

ser, melodier og gamle skolebøger. Dette 
materiale er dog endnu ikke registreret og 
derfor vanskeligt tilgængeligt.

Samlingerne omfatter endvidere et bety
deligt billedarkiv på 25-30.000 stk. fotogra
fier og postkort. Billedarkivet omfatter i øv
rigt personbilleder, topografiske billeder og 
billeder af begivenheder. Der forefindes og
så en del negativer og film. Billederne er re
gistreret på sedler.

Nærmere oplysninger kan findes i Sønder
jysk Månedsskrift 1965, s. 23-24 og i de 
årlige beretninger i Sønderjyske Årbøger.

der blev stiftet i oktober måned 1967, har af 
Skærbæk kommune fået lov til at opbevare 
de genstande og det materiale, foreningen 
indsamler, og de gaver, der skænkes for
eningen, i tre lokaler i bygningen til et tid
ligere kommunekontor, beliggende i Kongs- 
mark på Rømø. I det ene rum er opbevaret 
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og opstillet hovedsagelig gamle landbrugs
redskaber. I det andet rum opbevares alt det 
skriftlige materiale, gamle billeder, protokol
ler m. v. og i det tredje rum er anbragt gam
le møbler, husgeråd og enkelte gamle drag-

15. Historisk Institut ved 
Københavns Universitet
Universitetslektor Jørgen Tvevad 
Bispetorvet 3. 1167 København K 
Tlf. MI (0154) 1066

Da de nationale modsætninger i 1848 ud
artede til en direkte borgerkrig inden for den 
dansk stats grænser, lod konsistorium ved 
Københavns Universitet udgive et stort og 
agigatorisk, men dog videnskabeligt samle
værk »Antislesvigholstenske Fragmenter«.

Blandt bidragene, de fleste af historisk og 
juridisk karakter, var et af den senere histo
rieprofessor C. F. Allen: »Om Sprog og 
Folkeeiendommelighed i Hertugdømmet 
Slesvig«. Og det er netop gennem behand
lingen af sprogforholdene, at faghistorikere 
er blevet inspireret til undersøgelser af fol
kloristiske og etnologiske forhold i Sønder
jylland. Så sent som i det allernyeste bind, 
fra 1972, af »Zeitschrift der Gesellschaft für 
Schleswig-Holsteinische Geschichte« er på
begyndt publiceringen af en dissertation af 
dr. Jochen Bracker, Kiel, om »Die dänische 
Sprachpolitik 1850-1864 und die Bevölke
rung Mittelschleswigs«.

Også andre end fagfolk i snævrere aka
demisk forstand har givet vægtige bidrag til 
skildringerne af den folkelige kultur syd for 
Kongeåen, således rigsarkivar A. D. Jørgen
sen, Franz von Jessen i sine håndbøger, 
Claus Eskildsen i sin agitatoriske grænselære 
og pressehistorikeren Svend Thorsen. Men 
en meget stor part af det sidste hundrede 
års forskning i hertugdømmets forhold er 
drevet af historikere, udgået fra eller virken
de ved Københavns Universitet, f. eks. den 
store »Sønderjyllands Historie« ved profes- 

ter. Det indsamlede stammer hovedsagelig 
fra landbohjem og landejendomme, belig
gende i Skærbæk kommune med de tidligere 
Rømø, Mjolden, Døstrup, Rejsby, Brøns og 
Vodder sogne.

sor Knud Fabricius m. fl. og kildeværkerne 
om det nordslesvigske spørgsmål ved pro
fessor Aage Friis og Povl Bagge. Oprettelsen 
af Arhus Universitet betød en overflytning 
af en del af forskningen vedrørende sønder
jyske problemer dertil, især inspireret af pro
fessor Troels Fink.

Der har været forsket og undervist i hi
storie ved Københavns Universitet fra længe 
før Holberg. Det Historiske Institut er imid
lertid af ganske ny dato, fra 1960'ernes be
gyndelse, da det stadigt stigende studenter
tal krævede en forbedret organisering af un
dervisningen. Forelæsninger, øvelser og bib
lioteksvejledning for studenterne er da også 
instituttets alt dominerende hovedopgave, 
og herunder lejlighedsvis gennemgang af 
problemer i Sønderjyllands historie. De en
kelte medarbejdere - professorer, lektorer og 
adjunkter - er tjenstligt forpligtede til at dri
ve studier. Men til fælles forskningsopgaver, 
styret af instituttet, har der endnu kun væ
ret små bevillinger og alt for lidt tid. Kun 
få af de publikationer, instituttet og dets 
medarbejdere i de senere år har udsendt, har 
haft direkte forbindelse med sønderjyske 
emner. De mange anmeldelser i »Historisk 
Tidsskrift«, som har hjemsted på instituttet, 
viser imidlertid, at man forsøger at holde 
sig orienteret også på denne front. De tre 
datterinstitutter, for samtidshistorie, for 
statskundskab og for økonomisk historie, 
har i deres arbejde den samme indstilling.

Det Historiske Institut ved Københavns 
Universitet råder over den største faglige 
bogsamling inden for det humanistiske ho
vedområde. Men særsamlinger som f. eks. 
den Regenburgske, hvorfra søsterinstituttet 
i Århus kan hente speciel orientering om 
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ældre, slesvigske forhold, har man ikke. Den 
brede, politiske interesse for forudsætninger
ne og udviklingen i Sønderjylland har gjort 
Folketingets Bibliotek til det mest praktiske 

arbejdssted, når man i København vil stu
dere de folkelige problemer ved mødet mel
lem dansk og tysk.

16. Historisk Institut 
ved Århus Universitet
Cand. mag. Erik Stenz
8000 Aarhus C
Tlf. (06) 13 6711

I tilknytning til Historisk Institut ved Århus 
Universitet drives der i disse år et forsk
ningsprojekt med henblik på de dansk-tyske 
grænseforhold i moderne tid. Midlerne til 
projektet er bevilget dels fra Statens sam
fundsvidenskabelige Forskningsråd, dels fra 
Danmarks udenrigspolitiske Institut. I cen
trum for projektets interesse står spørgsmå
let om grænsens stabilitet og de faktorer, der 
påvirker denne. Det er tanken med en række 
historisk-politiske undersøgelser - med sær-

17. Institut for jysk Sprog- og 
Kulturforskning
Århus Universitet
8000 Aarhus C
Tlf. (06) 13 61 88

Instituttet er et dialektforskningsinstitut 
som indsamler materiale fra hele Jylland, 
herunder også Nord- og Sydslesvig, med ud-

18. Landbrugsmuseet
Museumsassistent Johs. Lægdsmand
Gi. Estrup
8963 Auning Tlf. (06) 48 34 44

Landbrugsmuseet har ca. 100 genstande, alle 
benyttet i landbruget, fra Angel. De er, for 
de flestes vedkommende indgået hertil i 
1957, men er tidligere indsamlet af afdøde 

lig vægt på udenrigspolitiske aspekter - at 
give et bidrag til en løbende international 
forskningsdiskussion om den rolle, stats- og 
nationsgrænser spiller.

Som en slags aflægger af ovennævnte pro
jekt blev der i forbindelse med folketingsval
get i september 1971 med støtte fra det sam
fundsvidenskabelige forskningsråd gennem
ført en omfattende interviewundersøgelse i 
Nordslesvig. Der er her tale om et tværfag
ligt samarbejde med inddragelse af sociolo
gisk og datalogisk ekspertise. Gennem det 
herved tilvejebragte materiale vil man for
søge at tage stilling til spørgsmålet om det 
tyske mindretals sociale struktur samt til 
spørgsmålet om, hvilke faktorer, der betin
ger nationalt tilhørsforhold.

arbejdelse af en Jysk Ordbog for øje. Første 
hefte (a-ae) udkom 1970. Andet hefte vil 
udkomme efteråret 1972 eller foråret 1973.

Instituttet har dels ved spørgelister, dels 
ved båndoptagelser indsamlet en del stof fra 
Nord- og Sydslesvig. Endvidere har det vel- 
villigst fået kopier til ordbogsbrug af, hvad 
der på tilsvarende måde er indsamlet af In
stitut for Dansk Dialektforskning i Køben
havn.

museumsinspektør N. G. Heine, Landbrugs
museet, i forbindelse med museumsinspektør 
Raben, Sønderborg, hvor redskaberne vist
nok var opmagasineret nogle år, før de vide- 
resendtes til Landbrugsmuseet.

Nord for grænsen har vi genstande fra 
Tønderegnen, Haderslev og flere andre ste
der, ca. 50 ialt, og alle benyttede i landbru
gets tjeneste.
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19. Landsarkivet for 
de sønderjyske Landsdele 
Landsarkivar Peter Kr. Iversen 
Haderslevvej 45
6200 Åbenrå
Tlf. (046) 2 27 04

Til landsarkivet afleveres i henhold til gæl
dende love og bestemmelser sager fra stats
lige og kommunale myndigheder inden for 
området Kongeå til Skelbæk. Endvidere mod-

20. Lille Kolstrupgaard-samlingen 
Fysioterapeut Anne-Helene Michelsen 
Kolstrup 44, 6200 Åbenrå
Tlf. (046) 2 10 68

Samlingen af gamle arbejdsredskaber og 
bondemøbler på Li. Kolstrupgaard åbnede 
den 1. juni 1958. Samlingen består hoved
sagelig af arbejdsredskaber, bohave og gang
tøj fra Kolstrup, Løjt og Aabenraa's nærme
ste omegn, ting, der fortæller om bønders 
liv og virke ned gennem tiderne, lige fra den 
lille stensamling fundet på gårdens marker 
og den fine håndten fundet i haven til den 
gotiske kiste med firkløverbladet fra o. 1580, 
som nu står oppe på loftet. I stuerne står 
egekister fra renaissancetiden i det gamle 
interiør fra ca. 1747, med køkkenet, æ søn- 
derdørns (havestuen), æ nørdørns (daglig
stuen) og æ pessel (storstuen), hvor den 

tages arkivalier fra private personer og in
stitutioner. I begge kategorier af sager fin
des materiale af betydning for etnologer og 
folklorister.

Nærmere oplysning om landsarkivets ind
hold kan findes i Frode Gribsvad og Johan 
Hvidtfeldt: Landsarkivet for de sønderjydske 
Landsdele. En oversigt. (VA VI), 1944, 
216 s.

Beretninger vedr. landsarkivet i Sønder
jydske Årbøger og Fortid og Nutid.

gamle ligdør endnu sidder i vestgavlen. I 
standkisterne og i skabene er opbevaret en
kelte fine kjoler fra 1830 tilligemed en del 
dagligtøj både af vadmel og hørlærred. For
uden skjorter og særke findes et par origi
nale blålærreds arbejdsbukser til mænd kal
det »stormbukser«, og 2 hvide hørlærreds 
høsttrøjer til kvinder; begge dele skåret og 
syet i ganske bestemte mønstre, der peger 
langt tilbage i tiden.

Der har været holdt udstilling over føl
gende emner: Sønderjysk pottetøj fra Åben
rå og omegn, Festdragt og arbejdstøj som 
bønder brugte det, Lysedypning og lysesta
ger, Hørrens dyrkning, forarbejdning og 
brug på sønderjyske gårde, Sønderjysk slag
temad og gamle siagteskikke og Sønderjysk 
bagværk fra den tid, man ikke kendte til 
kagetallerkener.

21. Museet i Jels
Lærer O. Finnemann
Kløvervej 4, 6571 Jels 
Tlf. (045) 5 23 56

Museet i Jels er ikke noget egentlig museum, 
men en samling på skolens loft, og den har 
sidst været brugt som undervisnings- og 
eksamensemne for en 10. klasse. Museet har 
mange ting, der blev indsamlet i en periode 
på et par år for ca. 10 år siden, hvor en 

gruppe af lærere arrangerede en temmelig 
stor egnsudstilling.

Samlingen indeholder landbrugsredska
ber, hvoraf det ældste stykke vel er hjul
ploven, og håndværkerredskaber samt diver
se arkivalier (dokumenter og bøger). Eksem
pelvis: Redskaber til tørvefremstilling og til 
tagtækning. En lang række af landbokvin
dens redskaber. Et bødkerværksted og værk
tøj fra et drejerværksted, et smedeværksted, 
et sadelmager- og et snedkerværksted.
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Samlingen dækker et snævert område om
kring Jels, og den giver et godt indblik i,

22. Lokalhistorisk Samling
Rødding Kommune
Bibliotekar Niels K. Kragh Nielsen
Rødding bibliotek, Kongevej
6630 Rødding
Tlf. (048) 412 88

23. Museet på Koldinghus Slot
Magister Sigvard Skov
6000 Kolding
Tlf. (05) 52 25 02

Museet blev stiftet i 1890 med det formål at 
istandsætte det brændte slot, Koldinghus, og 
indrette det til museumsformål.

Blandt de samlinger, der indgik i det nye 
museum, var købmand Thomas Petersens 
oldsagssamling. Thomas Petersen var født i 
Grønholt i Angel i 1831, og hans samling 
indeholdt følgelig adskillige oldsager fra 
Sønderjylland ned til Danevirke.

For den historiske tid betragtede man ind
til 1920 hele Sønderjylland og ikke blot de 
otte sogne, som museets naturlige virkefelt. 
Adskillige sønderjyske renaissancemøbler 
kom derfor til Koldinghus. Et særegent styk
ke var den stue fra Løjt, der for nogle år 
siden kom til Åbenrå Museum, nok et rime
ligere hjemsted for dette værdifulde interiør.

Oberst Otto Vaupell var født i Kolding 
1823 og havde deltaget med hæder i begge 
slesvigske krige. Hans samling af håndgri
belige mindre blev grundlaget for museets 
krigsmindesamlinger. Da våbenbrødrene i 
Haderslev ikke havde nogen mulighed for at

24. Museet på
Sønderborg Slot
6400 Sønderborg
Museumsinspektør Jørgen Slettebo
Tlf. (044) 2 25 39

hvordan man arbejdede for omkring hundre
de år siden.

Arkivet oprettet for kort tid siden. Samlin
gen endnu meget beskeden (200 fotografier 
+ bøger og artikler). Vi arbejder i første 
omgang med oversigter over litteratur om 
Rødding kommune og over de arkivsager, 
som de enkelte hjemstavnskredse har ind
samlet.

folde deres fane ud under fremmedherre- 
dømmet, sendte de den til Koldinghus, hvor 
den blev begyndelsen til en omfattende 
fane- og flagsamling, herunder de fire flag 
fra C.I.S. i 1920, nemlig det engelske, det 
franske, det norske og det svenske flag, der 
havde vajet over Hotel Flensburger Hof.

I fortsættelse af krigsmindesamlingerne 
ligger minderne om Genforeningen i 1920, 
herunder en omfattende samling af afstem
ningsplakater og propagandalitteratur. En 
væg fra en tysk barak i Skodborg dekoreret 
af en landstormsmand med en kopi efter 
Dürer i 1917, en række tyske våben m.v. er 
hovedstykkerne fra 1. verdenskrig.

Genforeningsfestlighederne i 1920 slutte
de iøvrigt med et bal på Koldinghus den 17. 
juli, hvori deltog kronprins Frederik (IX) og 
prins Knud.

På kunsthåndværkets område er en række 
sønderjyske sølvsmede repræsenteret på Kol- 
linghus, ligesom også fajancerne fra hertug
dømmernes fabrikker hører til de foretrukne 
samleområder. På kunstens område har er
hvervelserne været mere sporadiske; men 
der kan fra hertugdømmerne dog nævnes 
Jurian Ovens, P. Kannstein, L. Gurlitt og 
Jes Jessen.

Museet på Sønderborg slot er grundlagt som 
en hjemstavnssamling i 1908 af Historisk 
Samfund for Als og Sundeved. Museet vok
sede hurtigt, især for de historiske samlin
gers vedkommende. Således lykkedes det i 
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1914 at sikre et stort antal uniformer, våben 
og billeder fra krigen 1864, og senere fort
satte man med samlinger fra verdenskrigen 
og Genforeningen og fra egnens kultur
historie.

I 1946 åbnedes en samling fra anden 
verdenskrig, i 1956 modtog kunstafdelingen 
selvstændig statsanerkendelse og i 1968 på
begyndtes etablering af en mønt- og me- 
daillesamling. Museet er statsanerkendt som 
kulturhistorisk landsdelsmuseum for Nord
slesvig for historisk tids vedkommende, og 
det består nu af flg. fem afdelinger, fastlagt 
i vedtægternes § 1 :

1. Sønderjyllands historie.
2. By- og egnshistorie (Als, Sundeved og 

Sønderborg).
3. Lokal kunst og ældre sønderjysk kunst. 
4. Sønderjysk mønt- og medaillesamling. 
5. Sønderborg slots bygningshistorie.

Siden restaureringen af Sønderborg slot blev 
påbegyndt i 1964 har størstedelen af sam
lingerne imidlertid været nedpakkede og kun 
anvendt i skiftende udstillinger. Kun de hi
storiske afsnit vedrørende de slesvigske krige 
og de to verdenskrige har konstant haft stør
re samlinger udstillede, idet hensynet til det 
meget store antal lejrskoler, der sikrer mu
seet et årligt besøg af skoleelever på over 
20.000, her har været afgørende. I flere år 
bestod udstillingerne fra de kulturhistoriske 
samlinger derfor kun af enkelte kister og 
stole, et par standure og nogle montrer med 
fajancer, glas, tin og kobber foruden et par 
figurer i egnsdragter.

Først i sommeren 1971 udvidedes de kul
turhistoriske udstillinger. I anledning af 
Sønderborg Skipperlaugs 400-års jubilæum 
arrangeredes en stor udstilling »Sønderborg 
Søfart 1571-1971«, der er blevet stående 
også i år. Her vises laugets klenodier med to 
silkebroderede bannere fra 1614, et sølvbæ
ger fra 1672, en laugskiste fra 1688 og et 
udvalg af laugets protokoller og dokumen
ter. Hertil kommer en omfattende samling 

genstande, der fra det fjerne er bragt hjem 
til Sønderborg af søfolk fra byen.

Til udstillingen er desuden udarbejdet en 
række plancher, der fortæller om laugets hi
storie, dets rettigheder og virksomhed for
uden om dets fester med spisekort og danse
følge, om søfart fra Sønderborg, både mere 
lokalt og på verdenshavene, om skibsbyggeri 
i Sønderborg fra renaissancen til i dag og om 
havnen og dens virksomhed.

I foråret 1972 har museet åbnet yderligere 
en kulturhistorisk udstilling. Her vises i det 
ene rum forskellige malede møbler og dele 
heraf fra tiden 1760-1830 og i det andet 
rum nogle ældre, umalede møbler, især fra 
1600-tallet. I en stor montre er sammenstil
let eksempler på hjemligt lertøj fra hele 
Nordslesvig og importeret keramik fra Eng
land, Tyskland og Holland. En anden stor 
montre sammenstiller kniplinger fra Vest
slesvig med tyllesbroderier fra Østslesvig 
og viser desuden en del sølvtøj, især hoved
vandsæg i typisk udformning fra Sønder
borg, Tønder og Åbenrå.

Til understregning af det tema, der anslås 
i de udstillede genstande, nemlig de mange 
lokalforskelle, der kan påvises indenfor fol
kekulturen i Slesvig, er udarbejdet en række 
plancher. I det første rum vises således 
nogle af landsdelens historiske delinger, 
overfor ses de geologisk og landbrugsmæs
sigt betingede delinger og endelig vises nogle 
af landsdelens sproggrænser. I hovedrummet 
er en planche, sammenstillet af Claus Eskild
sens analyse af slægtskabsforbindelserne i 
fire slesvigske landsogne og en stor planche, 
der på grundlag af R. Mejborgs værk om 
bondegårde i Slesvig viser billeder fra de 
enkelte egnes byggeskik. Endelig er der gjort 
et første forsøg på at afgrænse sønderjyske 
guldsmedes og maleres virkeområde; ud
gangspunktet er Sigurd Schoubyes undersø
gelser over kirkesølv, udført af Tønder-guld
smede, og plancherne viser, til hvilke sogne 
de enkelte købstæders guldsmede og malere 
har leveret kirkeinventar.
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Chr. Petersen, skibsreder og købmand i Sønderborg, lod lave dette billede 
af alle sine skibe, samlede på rheden ved Cuxhaven. Ved hvert skib lod han 
skrive, hvortil de sejlede (Kinakysten, Middelhavet, De vestindiske øer). 
Tilhører Museet på Sønderborg Slot.

Efter udstillingens åbning er den blevet 
suppleret med et spændende materiale, som 
museet har fået lov at låne hos overbetjent 
Knud Jensen, Padborg. Gennem et årelangt 
indsamlingsarbejde har han fået tilvejebragt 
en samling surdej gs-modeller, der viser, 
hvorledes surdej g mærkedes, før det blev lagt 

hen til næste bagning. En række egnspræge
de forskelle fremgår af de udstillede model
ler, der giver en prøve på det omfattende ma
teriale Knud Jensen som den første med uhy
re flid og dygtighed har indsamlet. For mu
seets udstilling er det blevet et værdifuldt 
tillæg.

25. Nationalmuseet
1. afdeling
Museumsinspektør Mogens Ørsnes
De danske samlinger, oldtiden 
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K Tlf. MI (0154) 8860

Nationalmuseets 1. afdelings primære ar
bejdsområde omfatter dansk kultur i for
historisk tid (indtil ca. år 1000 efter vor 
tidsregning). I Nordslesvig - som i andre 
dele af det nuværende Danmark eksklusive 
Færøerne og Grønland — foretages der så
ledes indsamling (udgravning og registre
ring) af forhistorisk kildemateriale, ligesom 
afdelingen i videst muligt omfang søger at 

samle resultaterne af andre institutioners 
indsamlingsvirksomhed i sine landsdækken
de registre.

Afdelingens samling og arkiver med til
hørende registre er efter aftale til rådighed 
for studerende af alle kategorier, ligesom de 
danner grundlaget for afdelingens besvarelse 
af faglige forespørgsler og for den videnska
belige og folkeoplysende virksomhed, der 
udøves af afdelingens egne medarbejdere.

Afdelingen søger i sin egen udstilling 
(der netop er under omordning) ligesom ved 
deltagelse i anden udstillingsvirksomhed 
(gennem udlån, deponering og konsultativ 
bistand) at bidrage til en anskuelig og al
sidig fremstilling af Danmarks forhistoriske 
kultur.
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26. Nationalmuseet
III. afdeling
Dansk Folkemuseum
Museumsinspektør Hanne Frøsig
Brede, 2800 Lyngby
Tlf. (01) 85 34 75

Nationalmuseets 3. afdeling. Dansk Folke
museum, omfatter samlinger til belysning af 
folkekulturen, og der tages principielt lige 
hensyn til alle egne inden for det gamle 
danske kongerige og hertugdømmerne. Der 
findes således fra før 1900 den Jahnske sam
ling, væsentlig af kvindedragter og tekstiler 
fra de frisiske øer og fra den vestlige del af 
Slesvig. Løbende er der indsamlet enkelt
genstande inden for de fleste saggrupper.

Ved større undersøgelser har såvel Nord-

27. Nationalmuseet
Den kongelige Mønt- og
Medaillesamling
Museumsinspektør Jørgen Steen Jensen 
Frederiksholms Kanal
1220 København K. Tlf. MI (0154) 8860

I Den kgl. Mønt- og Medaillesamling på Na
tionalmuseet findes en god og repræsentativ 
samling af mønter fra Slesvig, begyndende 
med 800-tallets Hedebymønter og afslutten
de med Frederik IV.s udmøntninger i Rends
borg under Den store nordiske krig. Derud
over findes en pæn samling mønter fra her
tugerne af Gottorp, Sønderborg, Plön-Nord
borg m. m.

En væsentlig del af sønderjyske jord
fundne mønter, der indgår til Nationalmu
seet, findes her. Slesvigske møntfund fra før 
1864 er ligeledes gået til Møntsamlingen, og 
det samme gælder i et vist omfang mønter, 
der er fundet i perioden 1864-1920.

For tiden viser Møntsamlingen hertug 
Hans den Yngre af Sønderborgs mønter i en 
særudstilling (1972 er 350-året for hertu- 

som Sydslesvig i videst muligt omfang væ
ret medregnet. De vigtigste registreringer er 
Bondegårdsundersøgelser 1941-1961 og Na
tionalmuseets etnologiske undersøgelser si
den 1941. Ved de sidste har der fast været 
tilknyttet en meddeler fra Sydslesvig og 
nogle meddelere fra Nordslesvig.

For tiden foretages der i samarbejde med 
foreningen »Danmarks folkelige Broderier« 
en registrering af almuetekstiler i privat eje. 
Vedrørende Nordslesvig har denne resulteret 
i en landsdelsudstilling i Aabenraa i 1967. 
På grundlag heraf er der udgivet en lysbil
ledserie med teksthefte. I Sydslesvig har der 
været afholdt fire lokale udstillinger, medens 
yderligere to er planlagt i den kommende 
vintersæson. Dette materiale vil blive publi
ceret i form af en tilsvarende lysbilledserie 
med teksthefte.

gens død, 1622). Han lod slå mønt i Sønder
borg og Reinfeld i Holsten, 1604 og 1618- 
1622. På udstillingen vises disse mønter 
samt mønter prægede af hans sønner og 
nogle bevarede møntstempler.

I forbindelse med etnolog-kongressens 
emne »Grænser« kan henvises til en ret ny 
undersøgelse over fund af hertugens små
mønter. De første dobbeltskillinger fra 1618- 
1620, der var af tysk type, var meget ud
bredt i Mecklenborg og Pommern samt an
detsteds i Tyskland, derimod ikke i Dan
mark. Det nordligste fund er fra Højst, Slogs 
herred, tidl. Tønder amt. Hertugens rytter- 
penninge (denninge) og nældebladsmønter, 
der udmøntedes 1620 ff. i efterligning af 
Christian IV. s typer, træffes derimod både i 
løsfund og sluttede fund overalt i Christian 
IV. s riger og lande, men ikke i Tyskland. 
(Jørgen Steen Jensen: Hertug Hans den 
Yngre, udg. af Historisk Samfund for Als og 
Sundeved som bd. 50 i Fra Als og Sundeved 
samt af Numismatisk Forening for Nord- og 
Sydslesvig, Sønderborg 1971, ISBN 87 
980202 1 8, s. 121-132).
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27a. Sanghistorisk Arkiv
Lektor Karl Clausen
Musikvidenskabelig Institut ved
Århus Universitet. 8000 Århus C
Tlf. (06) 13 67 11

Arkivet, der er oprettet 1961, er opbygget 
omkring det trykte stof til belysning af den 
folkelige sangs historie i Danmark. Den søn

derjyske afdeling af arkivet indeholder til
lige et meget stort antal båndoptagelser af 
den mundtlige overlevering nord og syd for 
grænsen. Se Karl Clausens beretning i »For
eningen Danmarks Folkeminder «s nye årbog 
»Folk og Kultur« 1972 og Karl Clausen: 
»Folkevise og nymodens sang i Napoleons
tiden«, Kbh. 1968, s. 13 ff (»Promemoria til 
studiet af slesvigsk sanghistorie«).

28. Skodborg Hjemstavnskreds
Lærer K. M. Hermansen
Vamdrupvej 3, 6610 Skodborg 
Tlf. (048) 4 83 35

Hjemstavnskredsen har et hjemstavnskarto
tek med udførlige oplysninger om sognets 
179 ejendomme, herunder ejerlister. Karto

teket er offentligt tilgængeligt.
Der forefindes endvidere afskrifter m. v., 

der har været benyttet ved udarbejdelsen af 
Skodborgbogen og afskrifter af jordebøger, 
skyld- og panteprotokoller, stolestaderegister 
fra 1610, matrikel fra 1683, kirkeinventa
rium fra 1774, nogle slægtsregistre, gård
historier, billeder og kort m. m.

29. Sønderborg 
byhistoriske forening
Museumsinspektør Jørgen Slettebo
6400 Sønderborg slot
Tlf. (044) 2 25 39

Den nystartede forening ligger inde med et 
stort lokalt billedarkiv.

30. Sdr. Hygum Hjemstavnsarkiv
Hans Fredslund, Hygum 
6630 Rødding

Sdr. Hygum Hjemstavnsarkiv blev åbnet den 
2. maj 1972. Arkivet, der er indrettet i det 
tidligere kommunehus midt i Hygum by, 
omfatter ca. 1400 genstande fra sognet, for 
eksempel brugsting fra huse og gårde, møn
ter, rationeringskort, nødpenge og penge
sedler. Endvidere avisudklip, stensamlinger,

31. »Toftlund før og nu«
Ingeniør Hilmer Madsen 
Rolighedsvej 14
6520 Toftlund Tlf. (048) 3 14 58 

en håndkværn, ca. 200 billeder af personer 
og gårde samt protokoller og regnskaber. 
Endvidere Hygums bylove fra 1702, et 
kaldsbrev fra biskop Hans Adolf Brorson, 
Ribe, fra 1760, lister over fattighjælp i 1858, 
lokalhistorikeren Thøste Thøstesens bog fra 
1926 og hans indsamlede papirer og meget 
andet, der belyser sognets udvikling og hi
storie fra de ældste tider til kommunesam
menlægningen i 1970.

Man arbejder for tiden med en bog om 
Hygum sogn.

»Toftlund før og nu« er en privatsamling, 
der omfatter serier af lysbilleder (dels farve 
- dels sort/hvid) med ledsagende båndopta
gelse. Lysbilledserie med kommentarer på 
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bånd af byggeriet »Toftlundhallen«, som er 
opført ved frivillig arbejdskraft. Farvelysbil- 
leder af dansk natur i mange egne af landet. 
Farvelysbilleder fra Folkedansestævner bl. a. 
i Sønderjylland. Postkortsamlinger: Toftlund

32. Tøjhusmuseet
Museumsinspektør, dr. phil. Arne Hoff 
Frederiksholms Kanal 29
1220 København K
Tlf. (01) 11 60 37

Museet, hvis samleområde dels er våben fra 
den vestlige verden siden krudtets indførel
se, dels dansk forsvar, især hæren og flyve
våbnet, rummer i sine samlinger også for- 

og omegn, Nyborg og omegn, desuden gam
le postkort fra forskellige dele af landet. 
Båndoptagelser fra afstemningsfester og an
dre nationale fester og sammenkomster.

skellige genstandsgrupper, som må siges at 
have lokal interesse for Slesvig. Dels findes 
her en del våben, fremstillet af bøssemage
re i dette område, dels udgør det hertugelige 
rustkammer fra Gottorp en væsentlig del af 
museets ældre samlinger, og endeligt rum
mer de militære samlinger en række gen
stande med tilknytning til de slesvigske kri
ge. Også museets ældste skydevåben, den 
bekendte lodbøsse fra Vedelspang, er, som 
navnet viser, fra Slesvig.

Hovedvandsæg af sølv med flusser. 9,6 cm højt. 
Udført af Thomas P. Kohlby, Tønder. Tilhører 
Tønder Museum.

33. Tønder Museum
Museumsdirektør, dr. phil. Sig. Schoubye 
Kongevej 55. 6270 Tønder
Tlf. (047) 2 26 57

Grundlagt 1923 i en tilbygning til porthuset 
fra Tønders 1750 nedrevne slot, udvidet 
1972. Museets arbejdsområde er Vestslesvig, 
det vil sige det oprindelige Tønder amt + 
de områder fra Haderslev amt, der kom til 
efter 1920. Da halvdelen af Tønder amt gik 
til Tyskland 1920, er et nært samarbejde 
med Landesmuseum på Gottorp og museerne 
i det nuværende nordfrisiske amt en vigtig 
forudsætning for virksomheden.

Samlingerne omfatter overvejende husge
råd fra købstadens og områdets huse, mest 
det sidste. Hovedvægten lægges på genstan
de af kunsthåndværksmæssig art: møbler 
(fra renæssancen fladskårne skabe og kister, 
fra 1700-tallet bemalede skabe, hvoraf mu
seet besidder en unik samling), fajancer (her
under navnlig hollandske med Skandinavi
ens betydeligste samling af vægfliser fra eg
nens huse), kniplinger (en central hjemme
industri mellem 1650 og 1850) og sølv (med 
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landets største lokalsamling). Hertil en be
tydelig repræsentation af lokal topografi.

Aktiviteterne har omfattet publicering af 
museets samlinger, i hvilke de er sat i sam
menhæng med de geografiske områder, eg-

34. Aabenraa byhistoriske forening
Det byhistoriske arkiv 
Arkitekt K. A. Flade 
Rådhuset, 6200 Aabenraa Tlf. (046) 2 12 00

Samlingen består hovedsagelig af billeder og 
lydbånd. Af billeder har man bestræbt sig 
på at indsamle alt, der på én eller anden må
de har med Aabenraa og dens borgere at 
gøre. Samlingen omfatter 12—13000 billeder, 
der er foreløbig registrerede, men kun delvis 
bearbejdet; ved årsskiftet 1972/73 er det 
hensigten at indrette særlige lokaler til ar
kivet i det bibliotek, der for tiden er under 
opførelse ved Folkehjem i Aabenraa. I lyd
båndarkivet findes et stort antal optagelser 
- hovedsagelig i dialekt - med fortællinger 
om byen, personer, skikke, gamle håndværk 
m. v. Herudover findes nogle få filmsruller 
med historiske optagelser.

Det geografiske område er afgrænset til

35. Aabenraa Museum
Museumsinspektør Holger Jacobsen 
H. P. Hanssensgade 33 
6200 Aabenraa
Tlf. (046) 2 26 45

Aabenraa Museum har som speciale Aaben
raa søfart, men der findes også en pæn fol
kemindesamling af genstande fra egnen. 
Disse genstande strækker sig lige fra gamle 
budstikker, alt muligt husgeråd både af kob-

36. Altfriesisches Haus
Museumsleder konrektor Hans Lassen 
2286 Keitum. Sild
Tlf. 046 51/6969

nen i nyere tid har været i kontakt med. 
Først med en nyindrettet foredrags- og ud- 
stillngssal er der skabt forudsætninger for 
skiftende udstillinger, som førhen hørte til 
sjældenhederne.

Aabenraa og nærmeste omegn, idet der dog 
også findes en del billeder ude fra, der på en 
eller anden måde har tilknytning til enkelte 
eller grupper af borgere (f. eks. billeder fra 
Vestfronten eller billeder fra foreningers ud
flugter o. lign.).

Af arkivet kan nævnes, at der nogle gan
ge har været afholdt udstillinger, ligesom 
der har været udgivet publikationer med 
emner, der på én eller anden måde har til
knytning til arkivets arbejde (f. eks. »Bogen 
om Brundlund slot«, »Hjuldamperen König 
Christian VIII«, »En ung mands indtryk af 
Aabenraa i 1915-16«, »Aabenraa bevarer 
sit særpræg«, »Gamle opskrifter og fortæl
linger fra Madam Kopperholdts køkken i 
Aabenraa«, »Aabenraa bys skrå« o.s.v.).

Samlingerne er ikke knyttet til bestemte 
sociale klasser, ligesom materialet ikke på 
nogen måde er afgrænset til enkelte sociale 
klasser.

ber, messing, tin, træ m. m. til mangle- 
brædter, båndvæve, håndarbejder o.s.v. En 
særlig fin repræsentant for egnens folkekul
tur er »Løjt-stuen«, som er dekoreret af 
Aabenraa maleren Jes Jessen. (Læs Sønder
jyske Årbøger 1957, side 86, hvor magister 
Sigvard Skov har skrevet om Løjt-stuen).

Søfartssamlingen omfatter blandt andet 
plastiske skibsmodeller og en stor samling 
flaskeskibe fremstillet af sømænd efter 1850- 
erne.

Huset var oprindelig delt i en vestlig stald
del og en østlig boligdel. Nu er stalden om
dannet til bolig for opsynet, mens den øst
lige står som et museum, der med sine flise
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vægge, faste, udskårne skabe og indbo i øv
rigt viser, hvorledes man havde indrettet sig

37. Altonaer Museum in Hamburg
Hauptkustos Dr. Gerhard Kaufmann
2 Hamburg 50
Museumstrasse 23
Postfach 125
Tlf. 04 111 39 10 74 83

Altonaer Museets samlinger hidrører fra 
Nordtyskland, ikke mindst fra det nordtyske 
kystområde. Yderligere interesserer man sig 
for de tilgrænsende områder, så de gensidige 
kulturpåvirkninger bliver belyst. Dette be
tyder eksempelvis, at man ikke alene har rig
holdige folkloristiske samlinger fra Slesvig- 
Holsten, men også har Nordslesvig repræ
senteret i museet.

Man har først og fremmest alle typer gen
stande fra bondestandens virksomhed ude og 
inde. I en hal findes henimod tredive bonde
gårdsmodeller, man har opstillet en fuldt 
udstyret bondegård, og yderligere findes en

38. Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
Universitetslektor Poul Kürstein
Dansk adresse: Sydbank, 6340 Krusaa 
Tlf. Flensborg 79 53

DEN SLESVIGSKE SAMLING

Til Den slesvigske Samling forsøger man at 
anskaffe al litteratur af betydning, såvel 
dansk som tysk, der er skrevet om Nord- og 
Sydslesvig. Her er et udvalg af samlingens 
etnologiske og folkloristiske litteratur: 
Anger, Siegfried: Das Recht in den Sagen, 

Legenden und Märchen Schleswig-Hol
steins. Rendsburg, Möller, 1947. 185 si
der.

Bartholdy, Rüdiger: Zauber und Recht. Un- 

på Sild i 1700-tallet i et forholdsvis velha
vende milieu.

lang række møblerede bondestuer. Der er 
dragter og andre tekstiler, legetøj og smyk
ker m. m. m.

Der findes også, omend i mere beskedent 
omfang, genstande fra adels- og borgerhjem, 
fra skibsfart og fra fiskeri, således skibsmo
deller, ravarbejder og husflid, billeder, afde
linger med de tilknyttede virksomheder (reb
slageri, værftsmodeller, etc.) og ikke mindst 
den enestående samling af gallionsfigurer, 
Tysklands største.

Endelig findes et arkiv med fotos m. v.
løvrigt henvises til den lige udgivne fol

der, »Altonaer Museum, Norddeutsches Lan
desmuseum«, der kan fås ved henvendelse 
til museet.

Rieck-Haus, 2 Hamburg-Curslack/Vier- 
lande, Curslacker Deich 284, og Jenisch- 
Haus, 2000 Hamburg, 52 Klein-Flottbeck, 
Baron-Boght-Str. . hører under museet og er 
eksempler på henholdsvis bondekultur og 
velhavende borgermilieu.

tersuchungen zur rechtlichen Volkskunde 
in Schleswig-Holstein. Kiel, 1969. 106 si
der.

Behrens, Hans: Plattdüütsche Welt. Auf
sätze zur niederdeutschen Spragh- und 
Volkskunde. Rendsburg, Möller, 1958. 
174 sider.

Bimmel Bammel Beier. Plattdeutsche Kinder
reime. Heraugsgegeben von loachim 
Schmidt. Neumünster, Wachholtz, 1969. 
215 sider, illustreret.

Brandt, Gustav: Bauernkunst in Schleswig- 
Holstein. Hausrat und Wohnraum in alter 
Zeit. Mit einer Einleitung über Nordel
bische Wohnungskunst. Berlin, Verlag für 
Kunstwissenschaft, u. å. 31 sider + 27 
tavler.

Handelmann, H.: Volks- und Kinderspiele
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På Altonaer Museum har man en stor samling fra Broager. Størrelsesforholdet mellem model 
af modelgårde. Der er flere modeller fra Nord- og original er 1:200.
slesvig, deriblandt denne helgård fra 1600-tallet

aus Schleswig-Holstein. 2. Ausgabe. Kiel, 
1874. 114 sider.

Jessel, Hubertus: Biikebrennen und Petritag 
auf Sylt oder Die Erlebnisse eines Knaben 
zwischen Neujahr und Petritag. Zu Lehr
zwecken in den Schulen herausgegeben 
vom Schulamt Südtondern. Niebüll, Chr. 
Jessen Sohn, 1949. 31 sider.

Kieler Blätter zur Volkskunde. Heraugsge- 
geben von Konrad Köstlin, Karl S. Kra
mer und Kai Detlev Sievers. Kiel, Walter 
G. Mühlau, 1969-ff.

Kjærboe, Tove: En lille bitte vittens bit fra 
Ærø. Ærø Bogforlag, 1966. 88 sider.

Meyborg, R.: Nordiske bøndergårde i det 
16., 17. og 18. århundrede. Lehmann & 
Stage, 1892-93. Bind 1, illustreret + til
læg-

Meyer, Gustav Friedrich: Brauchtum der 
Jungmannschaften in Schleswig-Holstein. 
Beiträge zur Geschichte des germanischen 
Gemeinschaftslebens. Flensburg, Heimat 

und Erde, 1941. 192 sider. (Schriften zur 
Volksforschung Schleswig-Holsteins).

Müllenhoff, Karl: Sagen, Märchen und Lie
der der Herzogtümer Schleswig, Holstein 
und Lauenburg. Schleswig, Bergas, 1921. 
565 sider.

Märchen aus Schleswig-Holstein und dem 
Unterelbe-Raum. Gesammelt und heraus
gegeben von Christian Jenssen. A. Auf
lage. Münster, Aschendorff, 1963. 159 si
der.

Nielsen, H. Grüner: Sønderjyske Folkemin
der. Nielsen & Lydiche, 1922. 24 sider.

Noe-Nygaard, Helge: Sydslesvigske sagn. 
Det Danske Forlag, 1958. 228 sider.

Petersen, Jens A.: Mellem levende hegn. 
Nordslesvigsk folkelivsskildring. Roskilde, 
Johs. Bruuns Boghandel, 1936. 80 sider.

Petersen, Viggo: Ringridningen i Åbenrå 
gennem tiderne. Hejmdal, 1971. 88 sider, 
illustreret.

Ranke, Kurt: Schleswig-Holsteinische Volks- 
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märchen. Aus den Sammlungen der Kieler 
Universitätsbibliothek, der Schleswig-Hol
steinischen Landesbibliothek und des Ger
manistischen Seminars der Universität 
Kiel. Mit Anmerkungen versehen. Kiel, 
Rirt, 1955.

Riemeis, Radels, Rummelpott. Plattdeutsche 
Kinderreime. Gesammelt von Heinrich 
Diers. Göttingen, Sachse & Pohl, 1968. 
262 sider, illustreret.

Ries, J. H.: Sagn, overtro og gamle fortællin
ger fra Løjt sogn. Hejmdal, 1916. 126 si
der.

Schindrazheim, Hildamarie: Altes Spielzeug 
aus Schleswig-Holstein. Heide, Westhol-

39. Detlefsen-Museum
Museumsleder, rektor Carl C. Asmussen 
2208 Glückstadt
Brockdorff-Palais Tlf. 041 24/311

Museet, der under den første verdenskrig 
måtte aflevere en del uerstattelige bronze- 
og kobberkander og -kar, er for tiden under 
ombygning, men følgende afdelinger er åb
ne: To sale med minder fra hvalfangertiden: 
Modelskibe, skibsjournaler, navigations- og 
fangstredskaber, søkort, billeder m. v.

En håndværkersal med redskaber, vandre-

39a. Dithmarscher Landesmuseum
Dr. Rud. Nissen
2223 Meldorf. Bütjestr. 4
Tlf. 048 32/8 73 91

Museet indeholder en alsidig samling, der 
illustrerer Ditmarsker-bondekultur fra 1500- 
tallet og frem til 1800-tallet (stuer, tekstiler,

40. Dr.-Carl-Haeberlin Friesenmuseum
Frau Catharina Lüden
227 Wyk auf Føhr
Tlf. 04681/2571

276

steinische Verlagsanstalt Boyens & Co., 
u.å. 23 sider + 40 tavler.

Schoubye, Sigurd: Folkekunsten på Tønder
egnen. 2. udgave. Tønder Museum, 1968. 
48 sider, illustreret.

Selk, Paul: Volksschwänke und Anekdoten 
aus Angeln. Hamburg, Fehrsgilde, 1949. 
96 sider, illustreret.

Sievers, Kai Detlev: Schleswig-Holsteinische 
Bauernstuben. Heide, Boyens, 1966. 24 si
der + 44 tavler. (Kleine Schleswig-Hol
stein-Bücher).

Kürstein, Poul: Læs om Sønderjylland, 1969. 

bøger, laugsfaner og -tegn, pokaler (lokal 
oprindelse) og meget andet.

En sal med rekonstruktion af det gamle 
stadsapotek.

Og endelig åbnes snart en udstilling med 
bondekultur i Elblandet omfattende bolig, 
udendørs og indendørs arbejdsredskaber, be
klædning og håndarbejder, porcelæn og fa
jancer, legetøj samt en sal, hvor man blandt 
andet andet finder fotografier fra Glückstadt 
1880-1910, 50 farvelagte søkort (Joh. v. 
Keulen 1683, Amsterdam) og en sal forbe
holdt byens historie.

smykker, legetøj, brugsgenstande); endvide
re er der afdelinger for håndværk, fiskeri og 
skibsfart.

Amtsarkivet for den sydlige del af Dit
marsken opbevares på museet.

Dithmarscher Bauernhaus fra omkring år 
1700 hører under Landsmuseet (adr. Jung- 
fernstieg 4a).

Museet rummer en righoldig repræsentation 
af øens flora og fauna, arkæologiske og geo
logiske fund.

Der findes husmodeller, håndværkerred-
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skaber — eksempelvis har man genopstillet 
et guldsmede værks ted, i hvilket fagarbejde 
demonstreres -, og der er omfattende udstil
linger af folkekunst, guld- og sølv (sølvf ili- 
gran)arbejder, af træskærerarbejder og man
ge slags tekstiler, af gravsten og daglige 
brugsgenstande.

Søfarten og fiskeriet er ligeledes rigt re
præsenteret med utallige enkeltting ligefra 
hvalfangerredskaber til skibsmodeller, end-

41. Eiderstedter Heimatmuseum
Schulradt Karl Weidt
2252 St. Peter-Ording
Olsdorfer Strasse 6
Tlf. 0 48 68/21 05

42. Friesisches Museum in Niebüll- 
Deezbüll
Konrektor Johs. Hansen
226 Nibøl
Osterweg 76
Tlf. 0 46 61/ 82 36

Frisisk langhus fra ca. 1700, der er indrettet 
til et hyggeligt hjemstavnsmuseum. Museets

42a. Heimatmuseum Hohenwestedt
Museumsleder W. Burmeister
Friedrichsstr. 11
2354 Hohenwestedt
Tlf. 0 48 71/80 18

42b. Heimatmuseum Prinzesshof
Amtsrat Hugo Schünemann
Viktoriastr. 20
221 Itzehoe
Tlf. 0 48 21/6 10 61

og et eksemped på en hvalfangerfamilies 
pisel har museet indrettet med skrivepult, 
rok, alkover o.s.v.

Til museet hører Haus Olesen, Alkersum 
(1617), genopført i museets have, et fuldt 
udstyret bondehus med inventar fra 1700- 
og 1800-tallet.

Endelig et righoldigt bibliotek med læse
sal til rådighed for museumsbesøgende.

Museet har til huse i et bondehus fra 1700- 
tallet, der er restaureret og ombygget til for
målet. Der er gode eksemplarer af møbler fra 
1600-tallet og frem til Biedermeiertiden og 
tilsvarende boligudstyr (keramik, glas, teks
tiler, smykker o. m. a.).

ide er at vise, hvorledes man boede og leve
de, og huset har derfor et mere »hjemligt« 
præg, end museer i almindelighed har. Møb
leringen og de mange enkeltting (billeder, 
messingkander, fajancer, porcelæn, nautiske 
instrumenter, bøger, køkkenudstyr etc., etc.), 
giver det indtryk, at beboerne lige har for
ladt stuerne, og snart vender tilbage.

Foruden en bondestue med køkken fra ca. år 
1800 udstyret med samtidigt inventar har 
museet en repræsentativ samling af gen
stande, der har været anvendt ved uden- og 
indendørs arbejder, en del bondemøbler, 
dragter, keramik m. v.

Samlingerne indeholder bl. a. genstande fra 
marskgårde i 1700- og 1800-tallet og lige
ledes en del materiale, der viser udviklingen 
inden for forskellige kategorier håndværk.



42c. Heimatmuseum Kellinghusen
Museumsleder R. Pokrant
Rådhuset. 2217 Kellinghusen
Tlf. 048 22/7 41

Af særlig interesse er først og fremmest Kel- 
linghus-fajancerne, men også egnens bonde
kultur i ældre tid er godt repræsenteret.

43. Honkens Warf mit Friesenstube
Gårdejer Hermann Johannsen
2251 Hallig Langeness
Tlf. 046 84/35

Det er 6. generation, som i dag bor i det 
gamle kaptajnshus Honkens Warf. En for
fader, der blev kaptajn som 19-årig i 1785, 
har opført ejendommen, og næsten alt i fri- 

serstuen stammer fra hans tid: Skabe, al
kover, en bilæggerovn (1680), porcellæn, 
malerier, smykker, sølvtøj, et Calendarium 
perpetuum, der viser år, måned, ugedag, sol
og månebevægelser, flodtider, dyrekredse 
etc., hjemmespundet, -vævet og -syet senge
linned fra 1700-tallet og mange gamle do
kumenter, salmebøger, andagtsbøger og bib
ler fra 1600-tallet og senere.

44. Königspesel
Karl Joachimsmeier
2251 Hallig Hooge, Hanswarft 
üb. Husum

Königspesel er et kaptajnshus fra 1667 (om
bygget 1767), og navnet fik huset, da Frede
rik VI boede der i tre dage, da han rejste 
rundt for at besigtige skaderne efter storm
floden 3. april 1823.

Huset er privatejendom og rummer mange 
kostbarheder, fortrinsvis hjembragt af kap
tajner fra hvalfanger- og Grønlands togter. 
De enkelte stykker er fra årene 1500 til 
1700, således fliser med bibelske motiver og 
skibsbilleder, skibsmalerier, en bilæggerovn 
fra 1669, gamle skabe med sølv, glas, Meiss
ner porcelæn og kinesiske kopper og meget 
andet - typisk for et velhavende kaptajns
hjem.

45. Museum für Dithmarscher Vor
geschichte und
Heider Heimatmuseum
Direktør Hermann Matzen
Brahmsgade 8
224 Heide
Tlf. 0481/2183

Museet for forhistorie er et naturvidenskabe
ligt og arkæologisk museum, medens Heider 
Heimatmuseum er et byhistorisk museum, 
begge indrettet i samme bygning.

I hjemstavnsmuseet findes kamle kort og 

gamle byplaner (fra 1500-tallet og frem til 
vore dage).

Man har søgt at illustrere enkeltemner 
gennem samlede opstillinger, f. eks. belys
ningens historie, udviklingen inden for foto
grafi etc. Der er minder fra søfartens dage 
blandt andet de to ældste kendte tyske gal
lionsfigurer, og en lang række enkeltgen
stande, der gennem århundrederne har til
hørt byens befolkning: arbejdsredskaber, 
møbler, tekstiler m. m.

I museumsbygningen opbevares Heides 
byarkiv og arkivet for det nordlige Ditmar
sken.
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46. Namenforschung
Dr. Wolfgang Laur
Landesarchiv Schleswig-Holstein
238 Slesvig
Gottorp slot
Tlf. 046 21 3 25 06

Dr. Laur har udarbejdet et kartotek over de 
skriftlige former, som stednavne i Slesvig- 
Holsten har i gamle akter*). Særlig udførligt 
behandlet er Dänischwohld, Hütten amt, 
Svansen, Angel, Gesten, Ditmarsken og Pin
neberg.

Et kartotek over mundtlige (blandt andet 

andre nordfrisiske og danske) stednavnefor
mer er under udarbejdelse. Se W. Laur. »Hi
storisches Ortsnamenlexikon von Schleswig- 
Holstein«. Gottorfer Schriften Bd. 8, Schles
wig 1967.

Et kartotek over marknavne er på begyn
delsesstadiet. Foruden de nutidige former 
findes marknavnene fra udskiftningstiden 
for Keitum, Hüsby og Haby, Store Vi og den 
nordlige del af den gamle Kreis Rendsborg.

*) Se »Namenforschung in Schleswig-Holstein« Zeit
schrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische 
Geschichte 9 (1971), s. 356-363 eller Onana Vol XVL 
(1971), s. 144^8.

47. Nissenhaus - Nordfriesisches 
Museum
Museumsleder Dr. habil. Erich Wohlenberg 
225 Husum Herzog-Adolf-Strasse 25 
Tlf. 0 48 41 25 45

Kærnen i museet er det gamle bymuseum og 
Husum byarkiv, som Nissenhaus (efter tysk
amerikaneren Ludwig Nissen 1855-1924) 
overtog ved åbningen 1937. Udover mu
seumsformål anvendes bygningen til fore
drag og koncerter.

Foruden de naturvidenskabelige afdelinger 
byder museet den besøgende på adskillige 
kulturhistoriske seværdigheder: En genop
bygget frisisk bolig med fuldt udstyret døms 
og køkken (møbler, tekstiler, dragter, smyk
ker etc.), nordfrisiske, vævede stykker (Bei- 
derwand og Skærbæk-tæpper), forskelligt 
gammelt husgeråd i rigt udvalg i messing, 
tin og keramik, frisiske malerier med folke
lige motiver, kister, borde og skabe, frisiske 
vægfliser, håndarbejder og træskærerarbej
der.

48. Nordfrisisk Institut
Leder: V. Tams Jørgensen
Osterstrasse 63
D-2257 Bredstedt I Bräist
Tel. 04671/2360

Grundlagt i Bredstedt i august 1965 af den 
private forening Verein Nordfriesisches In
stitut. For tiden er der ansat tre akademisk 
uddannede lektorer (med fagene germansk 
og nordisk filologi, historie, geografi og so
ciologi), der skal være neutrale i national- 
og partipolitisk henseende i deres arbejde.

Bog- og kortsamlingen samt arkivmate
rialet omfatter alle emner angående nordfri
sisk folkekultur og »Landeskunde« i videste 
forstand. Biblioteket indeholder endvidere 
en lille østfrisisk og en forholdsvis omfat
tende og i sin sammenstilling meget værdi
fuld vestfrisisk afdeling; dertil kommer en 
del bøger om slesvigske emner i al alminde
lighed og om almene mindretals- og minori
tetsproblemer. Bøgerne udlånes ikke.

Instituttet udgiver en videnskabelig årbog 
»Nordfriesisches Jahrbuch, Neue Folge«, 
1965 ff, et mere aktuelt kvartalsskrift 
»Nordfriesland. Kultur-Politik-Wirtschaft« 
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og har yderligere udgivet 21 andre bøger af 
mere eller mindre videnskabelig art.

Indenfor amtet Nordfriesland står insti
tuttet i nær kontakt med alle hjemstavnsfor
eninger og en række andre sammenslutnin
ger. En særlig kontakt har Instituttet med de 
to store og ældre »søsterinstitutioner«: »Die 
Ostfriesische Landschaft« i Aurich/Øs tf ris
land og »Fryske Akademy« (Det frisiske 

akademi) i Ljouwert/Leeuwarden, Nederland. 
I såvel det folkepædagogiske som videnska
belige arbejde indtager Nordfrisisk Insti
tut en mellemstilling mellem den 'officielle' 
forskning og lære på universitetet og andre 
institutioner og den lokale hjemstavns- og 
lægmandsforskning. Også en vis foredrags- 
og kursusvirksomhed ligger inden for insti
tuttets arbejdsområde.

49. Ostenfelder Bauernhaus
Billedskærer Gustav Kiehne
225 Husum
Nordhusumer Str.
Tlf. 0 48 41/4251

Den store og ret forfaldne bygning (sakser
hus) blev ved århundredeskiftet flyttet fra 
Husumer geest til Husum by, genopført og 
indrettet som den var ved forrige århundre
deskifte. Man har søgt at genskabe det op
rindelige milieu både ude og inde.

Indvendig delte mennesker og dyr det sto

re rum (dielen); køer og heste havde deres 
pladser ved langsidernes vægge, arnen lå frit 
i den modsatte ende, og det primitive køk
ken er indrettet med gryder, fade og så vide
re. Det daglige opholdssted var en del af 
fællesrummet, indrettet med siddepladser og 
bord samt alkover. De senere - kort før år 
1800 - tilbyggede øvers tes tuer pesel og 
dørns er udstyret med bohave fra egnen, så
ledes står der i det førstnævnte rum et rigt 
udskåret skab fra Ostenfeldegnen.

Huset er velforsynet med alle slags ud
styr, originalt bohave og husgeråd.

50. Rendsburger Heimatmuseum
Direktør Karl Müller
Det gamle rådhus
Altstädter Markt
Tlf. 043 41/51 21

Museet er præget af garnisonen i Rendsborg, 
dels krigsminder (bl. a. fra første slesvigske 
krig), dels fæstningen. Der er også udstyr 
m. v. fra borgervæbningen. De ejendomme
lige retforhold i Rendsborg - syd for Ej deren 

gjaldt den tyske retsbog Sachsenspiegel, nord 
for Jydske Lov og i byen Den Lübske Lov - 
spejler sig i museets samlinger om retsud- 
øvelsen inden år 1900, hvor Bürgerliche Ge
setzbuch trådte i kraft. Desuden er håndværk 
og industri (Rendsborg fajancer), skibsfart 
(på Ejderen), samfærdsel (bl. a. jernbane
broen over Ejderen) og endelig bondekultur 
(stue med møbler, smykker, husholdnings
redskaber m. v.) at se på museet.

I håndbiblioteket findes 1200 bind.

50a. Roter Haubarg
Gæstgiveren, pt. J. Otzen 
2251 Witzwort üb. Husum
Tlf. 0 48 64/ 8 45

Roter Haubarg er et enestående eksempel på 
en velbevaret og for Eidersted karakteristisk 
bygning med beboelse, stalde og laden i hu
sets midte. (Der er indrettet restaurant på 
stedet).
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51. Schleswiger Stadtarchiv
Dr. Helgo Klatt
Langen Strasse
Tlf. 04621/24031

Arkivet flyttede i 1971 til betydelig bedre 
pladsforhold i det tidligere Franciskaner
kloster tæt ved rådhuset.

Arkivalierne, der er gennemregistrerede 
og lettilgængelige, omfatter talrige grupper; 
således indeholder en gruppe på henved 300 
pakker med akter den nyere tid efter 1866; 
denne gruppe er arkivets største, skønt man 
i 90'erne sendte meget gammelt arkivmate
riale til papirmøllen i Flensborg - materiale, 
som man i dag ikke ved noget nærmere om.

Stadtarchiv har modtaget en del ældre 
materiale fra Landesarchiv, en del af dette er 

fra 1500-tallet. Man har protokoller, for
ordninger, privilegier, kæmnerregnskaber 
(tilbage til 1613), og gavebreve udstedt af 
borgere og organisationer (tilbage til begyn
delsen af 1600-tallet).

I arkivet findes matrikellister (den første 
fra 1656), personalregistre fra 1867, magi- 
stratmøde-referater og de siden 1878 udgiv
ne adressebøger. Endvidere Schleswiger In
telligenzblatt og dets efterfølger (fra 1864) 
Die Schleswiger Nachrichten, som suppleres 
med avisartikler med lokalhistorisk indhold 
ordnet i henved 50 saggrupper.

Endelig forefindes et godt håndbibliotek 
samt en anselig samling kort og billeder.

Arkivets ældste og mest værdifulde papi
rer (helt fra 1400-tallet) opbevares i et gam
melt jernskrin.

52. Schleswig-Holsteinisches 
Landesmuseum
Oberkustos Dr. A. Lühning
238 Slesvig 
Gottorp slot 
Tlf. 0 46 21/3 25 01

Museet begyndte i slutningen af 1800-tallet 
at indsamle alle slags genstande, der kunne 
illustrere det daglige liv i den brede befolk
ning. Interessen koncentreredes dog først og 
fremmest om de objekter, der i videste for
stand kunne betegnes som folkekunst, altså 
alle slags dragter og tekstiler, smykker, ke
ramik og møbler, også de vægfaste, både 
bemalede og udskårne, amatørmalerier og 
prøver på håndsnilde sømænds fingerfærdig
hed.

Landsmuseet har i dag en omfangsrig 
samling fra hele Slesvig-Holsten, dog er en
kelte områder, blandt andet Nordfrisland og 
Angel særlig rigt repræsenteret.

For en snes år siden begyndte man på en 
systematisk indsamling til en ny afdeling, 
i hvilken man søger at vise levevilkårene på 
landet før det industrielle gennembrud. Sam
lingen, der i dag må regnes for Tysklands 
største specialsamling på dette område, åb
nes for publikum i august 1972, suppleres 
med »Volkskundliche Landesaufnahme«, en 
stadig voksende samling af optegnelser, fo
tografier, opmålinger og film, der opbevares 
i Landsmuseets arkiv.

I øvrigt findes der adskilligt folkloristisk 
stof i museets andre afdelinger.

53. Stadtarchiv Flensburg
Dr. Hans-Triedrich Schütt
Stadtarchivdirektor 
Rådhuset. 239 Flensborg 
Tlf. 04 61/8 55 35

Byarkivet består af to grupper, dels alle arter 
akter, dokumenter og protokoller vedrørende 
Flensborg by - de ældste er fra 1200-tallet -, 
dels dokumentarmateriale (fotografier, lyd-

281



Hjørne af et dørns fra 1700-tallets midte. Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum.

bånd, aviser og tryksager samt breve m. v.), 
som man har indsamlet i det sidste tiår.

Arkivet har især mange akter fra tidsrum
met 1550-1920, lige som der findes meget

materiale om musik, teater og litteratur. I en 
særlig gruppe er samlet stof, der belyser 
grænseproblemer. Arkivet opbevarer ca. 
12.000 fotografier og 30.000 negativer.
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Skab fra Diernæs med danske indskrifter. Städtisches Museum, Flensburg.

54. Städtisches Museum
Museumsleder Dr. Ellen Redlefsen 
239 Flensborg
Lutherplads 1 Tlf. 04 61/85-356

Skønt museets navn oprindelig var »Kunst- 
gewerbe-Museum der Stadt Flensburg«, har 
museet lige siden grundlæggelsen 1876 også 
interesseret sig for opbygningen af en sam- 
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ling af folkelig-kulturel karakter. Indtil 1914 
modtog man naturligt genstande fra såvel 
Nord- som Sydslesvig, og derfor har museet 
mange, endog særdeles sjældne stykker fra 
den landsdel, der nu er dansk.

Museets grundlægger, Heinrich Sauer
mann, ønskede at opbygge en samling, hvor 
først og fremmest håndværkerstanden og 
erhvervsdrivende var repræsenteret, og da 
det dengang var helt usædvanligt, at man 
interesserede sig for folkelige formål inden
for museumskredse, havde han mulighed for 
at vælge det bedste af det bedste, både fag
ligt karakteristiske ting og de smukkest de
korerede almuegenstande.

Således erhvervede han med sikker sans 
for det gedigne til museet en række bonde
stuer fra 1600- og 1700-tallet, der sammen

55. Städtisches Museum Schleswig
Dr. Theo Christiansen
Friedrichstrasse 7-9
238 Slesvig Tlf. 04621/24031

Museet samler kun på genstande fra selve 
byområdet. Man har en løbende udstilling 
med udgravningsresultater fra gravninger i 

med de mange brugsting fortæller om skik 
og brug på landet. Særlig rigt repræsenteret 
er vestkysten og de nordfrisiske øer, mens 
håndværkerkulturens eller bykulturens man
ge sider er knap så alsidigt belyst.

Museets samlinger inden for kategorien 
materiel folkekultur omfatter mange fine 
eksemplarer af vægpaneler, alle slags inven
tar, ikke mindst udskårne træmøbler, teksti
ler, f. eks. Beiderwand og Tønderkniplinger, 
sølvgenstande, især dragtsmykker, og ende
lig minder om Flensborgs tid som hjemsted 
for skibsværfter og søfarere.

På grund af pladsmangel opbevares meget 
i magasinerne, men til gengæld arrangerer 
museet hyppigt specialudstillinger, for et par 
år siden således »Nordslesvig på Flensborg 
Museum«.

den gamle bydel, Altstadt. Samlingerne illu
strerer byudviklingen og omfatter dels kunst 
(malerier) dels kulturhistoriske genstande 
(Siesvig-fajancer, tin m. v.).

Og endelig har man en repræsentativ sam
ling fra fiskerkolonien Holm ved Slesvig ved 
Sliens bred (fiskeredskaber, dokumenter, bo
have m. v.).

56. Sylter Heimatmuseum
Museumsleiter Hans Lassen
2286 Keitum. Sild Tlf. 046 51/6969

Bygningen er opført af en velstående kap
tajn 1759, og i 1908 indrettede Söl'ring For- 

iining museum i huset.
Museet er et hjemstavnsmuseum, og væg

ten er lagt på hjemlig kunstudfoldelse i træ, 
metal og dragter, og hertil vises en række 
skibsmodeller, forfærdiget af søfolk samt 
skibsbilleder og gallionsfigurer.

57. Textilmuseum
Dr. Rudolf Ullemeyer
Parkstr. 17
235 Neumünster
Tlf. 043 21/ 88 33 16

På museet er tekstilteknikkens historie fra 
historisk tids begyndelse til det omtrentlige 
tidspunkt for det industrielle gennembrud 
anskueliggjort.
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Set. Mikaelis-kirkens indgangsportal har været 
prydet med to granitsøjler - på den højre var 
fragmenter af en løve.

Tegning af udgravningens arkitekt Roni Wallin, 
og foto af udgravningens leder, stud. mag. fens 
Vellev (juli 1972).

Set. Mikaelis i Slesvig af jens vellev
En rundkirkes bedrøvelige skæbne

På bakkedragene nord for det middelalder
lige Slesvig - et godt stykke udenfor bypor
ten - lå frem til 1870 en mærkværdig for
bygget kirke. Mod nord var den rund - mod 
syd kantet. Det var Set. Mikaelis, en af 
landsdelens mest fremmedartede og gådeful
de bygninger. Grundlagt engang i 1100-tal- 
let stod den - trods mange ombygninger - 
til nævnte år, da den under en restaurering 
styrtede sammen. På ruinens plads rejste 
man en ny kirke - indviet i 1876 - som stod 
til 1971, da den på grund af forfald måtte 
lade livet. Arealet stod nu til arkæologernes 
rådighed, og det er lidt om resultaterne fra 
deres udgravning der her skal berettes.

Set. Mikaelis var oprindelig bygget som 
rundkirke, mod øst dog med en planløsning 
forskellig fra de andre skandinaviske. Den 
omtales i de middelalderlige dokumenter 

kort før 1200, men må nok være et halvt 
århundrede ældre. Til kirken var lagt et dob
beltkloster for munke og nonner af Bene
diktinerordenen. Bygningerne hertil er der 
endnu ikke fundet sikre spor af, men kloste
ret blev også opløst meget tidligt. Allerede 
i 1190'erne blev munkene under stridighe
der med bispen flyttet til Ryd kloster (det 
senere Lyksborg), og kort efter 1200 blev 
nonnerne flyttet til Johannesklosteret på 
Holmen i Slesvig. Således har vi kun kirken 
tilbage, og af den ligger nu blot dele af fun
damenterne i jorden. 1. september slutter de 
igangværende udgravninger - på pladsen 
skal der bygges et kirkeligt mødecentrum -, 
og Set. Mikaeliskirkens dage er så endeligt 
talte. J

Udgravningen, som startede med en for
undersøgelse sidste efterår og afsluttes med
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Foto af udgravningen set 
mod øst. (Foto Jens Vel
lev juli 1972).

dette års tre-måneders kampagne, er et led 
i en større udgravningsaktivitet »Ausgra
bung Altstadt«, som i disse år foregår i 
Slesvig by. Undersøgelsen af rundkirken fo
retages af et udgravningshold fra den ny
oprettede »Afdeling for middelalderarkæolo
gi« ved Århus Universitet og drives ved 
store bevillinger fra det tyske forskningsråd 
»Sonderforschungsbereich 17« under Kiels 
Universitet.

Formålet med udgravningen er dels at få 
et rigtigere og mere nuanceret billede af kir
kens oprindelige udseende (efter dens sam
menstyrtning i 1870 var blot få middelalder
lige bygningsafsnit bevaret), dels at fremdra
ge det materiale af grave, løse arkitekturdele, 

mønter, eventuelle andre fund, som gennem 
kirkens lange funktionstid har aflejret sig i 
jorden.

Men hensyn til det første kan siges, at 
udgravningen i høj grad har givet resultat. 
Ved opmålinger i forrige århundrede før 
sammenstyrtningen fik man en vis klarhed 
over kirkens grundplan, men meget måtte 
rekonstrueres på et noget spinkelt grundlag.

For eksempel tegnede man altid kirken 
med tre apsider i øst. Ved udgravningerne 
har det vist sig, at der kun var én. De to 
sideapsider, som man ville have rundgangen 
til at slutte med, må nu opgives. Hvordan 
udseendet i øst så har været, har udgravnin
gerne til nu ikke givet et klart billede af,
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Nærbillede af tufstensgra
ven, der ses på billedet 
side 286. Man ved ikke, 
hvem der er blevet begra
vet her, men har lov at 
gætte på en abbed eller 
en prior fra klosteret. 
(Foto Jens Vellev juli 
1972).

men at det er helt særegent for en rundkirke, 
er indlysende.

I vest, der hvor indgangen sikkert har 
været, er fremdraget et kraftigt fundament, 
som strækker sig ind i rundgangen. På 
grundplanen fra juni side 288 er lidt af dette 
markeret - siden er mere afdækket. Betyd
ningen er ikke helt klar. Underlag for et tårn 
kan det ikke være, snarere for et galleri af 
en eller anden art; et kor for nonnerne, et 
sæde for bispen eller kongen? eller måske 
snarere en trappe til kirkens overetage.

Indgangen havde man ikke tidligere kend
skab til. To fine fund - indmuret i den nye 
kirkes fundament - giver imidlertid nu håb 
om et positivt resultat. Det drejer sig om to 

granitbaser af en helt særegen karakter ud
smykket med fantasifulde figurer. Baserne, 
som har lidt af de ovenpå stående søjleskaf
ter bevaret, er tydeligvis beregnet til at have 
stået på venstre og højre side af en ind
gangsportal.

Den højre har form af en løve, hovedet er 
sørgeligt nok væk, men bagkroppen er klart 
udformet.

Den venstre har hele tre figurer. På fla
den, som har vendt ind mod døren, står en 
mand klædt i kofte, med en økse i venstre 
hånd og med den højre holdende en løve, 
som har et menneske siddende i en mærkelig 
stilling på ryggen - seende bagud. De to 
sidste figurer er udhugget på den flade af
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Plan over udgravningen af Set. Mikaelis-kirken (1:200) med resultaterne 
fra oktober 1971 og juni 1972 indtegnet.

basen, der var i flugt med kirkens ydermur. 
Fundet af disse to figurprydede baser lader 
ane, med hvilken rigdom kirken oprindelig 
har været udsmykket. Men hensyn til tolk
ningen af motiverne står man endnu lidt 
usikker. Har de været en del af en større 
sammenhæng, eller skal de betragtes som 
enkeltmotiver? Manden med øksen står i 
hvert fald som et unikum blandt vore skan- 
naviske granitrelieffer. Kunsthistorisk giver 
begge et yderst værdifuldt bidrag til de ellers 
i Slesvig kendte middelalderlige granitskulp
turer.

Hvad angår de øvrige fund må man sige, 
at de er mere almindelige. Der er fundet ca. 
80 mønter i gravningens to første måneder, 
hvoraf særligt én synes spændende. Det er 
en lille sølvmønt med et kors på den ene 
side og tre tårne på den anden. Den har ikke 

kunnet bestemmes med sikkerhed, men er 
sandsynligvis fra midten af 1100-årene, alt
så fra kirkens ældste tid.

Det samme gælder for en del begravelser 
foretaget i små, fint murede kister af tufsten, 
det materiale som kirken var bygget af. Dis
se kister med en lille niche til hovedet i vest 
dateres normalt til 1100-årene, så der er ikke 
noget i vejen for, at de begravede her er 
munke og nonner fra klosteret. Gravgaver 
til bekræftelse her af er ikke fundet, og fin
des i det hele taget sjældent i middelalder
lige grave.

Forbliver de døde i de nydelige tufstens
kister så stadig anonyme for os, må vi sige, 
at selve rammen om deres liv - rundkirken 
- ved de foretagne gravninger er kommet os 
nærmere, nok så nær som dens sørgelige 
historie tillader.
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Saks i stednavne
AF BJØRN SVENSSON

Har Stednavneudvalget ikke fantasi nok, når 
det forklarer oprindelsen til stednavne, der 
indeholder ordet »saks«? Redaktør Bjørn 
Svensson, Haderslev, mener nej — udvalget 
anbringer for mange dyresakse rundt om i 
landskabet - og fremsætter en række forslag 
til nye tolkninger.

Der findes i Nordslesvig en række stednavne 
med saks som forled, udtalt som savs. I vær
ket Sønderjyske stednavne, udgivet af Sted
navneudvalget, gives der tre forskellige for
klaringer. Først og fremmest, at saks sigter 
til fangstredskabet, rævesaks, oddersaks el. 1. 
For det andet personnavnet Sakse, Saksi, i et 
enkelt tilfælde Sagher. For det tredie folke- 
navnet sakser.

H. V. Gregersen har i Sdj. Mdsskr. 1952, 
side 181, for Savsvej (mellem Skrydstrup og 
Træhede) foreslået at tolke saks med den 
gamle betydning sten, idet vejen må antages 
at have været stenlagt. Denne fortolkning er 
en mulighed, selv om vejen er en god, høj 
sandvej og ikke på de steder, hvor den nu er 
pløjet op, har afsløret spor af stenlægning.

Var der dyresakse i vadestedet?
Betydningen sten bør i hvert fald ind i 

stednavneovervejelserne, først og fremmest i 
forbindelse med navnet Saksvad. Stenlagte 
vadesteder er gemt i navnet Stenvad, som 
Nordslesvig har overleveret seks eksemplarer 
af, hvortil kommer navne som Stenbrovad 
og Stenevad. Der findes et Saksvad ved en 
overgang over Farris bæk i Langetved. Sdj. 
Stednavne forklarer det i Haderslevbindet 
side 555 med subst. saks, »saks til dyre

fangst«. Imidlertid vil det næppe være hen
sigtsmæssigt at opstille en dyresaks i et va
dested, hvor den lettere smækker sammen 
om mennesker end om bestemte dyr. Det er 
mere sandsynligt, at man har lagt sten i va
destedet, end at man har anbragt en dyre
saks der.

Sakse til mange formål
Det er iøvrigt mærkeligt, at stednavnefor

skerne udelukkende har tænkt på dyresakse 
og ikke på en almindelig saks. Feilberg oply
ser i sin ordbog over jyske almuesmål, at 
saksen værger mod trold, giver dødsvarsel 
og varsler genfærds komme, saksen lægges i 
det nyfødte barns vugge og oplukket på den 
dødes bryst, man skal malke en kvie første 
gang gennem et sakseøje, man skal støbe 
gennem kræfterne af en åben saks, saksen 
skal lægges på bunden af koens drikkekar og 
julemorgen sættes i havren for gæssene, og 
man kan klippe af vejr og vind, hvad man 
vil. Det måtte undre, om et redskab, der i 
den grad har taget folks fantasi fangen, og 
som har en så karakteristisk form, slet ikke 
skulle have sat sig spor i stednavnene, f.eks. 
hvor en vejsaks eller to sammenstødende 
vandløb skærer en trekant ud af landskabet. 
Det er naturligvis især korsformen, der har 
spillet en rolle i folkefantasien, men der er 
dog vidnesbyrd om, at man også har heftet 
sig ved vinklen mellem to knive, saksens 
arme.

På oldnordisk betød sax et kort sværd eller 
en stor, tung kniv, men i flertalsformen dæk
kede ordet »den del af skibet, som er lige ved 
den egentlige forstavn«. Chr. Matras ud
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dyber i Årbøger for nordisk oldkyndighed, 
1932, side 237, den gængse forklaring såle
des, at ordet i denne forbindelse dels dækker 
rælingen nærmest forstavnen, dels rummet 
imellem den forreste del af rælingen. Altså i 
virkeligheden en trekantudskæring. Hvad 
enten man nu står mellem to sammenløbende 
åer, der får den mellemliggende jord til at 
ligne forstavnen på en båd, eller man iagt
tager stedet i modsat retning, så man direkte 
overfører billedet af en saks, er sammenlig
ningen så nærliggende, at man må under
søge, om der ikke skulle være forbindelse 
mellem saksnavne og lokaliteter af denne 
art. Det viser sig, at det er der. Et oplagt 
eksempel kan man finde på Fyn, hvor Saks
holm mellem Nr. Broby og Sdr. Broby dæk
ker trekanten mellem to sammenløbende åer.

Hvad så med Saksholm i Nordslesvig? 
Navnet findes optegnet i Sønder Hygum, 
Årup og Obbekær, hvert sted angivet som 
eng - og hvert sted forklaret med »saks til 
dyrefangst«. Årup og Obbekær menes at 
tegne sig for samme lokalitet, nemlig en eng, 
hvor Gelså og Gram å løber sammen til Flads 
å, en tydelig parallel til Fyn, hvor åsaksen 
har skåret engholmen ud af landskabet.

I Sdr. Hygum er Savsholm ikke stedfæstet 
og ikke registreret efter 1662. Måske Savs
holm er identisk med det nuværende Holm; 
hvor Vesterbæk optager Holmbæk, har vi jo 
en vandløbssaks, og navnet Holmbæk anty
der en nær, gensidig tilknytning.

En tydelig vejsaks har vi i Rinkenæs; her 
ligger Saksagergård i spidsen af den trekant, 
der dannes, hvor vejene fra Tørsbøl og 
Kværs løber sammen. Det er en mere over
bevisende forklaring end stednavneudval
gets: »Mandsnavn gida. Saxi eller muligvis 
subst. saks i betydningen »saks til dyre
fangst«.«

Saks i kronavne
Så er der de to nu nedlagte kroer, der 

begge hed Saksborg, henholdsvis i Ullerup 

og Burkal. Det sidste sted er navnet regi
streret så tidligt som i 1685 Sax borgh og 
1768 Sausburg. Stednavneudvalgets tolk
ning: »Muligt af subst. saks. En anden mu
lighed er mandsnavn gida. Saxi eller snarere 
folkenavnet gida. saxæ »sakser«.« I stedet 
kunne man måske her tænke sig en speciel 
forbindelse til kro virksomheden, f. eks. sak
semad, der i jysk dialekt kan betyde pølse
mad, eller eventuelt med en tysk påvirket 
hentydning til saufen — at svire - eller 
Saufaus, en svirebror. Snarere er det dog 
lokaliteten, der er skåret ud af en vejsaks. 
Dette vejbillede gælder i hvert fald Saksborg 
i Burkal, og det er naturligt at placere en kro 
ved en vejsaks ligesåvel som ved en kors
vej, jævnfør navnet Korskro.

Også e Savsvej kan tænkes at have sit 
navn efter en vejsaks. Syd for Skrydstrup 
forgrenede den sig i en dobbelt vejsaks, med 
lange lige ben, så særpræget en foreteelse, at 
den udmærket kan have virket navngivende.

Og saks i mosenavne
Saksmose findes både i Tønder landsogn, 

hvor udtalen 1613 åbenbart har været Sachs- 
moes, der vel placerer tilfældet i en anden 
gruppe, og i Ulkebøl, hvor Saksmose ligger 
ved Saksgård, der i »Sønderjyske stednavne« 
forklares med en henvisning til Saksborg i 
Burkal, altså saks, Saxi eller sakser. Tilsyne
ladende har Saksgård også ligget ved en vej
saks, men med en afgjort sekundær vej som 
det ene ben, og det er derfor nok snarere mo
sen, der har virket navneinspirerende.

Nu kunne det jo være snildt, hvis der blev 
brugt saks til tørvefremstilling, men en tør
vesaks eksisterer ifølge Feilberg kun som en 
genstand, man kan sende børn efter i narre
ærinde, ligesom tagsaks, brosaks og nebber- 
saks. Selv om en tørvemose i drift godt kan 
virke som et klippemønster eller snitmønster, 
må man vist søge en anden forklaring, der 
omfatter også andre fugtige steder som Sax
maj og Saushoel. Når man betænker, at Pøl
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sekedel er et almindeligt navn på enge, har 
vi måske en forbindelse via saksemad = 
pølsemad. På jysk kan man iøvrigt sige, at 
træet går i saw, med henblik på saften, der 
stiger op i træerne, og på oldnordisk er saurs 
det samme som skarn, smuds, dynd.

Der findes imidlertid også saksnavne af en 
mere tør kategori: Saksløkke, Sovsløkke, 
Saksbjerg, Saksholt, Sakslund, og selv om 
man naturligvis ikke skal udelukke hverken 
Saxi eller dyresaks fra navnefortolkningen, 
er der dog endnu andre muligheder at tage 
i betragtning. Det saksiske folk fik jo deres 
navn efter det karakteristiske korte sværd, 
der gik under betegnelsen saks, og dette 
sværd turde have fremkaldt betydningen at 
sakse = hakke, hugge i små stykker, som 
findes i de islandske sagaer. Eller = skære 
småt, skære med sløv kniv, hakke i små 
stykker, specielt ophakke og smuldre den til- 
såede agermuld med spaden, for at tage 
eksempler fra det færøske sprog. Også i jy
ske dialekter findes beslægtede betydninger: 
sakse = hakke med en hakkekniv, saksebræt 
= hakkebræt, saks = ophugget, småtskå
ren. Man kan på den måde havne både i det 
plørede og i det rensede, med skær jord sva
rende til skært kød. Skær kan på sønderjysk 
betegne et stykke jord, der er fri for ukrudt, 
og savsmad = pølsemad erindrer om pølse
kedel som engnavn.

Intet bevis
Til slut Savsdam og Savstoft. I Øster Lø- 

gum har Johannes Meier på sit landkort i 
1641 kaldt disse lokaliteter Scherdam og 
Schertoft. I Stednavneudvalgets værk, hvor 
man hælder til personnavn som forklaring, 
tilføjes: »Hos Meier er forleddet opfattet som 
subst. saks og oversat til nty. Schere.«

I Strandelhjørn har Meier på sit kort et 
tilsvarende par Scherteich og Schertofft, men 
da man her kun har opbevaret hans beteg
nelser og ingen dansk navneangivelse, finder 
Stednavneudvalgets pennefører frem til da

tidens danske navneform ved glad og fro at 
oversætte Scherteich til Skærdam og Scher
tofft til Skærtoft, skønt den korrekte over
sættelse antagelig ville være baglæns fra 
Schere til saks, altså Savsdam og Savstoft.

Det interessante er, at Meier på Strandel- 
hj ørn-kortet skriver »Schertofft oder S tein
dams Acker«. Man kunne fristes til at tro, at 
her fandtes beviset for, at sten og savs 
( = Schere = saks) var det samme. Imidler
tid tegner han dammen - Scherteich - nord 
for »Schertofft oder S teindams Acker«, men 
Steindam syd for, så toften efter Meiers kort 
at dømme både kan have haft navn efter 
Savsdam nord for eller »stendæmningen« 
syd for. Hvis Steindam og Scherteich (Savs
dam) havde været identiske, havde man haft 
et temmelig solidt bevis for, at savs var det 
samme som sten. Nu må man nøjes med mu
ligheden. Men i hvert fald er det givet, at der 
findes andre og bedre navneudlægninger end 
dem, Stednavneudvalget er fundet frem til.

Har Sakse mon været et modenavn?
Om folkenavnet sakser overhovedet kom

mer i betragtning, er mere end tvivlsomt. 
Personnavnet Sakse har næppe haft den hyp
pige forekomst, Stednavneudvalget forudsæt
ter. Saustrup i Angel kan vel knyttes til per
sonnavn, og hist og her kan man også have 
navngivet efter en dyrefælde, men ellers løn
ner det sig ved en systematisk gennemgang 
af stednavne med saks i det gamle danske 
sprogområde at benytte et andet skema. 
Først og fremmest skal man spejde efter 
saksformen (eller stavnformen) med Saks
holm i en å-saks og Saksborg el. 1. i en vej
saks. Dernæst skal man overveje stenbetyd
ningen ved Savsvad og måske Savsdam. Og 
endelig det småhakkede, der dels kan sigte 
til det plørede, dels til det for ukrudt rense
de, afhængig af om det drejer sig om f. eks. 
eng, mose eller toft.

Men endnu et forhold skal man være op
mærksom på. Personnavne forekommer som 
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forled i forbindelse med moser, men dog for
holdsvis sjældent sammenlignet med andre 
måder at karakterisere mosen på; mosen op
fordrer ikke til karakteristik af enkeltmands 
lod. Så vidt jeg kan se, sætter personer ved 
navn Saxi rekord med henblik på at blive 
foreviget i mosenavne. Denne forkærlighed 
for moser, når man hedder Saxi, ser så mær
kelig ud, at det bør vække til eftertanke. Da 
Hejselbjerg Paulsen i Sønderjyske Årbøger 
1940, side 28, gør opmærksom på, at sted
navneforskerne har overset den ældste form 
for Savsetoft i Øster Løgum, nemlig Sauerse- 
toft (i Knud Thomsens jordfortegnelse ca. 
1590), forlader stednavneforskerne ganske 
vist mandsnavnet Saksi, men kun til fordel 
for »det sjældne mandsnavn gammeldansk 
Sagher«. Det må dog være mere nærliggende 
at bryde ud af denne personnavnstankegang 
og søge efter en anden sammenhæng, f. eks. 
det oldnordiske substantiv saurr, der betyder 
det sure, dynd, skarn, skidt. Om »s« stam
mer fra genitivformen saurs eller f. eks. er 
resten af ordet sø, kan ikke afgøres på det 
foreliggende grundlag. Men i Øster Løgum 
betyder Savsetoft antagelig den sure eller 
dyndede toft, og den samme fortolkning kan 
gælde andre fugtige savsnavne.

Der er her i hvert fald 4—5 navneudspring, 
som man har overset i værket »Sønderjyske 
Stednavne«: Saksformen, eventuelt via 
stavnformen, saks i betydningen sten, end
videre den hakkefunktion, der rimeligvis går 
tilbage til det gamle saksersværd, og endelig 
saurr i betydningen dynd.

Værket »Sønderjyske Stednavne« er en 
rigdomskilde, hvis værdi ikke skal forklej
nes. Men sprogforskerne kan nu engang som 
eksperter kun give den sproglige del af for
klaringen, altså lægge den sproglige ramme, 
inden for hvilken man må gætte sig frem, et 
gætteri, der appellerer til alles medhjælp. Da 
stednavnene i vid udstrækning afspejler be
folkningens hverdag, bør etnologerne over
veje, om ikke netop de med deres særlige 
viden har mulighed for at yde et bidrag til 
stednavneforskningen. For eksempel med 
hensyn til dyresakses placering og sakse i 
det hele taget er etnologerne jo mere kyndige 
end sprogforskerne. Undersøgelsen af sak
sens forhold til stednavne kan måske ikke 
blot opfordre etnologerne til kritik og sup
plering, men også inspirere til at gå videre 
ad den vej ved at tage andre emner af denne 
karakter op til behandling.

Boganmeldelser
Jacob Kronika: Den sidste slesviger og Ulsnæs- 
mordene. Skandia 1971. 156 sider.

Få danske har været vor tids omvæltende hi
storiske begivenheder på så nært hold som Ja
cob Kronika. Han boede i Berlin, da nazisterne 
slog sig frem til magten. Han var øjenvidne til 
nazismens magtudfoldelse og krigsforberedelser. 
I dagene før den 9. april 1940 var han en af de 
bedst informerede, og hans telegrammer til »Na
tionaltidende« var et varsko om, hvad der ville 
ske. Kronika blev i Berlin til det sidste, og han 

overværede slutopgøret: Krigsforbryderprocessen 
i Nürnberg.

Kronika har naturligvis skrevet bøger om sine 
oplevelser i krigens år og under Berlins fald. 
Men han har endnu meget mere at fortælle fra 
de år; jeg har flere gange forsøgt at presse ham 
til at skildre den tid og dens mænd, men jeg har 
stadig fået svaret: Nej, der er noget andet, der 
optager mig langt mere. Jeg gider ikke beskæf
tige mig med nazismens tid. Jeg vil derimod 
grave alt frem, hvad jeg kan finde om »den sid
ste slesviger«. Det er foreløbig blevet til denne 
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bog og til en række artikler om detaljer, som 
Kronika har fået kendskab til, efter at hans bog 
var udkommet, og netop fordi den udkom.

Der er visselig lang afstand mellem nazismens 
helvede og »æ Sommerstedpræst«.

Et par ord om manden. Nicolai Christian 
Nielsen blev født i 1848 i Løgumkloster. Der 
var hans far hattemager - høje hatte - og han 
havde en god virksomhed og kunne efterlade 
sin søn en formue. »Nie«, som han tit kaldes, 
fik teologisk eksamen i Kiel, og 24 år gammel 
blev han præst i Kværn i Angel, hvor han skul
le prædike på tysk. Kort efter blev han præst i 
Gram, hvor han prædikede på dansk. Og han 
flyttede ikke så lidt. Var i Højrup og så 18 år 
i Sommersted. Derpå søgte han et mindre em
bede; det blev Tandslet på Als, men der blev 
han kun i knapt tre år. Han sagde bagefter, at 
Tandslet havde skuffet ham dybt, og at alsin
gerne efter hans skøn ikke tog det alvorligt med 
at erkende skyld og synd og med at gøre bod. 
I nogle år levede han som emeritus i Sydslesvig, 
uden løn eller pension. I 1911 fik han embede i 
Bedsted nær fødebyen. Her virkede han til 1914, 
så trak han sig igen tilbage som emeritus, og 
meldte sig påny til tjeneste og var præst i Ok
senvad 1916-18. Derefter boede han i Flens
borg, hvor han døde i 1932.

Hvorfor vender Jacob Kronika sin opmærk
somhed fra politik og verdenshistorie til en søn
derjysk præst, der levede hele sit liv i stille ube
mærkethed? Er det blot det velkendte fænomen, 
at man på sine ældre dage bliver træt af nu
tidens besværligheder og så finder fryd i at 
dyrke lokalhistorie og personalhistorie? Nej, bo
gen er skrevet med et stærkt personligt engage
ment. Det er vigtigt for Jacob Kronika at få for
talt om denne mand, der ikke ville grave kløfter, 
men bygge bro, nationalt og kristeligt.

Nicolai Christian Nielsen ville ikke træffe et 
klart valg mellem dansk og tysk. Der har været 
nogen diskussion, om han var dansk eller tysk. 
Provst Jens Holdt har skrevet en stor afhandling 
i Sønderjyske Årbøger om Sommerstedpræsten. 
Jens Holdt hævder, at han inderst inde var tysk 
og henviser bl. a. til hans bønner om tysk sejr i 
1914, og mener, at han nærede ønske om en 
stilfærdig fortyskning af Nordslesvig i lydighed 
mod øvrigheden. Kronika siger, at han var mere 
dansk end tysk og henviser til, at han har skre

vet mange bøger på dansk, at han altid bar den 
danske præstekjole og at han ønskede gravtale 
på dansk, d.v.s. Nie havde bestemt alt vedrøren
de sin begravelse og havde bedt om en forkyn
dende tale på dansk, en forkyndende tale på 
tysk og jordpåkastelse på dansk. Han havde 
bedt om tyske salmer og danske salmer - 
»blandt de danske salmer i hvert fald een af 
Brorson.«

Når Jacob Kronika og Jens Holdt, der begge 
har kendt pastor Nielsen gennem mange år, 
ikke kan blive enige om, hvor han stod natio
nalt, er det vel et ret klart bevis for, at han først 
og fremmest ville være slesviger. Udtrykket 
»den sidste slesviger« har pastor Nielsen selv 
formet i et Credo, der rummer fire punkter:

1.1 religiøs henseende er jeg pietist.
2. Hvor drikkeri, kortspil, dans og andre jordi

ske lidenskaber har besættende magt over et 
menneske, er der for mig tale om synd, og 
jeg kalder til kamp.

3. Som kristen og som præst kommer det - for 
min næstes og for min egen skyld - an på at 
ville og at kunne ofre min Isak.

4.1 politisk henseende er jeg den sidste slesvi
ger.

Hvordan skal udtrykket »ofre min Isak« for
stås? Kronika nævner fire ofre: Ungdommens 
drøm om at blive skuespiller. Der kom en dag, 
da Nie skrev i sin dagbog: »Aldrig mere i noget 
teater! Aldrig mere i nogen balsal!«. Dernæst 
forfatterskabet. Nie var i en del år meget pro
duktiv og havde mange læsere, men en dag sag
de han: Alt for let gør forfængelighed sig gæl
dende i kunstnerens virke. Skriveriet fører let 
bort fra »centrum«. Herefter ville han kun skri
ve om eet: Kristus, evangeliet, Gudsriget.

Hans tredie offer var »flotheden«. Økonomisk 
gode kår havde gjort det muligt for ham at om
give sig med »en kostbar ramme«, møbler, sølv, 
porcelæn. Han begyndte at give bort til de fat
tige, og den eneste flothed han tillod sig i den 
sidste Flensborg-tid var en middag mellem jul 
og nytår for en hel masse mennesker fra de fat
tigste kvarterer i Flensborg. Hans fjerde »Isak- 
offer« var den erotiske kærlighed. Han havde i 
sin ungdom været dybt forelsket i en ung pige 
fra Leipzig. Hun søgte døden ved egen hånd.
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Han følte sig bundet til siden at leve sit liv som 
ungkarl.

Ulsnæs er en idyllisk landsby ved Slien, en 
kirke med nogle dejlige stenhuggerarbejder, og 
netop nu i Struense-året bliver vi ret tit mindet 
om, at Struenses fader - generalsuperintenden
ten fra Rendsborg - opholdt sig her den dag, da 
sønnen blev henrettet i København. Men hvil
ken forbindelse er der mellem Ulsnæs og Som- 
merstedpræsten? I 1922 blev der i dette sogn 
myrdet fire mennesker, en krigsenke, hendes to 
sønner og en tjenestepige. Alle fire blev fundet 
med hjerneskallen knust. Først to måneder siden 
fandt man frem til morderen, en attenårig tjene
stedreng. Han havde myrdet for at skaffe sig 
penge. Udbyttet blev 109 mark - papirmark i 
inflationsåret 1922. I retten i Flensborg optrådte 
han med overlegenhed og kynisme og dumme 
vittigheder. Dommen over ham kom til at lyde 
på tre gange dødsstraf, 12 års tugthus og fra
kendelse af de borgerlige rettigheder for livstid. 
Denne dom blev imidlertid ændret til livsvarigt 
fængsel, og han blev anbragt i tugthuset i 
Rendsborg. Alle avislæsere var dybt forargede 
og krævede, at Johannes - som morderen hed - 
skulle henrettes. Nogle havde måske også gerne 
set, at han inden blev grundigt pint.

Pastor Nielsen læste også om sagen. Han 
kunne ikke acceptere, at et menneske var et 
udyr. Han søgte adgang til fængslet, han fik ad
gang og kom der tit. Han førte lange samtaler 
med Johannes, og disse samtaler fik det kyni
ske og overlegne til at glide af Johannes. Han 
blev et fromt menneske. Det lyder som en mid
delalderlegende, men er virkelighed. Ja, endnu 
mere overraskende virkelighed, for der gik nu 
en religiøs vækkelse gennem fængslet, en væk
kelse der holdt sig i årevis. Da pastor Nielsen 
fejrede sin 80 års fødselsdag, flygtede han fra 
al fest i Flensborg. Han tilbragte dagen i fængs
let i Rendsborg hos sine fanger. Da han i 1932 
blev begravet på Møllekirkegården i Flensborg, 
lå på hans kiste en krans fra lensgreven på 
Schackenborg, og en fra tugthusfangeme i 
Rendsborg.

Når Kronika har skrevet denne bog, som er 
en hjertesag for ham, det mærker man på hver 
side, er det vist ikke i første række for netop at 
fortælle om »slesvigeren«, der ikke ville vælge 
mellem dansk og tysk. Jacob Kronika ved, at 

det valg må træffes, og han ved, at når det er 
truffet klart, er der gode muligheder for samtale 
og samvirke. Kronika siger i en lille epilog:

Det politiske Credo, som den sidste slesviger 
søgte at efterleve, formår jeg ikke at sige ja til. 
Og føjer til:

Vi slesvigere har ikke blot lov til, men vi har 
selve livets åndelige pligt til at vælge - »det 
personlige valg« - et klart standpunkt til beken
delse og handling angående »det politiske«, »det 
folkelige«, »det nationale«. Vi slesvigere skal 
hver for sig vælge: enten dansk eller tysk.

Derimod lyser det gennem bogen, at Jacob 
Kronika sætter pris på det menneske, der ikke 
lader sit kristne liv bestemme af meninger. 
Sommerstedpræsten var pietist. Han havde nær 
forbindelse til dansk Indre Mission og var må
ske mere missionsmand, end Vilhelm Beck hav
de været det. Vilhelm Beck tog ganske klart 
standpunkt i det sønderjyske spørgsmål, og han 
kunne blive så ophidset over national svigten, at 
det fik ham til at bande - måske den eneste gang 
i sit liv. Pastor Nielsen havde den frommes 
angst for »denne verden«, og derfor talte han 
meget om at ofre - og han ofrede. Som kristen 
ville han nå alle - danske og tyske, retfærdige 
og forbrydere. Denne kristelige holdning agter 
Kronika højt. Jeg har indtryk af, at han ikke 
kan lide kirkelige retninger, men ønsker en 
kristelig enighed henover alle konfessionelle 
brydninger. Her er jeg absolut uenig med Kro
nika. En sådan enighed vil udviske alt væsent
ligt. I det nationale ønsker Kronika, at enhver 
skal træffe et valg. Jeg mener, at det samme 
gælder kristelige anskuelser. Man når kun frem 
mod klarhed over, hvad kristendom er, hvis 
man lægger drømmen om gensidig forståelse til 
side og klart går ind for sit standpunkt.

Så må det straks tilføjes, at som man lærer 
Nicolai Christian Nielsen at kende gennem den
ne bog, fornemmer man, at hans menneskelig
hed var langt større end hans meninger. Hans 
meninger bryder jeg mig ikke om. Jeg kan lige
frem ikke lide hans tale om »ofret«. Men han 
kunne skubbe sig selv i bagrunden og være til 
rådighed for mennesker - og vel at mærke uden 
at det var noget offer han bragte. Han kunne 
bare ikke lade være. Der er tilstrækkeligt med 
mennesker, der gerne vil ofre sig for andre og 
dermed lægge byrder på dem.
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Det er en bevægende bog. Uhyre personlig i 
formen. Det er under læsningen som man sidder 
i samtale med forfatteren. Nogle læsere vil må
ske hurtigt lægge den fra sig. Jeg har set en an
meldelse, hvori Sommerstedpræsten kaldes re
aktionær og naiv, fordi han brugte sine kræfter 
til at hjælpe konkrete mennesker i en konkret 
nødsituation i stedet for at bruge kræfterne til 
en analyse af samfundet, så man kunne finde 
ud af, hvordan det kunne ændres. Ganske vist 
ville de nuværende nødstedte, da forlængst være 

døde. Men man skal ikke lappe på det beståen
de, men have visioner af det kommende. Som
merstedpræsten holdt mere af mennesker end af 
ideologien. I sit stilfærdige virke var han en 
protest mod, at ideen sættes over mennesket. 
Han var en menneskelighedens talsmand i et 
grænseland mærket af voldsomme nationale og 
religiøse modsætninger. Derfor har Jacob Kro
nika interesseret sig så levende for ham.

Richard Andersen.

H. V. Gregersen: Laurids Skaus brevveksling 
med politiske venner i Sønderjylland. Skrifter 
udgivne af Historisk Samfund for Sønderjylland 
nr. 42, 1970. Bd. 1-2, 936 sider.

I 1966 udsendte Historisk Samfund for Sønder
jylland seminarielektor H. V. Gregersens store 
udgave af Laurids Skaus brevveksling med poli
tiske venner i København. Det drejede sig om 
breve til og fra C. F. Allen, H. N. Clausen, Orla 
Lehmann, J. W. Marckmann og Carl Ploug. 
Værket fandt mange læsere og var med til at 
styrke den genvågnende interesse og forståelse 
for Laurids Skau og hans betydningsfulde ind
sats. Det var derfor naturligt, at udgiveren på
tog sig arbejdet med en slags fortsættelse af 
brevudgaven, og i 1970 kunne Historisk Sam
fund for Sønderjylland udsende tobindsudgaven 
af Laurids Skaus brevveksling med politiske 
venner i Sønderjylland (samt venner og familie, 
som titlen vel rettelig burde have været). Det er 
denne bog, som her skal gøres til genstand for 
lidt nærmere omtale.

Brevvekslingen, der er udgivet i det forelig
gende værk, omfatter breve til og fra de politi
ske venner Chr. Flor og Johan Wegener, vennen 
Peter Hiort Lorenzens børn samt Laurids Skaus 
egne sønner. I udstyr og udgivelsesprincipper 
ligger bogen tæt op ad forgængeren, og der er 
derfor ingen grund til at komme ind på disse 
områder. Ganske naturligt bringes brevvekslin
gen i afsnit for hver enkelt person eller person
gruppe, og det vil derfor ligeledes være natur
ligt at omtale disse enkeltvis.

Det første store afsnit udgøres af brevveks
lingen med professor Chr. Flor (1792-1875) be

gyndende med det kendte brev fra april 1839 
(»Med Forundring vil De vistnok læse disse 
Linier, naar De erfarer, at en Bonde, som aldrig 
har seet eller kjendt, endsige talt med Dem, vo
ver at tilstille Dem en Skrivelse ...«) og slutten
de med Flors brev af 1. juli 1857. Denne kor
respondance fylder alene 230 sider i udgaven. 
Af disse breve er langt de fleste - og vigtigste - 
fra tiden op til 1848, hvor de giver et yderst 
levende indblik i vekselspillet mellem de to 
mænd, hvor der ikke blot, som mange har villet 
gøre det til, var tale om et mester- og discipel
forhold. Derefter følger brevene til og fra Johan 
Wegener (1811-1883) dækkende årene 1843- 
1863. Medens en præsentation af Chr. Flor over
for Sønderjysk Månedsskrifts læsere må ansees 
for overflødig, er det samme vel ikke helt til
fældet med Wegener. En sådan præsentation 
savnes i bogen, og mange vil formentlig umid
delbart forbinde navnet Wegener med den kend
te geheimearkivar, der imidlertid var en broder 
til Johan Wegener, som derfor kort skal præsen
teres her. Han var præstesøn fra Fyn, blev selv 
uddannet som teolog og virkede som huslærer, 
indtil han i 1844 overtog hvervet som den før
ste forstander for den første højskole, Rødding. 
Her virkede han dog kun ganske få måneder 
efter dens indvielse, indtil han efter strid med 
skolens bestyrelse i foråret 1845 blev præst på 
Lolland, hvor han levede til sin død. Smukt og 
gribende er Wegeners første brev, hvor han tak
ker sine »elskede venner« Hans Nissen og Lau
rids Skau, efter at han har fået tilbudt posten 
som forstander. I hans kritik af planen om for
standerens stilling aner man kimen til den se
nere udvikling, som brevene desværre ikke for
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tæller noget om. Brevvekslingen med Wegener 
synes i det hele taget at være bogens mindst 
givtige afsnit.

Den tredie gruppe, brevvekslingen med Hiort 
Lorenzens børn, er samlingens største, omfat
tende over 350 sider. Det drejer sig om sønner
ne Johann Frederik Lorenzen (1831-1907) sene
re generalløjtnant, Hans Rudolf Hiort-Lorenzen 
(1832-1917), en overgang redaktør af Danne
virke, senere af Nationaltidende, samt døtrene 
Mathilde og Sophie; fra de to sidstnævnte er der 
dog kun tale om ganske enkelte breve. Brevene 
til Hiort Lorenzens børn uddyber billedet af 
Laurids Skau som menneske og viser hans tro
fasthed mod vennerne. Disse breve begynder 
1852 og varer ved til kort før hans død. For 
Skaus eget vedkommende belyser de i høj grad 
hans sidste og af historikerne ikke særlig op
dyrkede ti leveår. En endnu stærkere koncentra
tion om denne periode giver brevene til Laurids 
Skaus egne sønner Peter og Jens, idet disse bre

ve først begynder 1859. En række af disse er af 
meget personlig karakter, men man må give ud
giveren ret i, at de trods dette (eller måske sna
rere i kraft af dette) burde udgives, da de er 
særdeles værdifulde til belysning af mennesket 
Laurids Skau.

Sammenfattende kan det altså siges, at udga
ven af Laurids Skaus brevveksling med politiske 
venner i Sønderjylland er et værdifuldt bidrag 
til den politiske historie, men i endnu højere 
grad til den sønderjyske personalhistorie, spe
cielt Laurids Skaus personlighed. Når dette er 
sagt, må det tilføjes, at nu har Laurids Skau 
fået, hvad der kan tilkomme ham.

Det skal sluttelig nævnes, at udgaven pris
værdigt rundes af med en tidstavle, brevforteg
nelse samt person- og sagregistre. Bogen er et 
værdigt led i Historisk Samfunds lange og for
håbentlig kun momentant stagnerede skrift
række. Hans H. Worsøe.

ZEITSCHRIFT

Der kan være grund til at henlede danske læse
res opmærksomhed på Zeitschrift der Gesell
schaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, 
hvoraf bind 97, årbog 1972 nylig er udkommet 
på Karl Wachholtz Verlag, Neumünster, udgivet 
af Olaf Klose. Bindet er på 330 sider, og der er 
mængder af læsestof, der henvender sig også til 
danske læsere.

Af de større artikler kan i denne årbog næv
nes professor Reimer Hansens artikel om Hein
rich Rantzau som politiker (iøvrigt skrevet med 
udgangspunkt i Christian Skovs artikel i Søn
derjysk Månedsskrift 1970), dr. Jochen Brachers 
afhandling på 100 sider om Die dänische Sprach
politik 1850-1864 und die Bevölkerung Mittel
schleswigs, der er en forkortet udgave af en 

dissertation antaget af Kiels universitet 1966, og 
professor Olaf Kloses redegørelse for Bjørnstjer
ne Bjørnson og signalfejden.

Som sædvanlig er afdelingen med boganmel
delser meget fyldig, godt 80 sider, og for at 
lette overblikket har man foretaget en inddeling 
i 1. Allgemeines 2. Allgemeine Geschichte 3. 
Rechts-, Verfassungs- und Verwaltungsgeschich
te 4. Wirtschafts- und Sozialgeschichte 5. Kir
chen-, Geistes- und Kulturgeschichte 6. Orts
geschichte 7. Personengeschichte. Yderligere er 
tilføjet et forfatter- og titelregister samt et re
gister og anmelderne. Fortrinligt.

Anmeldelserne, der iøvrigt også omfatter Hin
weise, dvs. henvisninger til noget, man finder 
omtale værd, er ifølge sagens natur af vekslende 
kvalitet. Af 60-70 bidrag omhandler rundt en 
trediedel danske bøger og artikler. bjs.

HERTUG HANS DEN YNGRE

Det er et morsomt og nuanceret billede, man får 
af hovedpersonen i Jørgen Steen Jensens bog om 
Hertug Hans den yngre, udgivet af Numisma- 

tisk forening for Nord- og Sydslesvig og Histo
risk samfund for Als og Sundeved, som Bind 50 
i serien Fra Als og Sundeved.

Hans blev født i Kolding 1545 og døde 9. okt.
1622 på Lyksborg slot med et Fadervor på 
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dansk. Han var kun dreng, da faderen, Christian 
III, døde i 1559, men der blev sørget godt for 
ham. Ved arvedelingen i 1564 fik han straks 
Ahrensbök i Holsten, dertil efter de to enke
dronningers død efterhånden Ærø, Als, Sunde
ved og Pløn og efter farbroderen, Hertug Hans 
den ældres død også Ryd kloster, det senere 
Lyksborg, og Reinfeld. For de holstenske be
siddelser fik han lensbrev af kejser Rudolf II, 
og det var kejseren, der gav ham den ret til at 
slå mønt, som har foranlediget denne bogs frem
komst og har sat det numismatiske præg på den.

Hertug Hans den yngre opnåede ikke at blive 
anerkendt som regerende fyrste af stænderne, og 
det havde først og fremmest den praktiske be
tydning, at han derved gik glip af den frøken
skat, som stænderne bevilgede, når de regerende 
fyrsters døtre blev giftet bort. Og Hans opnåede 
i to ægteskaber at få 23 børn, 11 drenge og 12 
piger. Selv fik han gode medgifter og blev en 
meget velhavende mand, men ønsket om at sikre 
børnene har nok bidraget til den hårdhed, som 
er blevet hans eftermæle. Troels Fink har gjort 
opmærksom på, at netop Als og Sundeved 
mangler den tids pragtfulde bondeindbo, der el
lers findes i Nordslesvig, og han anser årsagen 
for at være Hans den yngres hensynsløse gods
herredømme. På den anden side har den tyske 
historiker Otto Scheel bemærket, at Hans ved at 
udkøbe adelen på Als og i Sundeved, som hans 
bror kong Frederik II gjorde det i Haderslev 
amt, kom til at hemme tyskhedens fremtrængen 
i disse egne.

Hans den yngre var indblandet i en række 
stridigheder. Han indhegnede en vildtbane, så 
landevejen mellem de to store hansestæder 
Hamborg og Lübeck måtte gennem hans vildt- 

baneporte. Lübeck anfægtede også hans ret til 
fiskeriet på Travefloden og til en færgepram, 
men vistnok uden resultat. Derimod trak her
tugen det korte strå med hensyn til stændernes 
anerkendelse, og ligeledes da han ville have den 
kirkelige højhedsret over Als og Ærø. En histo
rie for sig er episoden 1601, da Sønderborg be
skyldtes for at have lavet falske kornmål, hvor
ved hertugen mistede fem last korn om året. 
Det lykkedes ham at få landstinget på Als til at 
dødsdømme borgmester og råd, sandemænd og 
de borgere, der havde brugt for stort mål, men 
alting blev godt, for hertugen benådede dem og 
fik derved lejlighed til at demonstrere sin nåde, 
vistnok i forbindelse med, at Sønderborg miste
de sin bymark.

Af hertugens foretagsomhed på byggeriets 
område står endnu Lyksborg slot og de to kir
ker på hver sin side af Flensborg fjord, Kegnæs 
og Nykirke, der er bygget efter de samme teg
ninger.

Og så ligger der åbenbart hertugelige mønter 
i montrer rundt om, men det afsnit har anmel
deren sprunget over. Undskyld!

Enhver kan have fornøjelse af at læse tekst
kapitlet om Hans den yngres mønter (der går 
fra side 66 til 77 og ikke som der står i ind
holdsfortegnelsen fra 63 til 72; det meste af 
indholdsfortegnelsen er forkert). Det må imid
lertid være forbeholdt specielt møntinteresserede 
at fordybe sig i kataloget over mønter og me- 
dailler fra Hans den yngre og hans sønner (side 
94-117), bevarede møntstempler (side 117-121) 
og fund af Hans den yngres mønter (side 121- 
133). Men vi under da også dem noget godt.

bjs.

297



Grænselandsdagbog
VED FR. RUDBECK

SYD FOR GRÆNSEN

2. juni: Ca. 20 svenske erhvervsvirksomhe
der er interesseret i at etablere sig indenfor 
Fællesmarkedet, oplyser forretningsføreren 
for Erhvervsfremmeselskabet Nord, dr. E. 
Finke, som mener, at 5 eller 6 virksomheder 
vil placere sig i Flensborg-området.

Børnehaveleder Ruth Schade, Okse vejens 
børnehave i Flensborg, udnævnes til børne
havekonsulent for de danske børnehaver i 
Sydslesvig.

Kruså byggeforening har sidste år opført 
yderligere 12 selvbyggerhuse. Det samlede 
tal er dermed oppe på 73. Desuden rådes 
over ca. 40 grunde i Nordf risland og 21 byg
gegrunde i Slesvig by.

I Satrup indledes de danske årsmøder i Syd
slesvig med indvielsen af en tilbygning til 
den danske skole.

3.-.4. juni: De danske årsmøder i Sydslesvig 
holdes med betydelig tilslutning. Der holdtes 
ialt 38 aftenmøder med over 5000 deltagere, 
og de 3 friluftsmøder overværedes af ialt 
12000 deltagere. Adskillige talere slog på, at 
Det sydslesvigske Samråd burde være folke
valgt og have større kompetence.

Den danske regering var under årsmøder
ne repræsenteret af undervisningsminister 
Knud Heinesen, kirkeminister Dorthe Ben- 
nedsen og kulturminister Niels Matthiasen.

6. juni: I amtet Nordfrisland er antallet af 
beskæftigede ved landbruget siden 1969 fal
det med 38,3 pct. til ca. 11.000 beskæftigede.

Flensborg amtsråd stemte med 41 stemmer 
for og 4 imod for en sammenslutning med 
Flensborg by og på længere sigt også med 
Slesvig amt.

8. juni: Der gennemføres en omfattende re
staurering af den såkaldte »Friserdom«, kir
ken i Niblum på Før, der er rejst i det 13. 
århundrede og har plads til over 1000 per
soner.

Samtidig gennemføres også en restaure
ring af kirkeruinen på Pelworm.

9. juni: I Flensborg åbnes den første dansk
tyske erhvervsudstilling INTERNORD.

Landet Slesvig-Holstens tilskud til det dan
ske skolevæsen i Sydslesvig dækker kun fra 
20-27 pct. af de faktiske driftsudgifter i sko
lerne og ca. 10 pct. af udgifterne i de dan
ske børnehaver, oplyses det på Dansk Skole
forenings fællesrådsmøde.

Der er pladsmangel i en række danske sko
ler, blandt andet Duborgskolen. Såfremt 
denne skole skal bevares som gymnasium, 
må der opføres en helt ny fløj; der er også 
brug for yderligere en dansk folkeskole og 
en børnehave på østsiden af Flensborg fjord.

13. juni: På Sydslesvigsk Forenings styrel
sesmøde i Husum betegner formanden, sko
leleder Ernst Meyer det forløbne år som et 
rekordår i SSF's kulturelle aktivitet med 
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1508 kulturelle arrangementer, som tilsam
men blev besøgt af 90.156 deltagere.

SSF's medlemstal var ved årets begyndelse 
21.667, en nedgang på 424 eller talmæssig 
den mindste tilbagegang siden 1946. 61 pct. 
af SSF's medlemmer er imidlertid over 50 år, 
hvorfor et fremstød for at hverve nye og 
yngre medlemmer er nødvendigt.

15. juni: Under udgravningen af den nu 
nedrevne St. Michaelskirke i Slesvig har 
man afdækket fundamenterne til en romansk 
rundkirke fra første halvdel af 1100-tallet.
16. juni: En forældrekreds i Husum har an
modet Dansk Skoleforening om at oprette 
endnu en dansk børnehave. Den nuværende 
danske børnehave har 60 børn. Det oplyses, 
at der i Husum kun er 375 børnehavepladser 
til ialt 1363 børn.

Også Europabevægelsen i Danmark vil støtte 
oprettelsen af det planlagte Europahus i det 
tidligere slot i Husum, oplyser bevægelsens 
generalsekretær Anker Nissen i en skrivelse 
til Europa-Unionen i Nordfrisland.

19. juni: Indenrigsminister Egon Jensen 
meddeler i et brev til Sydslesvigsk Udvalg, 
at der ikke kan gives danske statsborgere, 
der er bosat i Sydslesvig, valgret.

21. juni: Slesvig amtsråd går med alle stem
mer ind for en sammenslutning af Flensborg 
og Slesvig amter.

10 pct. af de i landet Slesvig-Holsten opret
tede forskoleklasser findes i Flensborg amt, 
oplyste landråd Gerd Lausen under en pres
sekonference. Også på børnehaveområdet 
fører amtet med ialt 36 og snart 39 danske 
og tyske børnehaver. Der findes 9 danske 
børnehaver i Flensborg amt.

22. juni: Pastor Paul Tappe, Læk, afløser 
rektor H. Fischer som formand for Dansk 
Sundhedstjeneste i Sydslesvig.

24. juni: Industrialiseringsgraden i byen 
Flensborg steg i det sidste år fra 85-89 indu
stribeskæftigede pr. 1000 indbyggere, og in
dustriomsætningen fra 556 mill. DM. til 
683 mill. DM. Samtidig steg den skatteplig
tige indkomst fra 25,1 mill. DM. til 31,7 
mill. DM., mens adskillige andre byer enten 
kun opnåede en beskeden fremgang eller 
konstaterede direkte stagnation, siges det i 
årsberetningen fra Flensborg Industri- og 
Handelskammer.

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig har i 
1971/72 haft en stigning i udlånstallet fra 
200.233 bøger til 232.269 bøger. Børnebib
lioteket kunne alene notere en fremgang på 
41,5 pct.

De danske skoler i Flensborg kunne i perio
den 15/8 1969 til 15/8 1971 notere en stig
ning fra 1665 elever til 1886 elever.

Flensborg bys tilskud til skoler og børne
haver er i perioden 1969 til 1972 steget fra 
DM 45.830 til DM 163.400.

27. juni: Som følge af en diskussion om, 
hvorvidt tyskuddannede lærere kunne få an
sættelse ved danske skoler i Sydslesvig, er
klærer Dansk Skoleforening, at forudsætnin
gen for ansættelsen er, at lærerne behersker 
det danske sprog og føler sig knyttet til det 
danske arbejde. Desuden kræves Kultus
ministeriets godkendelse.

29. juni: Borgerforeningen i Flensborg, hvis 
sal blev delvis ødelagt under en brand, er nu 
klar til at genåbne, men har ingen vært.

Sydslesvigsk Kreditforening har nu 956 
medlemmer, og sidste år blev der ydet 62 lån 
til ialt 471.100 DM.

Duborgskolen vil starte det nye skoleår med 
550 elever mod 482 ved skoleårets slutning, 
oplyste rektor Knud Fanø ved dimissions
festen for 30 nye studenter.
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NORD FOR GRÆNSEN

1. juni: Der Nordschleswiger trykkes fra nu 
af på Dannevirkes trykkeri i Haderslev.

I Høkkelbjerg øst for Christiansfeld er der 
gjort fund af flintredskaber, forarbejdet af 
mennesker, der kan dateres tilbage til mel
lem 60.000 til 100.000 år. Det er dermed de 
ældste videnskabeligt kontrollerede fund, 
man kender her i landet. Måske stammer 
fundene endda fra den næstsidste istid for 
mere end 200.000 år siden.

5. juni: Amtmand, dr. jur. Tyge Haarløv, 
Tønder, overtager for en treårs periode po
sten som formand for den dansk-tyske græn
sevandløbskommission.

7. juni: Dansk Amatør Teater Samvirke ind
retter en teaterskole i den tidligere hushold
ningsskole i Gråsten.

8. juni: Den tyske børnehave i Øster Terp, 
som kun har fem børn, lukkes. Man omgås 
nu med planer om en ny tysk børnehave i 
Rødekro.

Deutsche Selbsthilfe har gennem de sidste 
fem år ydet ialt 750 lån til et samlet beløb 
på 2,3 mill kr. Organisationen tæller 1150 
medlemmer.

12. juni: Sønderjyllands amtsråd vedtog 
med 13 stemmer mod 11, mens 1 undlod at 
stemme, at henlægge spørgsmålet om opret
telse af en sønderjysk landsdelsscene.

Assens-Årøsund-færgeruten, som har fået 
afslag på ansøgning om fortsat tilskud fra 
såvel Fyns som Sønderjyllands amt, overve
jes videreført af de ansatte ved færgeruten.

17. juni: Repræsentanter for det danske min
dretal i Gottorp amt besøger det tyske min
dretal i Tønder.

23. juni: Den nordelbingske evangeliske kir
ke, omfattende landskirkerne i Slesvig-Hol- 
sten og Hamburg-Harburg holder synode i 
Åbenrå for dermed at understrege samhørig
heden med de tyske menigheder i Nordsles
vig.

I dronning Ingrids nærværelse indvies i 
Tønder Sønderjyllands kunstmuseum.

I Haderslev domkirke ordineres Sønderjyl
lands første kvindelige præst cand. mag. Le
ne Johansen, der skal virke som kapellan for 
Havnbjerg og Nordborg menigheder.

26. juni: Til ny forstander for den tyske 
efterskole i Tinglev udnævnes realskolelærer 
Horst Jacobsen, Wahlstedt. Han skal den 1. 
april 1973 afløse den nuværende forstander, 
dr. Paul Koopmann.

28. juni: Fem danske kommuner har børne
havepladser til mere end hvert andet barn; 
iblandt disse er Gråsten med 58,0 pct. og 
Højer med 52,2 pct. Desuden har Løgum
kloster plads til 42,9 pct., Broager til 40,2 
pct., Tønder til 39,6 pct. og Åbenrå til 36,8 
pct.

30. juni: Sønderjysk Skoleforening, der tæl
ler 12.145 medlemmer, har i det sidste år 
ydet støtte til ialt 449 elever, heraf 226 fra 
Nordslesvig og 223 fra Sydslesvig.

Sprogforeningens formand, forstander J. 
Th. Arnfred udtalte på de to foreningers års
møde i Kliplev, at der fortsat kan blive brug 
for en indsats for det danske sprog, hvis 
Danmark tilsluttes EF.

Foreningen har i det forløbne år ydet støt
te til Sydslesvig på ialt 20.184 kr. Man ved
tog at genoptage foreningens oprindelige 
navn, Foreningen til det danske Sprogs Be
varelse.

I Sønderborg indvies landsdelens første pen
sionis thøj skole »Strand«.
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OUGAARDS
Boghandel

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

Grænselandets liv 
Grænselandets sang

møder De i

Syd- og Sønderjyllands store blad

Idrætshøjskolen I Sønderborg

Højskole 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.
Tlf. (044) 2 18 48 Bent Brier.

De har hert om det penge- 
lose samfund... det er noget 
med checks ... det er noget 
nemt . . . noget der holder 
orden i det ekonomiske.
Ta) med Sydbank 
- de taler Deres sprog.

tt®
SYDBANK«

-den sønderjyske bank K. .A
Besøg 

landsdelens 
museer

BOG-TRYK . OFFSET . BOGBIND

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

M. Schaumanns Klædefabrik A/S

Afd. for kemisk rensning TRYLIN 

Haderslev

WINDFELD-HANSENS 
BOMULDSSPINDERIER A/S 

VEJLE

LØGUMKLOSTER HØJSKOLE
Kursus begynder sept., nov., febr. 

Korte sommerkursus.
Tlf. 4 33 25

ANDELSBANKEN
Haderslev Aabenraa

I Læs

Dannevirke
Sønderjyllands ældste blad

Jyllands 
Kreditforening

HADERSLEV
TELEFON NR. (045) 2 27 25

Sønderjydsk 
Tæppefabrik
A. R. Kjærby A-S
Højer

Ladelund 
Landbrugs og Mælkeriskole

Brørup station

A/S Sønderjydsk Frøforsyning 

Frøavl & Frøhandel 
Aabenraa

OVE ARKIL A/S
CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR

HADERSLEV

Hejmdal5
AABENRAA TLF. (046) 2 31 32

Spare- og Laanekassen 

for Hobro og Omegn
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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.

HADERSLEV BANK
HOPTRUP HØJSKOLE - Hoptrup
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

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

Tlf. (044) 6 41 11
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
Ruteautomobll-Aktieselskabet 

for Haderslev Amt og By

Haderslev, tlf. (045) 2 38 55

Morsø Støbegods
Aktieselskabet

N. A. Christensen & Co.
Kongelig Hofleverandør 

NYKØBING MORS

TØNDER STATSSEMINARIUM
Grænselandsseminariet 

tilmelding for 1971/72 helst Inden 
1. maj, senest 30. juni.

Telf. (047) 2 12 30

BRØDRENE GRAM % . VOJENS




