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Foran Tønderhus står en mindesten med Mar
tin Hammerichs portræt i bronzerelief lavet af 
broderen Gunnar Hammerich. Stenens ind
skrift karakteriserer enkelt og smukt Martin 
Hammerich.

Martin Hammerich
1883 - 30. juli - 1983

AF POUL ANDERSEN

MARTIN HAMMERICH 
1883- 1940

STØT I MAAL
\ OG MILD I SIND 

HANSATTEAL
. SIN GERNING IND 

FOR DANMARKS SAG
AT GAVNE.

■'? 4-i’i iéS.*»' '-T:

Den 30. juli for 100 år siden fødtes Martin 
Hammerich. Hans gerning for og i Sønder
jylland kan næppe vurderes for højt. Helt 
naturligt har hans portræt fået plads i Bil
ledsalen på Folkehjem, men mærkeligt nok 
er der kun skrevet lidt om hans virke her i 
landsdelen, og i de 43 år, der er gået siden 
hans død, er en ny generation vokset op, 
der dårligt nok kender hans navn og slet 
ikke hans betydelige indsats for Sønderjyl
land fra før Genforeningen til han døde 
den 22. april 1940.

Martin Hammerich blev født i et stærkt 
konservativt hjem i København. Faderen 
var ingeniør, etatsråd Holger Hammerich, 
på sin tid en kendt højrepolitiker. Det var 
et velhavende hjem, og et miljø, der var 
præget af kultur og noblesse, Martin Ham
merich voksede op i. Faderen var meget 
optaget af det sønderjyske spørgsmål, så

dan som mange i den generation, der havde 
deltaget i krigen 1864 eller var vokset op i 
dens skygge.

Denne interesse for Sønderjylland tog 
Martin Hammerich i arv. I studenterårene 
kom han tit på besøg i Nordslesvig. Han 
stiftede bekendtskab med I. H. Schmidt, 
Vojensgård, der blev en nær ven. Han kom 
også hos H. P. Hanssen, som han senere 
skulle komme til at arbejde sammen med, 
da H. P. Hanssen blev minister.

Efter studentereksamen i 1901 valgte 
han at studere jura, og i studieårene var 
han aktivt med i »To Løver«, hvor han 
blandt mange andre traf P. A. Callø og 
Kresten Refslund Thomsen, som han også 
senere skulle få nær forbindelse med.

Da han havde fuldendt sin uddannelse, 
virkede han som herredsfuldmægtig i Lem
vig og Skjern, til han i 1912 kom til Stege. 
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Her var han til 1918, da hans foresatte her
redsfogeden, C. T. Zahle, der i mellemti
den var blevet Danmarks statsminister, 
kaldte ham til København som sekretær og 
kort efter til kontorchef i ministeriet for 
sønderjyske anliggender, og på denne post 
var han i høj grad med til at forberede 
Genforeningen. Han knyttedes også til 
udenrigsministeriet som sagkyndig i søn
derjyske spørgsmål.

Egentlig havde det vel været rimeligt, at 
han havde fået et amtsmandsembede i det 
genvundne land, men disse stillinger var 
blevet besat, mens han arbejdede i ministe
riet. Da han imidlertid brændende ønskede 
at lægge sin arbejdskraft i Nordslesvig, 
søgte han et beskedent embede som dom
merfuldmægtig i Løgumkloster, og det var 
lykkeligt, at han kom på netop denne plads, 
der gav ham mulighed for at få et meget 
nøje kendskab til befolkningen og dens pro
blemer i de første vanskelige Genforenings
år.

Han var blevet gift i 1913, men hans 
kone, der iøvrigt også var jurist, døde alle
rede i 1926.

Ved sin færden rundt på egnen i embeds 
medfør havde Hammerich konstateret, at 
mange jordstykker lå mere eller mindre 
uudnyttet hen på grund af en dårlig jord
fordeling, der vel nok var særlig udtalt i 
Vestslesvig. Det gav ham ideen til oprettel
sen af jordfordelingskommissionen. Ved en 
bedre jordfordeling ville landbruget blive 
mere effektivt, og der ville kunne skabes 
mulighed for oprettelse af flere brug og 
dermed større befolkningstilvækst i den 
tyndt befolkede egn.

Martin Hammerich havde været selv
skrevet til at være kommissionens formand, 
men vist af politiske grunde måtte han nø
jes med sekretærposten. Hvis dette var en 
skuffelse for ham, så ændrede det dog ikke 
hans ildhu. For ham var det aldrig perso
nen, men sagen det gjaldt. Arbejdet skulle 
gøres, og Hammerich var ganske uden per

sonlige ambitioner.
Som kommissionens sekretær var han 

den drivende kraft. I de følgende år var 
han bestandig på farten til trættende og 
langvarige forhandlinger om mageskift
ning af jord. Her blev hans tålmod og mæg- 
lende evne sat på hård prøve, men resulta
tet, at henved 300 landejendomme blev 
bedre arronderet, var hans belønning for 
disse års slidsomme arbejde.

I 1927 blev han direktør for Sønderjysk 
Hypoteklånefond, der skulle yde anden 
prioritetslån til kriseramte landmænd i 
Nordslesvig. I denne stilling kom hans 
hjælpsomhed og tjenersind til stor udfol
delse. Det berørte ham dybt, når han så, at 
flittige og nøjsomme familier stod over for 
at miste hus og hjem, og han forsøgte altid 
at finde en udvej. I dette arbejde gjorde 
han ingen forskel på danske og tyske. Et 
eksempel herpå har Hans Lund, Rødding, 
givet i en mindeartikel om Martin Ham
merich, hvor Hans Lund fortæller om en 
konsulent, der kom på besøg på en gård, 
hvor han intet vidste om den nationale 
holdning, men indskrifterne i stuerne be
lærte ham om det: De var alle på tysk und
tagen én, der lød »Værer ikke bekymrede«.

Konsulenten stod og så på denne ind
skrift, da gårdens ejer kom ind. »Ja«, sagde 
gårdejeren, »den indskrift har sin historie. 
For nogle år siden i den værste krisetid, 
stod jeg overfor at skulle forlade min gård. 
Alt var håbløst. Min gamle mor var død, og 
jeg syntes, det var alle problemerne, der 
havde slået hende ihjel. Jeg selv var bitter 
og hård. Så en dag ringede direktør Ham
merich, om han måtte komme og tale med 
mig. Jeg svarede nej. Jeg kommer alligevel 
lød Hammerichs svar. Han kom, vi snak
kede om forholdene. Han gik op og ned ad 
gulvet tyggende på sin kolde cigar. Det var 
svært at komme i kontakt. Jeg var bare 
håbløs og afvisende. Pludselig standsede 
Hammerich foran denne indskrift. De har 
vist ikke læst den rigtigt. Jeg gav et affej
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ende svar. Nej, for hvis De havde gjort det, 
så havde De vidst, at De ikke kom fra De
res gård«.

I mange hjem i Nordslesvig, danske som 
tyske, lever mindet om hans hjælpsomhed. 
Fra tysk side blev der alligevel rettet hårde 
angreb på ham og hans lånepolitik. Det 
kunne gøre ham ondt, da han vidste, at de 
var uberettigede. Til gengæld glædede det 
ham, at den fremførte kritik ikke deltes af 
alle hjemmetyskere, hvilket han af og til 
fik tilkendegivet.

Nød og krise er frugtbar jord for uro, og 
Vogelgesang begyndte sin virksomhed. 
Som modvægt stiftedes Landeværnet 
(1927), og her var Hammerich også med 
og stillede sin erfaring og sine kræfter til 
rådighed.

Tidligt blev han klar over faren fra syd. 
Grænserevisionskravene blev efter Nazis
mens magtovertagelse en trussel. Ville 
»bejleren« fra syd få indflydelse på den na
tionale holdning i Nordslesvig, eller ville, 
som Hammerich udtalte det, »- det danske 
folk have en sådan folkelig kraft, at det 
virkede mere dragende end det tyske, og 
ville der i grænselandet findes en befolk
ning med vilje til at hævde sin danskhed?«

Han tog aktivt del i det nationale opbyg
gende arbejde. Talte ved en lang række 
møder nord for Kongeåen, og i Nordslesvig 
er der næppe mange sogne, hvor han ikke 
har talt. Hans emner var dansk kunst og 
kultur og nationalt sammenhold.

Som svar på »Påskestormen« i 1933, 
hvor der i udfordrende tale fra nazistisk 
side krævedes »det tyske Nordslesvig« til
bage til riget, tog Hammerich initiativet 
til, at ungdommen i den mest udsatte del af 
Sønderjylland - Tønderegnen - fik lejlig
hed til at bekende sit danske sindelag. 
Under Sønderjysk Idrætsforenings ledelse 
samledes den 12. maj 1933 ca. 14.000 unge 
til et stort stævne med gymnastik og idræt. 
Optoget gennem den flagsmykkede by, de 
korte men fyndige taler af unge fra lands

delen, i hvilke de bekendte sig til Dan
mark, blev et værdigt svar. Og svaret blev 
forstærket en måned senere, da 35-40.000 
samledes på Dybbøl og viste »- der fandtes 
en dansk befolkning med vilje til at hævde 
sin danskhed«.

Disse to stævner resulterede i dannelsen 
af Det Unge Grænseværn, hvor Hamme
rich blev den selvskrevne leder af fællesrå
det, hvor hans ord og meninger havde 
vægt. Og mange vil huske ham, som den 
myndige leder af Det Unge Grænseværns 
store årsmøder på Skamling og i Løgum
kloster.

I 1933 træffer vi også Hammerichs tan
ker bag organisationen »Grænseegnens 
danske Samfund« i grænsesognene i »den 
skæve firkant«. Formålet var at skabe sam
menhold og røgte danskhedens tarv, og i 
disse sognesamfund skulle alle danske være 
med uden hensyn til partiinteresser. De 
danske Samfund skal være som de hvide 
blodlegemer, der strømmer til for at hele, 
hvor tyskheden slår sår, udtalte Hamme
rich, der énstemmigt var valgt som for
mand og var det til sin død.

Valget den 3. april 1939, der blev en så 
stærk bekræftelse til Danmark, at det også 
blev kaldt den anden afstemning, skyldtes 
en dygtig, velforberedt agitation gennem 
»Danske Samfund«, der nu var oprettet i 
næsten alle sogne og Det Unge Grænse
værns tillidsmænd, men bag dette arbejde 
stod Martin Hammerich.

Martin Hammerich var en rank og smuk 
mand med et vindende og lyst smil. I hans 
hjem i Tønder stod kønne gamle møbler og 
guldaldermalernes billeder prydede hans 
vægge. Meget var arvegods fra slægtens 
hjem på godset Iselingen ved Vordingborg. 
Det hele var præget af hans fine æstetiske 
sans.

Ved den nybyggede fjordvej havde han 
erhvervet en ejendom, og den var hans fri
sted. He? holdt han ferie beskæftiget med 
havearbejde og med at bygge stendige, og
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Hommerichs hus.
Martin Hommerich købte en landejendom ved Flensborg fjord ved den lille halvø »Kohagen«. 
Jorden blev bort forpagt et, og ud mod den nyanlagte fjordvej lod han opføre en skærmende mur 
med en rundbuet »Kloster«dør.

de sten han fandt på sine ture til landsde
lens gårde, og som han fik lov at tage med 
i bilens bagagerum. Alle omhyggeligt ud
valgte efter form og farve. Her samlede 
han kræfter til hverdagen, og for at mar
kere, at det var ferie, tændte han sin cigar, 
der til daglig altid blev »røget« kold.

Fra Kohagen var der ikke langt til Det 
Unge Grænseværns smukke vandrehjem i 
Kollund i hvis tilblivelse han også havde 
været virksom. Han havde også givet ideer 
til dets udformning. Martin Hammerich 
fik ligeledes planerne om det nye Tønder
hus realiseret, men han skulle ikke opleve 
at se vesteregnens store og smukke forsam
lingshus stå færdigt.

I januar 1940 blev han syg. Blev kort tid 

efter indlagt på Sønderborg sygehus, hvor 
han døde den 22. april 1940, uden han vid
ste, at den landsdel, han havde givet al sin 
kraft og kærlighed, var besat af tyske trop
per.

Martin Hammerich blev begravet i Lø
gumkloster, og den smukke kirke var fyldt 
til sidste plads, da danske fra hele Nord
slesvig var kommet for at tage afsked med 
den mand, hvis navn uløseligt vil være 
knyttet til Genforeningen og det afsnit af 
Sønderjyllands historie fra 1920-40, som 
han mere end nogen satte sit præg på.

Vi, der har kendt ham, vil stedse bevare 
mindet om en mand, der var sin ungdoms 
idealisme tro og fulgte sit kald: At tjene 
Danmark i Nordslesvig.

Poul Andersen
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Ure og urmagere 
fra Als og Sundeved AF JENS LAMPE

Jens Lampe, Brabrand, afslutter sin gen
nemgang af sønderjyske ure med denne 
artikel.
Opstilling over mestre, svarende til de tid
ligere publicerede, vil blive trykt i et af de 
kommende numre af Sønderjysk Måneds
skrift.

Kirkeklokker, solure, timeglas og tårnure 
er en arv fra klostrene og den katolske kir
ke. Dagens forløb var overalt, hvor den ka
tolske kirke trængte frem, nøje bundet til 
tidebønnernes og messernes regelmæssige 
rækkefølge fra årle morgen til sildig kvæld. 
Her passede kieresiet nøje på. Det var den
ne årvågenhed og dette behov for præci
sion, som gav os tidsmålerne.

Mysterium omgiver det første mekani
ske ur. Ingen ved, hvem der har opfundet 
det eller hvornår, men de fleste forskere 
fastsætter tidspunktet til ca. 1280-1300.

Sønderborg kirke (siden 1957 Set. Ma
rie) synes at have fået et sejerværk før 
1582, idet der samme år i kirkeregnskabet 
er opført en udgift til skolemesteren, som 
samtidig også var klokker, for at passe »se- 
jeren«, dvs. uret. En forordning netop fra 
1582 og gentaget i Christian 5.s danske lov 
af 1683 påbød degnene (senere kirkebylæ- 
rerne) at besørge kirkeklokkernes ringning 
morgen og aften samt ved alle gudstjene
ster og kirkelige handlinger, såsom vielse 
og begravelse. Endvidere skulle degnene 
passe, smøre og optrække kirkeuret, op- og 
aflåse kirkedøren, gå rundt med klingpun- 
gen under gudstjenester og i det hele taget 
udrette alt det, som graveren, ringeren el
ler kirketjeneren gør i vore dage. Denne 
pligt ophævedes her i Sønderjylland under 
det preussiske styre i 1895, og i forståelse 
med konsistoriet skulle degne- og kirkeby- 
skolelærerembederne ved næstfølgende le

dighed fritages for denne såkaldte »lavere 
kirketjeneste.« I Sønderborg boede klokke
ren i klokkerboligen på hjørnet af Kirkeallé 
og Jomfrustien.2

Om natten tav klokkerne. Da havde 
vægterne »ansvaret for tiden.« Nattevæg- 
terne i Sønderborg nævnes første gang 
1607. De sørgede ikke blot for ro og orden 
i gaderne, men havde også ansvaret for, at 
folk ikke blev siddende på værtshuse, øl
stuer og svendeherberger om aftenen, kl. 
10 om sommeren og kl. 9 om vinteren skul
le der lukkes. Endvidere skulle de sørge 
for, at borgerne kunne få rede på tiden 
uden at stå op og tænde lys ved at synge de 
kendte vægtervers. I 1770’erne blev der 
strid i magistraten, om vægterne skulle 
synge på tysk, som foreslået af rådmand 
Friccius, men de øvrige magistratsmedlem
mer holdt på, at versene skulle synges på 
dansk- og sådan blev det. I 1783 nævnes 
der, at der i byen fandtes 4 vægtere.3

1. Se efterskriften.
2. Hovedkilden til oplysningerne om kirkernes 

tårnure er Nationalmuseets værk om Dan
marks Kirker, XXII, Sønderborg amt, 
1961, som uden at være fuldkomment er 
det grundigste værk om danske kirker. J. P. 
Trap: Sønderborg amt, 1967, og Erik 
Horskjær (red.): De danske Kirker, Sønder
jylland, bd. 18, 1970, meddeler meget lidt 
eller intet om tårnure. Mens der findes de
taljerede oplysninger om klingpunge og kir
keriste, hatteknager og helgenskrin, har 
man alt for ofte overset og overhørt det 
(mekanisk) levende ur, som er en af verdens 
mest epokegørende opfindelser og et vigtigt 
kulturhistorisk stykke inventar, foruden det 
er med til at angive noget meget vigtigt: 
begyndelsen og varigheden af en gudstjene
ste eller kirkelig handling.

3. Sønderborg Bys Historie, 1960, bd. I, side 
158.
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Da Sønderborg kirke blev ombygget i 
1595-1600, blev uret flyttet med over i den 
nye bygning, hvor det blev sat op i det 
ufuldendte klokkerum i gavlen mod vest. 
Først i 1883 fik kirken et tårn i nygotisk stil 
med et større midterspir og fire mindre 
hjørnespir. Samme år leverede urmager
mester Lars Frederik Petersen (1820-94), 
Sønderborg, et nyt kirkeur til tårnet. Ved 
400-årsdagen for Martin Luthers fødsel 
den 10. november 1883 ringede klokkerne 
og slog tårnuret for første gang fra det nye 
tårn. Dette ur blev i foråret 1926 mere og 
mere uregelmæssigt og gik til sidst helt i 
stå, hvorfor det måtte repareres af tårnur
fabrikant Julius Bertram-Larsen (1854- 
1935), København. Set. Mariekirken fik i 
1952 foræret et klokkespil af grosserer 
Traugott Møller i anledning af firmaet 
Møller & Co.’s 50-års jubilæum. Det havde 
10 klokker, hvoraf den tungeste vejede 300 
kg. Det var fremstillet af firmaet Petit & 
Fritsen i Holland, men blev ændret og for
nyet i 1962 af ingeniør og tårnurfabrikant 
Johs. Jermin Larsen, Odense, som et led i 
hele kirkens gennemgribende restaurering 
i årene 1960-62. Tårnuret, som også blev 
repareret, sattes nu i forbindelse med klok
kespillet, som kl. 8 morgen spiller »Den sig
nede dag med fryd vi ser«, kl. 12: »Befal du 
dine veje« og kl. 18: »Nu hviler mark og 
enge.« Klokkespillet dirigeres normalt af 
urværket, men kan også betjenes manuelt 
af organisten.

I Broager nævnes et sejerværk i et af 
kirkens tvillingetårne 1598. Det holdt 
stand til 1620, da sejermageren Andreas 
Pöllecke (1603-49) fra Lübeck og hans 
svende arbejdede i 20 dage med at repare
re det. I 1650 flyttedes uret fra kirketårnet 
og ned i klokkehuset, hvor det sad endnu 
1915. I 1952 leveredes et nyt ur af firmaet 
Chr. Ørnholms Efterf., A. Kjeldsen-Nilsen 
i Løkken ved Hjørring. Dette ur blev også 
opsat i klokkestablen. Broager kirkes to 
tårne står i øvrigt i en og samme meridian, 

således at når skyggen falder fra det sydli
ge tårn på midten af det nordlige, er klok
ken nøjagtig 12.4

Ketting kirke fik foræret et sejerværk til 
tårnet i 1596. Det er således to år ældre 
end Broagers. Hvor længe det første ur 
holdt, vides ikke, men i 1892 måtte Lars 
Frederik Petersen fra Sønderborg indsætte 
et nyt, som blev skænket af H. Erichsen 
sen., Ketting.

I Ketting plejede degnen Henrik Peter 
Klein (1793-1846) at samles med sine tid
ligere elever nytårsaften kl. 12, og samlede 
gik de op til kirkedøren og afsang en sang: 
»O, brødre! Timen lyder, den lyder sidste 
gang«, hvorefter enhver gik hjem og al sky- 
den hørte op. Men en gang, mens man stod 
her, hørtes et stærkt rabalder inde i kirken. 
Alle blev tavse og ængstelige. Endelig sag
de degnen: »Kom, lad os gå herfra!« Og fra 
denne tid blev de stående ved kirkelågen, 
mens de sang nytårssangen.5

I Nordborg omtales et tårnur i Tontoft 
kirke 1663. Det repareredes af en sejerma
ger fra Flensborg, Peter Steensen. Det ko
stede 24 mk. Han arbejdede nemlig i tre 
uger med værket, og for hans forplejning 
betaltes der 8 sk. pr. dag. Men i 1669 med
deles det at være defekt. Det blev dog først 
istandsat 1678 af sejermager Bendix. Det 
er antageligt ham, som boede i »sejerma
gerens hus«, som kendes fra 1656. Et helt 
nyt tårnur med slagklokke leveredes til kir
ken i 1858 af den kendte Kasmosedam- 
urmager, Jes Hinrich Johannsen (1817-87) 
i Ullerup sogn. Uret i Nordborg tjente i 
mange år, vistnok fra 1772, som en slags 
mønster- eller normalur, idet al tidsbestem
melse i amtet rettede sig efter dette, med
deler bygningsinspektøren i 1854. Da der

4. J. C. Gude: Bericht von der Halbinsel Sun- 
dewitt, 1778, s. 39.

5. Henrik Ussing: Det gamle Als, 1926, s. 
121. - Karl Clausen: En sang og dens skæb
ne på Als, Sdj. Mds.skrift, 1963, s. 53-63. 
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hverken fandtes telegraf, telefon endsige 
radio og TV dengang, må det siges at have 
været meget besværligt at få stillet sit ur. 
Man måtte simpelthen køre eller ride til 
Nordborg for at få stillet sit lommeur og 
via dette stille de andre ure, man måtte 
have.

Andre steder kunne man en klar sol
skinsdag se det særsyn, at byens urmager 
stillede sig op på åben mark og med en 
sekstant bestemme, når solen kulminerede 
over stedet. Så var klokken præcis 12 (sol
tid). Ved hjælp af et pålideligt lommeur 
eller bedre: et lommekronometer, som blev 
stillet, kunne han, når han kom hjem på sit 
værksted, stille sine egne og kundernes ure 
efter lommeuret. Ved hjælp af tabellerne i 
universitetets almanak kunne han evt. om
sætte lokal soltid til middelsoltid.

Oksbøl kirke har også haft et tårnur en
gang inden 1700, men man har åbenbart 
haft så mange besværligheder med uret, at 
man har opgivet det. Det har nemlig været 
ude af brug i mange år.

Lysabild kirke fik sit sejerværk i sidste 
halvdel af 1600-årene. Jørgen Snedker 
fremstillede i 1728 et hus til lodderne, og 
i 1731 omfattedes værket af et urhus til 
beskyttelse mod fugt og snavs. 1909 aflø
stes uret af et nyt, skænket af P. Svendsens 
enke i Sarup. Det gamle befinder sig nu på 
Sønderborg Slots Museum. Det nuværende 
ur har skiver mod syd, nord og vest.

Ulkebøl kirke anskaffede et tårnur 1743 
hos urmager Hans Peder Lorentzen 
(1714-1762), faderen til kunstmaleren 
Chr. Aug. Lorentzen, Sønderborg. Uret 
kostede 100 rdlr. Det »havde samme stør
relse, indretning og kvalitet, som det på 
rådhuset i Sønderborg.« Så var man glade 
og tilfredse i Ulkebøl. Uret afløstes af et 
nyt i 1887 med urskiver både mod syd og 
nord. En mand fra sognet, den senere pro
prietær Peter Clausen Sørensen (1815- 
1905) sørgede for, at Ødis kirke ved Kol
ding i 1890 fik et lignende ur som det, hans 

barndoms kirke havde.6
Hørup kirke indgik i marts 1784 en 

overenskomst med smed og urmager Niko
lai Nikolaisen i Mommark om et tårnur. 
Det skulle leveres senest til påske 1785 og 
koste 120 rdlr. Uret blev færdigt til rette 
tid. Det var et 8-dages-værk og blev an
bragt over koret,- så det kunne slå på den i 
spiret hængende Marie-klokke fra 1370. 
Anskaffelsen bekostedes af selvejerbonde 
og synsmand Christen Jørgensen (1732- 
1814) og hustru Karen fra Mindebjerg. Til 
minde om befrielsen den 5. maj 1945 er en 
klokke fra de Smithske støberier i Ålborg 
1946 anbragt i tagrytteren som ny slag
klokke for uret.7

Sottrup kirke fik et tårnur, som blev le
veret 1852 af urmagermester Henrik Lar
sen Kyhl (1793-1866), København, som 
var oldermand for »Kjøbenhavns Uhrma- 
gerlaug« og borgerrepræsentant. Man kan 
undre sig over, at stedets egen urmager, 
Jes Hinrich Johannsen, Kasmosedam, ikke 
fik denne ordre, men det hænger muligvis 
sammen med den stemning, der rådede i 
sognet efter den nylig overståede treårs
krig, under hvilken urmageren i Kasmose
dam bekendte sig til hertugen af Augusten
borg. Men i 1862 må sagen være glemt, for 
da forsynede Jes H. Johannsen uret med 
kobberskiver mod øst og vest. Uret blev i 
1976 ombygget til elektrisk drift.

Nybøl kirke fik sit tårnur i 1862 frem
stillet af samme Jes H. Johannsen, Kasmo
sedam.

Dybbøl kirke fik et tårnur samtidig med 
tårnet i 1857. Også det er fra Kasmose- 
dam-værkstedet og blev sat i gang fra nytår 
1858. Det kostede 530 rdlr. Pudsigt nok 
nævner Nationalmuseets værk om kirkerne 
i Sønderborg amt (XXII, 1961) intet om

6. Fra Als og Sundeved, XV, Fra Ulkebøl 
Sogn, s. 28.

7. Chr. Maibøll: Maibøll-Slægten fra Als, 
1944, s. 12 og 71.
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urene i Asserballe, Dybbøl, Egen og Ulle- 
rup kirker.

Notmark kirke fik sit tårnur i 1874 
fremstillet af urmagermester Jens Bleshøy 
(1811-79) i Egen. 1885 forsynedes uret 
med minutviser. Uret blev foræret af boels
mand Petersen i Notmark.

Egen kirke fik et ur til 1500 mk. i 1884. 
Det blev skænket af aftægtsmand Jes Han
sen Christensen i Dyndved. Det lille klok
kespir anbragtes først på kirken 1888.8

Ullerup kirke var kullet til 1902, da den 
fik et tårn af røde mursten. Kirken havde 
dog et tårnur forinden, nemlig i sidekapel
lets gavl ud mod klokkestablen. Det blev 
fremstillet af Kasmosedam-mesteren Jes 
Hinrich Johannsen o. 1860 og blev natur
ligvis flyttet op i tårnet 1903.1 1871 frem
stillede sadelmagermester J. H. D. Lampe, 
Ullerup, en ny læderrem til urets slagklok
ke.

Asserballe kirke har et tårnur i den 
kamtakkede gavl på sydsiden. Uret er 
fremstillet 1867 af en urmager fra sognet, 
Jørgen Thaysen (1819-1906). Hans fader 
var også urmager i Asserballe.

Tandslet kirke fik et urværk foræret 
1935 af gdr. Hans Hansen, Lebøl. Det blev 
anbragt i tagrytteren, hvor der i forvejen 
var en slagklokke fra 1740.

Endelig skal det nævnes, at Svenstrup 
kirke i mange år havde et standur inde i 
kirken. I 1929 stod det i våbenhuset, men 
er siden af bevaringsmæsige grunde an
bragt i præstegården. Uret er fra slutnin
gen af 1700-årene og fremstillet af Robert 
Rentch, London.

Kirkerne gik i spidsen med at anskaffe 
ure, dels af hensyn til at lægbrødre, munke, 
nonner, kanniker, præster og andre i kir
kens tjeneste prompte kunne passe de re
gelmæssige tidebønner og gudstjenester, 
den katolske kirke foreskrev, men også for 
at vænne menigheden til en vis præcision.

8. Jørgen Nielsen: Egen Sogns Kronik, ms. på 
L.A., Åbenrå.

Herregårdene fulgte snart efter med 
hensyn til at anskaffe ure med slagværker 
- ikke blot til herskabets fornøjelse og be
kvemmelighed, men også for at sikre sig, at 
hovbønder, fæstebønder, herregårdskarle 
og andet tyende eller daglejere mødte til og 
ophørte med arbejdet til aftalt tid.

Philipsborg i Ullerup sogn, opført af 
hertug Philip af Lyksborg (1584-1663), 
indviedes den 28. august 1636. Det havde 
et mindre slotskapel og et tårnur, hvis klok
ke slog halv- og kvarterslag, så det i stille 
vejr »kunne høres helt ned til Blans strand 
ved Alssund.« Slottet er forlængst ned
brudt. Kun voldstedet og de delvis tørre 
voldgrave ses endnu, men navnet er stadig 
knyttet til en gård, som blev opført 1897 af 
Matthias Christensen. Det gamle klokke
tårn (-stabel) i Ullerup blev opført af træ 
fra Philipsborg efter 1792.9

Østerholm i Egen sogn havde, ifølge 
gamle malerier, i det fremspringende port
parti et tårnur øverst på midtertårnet. Her
tug Hans’ lystslot blev nedbrudt i 1733.

En sønnesøn af hertug Hans den Yngre, 
Ernst Günther (1609-89), købte 1651 nit
ten plove jord af kong Frederik III og byg
gede her i det tidligere Stavnsbøl 1660-64 
et herresæde, som han opkaldte efter sin 
gemalinde, prinsesse Augusta af Slesvig- 
Holsten-Lyksborg med navnet Augusten
borg. Om dette slot har haft et tårnur vides 
ikke. Det blev delvis nedbrudt af hertug 
Frederik Christian d.æ. og afløst af et nyt, 
som byggedes i 1770-76 i barokstil. På det 
tårnagtige porthus fra ca. 1733, som er en 
del af komplekset, findes i trekantsfronto- 
nen en urskive med værk bagved og to 
klokker i det ottekantede åbne lanternespir 
over gennemkørslen. Det første ur er for
mentlig fremstillet af hertugens urmager, 
Hans Christian Hohwü (1673-1736) i Grå
sten.

Størstedelen af det oprindelige Nord-
9. J. P. Trap: Statistisk-topografisk Beskrivel

se af Hertugdømmet Slesvig, 1864. 
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borg slot nedbrændte 1665 og afløstes af et 
nyt i 1680, som blev sammenbygget med et 
stort - vistnok senmiddelalderligt - port
anlæg, over hvis midterste tårn en firesidet 
tagrytter med højt, åbent spir blev opført. 
I spiret var et sejerværk og en slagklokke, 
som det kan ses i Resens »Atlas Danicus«, 
Laurits de Thuras »Den danske Vitruvius«, 
1746, og i stikket i Pontoppidans »Danske 
Atlas« fra 1768-81. Uret er med i Nord
borgs byvåben variant 1924, ligesom også 
Gråstens byvåben har et lignende ur. I 
Nordborg nævnes »sejermagerens hus« i 
1656. Den første, der boede i huset, hed 
sandsynligvis Bendix og hans efterfølger 
hed Hans Petersen, som var født i Retting 
1676, blev gift i Nordborg 1705 og flyttede 
1722 til Antvorskov. Hans Petersen, der 
tog borgerskab i Slagelse 1733, døde sam
mesteds 1746.

Det nuværende Sandbjerg palæ i Sott
rup sogn blev rejst 1787-88 med Conrad 
Reventlow (1749-1815) som bygherre. Sel
ve palæet har ingen tårnur, men på forpag
terboligen, som er opført 1738 og vender 
ud mod palæets gårdsplads, findes et tårn
ur, som efter alt at dømme er jævnaldrende 
med den bygning, hvori det er anbragt. Det 
er nemlig signeret M. Hvid,10 der står for 
Mads Madsen Wied (1720-1809), som net
op var urmagermester i sognet i slutningen 
af 1700-årene og var den første af en kendt 
og anerkendt urmagerslægt. Dette ur kom 
til at spille en ikke ubetydelig rolle under 
preussernes planlagte overgang til Als den 
29. juni 1864.11 Når uret efter midnat slog 
to slag i midsommernattens første gylden
røde gry, var det det aftalte signal til, at 
overgangen skulle starte. Fra fire punkter 
foretoges aktionen over sundet, der her kun 
er ca. 520 m bredt. Der anvendtes 161 bå
de og 52 pontoner, som pr. gang kunne
10. Venligst meddelt af Olav Bonefeld, Snog- 

bæk.
11. Heimatblätter fiir den Kreis Sonderburg, 

nr. 4/1915, s. 77-78.

Timeglasset er en »klosterarv«.

overføre ca. 2500 mand og nogle heste. Der 
fortælles på egnen, at uret efter disse to 
tragiske timeslag gik i stå »af skam« og 
først mange år efter blev sat i stand igen af 
urmager Christian Wied (1801-84) i Søn
derborg. Den tyske skribent Felix Schmeis
ser skrev et digt om »Die Gutsuhr auf 
Sandberg«, som nu er glemt, hvad ingen 
beklager, da det i kunstnerisk henseende er 
ret ubetydeligt.

Om uret på Sønderborg slot findes ikke 
mange oplysninger og slet ingen i den histo
riske litteratur om slottet. Johs. V. Jensen 
lader i sin roman »Kongens fald«, 1901, i 
kapitlet »På Sønderborg« (der bygger på 
indgående studier af kongens liv, især C. F. 
Allens afhandlinger om Christjern II) tårn
vægteren blæse midnat fra tårnet. Mu
seumsinspektør Jørgen Slettebo oplyser, at 

201



slottets ur ikke er mærket eller på nogen 
måde dateret. Det er dog udelukket, at det 
kan være fra Christiern IPs tid. Mere sand
synligt er det, at det er anskaffet i forbin
delse med ombygningen af slottet i 
1720-erne

Ligesom de store godsejere, storbønder
ne og præsterne i 1700-årene havde været 
de førende indenfor landbruget, var de og
så de førende med hensyn til anskaffelsen 
af stueure, selv om en del af dem anså et 
ur for at være overflødig luksus. I byerne 
var man knap så konservative. Søkaptaj
ner, købmænd, embedsmænd, borgmestre 
og rådmænd synes ifølge skifterne at være 
de første til at anskaffe ure. Havet var Søn
derborgs vej ud til den vide verden og net
op i 1700-årene var søfarten en af Sønder
borgs vigtigste indtægtskilder. Fra byen og 
omegnen førtes mursten fra teglværkerne 
til København, hvortil også fragtedes æb
ler, pærer, humle, skinker og røgede pølser. 
Nogle skippere sejlede korn til Norge og 
Gotland, hvorfra de bragte tømmer, bræd
der og kalk med tilbage. Andre sejlede til 
Østersøhavne, England og Portugal. På 
disse farter var der rig lejlighed til at gøre 
sig bekendt med allehånde ure og bringe 
dem med hjem til Sønderborg. Skibskap
tajn Hans Ahlmann i byen efterlod sig bl.a. 
et 8-dages ur.

Siden Sønderborg fik en stadsret inden 
1423 havde den eneret på handel og hånd
værk på Als og Sundeved, undtagen for 
visse typiske bondehåndværk som f.eks. 
smede og hjulere, hvis tilstedeværelse på 
landet ansås for påkrævet til dækning af 
bøndernes nødvendigste behov for hånd
værksarbejde. Men dels kunne amtman
den, der dengang havde større beføjelser, i 
visse tilfælde dispensere og dels blev be
stemmelsen oftest fortolket liberalt, idet 
amtmanden var interesseret i, at så mange 
som muligt kunne leve af deres hænders 
arbejde og ikke ligge sognet til byrde. Så 
derfor har der - i kortere eller længere pe

rioder - været urmagere i følgende byer 
uden for Sønderborg: Asserballe, Asserbal- 
leskov, Avnbøl, Broager, Egen, Egernsund, 
Guderup, Helved, Hørup, Iller, Lysabild, 
Mommark, Notmark, Oksbøl, Sarup, 
Skodsbøl, Smøl, Snogbæk, Sottrup, Tand
slet, Ullerup og Vibøge. I lang tid har der 
været urmagere i Augustenborg og Nord
borg. Der er i 1983 følgende urmagere i 
Sønderborg: 5, Augustenborg: 3 og Nord
borg: 3.

Skønt borgerne i Sønderborg var i god 
forbindelse med omverdenen og fulgte ti
dens modestrømninger omend med forsin
kelse, kunne der dog også være landboere, 
som var tidligt på vej, når det gjaldt an
skaffelse af ure. Da en datter af kapellan 
Esben Jacobsen og hustru, Anne Dorothea 
Esbensdatter, blev gift med gårdejer Jens 
Jørgensen i Tandslet, som var sandemand 
fra 1695 til sin død, medbragte hun som en 
del af sit udstyr bl.a. et stueur. De blev gift 
før 1690. Dette ur synes at være det første 
stueur, der kan efterspores arkivalsk på 
Als. Desværre vides ikke, hvad slags ur det 
har været eller hvem, der har fremstillet 
det.

I sidste halvdel af 1700-årene dukker 
der flere og flere stueure op i skifterne, 
også ure med hus, altså standure. Deres 
værdi vurderes meget forskelligt. Et 
stueur, som havde tilhørt kådner og skræd
der Hans Hansen i Mindebjerg vurderedes 
til 2 rdlr. 32 sk., mens mølleren i Havn
bjerg, Peter Johannsen, i 1806 efterlod sig 
»et slagur med hus« til 36 rdlr. Det ville 
dengang sige lige så meget som prisen på 
en gennemsnitshest og en do. ko. Degn og 
skolelærer Henrik Peter Klein (1793-1846) 
i Ketting efterlod sig et 8-døgns slagur, 
som blev vurderet til 12 rdlr. Degn og sko
lelærer Nicolai Thomsen (1794-1862) i Ul
lerup havde ved sin død både et stueur og 
et lommeur. Begge blev vurderet til 16 
rdlr. hver. Lommeuret var et ægte 
cylinderur.
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En smuk urskive med rokoko-ciseleringer udført af Matz Wied, Satrup. 
Herunder en gengivelse af faksimile af hans navn.

Fhv. landdagsmand Nis Chr. Nissen fra 
Vibøge i Lysabild sogn (1878-1960) fortæl
ler: »Endnu for et par menneskealdre siden 
blev de gamle »bornholmere« fremstillet på 
håndværksmæssig måde her på egnen. En 
gammel urmager, nu afdød, har for nogle 
år siden smilende vist mig en »bornholmer« 
med måned- og datoviser, som han selv 
havde lavet, og som der på grund af antik

værdien var blevet budt mere end dobbelt 
så meget for, som han selv havde fået for 
den fra ny af.«12 Urmageren kan næppe 
have været andre end Jørgen Thaysen 
(1819-1906), Vibøge, som var urmager, 
møller, høker, kromand, kommuneforstan-

12. Anker Kirkeby (red.): Sønderjylland som 
det er, 1920, s. 318.
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der og kirkeværge - uden at det gik ud over 
hans primære håndværk og dets fine stan
dard.

Af et skifte efter urmagermester Jørgen 
Kaadmann (1802-44) i Augustenborg kan 
man se, hvilken slags værktøj, der benytte
des på den tid. Der var ambolte, file, ham
re, skruetrækkere, fladtænger, bidetænger, 
bøjetænger, drejestol, delemaskine, vælse- 
maskine samt hjulskæremaskine. Endvide
re efterlod Kaadmann sig et 8-døgns slagur 
med kasse til, vurderet til 7 rdlr., et sølv
lommeur til 1 rdlr. og et par ufuldendte 
slagure.13

Kasserne er så godt som aldrig stemplet 
eller mærket med navn på fremstilleren, så 
hvis man ikke tilfældigvis har en absolut 
pålidelig mundtlig overlevering at bygge 
på eller endnu bedre urmagerens og sned
kerens skriftlige mellemregninger, følge
sedler, fakturaer (hvis sådanne i det hele 
taget forekom), er det faktisk umuligt at 
identificere kassemageren. Den slags reg
ninger skulle jo kun opbevares i 5 år og 
blev næppe afleveret til arkiverne. Ikke en
gang Erhvervsarkivet i Århus har den slags 
arkivalier.

Der er dog en indtil vished grænsende 
sandsynlighed for, at en del af de første 
Kasmosedam- og Wied-ure fra Ullerup og 
Sottrup sogne fik deres kasser fra den 
kendte og anerkendte snedker Christen 
Christensen fra Sottrup, som altid leverede 
et fornemt og solidt snedkerarbejde med 
kunstnerisk formsans. Hans virke burde ta
ges op af en forsker med snedkeri- og 
kunsthistorisk viden. Få af urkasserne fra 
Als og Sundeved er i barokstil, den stil, 
som rådede i Danmark fra ca. 1630-1750, 
en livsfrodig og kraftfuld stilart, som var 
med til at udtrykke enevældens suveræni
tet og som er karakteriseret ved sin over
flod af søjler og krumme linjer, pilastre og

13. Augustenborg Herreds Skiftesager, skifte 
af 26.2. 1844 på L. A. i Åbenrå. 

profilerede lister med forkrøpninger. Ure
ne fra Als og Sundeved fulgte, måske no
get tøvende - de forskellige stilepokers 
kendetegn, både hvad værk, skiver og kas
ser angik. De fleste er vel nok præget af 
den lyse, lette og elegante rokokostil, som 
lå temmelig nær op ad den alsiske ubekym- 
rethed og rationalisme, med dens særpræ
gede ornamentik, de uregelmæssigt svung
ne muslingeskaller, rocailler, fiskehaler, 
palmegrene og små yndefulde blomster. 
Denne stil prægede årene ca. 1740-85. Da 
Louis Seize-stilen (ca. 1775-1805) og sene
re Napoleonstidens empirestil blev moder
ne (ca. 1805-40), var urmageriet som hånd
værk på tilbagegang, og man holdt sig til 
de velkendte og anerkendte former. »Ure 
har nu den form og farve, ure skal have«, 
for nu at citere en af tanterne i »Skærmyds
ler« i en ændret form.

Ingen eksemplarer af kunsthåndværk 
kan bedømmes absolut strengt objektivt, 
men bedømmelsen vil altid være præget af 
tilskuerens eller ejerens subjektive smag; 
men hvis man sammenligner standure fra 
Als og Sundeved, kan de nok stå sig i for
hold til ure fra Angel, Ærø og Fyn. På 
Dansk Urmuseum i Den gamle By i Århus, 
åbnet 1934 som afløsning for det tidligere 
lavsmuseum fra 1902 i København, kan 
man se et udvalg af dem.

Lommeure er et helt kapitel for sig. I 
1700-årene var de et særsyn. Da var de 
godt 2 cm tykke og kostede betydeligt me
re end de fleste havde råd til. De første 
lommeure blev trukket op med nøgle, som 
man bar i sin urkæde eller som hang i et 
bånd fra urlommen i benklæderne. I 
1800-årene udbredtes lommeurene til flere 
stænder, men først efter seneste århun
dredskifte blev de almindelige på land og 
i by. Armbåndsure fik stigende betydning 
efter 1. verdenskrig og udkonkurrerede næ
sten lommeurene i 1930’erne. Urmager 
Hans Bleshøy (1891-1975) havde en inter
essant stand med et mangfoldigt udvalg af
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'Uret på Sønderborg slot er anbragt ud mod slotsgården.

ure på amtsudstillingen for håndværk og 
industri i Sønderborg 1927.

På Als og Sundeved kalder man - lige 
som i det øvrige Jylland - alle slags ure for 
»Klok«, som Bertha Hahn fortæller i sine 
erindringer, »både lomme-, væg- og kirkeu
re«, »og«, fortsætter hun, »kom vi i skolen 
til at sige: »Er det Deres klokke?« eller no
get lignende, så lo de kongerigske elever ad 
os, uden at vi fattede grunden, og uden at 
de begreb, at hvad de kaldte klokke, kaldte 

vi underskørt (el. ude på landet »pi«).«14
Netop mens Bertha Hahn var barn, ind

førtes i hertugdømmerne national zonetid. 
Allerede i 1771 havde man indført middel
soltid i etaterne, men det slog ikke rigtigt 
igennem blandt jævne mennesker på lan
det. Først med dampskibenes fremkomst, 
postvæsenets udvikling og senere oprettel-

14. Bertha Hahn: Minder fra Sønderborg og 
Als 1850-1870, 2. udgave, Sdbg. 1978, s. 8. 
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sen af jernbaner og telegrafvæsen gjordes 
en ensartet normaltid i hele riget til en nød
vendighed. Den moderne trafik og kommu
nikation kom forholdsvis sent til Sønder
borg amt. I 1848-50 åbnede den optiske 
telegraf Korsør-Sønderborg med 10 statio
ner, der kunne befordre en depeche på 50 
signaler på 27 minutter. I 1869 dannedes 
Flensborg-Egernsund Dampskibsselskab, 
hvis dampere lagde an ved bl.a. Egern
sund, Gråsten og Sønderborg. Et konkur
rerende dampskibsselskab i Sønderborg 
dannedes i 1874 med dampere bl.a. til 
Åbenrå og Fåborg, men året efter sloges de 
konkurrerende selskaber sammen til ét: 
Det Forenede Flensborg-Egernsund-Søn- 
derborg Dampskibsselskab. Amtsbanerne 
på Als indviedes i februar 1898 og Sønder- 
borg-Tinglev banen i juli 1901.

Havde man fortsat med lokal soltid, ville 
der snart blive et stort virvar. Så længe der 
ikke var den store og hurtige trafik, kunne 
det gå, at man havde forskellig tid fra by 
til by, men da jernbanerne kom, måtte pro
blemet løses på en tilfredsstillende måde. 
Ved lov af 29. marts 1893, som trådte i 
kraft fra nytår 1894, fik vi endelig mellem
europæisk tid (dansk normaltid) sammen 
med Norge, Sverige, Tyskland og de fleste 
vesteuropæiske lande på kontinentet. Iføl
ge denne lov skal tiden for alle dele af lan
det bestemmes lig med middelsoltiden for 
den 15. længdegrad øst for Greenwich, så
ledes at tiden i Danmark er 1 time forud 
for Greenwich-tid. Før 1.1. 1894 rettede 
man sig efter Københavns middelsoltid, 
som var 9 min. 41 sek. forud for den nye 
tid. I virkeligheden står solen op ca. 20 
min. senere i Sønderborg end i Rønne på 
Bornholm, som ligger tæt ved den meri
dian, der går 15° øst for 0-meridianen. Tal
lene 1-24 er en gammel foreteelse på ure, 
men den 15. maj 1927 genindførte DSB 
tallene 1-24 ved angivelse af klokkeslæt. 
Telefonselskaberne indførte »frøken klok
ken«, som nu drejes 0055, i året 1932.

Da Sønderborg var tysk marinebase, 
blev der fra 1911 og indtil den første ver
denskrigs udbrud i august 1914 hver mid
dag kl. 12 affyret et kanonskud fra et sta
tioneret orlogsfartøj. Dette skud var Søn
derborgernes første tidssignal. Efter dette 
indstillede Sønderborgs urmagere deres re
gulatorure, dvs. nøjagtigt forarbejdede lod
ure med sekundpenduler, og efter disse re
gulatorure stilledes forretningens og kun
dernes ure året igennem.

Der fortælles, at en dag da kanonskytten 
lige skulle til at fyre kanonen af, kom den 
vagthavende officer derhen og spurgte: »Er 
De nu også helt sikker på, at klokken er 
12?« Kanonskytten slog hælene sammen og 
sagde: »Jawohl, Herr Kapitän, jeg får hver 
dag min tid fra urmager Lassen!« Nogle 
dage senere kom officeren tilfældigt ind til 
denne urmager i Perlegade 5 og spurgte: 
»Sig mig, hvor får De egentlig den nøjag
tige tid fra?« - »Det er så lige til,« svarede 
Lassen, »jeg retter mig efter det skud, De 
fyrer af hver middag kl. 12 på kasernen!«

Urmager Claus Christian Lassen ( 1870- 
1928) havde tilsynet med marinestationens 
ure. Stationsskibet var krydseren »Prinz 
Adalbert«, som under 1. verdenskrig gik 
tabt i den finske bugt. Claus Chr. Lassen 
var i øvrigt den første formand for Sønder
borg Amts Urmagerforening, der stiftedes 
umiddelbart efter genforeningen. Den er i 
dag den mindste amtsforening under 
Dansk Urmager- og Optiker Centralfor
ening af 1893. Foreningen har de seneste 
år haft et dusin medlemmer.

Denne artikel er viet mindet om min gode og 
virksomme kollega og interessefælle, viceskole
inspektør og viceborgmester Hans Krogh 
(1893-1973), Sønderborg. I flere år samlede vi, 
uafhængig af hinanden, oplysninger om ure og 
urmagere og indledte derefter et samarbejde, 
som desværre blev afbrudt ved Hans Kroghs 
død. Han og hustruen har registreret over 500 
ure på Als og Sundeved, hvoraf flertallet er 
hjemlige håndværksprodukter.
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Den 5. august 1983 har Hjorteapoteket i Ha
derslev eksisteret i 400 âr. I anledning af de 
350 år i 1933 skrev Haderslevs historiker Th. 
O. Achelis apotekets historie, men han nævner 
ikke de forskellige apotekeres hustruer, selv 
om i hvert fald en enkelt nok er værd at huske.

I årene 1854-1875 havde den foretagsomme 
og musisk begavede Pauline Aggersborg, f. 
Seidelin og gift med apoteker N. N. Aggers
borg, sin gang på apoteket.

Foto ca. 1870 (Byhistorisk Arkiv).

Fra Favrdal til Frederiksberg
AF BØRGE L. BARLØSE

Pauline Aggersborgs navn overskygges i 
dag helt af navne som Mathilde Fibiger og 
Nathalie Zahle, men fhv. skoleinspektør 
Børge L. Bar løse, Århus, mener, at der 
sker apotekerfruen fra Haderslev nogen 
uret. Hun var en velbegavet og alsidigt in
teresseret kvinde, hvis virke og synspunk
ter la langt forud for samtidens opfattelse 
af kvinden.

Gården Favrdal i Åstrup sogn tilhørte om
kring midten af forrige århundrede en pen
sioneret rytterofficer, major Poul Borreby 
Seidelin, hvis hustru døde netop i 1850. 
Der var så vidt vides ingen børn i ægteska

bet; men det kom senere for en dag, at 
majorens plejedatter, der hed Pauline, i 
virkeligheden var frugten af en forbindel
se, majoren i sin bedste manddomsalder 
havde haft med en kvinde, der hed Marie 
Katrine Svendsen.

Ved faderens død i 1853 arvede den un
ge frøken Seidelin en ganske net formue, 
og året efter blev hun gift med apoteker N. 
N. Aggersborg i Haderslev, der var hendes 
jævnaldrende.1

Det var i mere end én forstand et godt 
parti, apotekeren her havde gjort. Hans

1. Mogens Seidelin: Den seidelinske slægts
bog II, s. 686 ff. og III, s. 1150.
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frue var højt begavet, musikalsk og udru
stet med poetiske evner, som i hvert fald lå 
over gennemsnittet. Præsten Johannes Fi
biger nærede en dyb beundring for hende: 
»Fru Pauline Aggersborg var og er en mær
kelig dame, skøn, åndrig og sværmerisk. 
Høit patriotisk var hun en af de ægteste 
»slesvigske piger«, siger han i sine erindrin
ger.2

Både før og efter skæbneåret 1864 tog 
familien Aggersborg virksomt del i bestræ
belserne for at styrke dansk sprog og be
vidsthed. Apotekeren fik adskillige tillids
hverv betroet: medlem af valgbestyrelsen, 
forretningsfører for Rødding højskole, de
puteret borger med sæde i skolekommissio
nen etc., og efter tilbageslaget i 1864 kaste
de fruen sig opfindsomt og uegennyttigt ud 
i den ene aktion efter den anden til støtte 
for danskheden. Hun tog således initiativet 
til oprettelse af et dansk børneasyl, hvortil 
der var knyttet en håndgerningsskole. For 
at skaffe penge til driften gik det på livet 
løs med dilettantkomedie, og til »Den dan
ske Folkeforening«, der havde sæde i Kø
benhavn, rettede hun henvendelse om at 
være behjælpelig med bøger til undervis
ningen:

»I den hensigt at give de danske børn, 
som her ere henviste til at gå i den tyske 
borgerskole, privatundervisning i at læse 
deres danske modersmål, tillade vi os at 
anmode bestyrelsen ... om at overlade os

2. Johannes Fibiger: Mit liv og levned som jeg 
selv har forstået det, s. 258. Der hentydes 
til, at en række digte af hende i sin tid var 
blevet optrykt i P. C. Koch’s »Dannevirke« 
under mærket »Den jydske pige«. Om hen
des baggrund i øvrigt - herunder bekendt
skabet med digteren Goldschmidt, pastor 
Hertel i Moltrup og Laurids Skau - se 
Hans Kyrre: M. A. Goldschmidt I, s. 79 ff., 
Ludvig Hertel: Hans Wilh. Hertel, s. 131 
ff. og Thyra Jensen: En dansk præstekones 
historie, s. 59 f.

en del bøger, dels - om muligt - gratis, 
dels til den billigste pris, der er angivet 
i fortegnelsen over de bøger, der udgives 
af »Udvalget til folkeoplysningens frem
me«. Den Bog, der forekommer os mest 
passende til læsebog ved undervisningen, 
og som vi hovedsagelig udbeder os, er G. 
Rode »For ungdommen«, af den (udbe
des) 50 ekspl. Dog også enkelte eksem
plarer af andre bøger, f.e. af nr. 1, samt 
numrene 14, 15, 16 og 17 ville være os 
kjærkomne til undervisning i vor daglige 
samkvem med den opvoksende kvindeli
ge ungdom.
f. den danske dameforening i Haderslev 

Pauline Aggersborg«3

I april 1873 indbød man digterfilosoffen 
Rudolph Schmidt til at holde foredrag i 
Haderslev. Besøget gav anledning til en liv
lig brevveksling mellem ham og den lige så 
idealistiske apotekerfrue. Brevene fra hen
des hånd, der er bevaret i Det kgl. Biblio
tek, giver os en værdifuld mulighed for at 
komme på nærmere hold af de to nøgleper
soner og kaster især lys over hendes tanke
verden.4 Fraset de obligate omsvøb: høflig
hedsfraser, komplimenter og taksigelser 
for dit og dat gælder dette i første række de 
emner, der bringes på bane.

Fru Aggersborg kommenterer ivrigt for
fattere som Clara Rafael (alias Mathilde 
Fibiger), Stuart Mill, Goethe og Walt 
Whitman og fra det hjemlige parnas Søren 
Kierkegaard, Rasmus Nielsen og Fr. Jun
gersen - helt bortset fra de hyppige hen
tydninger til Rudolph Schmidts egne ar
bejder, som hun enten fik tilsendt eller læ
ste anmeldelser af. Det falder hende for 
brystet, at Stuart Mill og Walt Whitman

3. Brevet dateret 3.5.1869. Folkeforeningens 
arkiv, nu i Rigsarkivet.

4. Add. 1181, 4°. 32 breve fra Pauline Ag
gersborg, hvoraf 1 udateret. Hvor der i det 
følgende anføres citater, er der alene hen
vist til datoen for vedkommende brev. 

208



ikke hører til »de troende« - som vi senere 
skal se, er hendes reaktion over for tidens 
foreteelser og strømninger altid præget af 
hendes kristne livsholdning.

Da Rudolph Schmidt på en udenlands
rejse gør ophold i Weimar, får han denne 
kommentar ind ad døren:

»Der« - altså i Weimar - »vil De formo
dentlig leve mest i erindringen om Goe
the. Her var det, han ikke alene svær
mede for naturen, nød stjernehimlen og 
badede sig i floden, men også gjorde er
faringer med ringere nydelser, samt til 
livets prosa og skuffelser. Man kan glæ
de sig over hans livsfriskhed og barnlige 
elskværdighed; men i elskov - kærlighed 
kan man næppe kalde hans følelser - var 
han ret en ærgerlig sjuskeper.«5

Andre steder i brevene afspejler direkte 
hendes holdning til tidehvervet omkring 
1870. Den grundtvigske bevægelse var hun 
åbenbart helt uden føling med. »Den er i 
sin nuværende skikkelse kulmineret« og 
»det, der skal afløse den(!) er vel endnu 
ikke båret tilstrækkelig frem«.6 De politi
ske tendenser, der netop havde givet sig 
udslag i dannelsen af Det forenede Ven
stre, er hun stærkt forbeholden overfor: 
»Man har jo også grund til at blive angst 
for de demokratiske ideer... mennesket må 
blive sig sin sande menneskelige værdighed 
bevidst og bøie sig for moralens og åndens 
love; uden dette gjør jo friheden mennesker 
til dyr.«7 Og gentagne gange fremhæver 
hun kvindens betydning som forkæmper 
for og beskytter af de åndelige værdier: 
»Slægten« - og dermed mener hun: samti
den - »er åndløs; den søger tilfredsstillelse 
i det sanselige og det materielle og ikke i et 
virksomt tankeliv. Og kun ved det åndelige 
livs sejr over det sanselige kommer kvinden

5. 18.2.1874.
6. 22.12.1873 og 17.1.1874.
7. 7.2.1874.

til sin ret.«8 Det bestående samfundsliv er 
udtryk for råhed, magtmisbrug og ringeagt 
mod kvinden. »Lucifer stikker skinbarligt 
derunder«, siger hun.9

Til afveksling fra disse glimt fra en høj
ere sfære møder vi også livlige og friske 
beretninger om hverdagen i Haderslev. 
Her er det den travlt optagne foregangs
kvinde, der taler - ofte med en antydning 
af, at omgivelserne ikke altid kunne leve op 
til hendes ideale stræben. Vi hører i ét væk 
om tilrejsende gæster og selskabelighed, 
travlhed med børneasylerne, udstillingsar
rangementer, møder osv. I forbifarten får 
vi at vide, at familien har afbestilt det na
tionalliberale hoforgan »Fædrelandet« til 
fordel for »Dagbladet«, og vi møder en til
lidserklæring til byens håndværker- og køb
mandsstand. Skønt den hinker bagud i for
hold til de samme sociale lag i kongeriget, 
nærer hun dyb respekt for dens hjertelag 
og faste vilje til at demonstrere sit tilhørs
forhold.10

Trods de mange gøremål og forpligtelser 
nærer hun ønske om også at præstere et 
litterært arbejde. Selv udtrykker hun det 
lidt dristigt: »Det går ikke godt m.h.til mit 
forfatterskab. Det svære for mig består i at 
få tankerne ordnede og trukken på en 
tråd.«11 Det fremgår ikke klart af brevene, 
hvad hendes projekt går ud på. Allerede 
ved den første henvendelse til Rudolph 
Schmidt synes det at foresvæve hende, at 
selve deres brevveksling kunne tage sigte 
på offentliggørelse. Senere taler hun om en 
pjece, og endelig hentyder hun til sidst til 
et manuskript, som er blevet afleveret til 
partneren. Her møder hun imidlertid afvis
ning, og uden at vi kan efterforske enkelt
heder og bevæggrunde, må det konstateres, 
at brevvekslingen og dermed vist også det

8. 3.5.1873.
9. 7.6.1873.

10. 18.2.1874.
11. 25.4.1874.

209



personlige samkvem er blevet ret så plud
selig afbrudt. *

Alt imens havde Aggersborg afhændet 
Hjorteapoteket, og i april 1875 var fami
lien flyttet til København, hvor han året 
efter overtog Løveapoteket ved Amager
torv. Nu trådte ifølge sagens natur »det 
nationale engagement« stærkt i baggrun
den; men snart finder vi hende tilknyttet 
Kvindelig Læseforening og senere Dansk 
Kvindesamfund, og i de følgende år kræ
vede familielivet nok sin tribut. Hendes fi
re døtre nåede den giftefærdige alder og 
blev efter tur viet i Vor Frue kirke. Blandt 
svigersønnerne var Frode Giersing, den se
nere rektor i Odense, og Hother Ploug, søn 
af den gamle nationalliberale frontkæmper 
og skribent Carl Ploug.12

I 1895, da hun selv havde nået støvets 
år, blev Pauline Aggersborg enke. Hendes 
mand døde under et ophold på Sicilien. 
Hun overlevede ham i næsten tyve år, og 
det er karakteristisk, at hun så langt fra at 
synke sammen, samler sig om at give sine 
tanker og følelser et bredere litterært ud
tryk. Det blev til i alt fire småbøger.

Den første af disse er et lille udvalg af 
hendes digte, der kom i 1895 under titlen 
»Af et sjæleliv«. Efter dateringen spænder 
de fra 1842 til 1889 og falder i fire grup
per. Den første gruppe er lyriske stem
ningsdigte fra hendes unge år; den næste 
samler sig om fædrelandet og stammer dels 
fra Skamlingsbanketiden, dels fra de første 
kampår efter 1864, sluttende med en hil
sen, der åbenbart har været knyttet til fa
miliens afsked med Haderslev. Tredje af
snit er digte med religiøst, eller rettere: kri-

12. Den yngste datter blev gift med Jens Friis 
fra Ejsbøl, der udvandrede til Prætoria, og 
sønnen, cand, pharm. H. C. Aggersborg, 
overtog senere en mineralvandsfabrik på 
Frederiksberg.

steligt indhold, og en buket af lejligheds
digte danner fjerde og sidste afsnit af sam
lingen. De er rettet til en snæver kreds af 
slægt og venner og påkalder derfor ikke i 
nogen synderlig grad interessen i vore dage 
udover, hvad personalhistorikeren kan fin
de til sin småtingsafdeling.

*

I 1898 vakte professor Troels-Lund opsigt 
med en bog, han kaldte »Livsbelysning«. 
Heri behandler han det 16. århundredes 
livsanskuelse og konkluderer bl.a., at kri
stendommen betegner et lavere kulturtrin 
end det, den moderne kultur er udtryk for. 
Det fandt fru Aggersborg var et fejlsyn på 
de kristne dogmer, og i året 1900 imødegik 
hun dristigt den højt ansete kulturhistori
ker med et modskrift, hvortil hun knyttede 
titlen »Kristelig livsbelysning«.

Det vil føre for vidt her at komme ind på 
enkeltheder i hendes betragtninger. Men 
udgangspunktet er en urokkelig tro på en 
usynlig åndskraft og dennes åbenbaring, 
først i verdens skabelse og senere i Jesus 
Kristus, og hun slutter med håbet om, at 
religion og videnskab vil kunne forsones og 
forenes i stedet for, som det hedder, at stå 
i et fjentligt forhold til hinanden.

Det er nok rigtigt, at dette debatindlæg 
i striden mellem tro og viden i stor ud
strækning er præget af, hvad man kunne 
kalde uskolet filosofi; men der er i hvert 
fald orden i tankerækkerne, og den lille bog 
rummer mange eksempler på, at fru Ag
gersborg også som prosaskribent er i besid
delse af stor sproglig udtryksevne.

*

Ti år senere kunne hun gå til forlæggerne 
med et nyt arbejde, noget større af omfang, 
men i øvrigt af samme beskaffenhed. Tit
len »En livsopfattelse« røber, at det også 
her drejer sig om refleksioner over tilværel
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sen, fremstillet i en logisk sammenhæng. Vi 
lægger dog mærke til, at hun har udvidet 
sin synskreds i et forsøg på at frugtbargøre 
den nye tids kulturfænomener for tanker, 
som hun havde syslet med helt tilbage til 
halvfjerdserne.

I forordet taler hun om, at det ikke blot 
er naturvidenskaben, der har givet »en ikke 
før anet forståelse af tilværelsen«, men at 
opmærksomheden også er blevet skærpet 
over for »vort usynlige bevidsthedsliv«, 
»den årvågne selvbevidsthed«, som allerede 
Sokrates har peget på i sit livssyn. Med 
andre ord: Psykologien er dukket op som 
en udfordring. I øvrigt er hun ude i et dob
belt ærinde. Bogen skal være »et bidrag til 
at udvide alvorlige kvinders syn og modne 
deres personlighed« og den skal samtidig 
ses som »et troens vidnesbyrd«.

For Pauline Aggersborgs betragtning er 
mand og kvinde udtryk for hver sit princip 
i almagtens skaberværk. Manden er ekspo
nent for den udadvendte, handlingsbetone
de naturkraft, mens kvinden med sit finere 
legeme og finere følelsesliv er bestemt til 
forsorg, til ernæring og beskyttelse af det 
spæde liv og med en etisk forpligtelse, et 
særligt ansvar for det usynlige sjælelivs 
vækst. Efter Guds orden er der tildelt man
den en funktion som den ledende og styren
de udad i den synlige verden; men ved syn
defaldet fornedres han af selvisk magtbe
gær og hovmod, og ved sit fejlsyn på kvin
den har han gennem tiderne holdt hende i 
umyndighed, standset hendes karakterud
vikling, svækket hendes viljekraft og hin
dret hende i at erhverve den modenhed, 
hun behøver for at løse sin egen livsopgave.

*

Ja, sådan foregriber en gammel dame, der 
har alle sine åndelige rødder i det 19. år
hundredes tankeverden, vor tids kvindebe
vægelse og kønsrolledebat. I øvrigt er det, 
hun lægger frem for læseren, både en for

tolkning og en prædiken, summeret op i 
disse nøglesætninger: »Kristendommen er 
forklaringen af tilværelsens opgave og for
mål, den er et kærligheds- og tillidsforhold 
til den almægtige ånd, der for vort begreb 
er skaber, forsoner og helliggører.«13

Det sidste resultat af fruens strejftog i 
ideernes verden er den lille pjece »Betragt
ninger over tilværelsen«, der forelå så sent 
som i 1914. Den kom ikke som hendes an
dre arbejder i boghandelen, men er trykt 
som manuskript. Eftersom hun døde i de
cember samme år, kan man i hvert fald 
symbolsk betragte den som en afskedshil
sen til familie og venner. Den bringer intet 
nyt og kan vel bedst karakteriseres som en 
kortfattet lægmandspostil, hvori tanken 
endnu lystrer, men uden at afdække nye 
synsmåder.14

*

Efter et par menneskealdres forløb er Pau
line Aggersborgs navn gledet stærkt i bag
grunden, og i kvindebevægelsens annaler 
overskygges det af mere kendte navne som 
Mathilde Fibiger eller Nathalie Zahle. Al
ligevel: Hvad enten hun udadvendt og 
stemningsbetonet levede med i det natio
nale liv og de anliggender, som var forbun
det dermed, eller hun kontemplativt vend
te sig indad mod sjælelivet, fortjener hun at 
mindes, fordi hun besad - og belyste - no
get, som igen er ved at komme i kurs.

Vi kalder det i dag for livskvalitet.

13. En livsopfattelse, s. 83.
14. Fru Aggersborg sov ind i sit hjem på H. C. 

Ørstedsvej natten til den 6. december 1914. 
Hendes børn bekendtgjorde dødsfaldet i 
»Nationaltidende«.
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Svundne tiders rejsende oplever Sydslesvig

AF TORBEN GLAHN

Øjebliksbilleder  fra Flensborg 
og Holtenau i 1797

På en længere udenlandsrejse, som kat- 
tunfabrikant Didrik Tutein (1751-1827) 
og hans familie foretog i 1797, førte hu
struen Friderica Tutein (1768-1844) dag
bog. Fra disse optegnelser, der er trykt i 
»Museum«. (1896), er de nedenstående ud
drag hentet af overbibliotekar Torben 
Glahn, København.

23de Mai. Imorges kjørte vi fra Haderslev, 
hvor vi vare meget fornøide med Trakterin
gen og fik deilig Sandart (Sandørred, en 
velsmagende fisk af aborrefamilien), dog 
vilde Geert Westphalers store Begeistring 
ikke komme over mig; Egnen derfra og Eg
nen lige til Aabenraa var saa fortræffelig, 
som man vel kan forestille sig, store Bak
ker, hvor Vognhjulene maatte bindes, Skov 
og Dal vexlede bestandig og dertil en Pos
tillon for alle Postilloner, som ganske for
træffelig blæste Psalmer og ogsaa engelske 
Danse paa sit Horn.

Til Flensborg er Veien derimod en øde 
Landegn, men Byen er meget smuk med 
mange smukke Bygninger; alle mulige Er
hverv og stor Skibsfart, næsten saa stor 
som i Kjøbenhavn, gjør Byen meget livlig 
og behagelig.

Konerne ro her smaa Baade, og vi havde 
her en lille Øvelse i Plattysk, idet Konen, 
der roede os, fortalte, at de kvindelige Ma
troser vare meget jaloux paa hinandens 
Fortjeneste, og hun selv beviste det næsten 
for tydeligt; thi idet vi roede forbi en gam
mel Kone, skreg hun: »dat ole Aas hat et 
gar nich nødig, se hat 500 Daler!«

♦

26. maj tog de: - til Holtenau, hvor vi kom 
tidsnok til at se et Skib gaa igjennem. En 
Hollænder! mente vore Herrer, hvad der 
ogsaa strax viste sig ved den Ökonomie, 
der herskede ombord; thi Brødet, som for
modentlig skulde spises den Dag, laa op- 
skaaret i Skiver paa Dækket for at tørres i 
Solen, at det bedre kunde slaa til...
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Grandebrev
Ved C. M. PETERSEN

Vi samtlige beboere i landsbyen Alslev 
over Åen og Busholm bekender og be
kendtgør hermed, at efterat vore forfædre 
har oprettet en aftale indbyrdes, anno 
1619, den 9. april, angående græsning, 
kvægdrift og tøjring af deres kvæg, har vi 
fundet for godt nu med vor højtbestem- 
mende kongelige landsråds og amtmands 
bevilling at forny og forbedre i følgende 
form:

1. Ingen af »bysens folk« i Alslev over Åen 
og Busholm skal tøjre eller drive deres 
kvæg såvelsom føre heste og kalve fra Bus
holm Alvad vest for Åen - undtagen til 
Peter Jensens og Anver Nissens Alvad - i 
drift fra Lorentz Jacobsens fra 4. maj, så 
langt og vidt denne strækker sig mellem 
eng og korn mod nedennævnte bøde.

2. Ingen i Alslev over Åen og Busholm skal 
tøjre eller lade drive noget kvæg i Slørkjær 
og ikke køre derover med vogn til heden 
eller andet noget, sålænge den er underlagt 
markfred.

3. Alle »bysens mænd« fra Alslev over Åen 
og Busholm skal komme sammen årligt 4 
uger før Fillippi Jacobisdag (1. maj) og ud
lægge et stykke jord på vor mark til tøjring, 
såmeget at hver otting kan tøjre en hest 
derpå. Den som imidlertid understår sig i 
at tøjre mere end blevet tillagt ham efter 
ottings tal, skal have forbrudt en tønde øl 
til samtlige »bysens mænd«

Når ellers »bysens mænd« vil forsamles, 
skal grandestokken sendes omkring af de to 
oldermænd, og den som ikke møder op, 
skal have forbrudt 4 sk til brændevin, det 
være ellers at manden ikke er hjemme eller 

ellers har en god undskyldning. Så skal han 
anmelde dette og sende en befuldmægti
get.

5. Ingen i Alslev over Åen og Busholm skal 
begynde med landbrugsarbejde i mark el
ler eng før »bysens mænd« samles om det 
og bliver enige om

6. »Bysens mænd« skal årligt træffe aftale 
om det at holde deres damme i ret stand 
hver for sig og sætte hegn omkring mark og 
eng; og når oldermændene har sat en dag 
som frist, inden hvilken en eller anden ikke 
har gjort derefter, skal denne have for
brudt en tønde godt øl til samtlige »bysens 
mænd«

7. Ingen af os skal lade løsgående heste og 
føl følge vognen, eller drive gennem vort 
korn, det være hvadsomhelst på vor mark. 
Den som handler derimod, skal straks for 
hver hest og hvert føl erlægge til at drikke 
4 sk. Oldermændene skal opkræve det sam
me og siden aflægge regnskab for det

8. Så er det også blevet bestemt af os samt
lige »bysens mænd« i Alslev over Åen og 
Busholm, at når vore enge skal stæmmes og 
vi alle er tilsagt af oldermændene at igang
sætte stæmmearbejdet, skal ingen udeblive 
med henvisning til nedenanførte omtalte 
bøder.

9. De, som er ifaldet bøde, som handler 
imod og skal lægge ud, skal give en tønde 
godt øl til samtlige »bysens mænd«, men vil 
de ikke gøre det med god vilje, skal de 
indklages af oldermændene til vor højtbe- 
stemmende øvrighed, forså vidt de vil være 
uden skade, og skal de som modsætter sig 
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denne, betale deres højfyrstelige højbårne 
2 rdl. i bøde og ikke destomindre erlægge 
en tønde øl som ovenfor bestemt.

10. For at nu angående nævnte forskellige 
bødeidømmelser fremtidig må blive for
holdt sig rigtig i overensstemmelse med or
dret indhold om handlen imod, så har 
samtlige »bysens mænd« i Alslev over Åen 
og Busholm ikke alle underskrevet dette 
egenhændigt, men helt lydigt ansøgt Deres 
Højvelbårne Eksellence, vor højtbestem- 
mende herr landråd og amtmand at konfir
mere storsindet denne vor velbetænkte be
stemmelse og »vilkår«; sådan foretaget

Åbenrå, den 5. november anno 1701
Boe Mortensen, Chresten Nissen, Nis 

Tiigsen, Mathias Hansen, Nis Callesen, 

Johren Seek, Gertrud Eriks, Michael Ja
cobsen, Hans Hansen, Detlef Andersen, 
Nis Aussen, Hans Nissen, Chresten Han
sen, Jens Petersen, Mathias Hansen, Hans 
Nielsen, Chresten Nissen, Peter Jebsen, 
Nutter Martensen.

Dette bliver af mig som fyrstlig amt
mand for Åbenrå og Løgumkloster hermed 
konfirmeret

Åbenrå 5. november 1701
Giinderoth

Af ovennævnte underskrivere er de to 
fra Alslev over åen under Ravsted foged
distrikt, Løgumkloster amt, og de seksten 
fra Alslev, Løgumkloster amt, idet de hav
de jorden over åen, stammende fra det ned
lagte Bastlund.

Slyngsten
Ved L. R. LASSEN

Historien om den store Slyngsten findes 
gengivet i forskellige variationer, blandt 
andet hos August Schmidt: Danmarks 
Kæmpesten, II, side 343.

Fhv. overlærer L. R. Lassen, Køben
havn, har fået sin udgave fra vennen og 
skolekammeraten gårdejer Johan Nissen, 
Rise. Beretningen blev fundet i dennes 
gemmer efter hans død og givet videre af 
hans hustru.

Johan Nissen havde fået historien fra 
sin far, Nicolaj Nissen (født 1876); han 
stammede fra nabogården til Slyngsten
gård.

Historien, der er skrevet på tysk, er 
underskrevet af J. Hansen, der skulle væ
re lærer på stedet. Er dette korrekt, er det 
Jens Hansen, der har fortalt historien. 
Han var far til Martin N. Hansen.

Ifølge L. S. Ravn kunne Jens Hansens 
kone ikke tale tysk, hvilket indbragte ham 
en skarp irettesættelse fra myndigheder
ne. Jens Hansen blev så vred herover, at 
han opgav lærergerningen og udvandrede 
til amerika.

Den nordligste del af landsbyen Tumbøl 
hedder Slyngsten. I følge traditionen skal 
et eventyr fra ældgammel tid have givet 
byen dette navn:

I grænseskellet mellem de to nordligste 
gårde i Tumbøl kommune lå en kolossal 
stor granitsten, der var meget ejendomme
lig på grund af sin sjældne form, og som 
har sin særlige historie i forbindelse med 
bynavnet.

Allerede den del af stenen, der ragede op 
overjorden imponerede beskueren, og dens 
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ry var nået vidt omkring.
Det fortælles, at i forsommeren 1813 var 

der fra Kiel ankommet nogle herrer for at 
tage stenen i øjesyn. De fattede interesse 
for den, forhandlede med ejeren og fik til
ladelse til at lade stenen grave fri, så den 
blev synlig i hele sin størrelse. Det viste sig 
nu, at stenen havde et større omfang under 
jorden end over, og at den fine, glatte side 
fortsatte ubrudt fra toppen til bunden og 
dannede en uhyre smuk flade. Det må have 
tiltalt Kielerherrerne, for de lod derefter 
grave en gang fra bunden af udgravningen 
op til jordoverfladen i den nødvendige 
bredde og med jævn stigning. Da gangen 
var færdig, kom 14 vognmænd til pladsen 
med deres hestespand med planker og an
dre ting, der skulle bruges. Efter at plan
kerne var lagt på plads, kæder og tove var 
anbragt, og transporten af stenen således 
var forberedt, skulle de 28 heste vise, hvad 
de formåede at præstere. Kuskene var alle 
på deres pladser, og de talrige tilskuere, 
der var mødt op, ventede spændte på udfal
det.

28 heste og mange folk trak til
Så lød signalet: Hestene strammede alle 
kæder og tove, lagde kræfterne i til det 
yderste, men - forgæves: Kæmpen var 
urokkelig. Der blev påbudt standsning for 
at give hestene ro en stund, så de kunne 
komme sig og styrke sig på et godt foder. 
Derefter blev der kaldt ud til et fornyet 
forsøg, og publikum blev bedt om at tage 
fat i tovene og hjælpe til med at trække. 
Det var folk villige til og stod på det givne 
vink rede til at forene deres kræfter med 
hestenes for muligvis at fremtvinge et bed
re resultat.

Så lød råbet atter til angreb. Igen lagde 
hestene alle kræfter i. Kuskene ansporede 
dem til den yderste anstrengelse, og hele 
den forsamlede flok trak i tovene, hvad de 
kunne. Da - under den højeste udfoldelse 
af de forenede kræfter - sprang et tov, og 

mændene ved tovet væltede om imellem 
hinanden, blandt dem Pastor Mejland fra 
Felsted. Hestene blev sky, og kuskene 
holdt stille. De anså det for forgæves at 
presse dem mere. Da en undersøgelse ikke 
viste spor af tegn på, at stenen havde rok
ket sig, blev fortsatte forsøg opgivet. Man 
var kommet til den overbevisning, at kolos
sen kun kunne flyttes, hvis den blev kløvet. 
Foretagendet måtte hvile foreløbig. Kæm
pen lå ubesejret i sin fordybning, og der
med ender første akt af dramaet.

Stenen kløves
Efter nogen tids forløb kom nogle arbejds- 
mænd, der medbragte redskaber til sten
kløvning, til stenen. Det var stenhuggere, 
der skulle tage sig af kløvningen. Selv om 
man ikke var særlig sikker på udfaldet, an
så man det dog heller ikke for en umulig
hed, og de erfarne stenhuggere gik trøstigt 
i gang med arbejdet. Retningen af kløvnin
gen var nogenlunde tydeligt aftegnet med 
den glatte side af stenen. Man ønskede ste
nen kløvet i så vidt muligt to lige store dele. 
Endelig var arbejderne så langt, at alle hin
dringer for en kløvning var fjernet. Omgi
vet af mange nysgerrige pressede stenhug
gerne, der kunne deres kram, kilerne ind i 
de huller, der var hugget. Man slog på ki
lerne - efterhånden stærkere, standsede et 
øjeblik, slog endnu hårdere, lyttede, gav 
kilerne endnu nogle slag, lyttede igen, og 
en svag knagende lyd hørtes.

I næste øjeblik blev revnen større, og 
snart så man den gamle kolos delt i to halv
dele af en gabende revne. Men hvordan var 
kløvningen lykkedes? Alle trængtes om
kring åbningen for at kigge undersøgende 
ned. Da blev man glædeligt overrasket, for 
man så, at stenen ikke bare havde delt sig 
i to næsten lige store dele, men var kløvet, 
som om den var skåret igennem i hele sin 
længde, og fladerne var smukke og jævne. 
Man lykønskede de dygtige arbejdere og 
sagde til dem, at de fortjente at modtage et 
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smukt gratiale for den opgave, de havde 
løst så storslået. Det resultat, de havde op
nået, overtraf de dristigste forventninger, 
og det strålende resultat må tilskrives ste
nens fortræffelige kvalitet såvel som arbej
dernes indsigt og dygtighed.

En dag i sensommeren kom en ny flok 
arbejdere med køretøjer, redskaber og an
det materiel til pladsen for at foretage det 
videre fornødne med den kløvede sten. Be
lært af de første forsøg var man denne gang 
bedre forberedt på at få kolossen op af for
dybningen. Den nu planlagte fremgangs
måde med at løfte stenen og rulle af sted 
med den var mere hensigtsmæssig og gav 
håb om et godt resultat, særlig da man nu 
kun havde at gøre med halvdelen af hele 
kæmpens vægt.

Sukces
Forarbejdet var hurtigt til ende, hestespan
dene med tilbehør på plads og alt parat til 
at gå i gang. Hestene strammede tove og 
kæder, trak jævnt og ligeligt, men tog det 
alligevel med ro. Snart mærkede de dog, at 
den vægtige blok, de skulle trække op, ikke 
lod sig flytte uden videre. Hestene lagde på 
ny kræfterne i, og under udfoldelse af al 
deres styrke lykkedes det at overvinde 
modstanden og tvinge kæmpen op på køre- 
indretningen. Langsomt bevægede den sig 
fremad under stadige anstrengelser fra de 
villige heste. Det ville være en betænkelig 
sag at gøre holdt halvvejs. Derfor pressede 
kuskene hestene til at fortsætte, og med en 
sidste kraftanstrengelse blev den tunge last 
bragt op til overfladen og det forud plan
lagte sted.

I de følgende dage gjaldt det om at få 
den anden halvdel slæbt op, og det skete på 
samme måde, dog med nogle flere heste til 
hjælp. Den fortsatte flytning af disse kæm
pesten til deres bestemmelsessteder fandt 
sted så snart som muligt, mens den ind
trådte tørke begunstigede den videre trans
port. Den ene halvdel skal endnu befinde 

sig som underlag i en oliemølle i Flensborg. 
Hvor den anden er kommet hen, ved man 
ikke med sikkerhed.

Efter beskrivelsen af denne mærkelige 
sten og skildringen af, hvad der er sket med 
den, er kun tilbage at forklare, hvilken for
bindelse bynavnet Slyngsten har med den
ne sten, som stadigvæk kaldes Slyngstenen.

Et helt usandsynligt eventyr
Her må vi lade et eventyr fra adelsvældets 
tid komme til orde.

Oprindelig skal den omtalte sten have 
haft sit leje på Als. En jomfru dersteds 
havde sin kæreste her i Tumbøl, og hun 
havde erfaret, at han var hende utro. I sin 
vrede slyngede hun med sit hårbånd denne 
sten over efter den utro. Under flugten løs
nede et stykke af den sig og faldt ned på 
Dybbølbanke, hvor den endnu for nogle år 
siden kunne ses som en sjældenhed. Om 
den utro kæreste er blevet ramt af stenen, 
melder historien ikke noget om.

Slynget sten er blevet til Slyngsten, det 
lader sig høre. Er nogen ikke tilfreds med 
denne forklaring, må han finde på en an
den.

På grundlag af øjenvidners beretninger 
fra dengang og meddelelser fra min far, 
der som dreng flere gange er klatret op på 
toppen af stenen og var tilskuer ved kløv
ningen, har jeg nedskrevet historien om 
denne mærkværdige sten med det tilknyt
tede sagn til belysning af et forhold, der i 
begyndelsen af forrige århundrede gav den 
omtalte by en særlig tiltrækningskraft. En 
fordybning er endnu at se, hvor kæmpen 
har ligget.

Slyngsten d. 8. Juli 1909 
J. Hansen
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Boganmeldelser
Hjemstavnsbevidsthed
Heimatbewußtsein. Erfahrungen und Ge
danken. Beiträge zur Theoriebildung. Ud
givet af Wolfgang Riedel. Husum 1981.

I den 236 sider lange bog redegør ikke min
dre end 25 forfattere for en lang række 
aspekter af begrebene »hjemstavn« og 
»hjemstavnsbevidsthed«. Læseren kommer 
her vidt omkring. Hjemstavn sættes såle
des i forbindelse med så vidt forskellige 
ting som skolen, staten, politik, gamle byg
ninger, byudvikling og arkitektur, arkæolo
gi, museer, radio og erhvervsliv. Hertil 
kommer artikler om hjemstavnen som so
cial baggrund, lyrik i Slesvig-Holsten, 
Schleswig-Holsteinische Heimatbunds ud
vikling og perspektiver samt adskillige ar
tikler, der på forskellig vis analyserer 
hjemstavnsfølelsen.

Det forekommer anmelderen, at udgive
ren her har presset citronen vel rigeligt. 
Der er således puttet så at sige alt ind i 
behandlingen af emnet, når blot det har 
noget med »hjemstavnen« at gøre. Der op
står herved fare for, at hjemstavnsbegrebet 
udvandes så meget, at det siver bort mel
lem fingrene og ikke efterlader stof til den 
teoridannelse, som bogens undertitel læg
ger op til.

At gennemgå hvert enkelt bidrag i bo
gen vil ikke have nogen mening, da de som 
nævnt spreder sig over et meget vidt felt. 
Den historisk interesserede vil imidlertid 
nok lægge særlig mærke til professor Erich 
Hoffmanns artikel som »Slesvigeren og 
hans hjemstavnsbevidsthed«. Hoffmann 
argumenterer her for, at den »typiske sles
viger« - hvilket vil sige en person, der hver
ken bekender sig til dansk eller tysk natio
nalitet - tidligere var et rent nordslesvigsk 
fænomen.

Ifølge Hoffmann var befolkningen i Syd
slesvig således allerede i 1830’erne og 

1840’erne rent tysksindet, mens mange 
nordslesvigere derimod følte sig som »sles
vigere« og dermed hverken følte sig tiltruk
ket af den danske bevægelse eller af sles- 
vig-holstenismen. Hoffmann mener, at 
denne tilstand fortsatte i Nordslesvig efter 
1920, hvor de såkaldt blakkede da udgjor
de det gamle slesvigske element. Først i 
1945 skiltes vandede og befolkningen del
tes i en ren dansk og en ren tysk lejr.

Hvad vil Hoffmann nu med den histo
rie? Jo - efter at have fastslået, at »den 
historisk håndgribelige »slesviger« i grun
den har været et fænomen af den særlige 
nordslesvigske udvikling, som faktisk ikke 
spillede nogen rolle i det sydslesvigske om
råde«, kan Hoffmann slutte sin artikel med 
følgende passus:

»Den, der har fulgt »slesvighedens« hi
storiske udvikling og dens langsomme for
svinden, vil dog med nogen forundring be
tragte de nuværende forsøg fra nogle let 
antikverede (leichtprädiluvialer) dansksin
dede »slesvigske« grænseaktivister på, net
op i Sydslesvig at vække en »slesvigsk iden
titet«, der som sådan aldrig før har hørt 
hjemme her, og derfor må anses for at være 
kunstigt frembragt«.

Med dette udfald mod tidsskriftet »Sles- 
vigland« og lignende aktiviteter demonstre
rer den gode professor, at han her er ude i 
et rent nationalpolitisk ærinde, der unægte- 
ligt svækker den videnskabelige værdi af 
hans artikel.

I en efterskrift udtrykker udgiveren hå
bet om, at mange læsere er blevet mere 
hjemstavnsbevidste, efter at de har læst 
bogen. Af den ovenfor citerede artikel 
fremgår det, at denne hjemstavnsbevidst
hed dog må holde sig inden for visse græn
ser og ihvertfald ikke udarte sig til en sles
vigsk bevidsthed.

Henrik Becker-Christensen
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Tønderbilleder

Harboe Kardel: Die Stadt Tondern am 

Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft für 
Nordschleswig havde planlagt at fejre dr. 
Harboe Kardels 90-års dag i 1983 ved at 
udgive hans manuskript om Tønder i den 
tyske tids sidste periode, fra 1900 til 1919. 
Efter hans død er manuskriptet i stedet 
blevet publiceret som et mindeskrift i for
eningens skriftserie, årgang 1983 side 7- 
100.

Tønder skildres som en lille hyggeby, 
hvor danske og tyske havde det godt med 
hinanden, medens lillebyens personstridig
heder udspilledes indenfor tyskheden, der 
jo dominerede Tønder. Manuskriptet vid
ner endnu engang om Kardels imponeren
de personkendskab, men netop derfor sav
nes et personregister hårdt.

løvrigt er der tale om en serie af for
dringsløse notitser, tildels gentagelser af 
rektor Siemonsens dagbogsnotater fra sam
me periode, som Harboe Kardel offentlig
gjorde samme sted for fem år siden, den
gang med et fortrinligt noteapparat. Denne 
gang er der ikke tale om en kronologisk 
opstilling, men om en emneopdeling, som 
dog mangler en indholdsfortegnelse, der

Ausgang der deutschen Zeit 1900-1919.

kunne have været nøgle til stoffet, når man 
ikke har villet ofre registre.

Manuskriptet må være blevet til over 
lang tid. Således oplyses side 87 i et afsnit 
om gårdene Hestholm og Mejerholm, at 
»den nuværende besidder« af Mejerholm er 
højskoleforstander Hans Lund, Rødding. I 
betragtning af, at Hans Lund døde i 1969, 
afgik fra Rødding Højskole i 1952 og kun 
var medejer af Mejerholm i perioden 
1935-47, burde de heimatkundliche ikke 
kritikløst have offentliggjort manuskriptet.

Harboe Kardel har nok fanget noget ka
rakteristisk ved forholdet mellem dansk og 
tysk i Tønder, men dog idealiseret det lidt 
rigeligt. Når for eksempel interneringen af 
de danske ved Verdenskrigens udbrud i 
1914 omtales så bagatelliserende, som det 
sker side 22, 23 og 43, kan det kun stå for 
en tysk vurdering. Man savner også en om
tale af Krestine Boesens berygtede ophold 
i Tønder arrest 1910. Hun var idømt 3 
ugers fængsel, fordi hun havde givet unge 
piger gymnastikundervisning. Det var en 
anden side af den idyl.

bjs.

Løst og fast om Sundeved

H. E. Sørensen: Sundeved. 96 sider. III.

H. E. Sørensen er på sin slentretur gennem 
Nordslesvig nået til Sundeved, halvøen 
mellem Flensborg fjord og Aabenraa fjord, 
hvor han har gentaget kunststykket fra tu
ren »Langs grænsen« og præsteret et meget 
underholdende stykke lokalhistorie, blan
det af det, man kan se i landskabet af vold
steder, kirker, gårde osv., og hvad han har 
læst og hørt sig til. Der er seriøse og kuriø
se beretninger, sagn og historiske kends- 

98,00 kr. Melbyhus 1983.

gerninger, og det hele opfindsomt illustre
ret med mange billeder, net sat op og 
smukt trykt. Det er en fornøjelse at læse 
bogen.

Dog ikke en ublandet fornøjelse. Lad nu 
de mindre indvendinger ligge ved denne 
lejlighed, men H. E. Sørensen bør styre sin 
trang til at stoppe politiske betragtninger 
ind i stoffet, når han ikke kan gøre det 
bedre.
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For eksempel skriver Sørensen side 41 
om I. P. Nielsen, at »da borgerlige politi
kere var modstandere af lige ret for danske 
og tyske privatskoler i landsdelen, bebrej
dede han dem, at de nu ville føre Köller- 
politik. Det hjalp«. Det må sigte til tiden 
efter 1945, men da måtte I. P. Nielsen i 
skolespørgsmålet søge sin støtte i konserva
tive og radikale kredse, medens han var 
uenig med sit eget parti og med kommuni
sterne, som er H. E. Sørensens parti. Hvor

for så rette anklagerne imod borgerlige po
litikere?

Når H. E. Sørensen skriver om tvangs
auktionen i Stenderup den 5. april 1932, 
vender han sig fordømmende imod nazi
sterne og de rabiate LS-folk, der stod bag 
demonstrationen, men han glemmer at 
nævne, at de fik støtte af kommunisterne.

Det er godt at kende lidt til den politiske 
historie, når man vil blande den ind i lokal
historien.

bjs.

Theodor Storm på dansk

Theodor Storm: Skimmelrytteren. Forlaget Melbyhus. 160 sider. 1982. Pris 100,- kr.

For knap hundrede år siden - i 1888 - 
udkom »Der Schimmelreiter«. Den blev 
udgivet få måneder efter Theodor Storms 
død, og han fik således aldrig den novelle, 
der skulle blive hans mest kendte, at se på 
tryk. Og først nu er den blevet oversat til 
dansk.

Peer Sibast står for oversættelsen af den
ne fortælling om den unge digegreve, der 
efter sin død rider sin hvide skimmel ved 
nattetide.

Digterens skæbnesvangre fortælling bør 
nok læses på originalsproget, hvor den helt 
særegne tone, der er så karakteristisk, giver 
det skrevne en ekstra dimension, en mær
kelig, næsten dyster fornemmelse hos læse

ren. Peer Sibasts oversættelser ejer ikke 
denne sære vibreren, men hans oversættel
se er et jævnt og godt dansk - bortset fra 
en del germanismer »- mens jeg, siddende 
op ad hendes lænestol —«, eller »- måger
- næsten strejfede ham med deres vinger, 
blinkende med deres sorte øjene ind i 
hans«, vendinger, som en omsorgsfuld ud
giver burde have omredigeret.

Måske kan oversættelsen give nogen 
mod på at læse Storms lille roman på tysk
- han er ikke vanskelig at forstå for den, 
der blot kan noget tysk. Med den danske 
oversættelse ved siden af, går det i hvert 
fald let.

ibs

Paa Liljebjerget

Familieliv paa »Liljebjerget« i Ribe o. 1600. Belyst gennem breve ved Bue Kaae. 77 
sider. 94,50 kr. Sydjysk universitetsforlag 1983.

Bue Kaae har samlet seks breve fra Anders 
Sørensen Vedels familiekreds til en nydelig 
lille bog, der fortæller en del om dansk 
aandsliv omkring 1600, specielt om de re
ligiøse problemer, om universitetsforhold i 
Heidelberg og om praktiske spørgsmaal

vedrørende befordring af post og personer. 
Sønnen, Søren Andersen Vedel, rejste saa- 
ledes i 1606 fra Ribe til Heidelberg over 
Flensborg, hvor han ventede i tre dage paa 
en mand, der skulde komme fra Køben
havn, »oc wi haffue strax om morgenen den 
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20 Martii fortinget oss met vore egne met- 
borgere paa en Fractuogn, Personam for 
2!6 dr., oc ere komne wbehindret igennem 
Kongens krigsfolck, (som ligger alleuegne 
atspridde vdj Landsbyerne paa Veyen), til 
Hamborg den 22 Martii.«

Men den rejsende student brød sig ikke 
om flensborgerne. Paa latin bemærker han, 
at hvis noget farligt hænder ham paa rej

sen, mener han, at det bør tillægges de tro
løse flensborgere (perfidis Flensburgensis), 
thi de handler ilde mod studenter!

Selv om Bue Kaae har oversat de mange 
latinske passager og med stor viden og om
hu har udstyret de enkelte breve med baa- 
de introduktion og fodnoter, maa det dog 
nok siges, at bogen henvender sig til en 
specielt interesseret læserkreds.

SRel. 93ift (loft paa CpbiinS ®olge jç.

r*
^5 Cgelunbenø Sfpgge 
Un æbel plante groer, 
groe unber ben vt 6pgge, 
îrpgt unbet ben man boer; 
©en $Borgerfinb fig falber, 
©enø Olob enb albrtg brafl, 
Olaar 9llt omfring oo falber, 
©en flaaer font gjelbet faft.

2;
©enø ©rene frobig brebc 
©ig ub fra Äpfl til Äpft, 
Øg Sllle om ben frebe, 
Sljt ben er lilleø Üpfl;
©en Qfroberbaanbet fnpttet 
gra 93efføefalt til Sunb, 
Øg fronen felv ben flptter 
ÇOleb Äraft i Sfiobenø Stunb.

3.
Sa# öateb” Olorbenø Stjerne 
3 fvunbne ©age neb, 
Stob garen i bet gjerne, 
23ar Ijjemme ben bereb: 
©a SBorgerfinb oplueb' 
©e vaffte gabreø $8arm, 
Øg fiolte 93olbøm«nb gtueb* 
got Oletfatbø flcerfe Slrm.

Som g«bre forbum flobe, 
Œnb, 25r«bre, fjer vi ftaae, 
Øg vcerne om bet ©obe 
SJleb rebelig Sltttaae.
diaat SBorget brommen fpber, 
S3t felge ben meb grpb, 
Olaar Sllmeenvel bet 6pber, 
23« trobfe Jjovmobø 3ib.

5.
©i ©aab, fom ©ulbet lønner, 
©i Sibel eder Olang,
Äun Ätaft i Cimbrers Sønner 
Øø Ijave fan engang:
Øg Jjaanb vi gjerne raffe 
Sit fremme Statenø 23el, 
©enø garet oø fun (ïraffe, 
©enø Jjelb fnn er vort Jg>elb!
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Grænselands-dagbog
VED FR. RUDBECK

SYD FOR GRÆNSEN

1. maj: FDP i Slesvig-Holsten, som tabte 
alle sine mandater ved landdagsvalget, 
vælger i stedet for gårdejer Uwe Ronne
burger, Tetenbøl, der ikke ønskede gen
valg, købmand Werner Zywietz fra Stor- 
marn til formand.

3. maj: Den europæiske mindretalsunion 
FUEV opretter et kontor i Flensborg med 
tidligere SSF-generalsekretør Hans Ro
nald Jørgensen som leder. Han fungerer 
samtidig som generalsekretær for mindre
talsunionen.

4. maj: Fritidshjemsleder Henry Buhl, Hu
sum, får tildelt Dansk Idrætsforbunds 
guldnål for fremragende indsats for spor
ten i Sydslesvig.

5. maj: Den tyske grænseforening har det 
sidste år haft et samlet budget på 17,9 mill. 
DM. Foreningens arrangementer blev be
søgt af knap 79.000 deltagere eller 8000 
flere end forrige år.

6. maj: Lærer Fidde Schulz, Bredsted, 
skriver i en artikel i Flensborg Avis, at når 
man taler om 60.000 danske i Sydslesvig, 
så er der 8000 unge, der kæmper med iden
titetsproblemer, og de 7000 vil sige, at dan

ske er de ikke, og kan ikke være det, men 
de er sydslesvigere.

Til Program Nord, som nu har bestået i 
30 år, er der i år bevilget 20,4 mill. DM, til 
anvendelse i Slesvig-Flensborg amt, 17,7 
mill, til amt Ditmarsken og 16,3 mill, til 
Rendsborg-Egernførde amt. Mens befolk
ningstallet i Slesvig-Holsten i de sidste 20 
år er steget med 13 pct., er det i Program 
Nord-området kun steget med 10,3 pct.

Flensborg byråd vedtog med virkning 
fra 31. maj at udnævne rådmand E. 
Schlachta til 1. borgmester og rådmand 
Heinz Hagenau til 2. borgmester.

I en af samtlige byrådsgrupper vedtaget 
fælleserklæring stadfæstes ligeberettigel
sen med hensyn til støtte til de to kulturers 
institutioner.

7. maj: Sydslesvigs danske Ungdomsfor
eninger har med 11.453 medlemmer nået 
sit hidtil højeste medlemstal.

Sydslesvig har fortsat den største ar
bejdsløshed i Vesttyskland med 9,2 pct. I 
Flensborg by er der 15,3 pct. arbejdsløse 
og i Tønning 25 pct.

En gruppe træskulpturer, der tidligere 
har stået i den for 200 år siden nedrevne 
Paulskirke ved Gråbrødreklosteret i Sles
vig, opstilles nu i Slesvig domkirke.

10. maj: Sydslesvigsk Selvhjælp, SSH, 
kunne i år uddele 19.000 DM til forskellige
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formål heraf 14.000 DM til ombygning på 
Bennetgård.

Den slesvig-holstenske voksenundervis
ning omfatter 173 folkehøjskoler, hvor der 
på 14.000 kurser undervistes i alt 410.000 
deltagere.

Grenzfriedensbund vil ikke blive ramt af 
de ellers almindelige nedskæringer, oplyste 
statssekretær i det slesvig-holstenske kul
tusministerium Otto Bernhardt. Også den 
befuldmægtigede i mindretalsanliggender 
Thies-Uwe v. Leesen tilsagde landsregerin
gens fortsatte støtte.

Formanden for den danske byrådsfrak
tion i Flensborg, Jacob Meyer mener, at 
byrådets ligeretserklæring må tages med 
visse forbehold som følge af byens økono
miske vanskeligheder.

På en udstilling i Stadtbücherei i Flens
borg mindes man 50-året for afbrænding af 
forbudt tysk litteratur i 1933.

I en regeringserklæring ved landdagsåb
ningen understreger ministerpræsident 
Uwe Barschel påny sit tilsagn om forhøjel
ser af de danske skoletilskud og tilsiger nye 
forhandlinger om den videre financielle 
støtte til danskheden i Sydslesvig.

12. maj: Dansk Kirke i Sydslesvig har nu 
5.948 medlemmer eller en stigning på 169. 
Antallet af kirkelige handlinger var i år 
1085 mod 1150 sidste år. En anonym 
dansk fond har lovet at yde et lignende be
løb, som man selv skaffer til bygning af en 
dansk kirke i Egernførde. Der er hertil fo
reløbig indsamlet 480.000 kr. men der skal 
bruges op imod 3,5 mill. kr.

Under landdagsdebatten peger Karl Ot
to Meyer påny på landsdelen Slesvigs for
tvivlede økonomiske og erhvervsmæssige 
forhold og appellerer til landsregeringen 
om at yde en indsats.

14. maj: Dansk Sundhedstjeneste for Syd
slesvig har i 1982 haft 63.493 konsultatio
ner i hele Sydslesvig, heraf alene 15.395 på 

danske skoler og børnehaver.

16. maj: I perioden 1980-82 har Folkeuni
versitetet under Dansk Centralbibliotek 
holdt 101 forelæsninger, der samlede ca. 
3500 deltagere. Næsten 55 pct. af forelæs
ningerne er holdt udenfor Flensborg.

Statsminister Poul Schlüter oplyser 
under et møde med den dansk-tyske græn
selandspresseloge, at han har inviteret mi
nisterpræsident Uwe Barschel til et besøg 
i København omkring 1. september. Des
uden mente statsministeren, at der ville 
findes en snarlig løsning på Dansk Central
biblioteks byggeplaner.

17. maj: FUEV, den europæiske mindre
talsunion vedtog på sin kongres i Bruxelles, 
at de europæiske nationalitetskongresser, 
der i mellemkrigsårene regelmæssigt hold
tes i Geneve med deltagelse af alle euro
pæiske mindretal, skal genoplives.

19. maj: Landsregeringen meddeler, at der 
ikke i Flensborg, som ønsket, oprettes et 
institut for maritim teknologi. SSV opfat
ter det således, at dermed er alle planer om 
videregående uddannelser på universitets- 
og højskoleplan i Flensborg opgivet.

Ved en højtidelighed på Fredshøj kirke
gård i Flensborg mindes man de under 
bombeangrebet den 19. maj 1943 omkom
ne 15 danske børnehavebørn og deres to 
ledere.

20. maj: Sydslesvigsk Forening i Rends- 
borg-Egernførde amt vælger viceskolein
spektør Joachim Martin, Rendsborg, til ny 
formand. Medlemstallet er i alt 1311, og 
der blev afholdt 147 arrangementer med 
5864 deltagere.

Dansk Voksenundervisning i Sydslesvig 
kan melde om stabil kursusvirksomhed. 
Der er afholdt 270 kurser med et samlet 
deltagerantal på 3423. Den samlede delta
gerbetaling lå på 112.206 DM.
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Naturlæge Hermann Lievers afløser 
fhv. højskoleforstander Niels Bøgh Ander
sen som formand for den sydslesvigske af
deling af Sprogforeningen. Foreningen har 
141 medlemmer.

25. maj: Det arkitektonisk værdifulde »Ot
tes pakhus« i Egernførde er efter en omfat
tende restaurering blevet fredet.

SPD-landdagsmedlem Uwe Jensen fin
der, at landsregeringens lovede støtte til 
Sydslesvig virker dårligt, og han ser opga
ven med at skaffe støtte til den nordlige del 
af landet som særdeles vigtig.

Skoleleder Gerhard Ernst peger i et ind
læg i Flensborg Avis på, at der tilsynela
dende savnes en effektiv kommunikation 
mellem unge og ældre i Sydslesvig og spør
ger, om de unge ikke selv somme tider svig
ter.

26. maj: Det gennem bygningen af Ejder- 
dæmningen indvundne Kating vad ved Ej- 
dermundingen åbnes som et friluftscenter 
for turister.

28. maj: Sydslesvigsk Forening for Flens
borg by vælger skoleleder Gerhard Ernst 
som ny formand og afløser for Erwin 
Hübner, der har været formand siden 
1971. Medlemstallet er det sidste år på 
trods af 592 nyoptagelser faldet med 546 
til 8956. Sydslesvigsk Vælgerforening i 
Flensborg tæller 1933 medlemmer mod 
2200 sidste år.

30. maj: Gennem en forespørgsel til lands
regeringen i Kiel vil Karl Otto Meyer ap
pellere til Kiel om, at planerne for et ny
byggeri ved lærerseminariet og oprettelsen 
af det videnskabelige studium maritim tek
nologi snarest realiseres.

Udlånet på Dansk Centralbibliotek i 
Flensborg er det sidste år steget til 497.380 
bind. Siden 1974 er udlånet steget med 
62,5 pct.

NORD FOR GRÆNSEN

1. maj: I den nedlagte Ørsted skole åbnes 
Sønderjyllands første Rudolf Steiner skole.

3. maj: Komponist og mangeårig kordiri
gent lærer Aage Primdal er død, 91 år 
gammel.

Danske og tyske historiestuderende fore
tager en fælles ekskursion til bl.a. Hedeby, 
Slesvig og Flensborg.

4. maj: Under en sammenkomst efter Lys
festen i Haderslev foreslår festens taler, 
folketingsmand Erhard Jacobsen, at man 
engang også skal se tyske soldater og tyske 
faner ved denne lejlighed. Udtalelsen mø
des med kraftige modsigelser i pressen de 
følgende dage.

5. maj: Den tyske konsul i Åbenrå Heinz 
Meyer forlader efter fire års virke sit em
bede og afløses af Karl Heinz Kohrsmeier.

EF-parlamentsmedlem Jens P. Bonde 
mener, at EF skal holde fingrene væk fra 
dansk brobyggeri og afviser helt et forslag 
fra sin kollega Kai Nyborg, at EF skulle 
stille midler til rådighed for en Østersøbro.

12. maj: I Åbenrå indvies et Teknologisk 
Informationscenter for Sønderjyllands 
amt.

13. maj: Under overværelse af prins Hen
rik og udenrigsminister Uffe Ellemann- 
Jensen åbnes i Vojens en erhvervsmesse 
»Sønderjylland producerer«. Messen har 
den første dag over 14.000 besøgende.

17. maj: Socialdienst Nordschleswig hol
der sit delegeretmøde i Uge. Organisatio
nen omfatter 16 lokalforeninger, 4 børne
haver og et fritidshjem foruden mødre
hjemmet Quickborn i Kollund. Formand er 
Annelise Bucka, Hostrup. Takket være en 
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gave fra Odense på 85.000 kr. har man 
omsider fået balance i mødrehjemmets 
økonomi. Statssekretær Annemarie Schu
ster, Kiel, tilsagde socialtjenesten fortsat 
støtte.

Ifølge en undersøgelse foretaget af orni
tologer fra Vildtbiologisk Station, Kalø, er 
fuglebestanden i Tønder-marsken i 1982 
sammenlignet med 1978 reduceret med 99 
pct. for gæs, 30 pct. for ænder og 80 pct. 
for vadefugle. Lokale folk mener dog, at 
det er et helt skævt billede, som kun skyl
des midlertidige forhold omkring digebyg
ningen.

18. maj: På et delegeretmøde i Bund deut
scher Nordschleswiger genvælges gårdejer 
Gerhard Schmidt som formand for en ny 
treårsperiode, mens forlagsleder Carsten 
Kromand, Sønderborg, afløser gårdejer 
Leif Nielsen, Vollerup, som næstformand.

19. maj: På en udstilling på Haderslev mu
seum vises nu den middelalderbåd, som 
blev fundet på en mark ved Slivsø.

På Der Nordschleswigers generalfor
samling oplyses, at bladet, der har en ba
lance på omkring 10 mill, kr., har et under
skud på 280.000 kr. Bladets abonnements
tal ligger konstant.

Som det første sted i Danmark vil man 
i Sønderjyllands amt oprette et amtsturist
råd og investere 3 mill. kr. til markedsfø
ring af landsdelen i udlandet, oplyser for
manden for Sønderjysk Turistkreds Svend 
A. Hellesen.

21. maj: Det tidligere sønderjyske dagblad 
Hejmdals bygning, som nu huser Jydske 
Tidendes redaktion, er solgt til andre for
mål, og uddør derfor nu som bladhus i 
Åbenrå.

Indenrigsministeren meddeler i et brev 
til Gram byråd, at den projekterede pleje
hjemsskole placeres i Gram.

Under forhandlingerne om de tyske bør

nehaver i Rens, Lendemark og Ravsted 
med Tinglev kommune, kan det blive et 
spørgsmål, om alle tre børnehaver kan op
retholdes. De er normeret til 63 børn men 
besøges kun af 43 børn. Socialudvalget 
mener derfor, at en af børnehaverne nok 
må nedlægges.

26. maj: På Sprogforeningens generalfor
samling overrækkes foreningens Pressepris 
til redaktør Bjørn Svensson, Haderslev. Et 
regionalt TV burde ifølge Bjørn Svensson 
placeres ved Radio Syd i Åbenrå. Pro
gramleder Helge Lorenzen oplyser, at et 
regionalt tv-forsøg kun kan regne med 30- 
60 minutter ugentlig.

Indbyggertallet i Haderslev er fortsat 
faldende og er fra sidste års 30.055 indbyg
gere faldet til 29.893. Dog trøster man sig 
i byen med, at et nytilkommet storkepar 
måske kan hjælpe på det dalende fødsels
tal.

Den endelige afgørelse om det tyske se
kretariat må vente, da der i finansudvalget 
er rejst spørgsmål om hvilke genydelser der 
fra landet Slesvig-Holstens side financielt 
skal ske overfor det danske mindretal.

Flensborg fjords forurening er stadig al
vorlig, men kan måske afhjælpes for et be
løb på 300 mill, kr., hvoraf der fra tysk side 
i så fald må ydes den største del.

27. maj: Skoleinspektør Viggo Vandkær 
Thomsen, Lysabild, har i en skrivelse til 
Hadsund kommune gjort opmærksom på 
den misrøgt, graven for den hvide hest, 
Christian X benyttede ved Genforenings
ridtet, er udsat for.

Den tyske skole- og sprogforening væl
ger gårdejer Andreas Bucka, Hostrup, til 
ny formand.

Sanghistorisk Arkiv ved Århus universi
tet vil sammen med grænseforskningsinsti
tuttet i Åbenrå og Historiske Samlinger for 
Sønderjylland samle sønderjyske sange og 
udsende dem på kassettebånd.
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VI har altid det bedste af den nye 
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- øen MWKjeriySke bank

Jydernes 
egen 
kreditforening...

JYLLANDS 
KREDITFORENING

BOGTRYK . OFFSET . BOGBIND

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

0100 HADERSLEV. Aatrupvej 13
Tit (04) 52 70 00

6950 RINGKØBING Harmngvej 3
Tit. (07)32 01 11 

6800 VIBORG: Set. Mathiaaoade 1-3
Tlf (06)62 33 33 

9100 AALBORG: Boulevarden 43
Tlf. (08) 12 38 77 

8260 ARHUS-VIBY J: Borgvold 16
Tlf (OB) 14 88 00

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

Kontortid: kl. 9-12
ALM. 
BRAND
AF 1792

ANDELSBANKEN
• Sønderjyske afdelinger

Grænselandets liv 
Grænselandets sang 

møder De i

Jydske Tidende
Syd- og Sønderjyllands store blad

A/S Sønderjydsk Frøforsyning 

Frøavl & Frøhandel 
Aabenraa

Selskabs- og udflugtskørsel
Ruteautomobll-Aktleselskabet 
for Haderslev Amt og By 

Haderslev, tlf. (04) 52 38 55

TEGNER AL 
FORSIKRING

Branddirektoratet i: 

GRÅSTEN 
Ahlefeldvej 10 

Tlf. (04) 65 17 67 

SKÆRBÆK 
Tøndervej 12 

Tlf. (04) 75 22 75 

HADERSLEV



Sonderjysk Månedsskrifts redaktionsadresse:
H P. Hanssensvej 9, 6100 Haderslev, tlf. (04) 52 17 37.
Ekspeditionens adresse:
Historisk Samfund for Sønderjylland. Haderslevvej 45. 6200 Åbenrå.
Tlf. (04) 62 46 83. Giro 504 26 82.
Redaktorernes adresser
Seminarieadjunkt Jorn Buch, Marielystvej 10. 6100 Haderslev, tlf. (04) 52 33 08. 
Cand. polit. Inger Bjørn Svensson, H. P. Hanssensvej 9, 6100 Haderslev, 
tlf. (04) 52 17 37. (ansvh.)

IDRÆTSHØJSKOLEN 
I SØNDERBORG 

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

SØNDERBORG HANDELSSKOLE 
Handelsgymnasium - Handelshøjskole

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

Værksted for arkæologi og kulturhistorie
Studier af sønderjyske fortidsminder - Aktiv deltagelse I udgravninger - Indsamling af 
folkeminder - Medvirken i udstillingsarbejde.
Arbejdet ledes af mag. art. Birgitte Wistoft.
Lange kursus: 2 måneder januar-februar, 3 måneder marts-maj, 5 måneder januar-maj. 
Korte kursus juni-november.

Løgumkloster Højskole, 6240 Løgumkloster
Tlf. (04) 74 40 40, kontor mandag-fredag kl. 10.30-13.00

HADERSLEV BANK
AKTIESELSKAB

DANEBOD HØJSKOLE• ALS
4 ell. 8 måneders kursus fra september
4 måneders kursus fra januar

Tlf. (04) 46 41 12
Mogens Hemmlngsen

BRØDRENE GRAM % • VOJENS

Vi skaffer 
penge 
til huse 
>■!> 
Kreditforeningen 

Danmark
Distrikt SondeijyUand. 

Storegade 31,1. Postbox 103. 
6200 Åbenrå. Tlf. (04) 62 74 00.

Sparekassen

Sydjylland


