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Kursus i slægtshistorie
Et 30-timers kursus i slægtsforskning afholdes på Landsarkivet i efteråret. I foredrag fortælles 
om kildematerialet, og gennem praktiske øvelser gives en indføring i læsning af gotisk hånd
skrift. Deltagerne får også lejlighed til at benytte landsarkivets mange spændende protokoller 
og pakker til at udarbejde en efterslægtstavle eller deres egen anetavle. Deltagerantallet er 
begrænset til 20.
Lærere: Registrator Inge Huusmann Jakobsen og overass. Thorvald Lorenzen.
Tid og sted: Landsarkivet, Haderslewej 45, 6200 Åbenrå, tirsdage 27. sept, til 6. dec. kl. 
19.00-21.30.
Deltagergebyr: 160,- kr. 
Tilmelding: snarest belejligt til kontoret, tlf. (04) 62 46 83.

Haderslev Museum
Udstilling 11.9.-2.10.1983: Vinden og møllerne
Foredrag: 5.10. kl. 19.30: Magda Nyberg: Dialekterne i Sønderjylland

2.11. kl. 19.30: H.V. Gregersen: Stednavne i Nordslesvig
30.11. kl. 19.30: H. Fangel: Gadenavne i Haderslev, før og nu

Pragtbog om en sønderjysk altertavle
En sønderjysk altertavle får nu sin bog. Det drejer sig om Løjttavlen, den største og en af de 
smukkeste og mest spændende i Nordslesvig.

Det er Forlaget De unges Kunstkreds, der står for udgivelsen. Samme forlag udsendte for 
to år siden den meget roste bog om Frøslevskrivet.

Den nye bog bliver større og rummer endnu flere farvebilleder. De talrige figurer og billeder 
bliver nu gengivet i farver på 24 helsider, hvor fotografen Allan Carlsens fornemme optagelser 
kommer helt til deres ret.

Bogen er skrevet af professor, dr.phil. Otto Norn, studielektor, dr.phil. H.V. Gregersen, 
lektor på Institut for Kunsthistorie ved Københavns Universitet og faglærer på Konservator
skolen mag.art. Ulla Haastrup, mag.art. Søren Kaspersen, der er tilknyttet Kalkmaleriregi
stranten, samt mag.art. Elisabeth Kofod-Hansen og cand.theol. Merete Geerd Andersen.

Der bliver gjort rede for altertavlernes opståen,og udvikling, læseren får indblik i, hvorledes 
et middelalderligt værksted fungerer, og der berettes om de fremstillede helgeners legender 
og kult. Tavlen placeres også i videre rammer, hvor dens sammenhæng med alteret og 
korrummet, dens funktion i middelalderlig liturgi og dens samspil med kalkmalerierne bely
ses. Sognets historie og tavlens og maleriernes stilling i den samtidige reformationshistorie 
trækkes op.

Det er ikke blot en enkelt altertavle, der her bliver beskrevet. Man lærer meget om alter
tavler i almindelighed.

Under normale forhold ville denne bog have kostet omkring 700 kroner, men da alle 
bogens medarbejdere har leveret deres bidrag uden honorar, og da værket tillige har mod
taget støtte fra en række fonds, vil det indtil den 15. september 1983, kunne fås for 180 kroner 
+ porto 16 kroner, hvis beløbet, 196 kroner, inden da er indbetalt til

Forlaget De unges Kunstkreds,
Kristiansmindevej 6,
Frøslev, 6330 Padborg
Giro 1 69 86 99. Tlf. 04 67 11 16.

Husk tydelig afsender! - Efter udgivelsen vil værket koste ca. 300 kroner.



Usigneret tegning af Gottorp slotsgårds nordvestlige hjørne med lanterne og hjørnetårn fra no
vember 1863. Foto Nationalmuseet, 2. afdeling.

Gensyn med Gottorp

Selv om vi har svært ved at tilgive Frede
rik I den skurkestreg, han begik, da han 
brød sit ord om frit lejde til Christiern II 
på Sønderborg slot, må man medgive 
ham, at han ikke blot var en sur holstener, 
og det kan være rimeligt, at vi reviderer 
vort billede af ham, siger professor, dr. 
phil. Otto Norn, København.

Blandt de positive ting tæller, at Frede
rik I lod Gottorp slot, som var hans resi
dens, og som han nødig forlod, ombygge 
og udstyre så pragtfuldt, at man skulle 
langt mod syd for at finde dets mage. Nu 
er arkæologerne begyndt at arbejde med 
slottets restaurering, blandt andet på 

grundlag af tegninger fra 1800-tallets 
midte, fra den danske maler og arkitekt 
Heinrich Hansens hånd, og man er nået 
frem til opsigtsvækkende resultater.

I Grundtvigs fædreland synes man på 
det sidste at erindre sig, at det har god 
pædagogisk mening »at fortælle« Dan
marks historie. Hvem vil for eksempel ikke 
hele livet huske beretningen om Christiern 
II’s tilfangetagelse på Sønderborg slot den 
8. august 1532, da Knud Gyldenstierne i 
slotsporten rev Den gyldne Vlies’ ordens
kæde af kongens hals. Ser vi ikke hele den 
dramatiske episode for os?

Takket være de sidste årtiers arkæologi
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ske undersøgelser og restaurereringer på 
og omkring Sønderborg slot kan vi nu også 
udpege stedet, hvor begivenheden fandt 
sted. I det hele præsenterer dette nationale 
monument sig idag værdigt for de mange 
historisk interesserede besøgende.

I Slesvig, på Gottorp slot, er efter krigen 
sket, og sker, stadig meget, der bedre tilla
der at sætte den historiske fantasis billeder 
i ramme.

Spændende fund bag pudset
På Gottorp har Landesdenkmalpflege 
under ledelse af Johannes Habich for få år 
siden ladet pudsen hugge af vestfløjens 
gårdfacade og herved gjort fund og iagtta
gelser, som udfylder et hul i den danske 
bygningskunsts historie i de urolige år mel
lem Frederik I’s tronbestigelse 1523 og 
Grevefejdens afslutning 1536.

Frederik 1 måtte i sine første kongeår 
ikke blot nedkæmpe voldsomme oprør i 
kongeriget, især dets østre dele, men også 
leve i bestandig frygt for, at den landflyg
tige nevø skulle vende hjem sydfra i spid
sen for en stor styrke landsknægte, hvis den 
mægtige kejser Karl V skulle vælge at støt
te sin svogers sag. Kong Frederik måtte 
derfor af al kraft sikre riget for sin, ikke 
helt rene, hånd ved at bygge stærke borge. 
Midlerne hertil skaffede han sig ved tunge 
skatter, der især ramte den velhavende, 
men vaklende katolske kirke.

Da Sønderborg slot 1523 efter en kort, 
men voldsom belejring var faldet i hænder
ne på Frederiks holstenske tropper, lod 
kongen straks den gamle borg ny befæste 
ved hjælp af flankerende udenværker og 
kunne derfor i 1532 betragte Sønderborg 
slot som et sikkert sted at anbringe den 
farlige statsfange.

Lensregnskaberne har jo forlængst afslø
ret, at kongens fangenskab til tider var ret 
mildt, men ligefrem kongelige var omgivel
serne ikke. Frederik I måtte her som et par" 
år tidligere på Gottorp mere tænke på bor

gens styrke end på dens bekvemmelighed, 
og styrken beroede nu udelukkende på 
udenværkerne, der kunne holde tidens for
bedrede belejringsskyts i tilbørlig afstand. 
Sønderborg slot var som bolig gammel
dags, dets bekvemmeligheder begrænsede, 
selvom Christiern II’s opholdsrum var et 
stort lyst tårnkammer.

Kun få måneder efter at Christiern II 
var blevet indsat på Sønderborg, døde Fre
derik I i sin rede på Gottorp, som han kun 
nødtvungent ved nogle korte besøg i kon
geriget havde forladt, til Norge kom han 
aldrig.

Men hvordan så der ud på Gottorp i de 
tyve år (1523-44), Frederik I og efterfølge
ren Christian III herfra styrede Danmark- 
Norge og deres part af hertugdømmerne? 
Det kunne dog være tankevækkende at 
sammenligne de to kongeslotte, sejrherrens 
og den overvundnes boliger. Dette er netop 
hvad bygningsarkæologerne nu for første 
gang tillader os at gøre.

Sønderborg slot og Gottorp
Set udefra har Sønderborg slot og Gottorp 
haft mange lighedspunkter. Begge var op
stået som middelalderlige ringmurskastel
ler, hvor bolig- og økonomibygninger 
spredt søgte ly bag den tykke, men nu ikke 
længere sikre ringmur. Begge steder havde 
Frederik I måttet lægge en ydre ring af 
volde og flankerende værker, de såkaldte 
runddele, uden om ringsmursfirkanten. Så
dan forblev det på Sønderborg, der udeluk
kende skulle tjene til forsvar og fængsel.

Men da Frederik I i sidste halvdel af 
20’rne så nogenlunde kunne føle sig sikker 
på tronen, tog han fat på at omskabe Got
torp til en værdig kongeresidens. Dette ske
te ved at kongen lod opføre et så moderne, 
stort og pragtfuldt hus, at man skulle til 
Frankrig eller Italien for at finde dets ma
ge. Der gik en ti-tyve år, før de tyske fyr
ster begyndte at bygge noget tilsvarende.

Der fandtes den naturgivne forskel på 
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slottene i Sønderborg og ved Slesvig, at 
vandet sidstnævnte sted direkte slikkede 
ringmurens fod. Det havde derfor været 
vanskeligt nok, ved store opfyldninger, at 
skaffe fast grund under Gottorps forvær
ker, men rent galt blev det, da Frederik I 
o. 1530 ville skaffe sig en bolig, der var 
Danmarks konge værdig. Dette lod sig kun 
gøre ved at nedrive den nu i forsvarsmæs
sig henseende overflødige ringmur og ind
drage de nødvendige byggearealer uden- 
og indenfor. Her har vi årsagen til, at Got
torps slotsgård den dag i dag er så lang og 
smal. Af de huse, der i middelalderen lå 
inde på borggården op til ringmurens in
derside, er kun få rester levnet, ikke meget 
andet end den lange søjlehal i sydvesthjør
net, som o. 1700 blev indkapslet i barok
slottets hovedfløj, og som en romantisk ef
tertid har kaldt »Königshalle«. Nok må det 
sengotiske rum hidrøre fra Frederik I’s tid, 
festsal har det næppe været, men snarere 
tjent det prosaiske formål i krigstilfælde at 
huse et større kontingent af landsknægte. 
Hallen kan derfor bedst tænkes opført i 
sammenhæng med moderniseringen af bor
gens forsvarsværker o. 1520.

En ny kongebolig
Men nu, en halv snes år senere, var det 
Frederiks hensigt at tilvejebringe en ny 
kongebolig, og dette skete ved først at ned
rive vestre ringmur og derpå at opføre en 
dyb, ny vestfløj, egentlig fire i længderet
ningen sammenlagte, tre stokværk høje hu
se, af hvilke de to midterste og største kom 
til at indeholde fyrsteboligen. Denne mar
kerede sig i det ydre ved den pragtfuldt 
udsmykkede facade mod gården vis à vis 
porten, og står nu renset for senere tiders 
pudslag.

Byggemåden, at sammenlægge flere 
gavlhuse som i en gade, er et gammeldags 
og borgerligt træk, men dette blev helt til
sløret mod gården ved facadens opdeling 
af en enkel pilasterorden, den regelmæssi

ge, aksefaste vinduesplacering, trappehu
sene i hjørnerne ved sammenstødet med 
nord- og sydfløjen, samt - i ganske særlig 
grad - ved den vældigt fremspringende 
midterkarnap, lanterne og de to forsvund
ne, svungne gavle. Til denne helt moderne 
renaissance-komposition kom så en overor
dentlig rig, farvelagt skulpturudsmykning, 
af hvilken dog størsteparten er gået tabt.

Forbløffede gæster
Alle, der med ærinde på Gottorp slot, tråd
te ind gennem porten, dengang beliggende 
i østfløjen, måtte spile øjnene godt op ved 
synet af kongefløjens brogede billedverden 
lige overfor. Frederik I’s nye hus skulle ik
ke blot imponere ved sin størrelse og sin 
pragt, men ved sin skulpturudsmykning 
belære undersåtterne om, at her i karnap
pen, som lyset i lanternen, opholdt landets 
verdslige og gejstlige overhoved sig. Frede
rik I havde i 1527 brudt med pavestolen, 
og facadeudsmykningen på Gottorp synes 
at have været et billedligt udtryk for de 
ideer om den evangeliske fyrstes gudgivne 
magtposition, som Luther o. 1525 var kom
met til.

Gottorp slots vestfløj fra 1530, hvis i 
bogstavelig forstand betydningsfulde faca
de mod slotsgården i de nærmeste år vil 
blive istandsat, var ved sin fuldførelse 
Nordeuropas mest moderne fyrstebolig, ik
ke i kraft af sin plandisposition, men sin 
ydre udsmykning.

Hvilke kunstnere, arkitekter og billed
huggere eller -skærere man skal tilskrive 
æren for denne forbløffende præstation kan 
næppe med sikkerhed afgøres. Dog tyder 
meget i retning af, at Frederik I må have 
søgt lederen af sit civile byggeforetagende 
i de samme egne, hvor han fandt ideerne til 
sine befæstninger.

I deres antikejserlige udenrigspolitik 
havde både Frederik I og Christian III ind
til 1544 fundet en ven i Karl V.s modstan
der i Europas nordvestlige hjørne hertug
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.M

/ 1858 tegnede maleren Heinrich Hansen denne tegning af Fredrik I.s lanterne. Heinrich Hansen 
var født i Haderslev og blev udlært i Flensborg. Originaltegningen opbevares på Nationalmuseet.

Den fine karnap blev 1870 ødelagt ved en eksplosion, men den bliver nu rekonstrueret, og 
resterne af de bortsprængte hjørnesøjler, som det er lykkedes at finde rundt om slottet, vil blive 
genanvendt ved rekonstruktionen. Foto Nationalmuseet, 2. afdeling.
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Karl Egmont af Geldern, der gennem år
tier af bedste evne bekæmpede de habs- 
burgske Nederlande. Hertug Karls berøm
te hærfører Marten van Rossem byggede i 
1540’rne et palæ i Arnhem, »Het Duivels 
huis«, Djævlehuset, der i folkemunde blev 
kaldt således efter de figurer der prydede 
facaden; palæet har mange træk tilfælles 
med det lidt ældre Gottorp. Men Frederik 
I’s »Nye hus« kan have haft adskillige for
udsætninger i dansk arkitektur. Kongen 
havde overtaget Christiern II’s stenhugger 
og bygmester Morten Bussert og hævet 
ham op til en lensmands rang. 1529 købte 
stenhuggeren af kongen den gamle mønter
gård i Husum, og det fremgår af et brev 
1532, at han var ligeså fortrolig med byg
geforholdene på Københavns slot som på 
Gottorp. Der findes også den mulighed, at 
den meget velorienterede og kunstnerisk 
alsidige maler Jacob Binck kan have givet 
et bidrag til bygningen på Gottorp, mest 
sandsynligt som en slags dekoratør eller 
kunstnerisk iscenesætter. Kunsthistorisk 
regnes Binck som hørende til de såkaldte 
»Kleinmestre«, hvoraf flere ved deres gra
fiske forlæg har leveret motiver til relief
ferne på Gottorp. Disse er skåret i bløde 
stenarter, blandt andet kalksten fra Stevns 
på Sjælland. I dag er kun bevaret ét hus i 
kongeriget, som har sammenhæng med 
Gottorp, nemlig den store gård, som kon
gens møntmester Jørgen Kock o. 1525 lod 
opføre i Malmø.

Da jeg i foråret 1946 besøgte Gottorp, 
udmærket bistået af den altfor tidligt af
døde Poul Kiirstein, var det gamle slot be
sat, dennegang af Englænderne. Jeg så lidt 
som senere mine tyske fagfæller turde tro, 
at de få relieffer på vestfløjen, der dengang 
var at se, kunne stamme fra »Det nye hus«, 
som i breve og regnskaber omtales værende 
under opførelse 1530.

Men efter pudsafhugningen kan der ikke 
være nogen tvivl om, at således forholder 
det sig, og følgelig må Danmarks arkitek

turhistorie nu revideres på et vigtigt punkt.
Christiern II havde i 1521 sat en hol

landsk bygmester til at gøre Københavns 
slot smukkere og mere anseligt, men fik 
snart andet at tænke på. Frederik I kunne 
af gode grunde ikke etablere kunstneriske 
forbindelser i de kejserlige Nederlande, 
men henvendte sig meget naturligt til de 
nærmeste konkurrenter Hamburg og her
tugdømmet Geldern. Trods krig og mange 
andre samfundsforstyrrelser genoptog Fre
derik 1 således i slutningen af 20’rne sin 
forgængers traditioner. Også dennes byg
mester Morten Bussert, som var svigersøn 
af borgmester Hans Mikkelsen i Malmø, 
Christiern II’s fortrolige, faldt som nævnt 
i den unge konges nåde.

Få måneder efter, at Sønderborg slots
port lukkede sig bag Christien II, døde 
onklen på Gottorp slot, velsagtens i sit lige 
fuldførte hus, den prangende kongebolig. 
Efterfølgeren, Christian III, gjorde huset 
færdigt og udvidede det betydeligt, da Gre
vens fejde i 1536 var overstået, men måtte 
allerede i 1544 efter delingen af hertug
dømmerne mellem kongen og hans to yng
re brødre, hertug Hans og hertug Adolf, 
overlade Gottorp til sin yngste broder 
Adolf. I stedet for byggede kong Christian 
et nyt hus på Duborg i Flensborg, han måt
te jo have et sted at bo, når han besøgte sin 
part af Slesvig.

Da jeg for at par uger siden atter var på 
Gottorp for nøjere at betragte vestfløjens 
interesssante ny fundne enkeltheder, blev 
jeg gæstfrit modtaget af dr. Paul Zubek, en 
kollega fra den periode, jeg optrådte som 
dansk gæsteprofessor i Kiel, Min vært lag
de Thuras Danske Vitruvius foran mig på 
bordet, og på grundlag af opmålingerne 
her drøftede vi det gamle slots indviklede 
bygningshistorie og var fuldstændig enige 
om, at arkæologerne har givet Danmark et 
kongeslot tilbage: Frederik I’s Gottorp. 
Denne konstatering ville have glædet Poul 
Kiirstein usigeligt.
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Om mere eller mindre mærkelige 
fornavne
VED PETER KR. IVERSEN

Nogle samler på frimærker, andre møn
ter, men man kan også samle på fornavne. 
Det har fhv. landsarkivar Peter Kr. Iver
sen, Åbenrå, gjort, og resultatet er blevet 
følgende fornøjelige betragtninger over 
navngivningsskikke.

Vi kender alle lidt til, hvorledes der kan gå 
mode i fornavne. Hvor mange af vor tids 
unge går ikke rundt med navne, som for
ældre har lært at kende gennem amerikan
ske eller engelske films og bøger. Til tider 
har man endda forsøgt at fordanske disse 
navne, og ikke altid med lige heldigt resul
tat. For to år siden kunne man i en døds
annonce i Vestkysten træffe navnet Kærry- 
line. Merry er ikke ukendt for Mary, og 
Dion ser da også finere ud end John.

Nationalpolitisk indstilling har her i 
Sønderjylland spillet en ikke ringe rolle 
ved navngivningen. I Tønder lod under tre
årskrigen en af byens ledende slesvig- 
holstenere en datter døbe Germania Victo
ria Liberta Todsen. Den stænderdeputere- 
de Thies Steenholdts navn er også dukket 
op som fornavne og findes stadig. Under 
fremmedherredømmet dukkede der også 
adskillige Wilhelm’er og Wilhelminer op.

På dansk side træffes følgende meget 
sigende navn: Niels Nicolaj Frederik Seve
rin Grundtvig Kloppenborg Skrumsager. 
Det skal dog siges til denne kendte mands 
ros, at han altid kun kaldte sig Niels 
Skrumsager. Holger Danske Skrydstrup 
hører jo også til de kendte navne, og ikke 
få har Svend Trøst som fornavn. Navne 
som Aksel, Asbjørn, Asger, Astrid, Bjørn, 
Eskild, Gunnar, Ingefred, Sejr, Sven, Thy
ra og Valborg har alle en nordisk klang, og 

bærerne af disse navne hørte eller hører 
alle efter al sandsynlighed til i den danske 
lejr. Navnet Bjørn kunne endda bruges bå
de af Åbenrå- og Flensborgfolk. Sognepræ
sten i Tønder har det gammelnordiske, he
denske fornavn Thorbjørn.

Afstemningsdagen har også kunnet mar
kere en navngivning. Et lykkeligt forældre
par i Hjerting fik en søn på selve afstem
ningsdagen den 10. februar 1920, og i de
res glæde over, at freden var sluttet og 
valgresultatet pegede mod nord, blev dren
gen navngivet Sigfred (Sig-Fred) Nordvalg 
(Nord-Valg) - et vist helt enestående navn.

Navne som Franz, Frauke, Günther, 
Helmut, Horst, Irmgard, Lothar, Renate, 
Ursula, Ute og Uwe samt navneformerne 
Friedrich, Heinrich, Jürgen og Wiebke har 
måttet og må søges blandt hjemmetysker- 
ne. Mærkværdigvis få inden for denne 
kreds er derimod faldet for fristelsen til at 
opnævne deres børn efter nazistiske kory
fæer. Navne som Adolf, Herman og Josef 
synes ikke at have fået større udbredelse 
efter 1933 end før.

Man kan vel heller ikke være i tvivl om, 
hvilken nationalitet de forældre- tilhørte, 
som i 1901 lod deres datter navngive Wal
purgis Isolde Eroica Leonore, og man tviv
ler heller ikke om deres musikalske inter
esse. Derimod kan man jo nok stille sig lidt 
spørgende overfor, at den kendte dansksin
dede degn i Emmerlev Johannes Hansen 
1839 navngav sin datter Isidore Adriene 
Fredeminde Hansen. Hun døde da også li
gesom Germania Victoria Liberta ugift.

I Sønderborg vil man jo gerne være fin 
på det, og er det naturligvis også. Derfor 
træffer vi også fine og lange navne der. 
Julia Antonia Carolina Maria Bernadine

230



Dåb i Gammel
Haderslev kirke 1982.

Goebel blev født der 1878, og Johan Au
gust Peter Jacob Claus Georg Franz Carl 
Ludwig Martin Reinemer blev fader til et 
barn 1923.

De mange Wilhelm’er fra fremmedher- 
redømmets tid er nævnt, men også de loka
le fyrsteslægter på Augustenborg og Lyks- 
borg har efterladt sig spor i navngivningen 
på Als og Sundeved, både i kvinde- og 
mandsnavne. Bærere af navne som August, 
Augusta, Philip og Philipa, Amalie og sam
mensætninger i dobbeltnavne har nok haft 
en fyrstelig fadder. Og mon ikke de relativt 
mange Adolph’er i de tidligere gottorpske 
egne har deres navne fra den gottorpske 
hertugslægt.

I Vestslesvig er en del drengebørn navn
givet Otto Diderik efter lensgreven på 
Schackenborg. De danske kongenavne 
Christian og Frederik er ligesom grevenav
net Hans så almindelige, at det vel næppe 

kan afgøres, om de i større udstrækning har 
været med til at præge navngivningen.
I ældre tid kunne det være fint med latin
ske eller latiniserede navne. Gratianus Da- 
gobertus Nicephorus Møller i Haderslev 
døde 1763, men sådanne eller lignende 
navne kendes også fra en senere tid. I Ran- 
derup findes 1877 en præstekone Olga Fa- 
bianna, og en form for latinisering er sik
kert også Olivia Massivia, som et pigebarn 
på Ballum-kanten måtte leve med. I Gam
mel Haderslevs ældste kirkebog træffer 
man jævnligt på pigenavnet Apollonia. Om 
Axella, som 1911 blev født i Egvad, eller 
Nitaila, som døde 1980 i Esbjerg, er lati- 
niseringer, får stå hen. Blandt de mere 
kendte bærere af disse latiniserede navne 
kan nævnes højskoleforstanderen i Rød
ding og politikeren Sophus Magdalus 
Høgsbro.

Havde man lidt svært ved at finde et 
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navn til et barn, - og til de store børneflok
ke på 10-12 eller flere, som ikke var så helt 
ualmindelige for 100-200 år siden, kunne 
dette måske knibe, når opnævnelsesmulig- 
hederne af bedsteforældre og andre slægt
ninge var udtømt - havde man den mulig
hed at navngive efter nummer i børneflok
ken, f.eks. Ottine eller på tysk Achteline 
som navn på nr. 8 i søskendeflokken, og når 
dusinet var fuldt, kunne navnet blive Du- 
sinius som drengenavn eller Dusine som 
pigenavn. Ellevine og Trettine træffes og
så. Men man kunne også slå op i almanak
ken og se, hvilket helgennavn eller anden 
oplysning der var anført ud for fødselsda
gen. Pålidelige kilder vil vide, at der i en 
almanak ud for 27. oktober 1881 forkortet 
stod skrevet: Erfind, d. Buchdruckkunst, i 
oversættelse: Opfindelse af bogtrykkerkun
sten, og at Erfind Steffen i Tønder, den 
senere under navnet Effen Steffen kendte 
smedemester, havde fået sit lidt ejendom
melige navn ved forældrenes studium i al
manakken.

Meget hyppige er de pigenavne, som er 
dannet af drengenavne ved tilføjelse af 
mere eller mindre velvalgte hunkønsendel
ser. Mest almindelige er endelser som -ine, 
-bine,- mine, -sine, -trine og -ette. Navne 
som Hansine, Jacobine, Kristine, Nielsine 
og Nicoline indgår helt naturligt i navne
stoffet, medens andre kan have en lidt be
synderlig klang i vore øren. I Emmerlev 
dør 1944 en Mikaline, 1939 en Aboline og 
1930 en Ferdine, og man kan træffe på 
navne som Boline, Peterline og Ottobine. I 
Uge dør 1911 en Hattesine og i Folding 
1980 en Sønkerine. I Tønder navngives et 
barn 1810 Jenserina, og i Møgeltønder 
navngives delefoged Schmidts datter 1778 
Friderica Adamina, men blandt hendes 
faddere var komtesserne Friederica Julia
ne og Adamina Schack. Om Petroline, som 
fødtes i Nr. Løgum 1855, har været glad 
for sit navn, er vel ikke helt sikkert, og et 
navn som Madsgine kunne jo let give an

ledning til ubehagelige antydninger, så
fremt damens vægt senere viste sig at skul
le blive over middel.

Hvilket mandsnavn Makoline i Nr. Lø
gum 1880 og Burkal 1911 er dannet over, 
kan være svært at finde ud af. Det samme 
må vel siges om Rosine, som træffes i Ha
derslev 1949, medens man jo nok kan gå ud 
fra, at Josine, død 1899 i Emmerlev, har sit 
navn afledt af Josef, og Marie Mathea, 
hvis navn står i kirkebogen fra Ravsted 
1923, fik navn efter apostlen Matthæus. 
Boilene, født i Nr. Løgum 1853, må have 
sit navn afledt af Boy, medens Mettine, 
født 1871 i Løgumkloster, må være en mis
dannelse af Mette eller Meta. I 1830 kend
te man vel ikke så forfærdelig meget til 
billetter, men ikke desto mindre finder 
man da et pigebarn navngivet Bilette.

Sjældent ser man derimod kvindenavne 
omdannet til mandsnavne. Et eksempel 
som Mettenius træffes dog på Varde
kanten. Ninkaninus er endnu ikke påtruf
fet som personnavn, men det kommet vel 
også nok engang.

Diminutivformen -ke træffes også jævn
ligt, f.eks. Stincke, død i Møgeltønder 
1692 78 år gammel. Det må være lille Kir
stine. Sysche, der dør som barn i Møgeltøn
der 1693, må stå for en lille søsters kæle
navn.

Et i vore øren så smukt navn som Karen 
kunne for et par generationer siden føles 
lidt vulgært, og når en Karen skulle opnæv- 
nes, skulle navnet derfor, som det er sket 
inden for en udbredt Møgeltønder-slægt, 
blive ændret til Kamelie, som ved sin lig
hed med det romerske Cornelia og måske 
også det franske slægtsnavn Corneille kun
ne få et skær af fornemhed over sig.

Men der findes så mange smukke, gamle 
navne. Hvorfor så ødelægge dem? Et for
ældrepar i Åbenrå har forstået at værne om 
dem ved at navngive deres fem børn: Mer- 
ret, Boy, Birthe, Sinnet og Gunder. Måtte 
andre følge i deres spor.
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H. P. Hanssen og sindelagsgrænsen
Et brev fra Rasmus Clausen, Smedager, 
til Peder Skau, Bukshave

AF H. V. GREGERSEN

I 1887 vakte den unge H. P. Hanssen be
tydelig opsigt i alle nationalt interesserede 
kredse med en artikelserie i »Højskolebla
det«, der bar overskriften »Vor nationale 
Stilling i Mellemslesvig«.1 Den var blevet 
til efter en rejse gennem disse egne (sogne
ne syd for linjen Flensborg-Tønder), for 
øvrigt til dels i følgeskab med skoleinspek-

1. Optrykt i H. P. Hanssen: Fra Kampaarcne,
I, s. 7-29.

tør P. Lauridsen,2 der senere skrev »Da 
Sønderjylland vaagnede«. Hovedformålet 
med den nævnte afhandling var at fortælle, 
at befolkningen i sognene syd for den gam
le kirke- og skolesprogsgrænse nu næsten et 
kvart århundrede efter nederlaget i 1864 
måtte anses for tabt for danskheden. »Paa 
store Strøg i den rent dansktalende Del af

2. H. P. Hanssen: Et Tilbageblik, I, s. 203.
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Landet er Folkets højeste Attraa at blive 
tysk, og al dens Stræben er rettet herpaa, 
for saa vidt den gaar ud over det rent ma
terielle«.3

Det var det tyske sprog i kirke og skole, 
der var hovedårsagen til, at hovedparten af 
befolkningen i disse egne ønskede at være 
tyske. »De’er vi van, de’ hæ vi læe«, det er 
vi vant, det har vi lært, havde man svaret 
H. F. Feilberg i Valsbøl i klar opposition 
mod sprogreskripterne. En sådan opfattel
se forstod de danske embedsmænd og især 
præsterne i årene mellem 1850 og 1864 
almindeligvis ikke. En af dem, Johannes 
Kok i Burkal, der har givet en skildring af 
»Den mellemslesvigske Slette og dens Be
boere«, mente, at der var tale om »en fiks 
idé«: »De gode Folk tænker, taler og tér sig 
i alle Henseender paa dansk, men har alli
gevel faaet den fikse Idé at ville være ty
ske!«4 Der var imidlertid tale om mere end 
»en fiks idé«, idet Th. A. J. Regenburg med 
sine sprogreskripter i virkeligheden førte 
en kamp mod en udvikling, der havde stået 
på i adskillige århundreder, groft sagt si
den Erik af Pommerns mænd i 1431 måtte 
rømme Flensborg.5 Nok talte folk i disse 
egne deres dansk-sønderjyske dialekt, men 
da kirkens og skolens sprog var tysk, var 
det dette sprog, som de tyede til, så snart 
de hævede sig op over hverdagen. For at 
sige det banalt: det er ikke ligegyldigt, om 
et menneske har lært at bede Fadervor på 
dansk eller et »Vaterunser«. Hvem der vil 
»gøre Anspruch å Bildung« (anses for at 
være dannet) og holde skåltaler ved de sto
re bondebryllupper, han må tale tysk, føjer 
H. P. Hanssen til.6

Og det var netop med hensyn til dette, at 
H. P. Hanssen ønskede at råbe vagt i ge
vær. Den udvikling, der havde fundet sted
3. Fra Kampaarene, I, s. 7.
4. Smstds, s. 20, 21.
5. H. V. Gregersen: Plattysk i Sønderjylland,

s. 123 ff., 167 ff.
6. H. P. Hanssen: Fra Kampaarene, I, s. 21. 

i Mellemslesvig, måtte ikke brede sig til 
Nordslesvig, til sognene nord for den gam
le kirke- og skolesprogsgrænse. Siden op
hævelsen af Prag-fredens § 5 i 1878 var det 
danske sprog stadig mere blevet trængt ud 
af folkeskolen, og på et kort, der også gen
gives her, viser H. P. Hanssen, hvor langt 
mod nord skolens fortyskning var nået i 
1887. Kortet viser den dansk-sønderjyske 
dialekts udbredelse i 1880’erne helt ned til 
i nærheden af Fjolde (OBS: udtales med 
langt o og uden slutnings-e, jvf. tysk Viöl), 
endvidere den gamle kirke- og skolesprogs
grænse,7 samt det tyske fremstød, der var 
sket inden for folkeskolen, med Uge, Rav
sted og Løgumkloster som yderpunkter. I 
hovedtrækkene svarer denne afgrænsning 
til Tiedje-linjen i 1920 og det afgrænsede 
område til 1930’ernes »truede firkant«.

Da H. P. Hanssens afhandling blev ud
sendt, var de danske stemmetal i Nordsles
vig i stadig tilbagegang, fordi så mange un
ge (henved 60.000) var vandret nordpå i 
tillid til, at de kunde vende tilbage, når 
løftet i § 5 blev overholdt. Men efter 1878 
brast dette håb, og hvis der ikke kom en 
kursændring, ville tyskheden år for år fort
sat rykke nordpå. I 1887 befandt flere af 
sognene syd for skolesprogsgrænsen sig 
(med H. P. Hanssens betegnelse) på »Over-

7. »Som man let vil forstaa, er der et vist For
hold mellem Skolesprogsgrænsen og den 
Grænse, der drages af Nationalitetsfølelsen 
ved de almindelige Rigsdagsvalg. Afstem
ningslinjen af 1867 er paa Kortet angivet 
med den Linje, der strækker sig fra Flens
borg op Nord om Tønder,« skriver H. P. 
Hanssen smstds., s. 13-14. Kortet viser 
imidlertid ikke afstemningslinjen fra 1867, 
men skolesprogsgrænsen fra århundrederne 
før 1850 og igen efter 1864. Jvf. Bjørn 
Svensson: Da Flensborg blev afskrevet (SJy 
MSkr 1982, s. 201-210).
Flensborg havde - skønt tysksproget - ved 
de to afstemninger (eller valg til den nord
tyske rigsdag) i 1867 hhv. 53 og 51% dan
ske vælgere. Økonomiske hensyn, anti- 
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gangsstadiet til Germanisering.« Fremfor 
alt gjaldt dette Uge og Ravsted sogne.8

Det var advarende ord og samtidig åben
lys tale, men derved også et brud på det 
hemmelighedskræmmeri, som det første 
slægtled efter 1864 anså for nødvendigt. Af 
hensyn til den nationale modstander burde 
man være forsigtig med, hvad man udtalte 
offentligt. Hvad der var af problemer, ind
byrdes stridigheder etc., burde være tys
tys!9

Peder Skau, Bukshave, var derfor ikke 
umiddelbart begejstret for H. P. Hanssens 
afhandling. Den viste jo den nationale 
modstander, hvor svag danskheden var ble
vet. Han sendte den derfor til udtalelse hos 
sin gode ven, Rasmus Clausen, der som 
gårdmand i Smedager i Bjolderup vester- 
sogn boede lige op til det truede område. 
Som medlemmer af provinslanddagen for 
den preussiske provins Slesvig-Holsten var

preussiske stemninger og tilfredshed med 
tidligere tider under danske konger var ho
vedårsagerne til dette afstemningsresultat. 
1847 26/10 havde Rødding Højskoles før
ste forstander, Johan Wegener, givet sin 
bedømmelse af byen i et brev til Laurids 
Skau: »... den By, som er den meest aand- 
løse i hele den danske Stat, som af Interesse 
for Penge ei vil skilles fra Danmark, men 
forresten vil være bundtysk, som aldrig har 
anvendt en Skilling af dens mange Tusin
der til den danske Sags fremme i Slesvig, 
som leer og haaner al Nationalitet« (Kgl. 
Bibi., NKS 1727). I de tyve år, der var gået 
siden Wegeners brev var der dog sket me
get. Den danske borgerskole i Flensborg, 
der i 1852 startede med 27 elever, havde i 
1863 501. »Uden tvang«, skriver Lorenz 
Rerup i Slesvig og Holsten efter 1830, s. 
150.

8. Af omegnsbeboere kaldtes de to lokaliteter 
hhv. »Det lille Tyskland« og »Klein-Berlin«.

9. Jvf. H. V. Gregersen: Fra ophævelsen af 
Prag-fredens artikel V til Hans Krügers 
død (Festskrift til Johan Hvidtfeldt, s. 85- 
103).

de kommet på fortrolig fod med hinanden. 
I det politiske og kirkelige spektrum stod 
de begge til højre, og begge var de »edsaf
læggere.« Deres brevveksling fortsatte der
for ind over århundredskiftet.10

I sit nytårsbrev 1888 varslede Rasmus 
Clausen »yderligere Tryk«, og han fik mere 
end ret. Inden året var omme, kom instruk
sen af 18. december 1888, der med virk
ning fra skoleårets begyndelse den 1. april 
1889 afskaffede dansk som undervisnings
sprog overalt i Nordslesvig. Eneste undta
gelse var religionsundervisningen i sogne 
med dansk kirkesprog. Fremover gjaldt 
kampen mod det tyske kulturfremstød hele 
Nordslesvig.

Rasmus Clausen, Smedager, til Peder 
Skau, Bukshave, 1888 10/1.

Smedager, d. 10. Jan. 1888. 
Kjære Ven!
Du skal have hjertelig Tak for Dit Ønske 
om et glædeligt Nytaar til mig, og da det 
jo er noget, som vi Alle ikke kunne have 
ondt af, saa vil jeg ønske Dig det samme.

Ja, gid det ny Aar maa blive glædeligere 
for os, end det Gamle har været, thi dette 
har jo kun bragt os yderligere Tryk, og des 
værre synes Udsigterne for det kommende 
Aar kun at tyde paa endnu mere af den 
Slags; og hvad kunne vi gjøre for at afven
de det? Desværre, intet der forslaar. Vi 
maa stole paa Guds Retfærdighed og haa
be, at han, naar man griber altfor dybt ind 
i det, der ene og alene tilkommer ham at 
bestemme og raade for, vil række en Arm 
ned og sige: stop, hertil og ikke videre, og 
vise Menneskene, at man ikke ustraffet 
kan gjøre Indgreb i hans Rettigheder og 
korrigere hans Skaberværk.

Jeg har nu studeret den af Dig oversend
te Afhandling af H. P. Hansen, Nørremøl-

10. Tre breve fra Köller-tiden af Rasmus Clau
sen (SJy MSkr 1964, s. 1-6, 34-44). 
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le, og forsynet den med en Del Randbe
mærkninger, hvor af Du vil see, at jeg til
dels i det væsenlige maa give Forfatteren 
Ret. Jeg er langtfra Pessimist, men jeg har 
en klar nøgtern Forstand, der nøder mig til 
at indrømme, at det ikke baader at skjule 
for sig selv, at H. P. Hansen i det store og 
hele har bedømt Forholdene, som de des 
værre ere. Det er nu rigtignok godt nok, at 
man selv kjender sine Svagheder, men 
hvad det skal være godt for at udbasunere 
dem for Offentligheden, kan jeg ikke for- 
staa; efter min Mening kan Sagen kun ska
des derved. Som Du jo siger, er man i Dan
mark allerede i forveien tilbøielig nok til at 
lade os gaa vor Vei, og naar vi saa selv 
udbrede os over det haabløse i at vente et 
godt Udfald for vor nationale Kamp, ja, 
saa kan dette jo kun opfordre til at lade os 
skjøtte os selv. Du mener, at H. P. Hansen 
seer for mørkt paa Forholdene. Jeg vilde 
gjerne, at jeg kunde slutte mit til Din An
skuelse; men de historiske Erfaringer fører 
jo umiddelbart til den Slutning, Hansen 
kommer til. Du ved jo, hvorledes Danskhe
den efterhaanden er gaaet tilbage, og det 
under Forhold, hvor der ikke var Tale om 
Fjendskab imod, hvad der var dansk og 
som ikke kunne kaldes ugunstige imod de 
nuværende, og hvad disse synes at styre 
henimod.

Vel findes der syd for Afstemningsli
nien11 mange danske Folk, især i de nord
lige Sogne, som den Dag i Morgen ønskede 
at være danske igjen; en Del findes der og- 
saa, som ønsker Prøiserne alt andet end 
godt, men hvorledes skal man kunne vente, 
at der kan tænkes paa Danskhedens Frem
gang eller endog Bevarelse under de givne 
Forhold. Den opvoxende Slægt kommer al
drig i Berøring med noget, der kan bidrage 
til at holde den danske Natur opreist i dem, 
medens derimod den hele Skoleopdragelse 
ene og alene gaar ud paa at gjøre dem til

11. Afstemningslinjen af 1867.

Tyskere. De faa Hjem, der findes i disse 
Egne, som endnu bærer Spor af dansk Na
tionalitetsfølelse, har liden eller ingen Ev
ne til at modvirke det uundgaaelige. Man 
maa snarere forundre sig over, at Folkets 
seje Vedhængen ved det gamle Maal har 
formaaet at yde saalænge Modstand. Det 
vil vel vare et godt Stød endnu, inden det 
danske Sprog forsvinder i daglig Tale i dis
se Egne, men i vore Dage gaar det med 
Jernbane og Telegraf, og sker der ikke 
snart noget, der kan give Forholdene en 
brat Ændring, saa maa man vistnok give 
Forfatteren Ret i, at den danske Nationa
litet paa store Strøg staar for sin Under
gang, naar der ikke sker et Mirakel; thi 
hvad skal holde den oppe? Hvorledes skal 
dansk Nationalitetsfølelse kaldes tillive; 
hvorledes kan der hjælpes?

I nogle af de nordligste Sogne kunde der 
maaske endda findes Tilknytningspunkter, 
hvorfra der kunde opereres videre ud, naar 
der ellers fandtes nogen, der havde Evne og 
Lyst til at sætte sig i Spidsen for et Forsøg 
paa at faa pustet Liv i den hendøende 
Danskhed; men længere mod Syd kan jeg 
ikke tænke mig det muligt. Uden lokale 
Kræfter lader sig kun lidt udrette, og disse 
ere neppe eller i ethvert Tilfælde altfor faa- 
tallig til Stede. Lokale Førere findes, som 
Hansen bemærker, kun undtagelsesvis, i 
Flensborg Amt kun i den nordligste Del af 
Hanved12 og Bau Sogne, i Tønder Amt 
neppe nogen syd for Tønder.13

12. Frøslev hørte indtil 1920 til Handeved 
sogn. H. P. Hanssen havde afsluttet sin af
handling med de sidste strofer af Frøslev
kromanden Karsten Thomsens »I Synner- 
jylland, dér er æ föjt, dér hær æ hjemm.«

13. Den sidste fremtrædende leder i Kær her
red var Detleff Detleffsen, der efter 1871 
trak sig ud af offentligt virke, se: Haandbog 
i det nordslesvigske Spørgsmaals Historie, 
s. 563; H. V. Gregersen: Sognefogeder i 
Kær herred i tiden mellem krigene (SJy 
MSkr 1949, s. 62-64).
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Jeg vil nu omtale Forholdene i min Nær
hed, nemlig indenfor den paa Kortet drag
ne krumme Line for tysk Skolesprog i 
1887, og det er nærmest det gamle Slogs 
Herred. Der har Sløvhed og Ligegyldig
hed, saavel fra Folkets som fra selve de 
danske Føreres Side i Tønder Amt, anret
tet uoprettelig Skade. En stor Fejl maa det 
kaldes, at de danske Førere ikke har for- 
staaet at lede Oppositionen med mere E- 
nergi. Betingelserne for et godt Resultat 
var ingenlunde ringe til Stede, endskjøndt 
vel neppe saa gode som længere mod øst i 
Aabenraa Amt; men der fandtes dog Folk 
i alle Sogne, der kunde bruges, naar Fører
ne havde forstaaet at sætte dem i Virksom
hed. Uheldigt har det ogsaa været, at Fø
rerne næsten alle bo i de danske Enklaver 
eller dog i næsten rent danske Egne nord 
for Tønder. De har manglet et aabent Blik 
for Faren fra Tyskhedens Side i de mere 
blandede Egne og ladet Sagen for meget 
skjøtte sig selv, i Steden for at tage fat med 
Kraft og Energi. Desuden kan det heller 
ikke nytte at skjule, at det har manglet paa 
den saa høit nødvendige Popularitet. Begge 
dHrr. Knudsen14 ere saaledes ikke meget 
populære i deres egen Omegn, og i fjernere 
Egne kan man jo ikke vente sig det bedre.

En stor Fejl maa det betegnes som, at 
man ikke har vedblevet at holde de danske 
Vælgere i Aande i Steden for at udstæde 
Parol om at blive hjemme. En Hær maa for 
at være kampfærdig stadig holdes i Øvelse. 
Den sydlige Del af Tønder Amt har man i 
lang Tid ladet skjøtte sig selv, og der vil 
neppe nu kunde udrettes meget, af Mangel 
paa lokale Kræfter; men i det gamle Slogs 
Herred, i Sognene Tinglev, Bylderup, Bur- 
kal, Hostrup, Høist og Ravsted, kunde der 
endnu være Forhaabning; der findes endnu

14. Der er tale om godsejer Hans Aagesen 
(Ocksen) Knudsen, Trøjborg, og broderen 
Kresten Knudsen på Visby Hedegård, søn
ner af Knud Lausten Knudsen til Trøjborg. 

mange gode danske Folk. Ja, selv i Ravsted 
Sogn tror jeg endnu, at der er flere dansk
sindede end tysksindede, naar det endelig 
kom til Stykket; men en stor Del af dem er 
Haandværkere og Smaakaarsfolk, som de 
Store Hanser jo ofte lægger Tryk paa, saa 
det efterhaanden mere og mere er blevet 
brugt at lade være (med) at gaa til Valg. 
Det samme Forhold gjælder for Uge Sogns 
Vedkommende. Naar man næsten til Sta
dighed kun omgaas dansksindede Folk, 
saaledes som Forholdene er længere nord 
paa, saa kan sagtens Modet holdes oppe, 
men anderledes er det, naar hveranden, 
man har at omgaas med, er tysk, og dertil 
endnu kommer større eller mindre Afhæn
gighedsforhold, saa kan man i Grunden ik
ke undres over, at det slider, om ikke paa 
det danske Sindelag, saa dog stærkt paa 
Stivheden og Fastheden og paa Mod til at 
vise det ved alle Leiligheder.

Saaledes er Forholdene længere hernede 
mod Syd,l5og I gode Herrer dernede ved 
Grænsen,16 som kun see Danskhed til alle 
Sider, ved ikke rigtig at bedømme Stillin
gen, som ingenlunde maa bedømmes efter 
Forholdene i Eders nærmeste Omkreds. 
Jeg har før ved Ledighed fortalt nogle af 
de gode Herrer, som vare saa ivrige i det 
saakaldte Edsspørgsmaal, det vil sige, for 
andre dødelige, Forhandling eller ikke For
handling, eller rettere Aktivitet eller Pas-

15. Jvf. H. V. Gregersen: Fra den nationale 
vækkelse i landsognene omkring Aabenraa 
(SJy Årb 1951, s. 161-201); Af Slogs her
reds nationale historie (SJy Årb 1953, s. 
61-81); Fra overgangstiden mellem dansk 
og preussisk styre. Danskhedstilkendegivel
ser i Kliplev efter 1864 (SJy MSkr 1955, s. 
81-85); Nationalpolitiske tilstande i Lund
toft herred i 1848 (SJy MSkr 1959, s. 132- 
136).

16. Gamle sønderjyder sagde »oppe i Tysk
land«, »nede i Danmark«. Der hentydes til 
Peder Skaus og andre lederes bopæl i Ha
derslev amt.
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si vitet, at det kunde maaske være en rigtig 
Fremgangsmaade, naar der saas paa Sagen 
fra deres Forhold. Men hvor Elementerne 
vare mere usikre eller dog mere ligegyldi
ge, der trængtes til al den Oplivelse, der 
følger af en aktiv Optræden ved alle Ledig
heder. Det satte altid Sindene lidt i Bevæ
gelse, naar der hørtes, at der i Rigsdagen 
eller Landdagen var bleven talt for vor 
Sag. Skade, at Junggreen skulde gaa 
bort,17 thi hans Lige faa vi neppe saa let. 
Det er ikke godt at vide, om hans Virksom
hed ikke vilde have bidraget til at vække en 
Del af deres Sløvhed. Hans klare Logik var 
noget, Folk kunde forstaa. Jeg ved et Ex
empel paa, at Læsningen af Junggreens 
Taler har vakt Folk op af deres Ligegyldig
hed.

H. P. Hansens Omtale af den Virkning, 
der endnu skal kunne spores af den i sin 
Tid bekjendte Th(ies) Ste(e)nholdts18 Ind
flydelse i Omegnen af Ravsted, foranledi
ger mig til at meddele Dig det Kuriosum, 
at denne Th. Stenholdts Dattersøn19 f. T. 
er Degn i Ravsted og en - meget dansk 
Mand, saa dansk som Du og jeg. Han tror

17. J. P. Junggreen døde i Åbenrå den 19. juli 
1886.

18. Jvf. H. V. Gregersen: En nytårsaften for 
100 år siden. Et bidrag til Thies Steen- 
holdts historie (SJy MSkr 1948, s. 218- 
220); SJy Årb 1953, s. 69; Max Rasch: 
Thies Hansen Steenholdt (1784-1856). Mit 
aufgefundenen Briefen des nordschleswig- 
schen Ständedeputierten (Zeitschrift der 
Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische 
Geschichte, 80, 1956, s. 171-212); H. V. 
Gregersen: Thies Hansen Steenholdt. Med 
et par randnoter til en afhandling i Zeit
schrift der Gesellschaft für Schleswig- 
Holsteinische Geschichte, Bd. 80 (1956) 
(SJy MSkr 1956, s. 81-86).

19. Thies Hansen Jacobsen, f. Kastrup, Gram 
sogn, dimitteret fra Tønder Seminariums 
danske afdeling 1866, død i Broager (L. S. 
Ravn: Lærerne i Nordslesvig ca. 1814- 
1920).

fuldt og fast paa en Forandring og venter 
endog, at det vil ske i dette Aar. Saadanne 
Fænomener ere altid glædelige.

H. P. Hansen kjender jeg ikke personlig, 
men har tidligere hørt ham omtale af Wolf, 
Gammelgab,20 som en noget forskruet ung 
Mand og meget indtaget for de Grundtvi
gianske Ideer.2'Nogle af disse kunde være 
gode nok, men nogle ere fuldstændig ufor- 
staaelige for uindviede, idetmindste har jeg 
aldrig kunnet trænge ind i alle »Mysterier
ne«. At han er i Besiddelse af en Del Be
gavelse, er vel utvivlsomt. Hans Afhand
ling er godt skrevet, og endskjøndt det vel 
maa antages, at hans Slutninger mere støt
ter sig til Andres Meddelelser, end til egne 
Iagttagelser og Erfaringer - det er mig 
godt bekjendt, at han har været paa Tønder 
Egnen og indhentet Oplysninger -, saa ty
der det dog om, at han maa besidde en ikke 
ringe Iagttagelsesevne. Skulde der i ham 
kunne erhverves en Fremtidskraft for vor 
Sag, saa byder jeg ham af Hjertet: Vel
kommen paa Valpladsen, og er det hans 
Hensigt at vie sine Kræfter i denne Tjene
ste, saa ønsker jeg af ganske Hjerte: »Til 
Lykke.«

At H. P. Hansen imidlertid er den Mo
ses, der skal føre os ud af Udlændigheden, 
vil mig dog endnu ikke rigtig i Hovedet. 
Hans Riven ned paa det danske Regimen
tes Anordninger22 finder jeg høist overflø
dig, derved ændres intet og bagefter ere 
alle kloge. Efter min Mening er Agitatio-

20. Claus Peter Wolff var ligesom P. Skau og 
Rs. Clausen medlem af den slesvig-holsten- 
ske provinslanddag.

21. Det Grundtvigske blev forbundet med Ven
stres forfatningskamp i kongeriget, og den
ne delte de danske sønderjyder i to dele, se: 
Festskrift til Johan Hvidtfeldt, s. 85 ff. Rs. 
Clausen (og P. Skaus) afvisning af grundt
vigianismen er ikke udtryk for en ukirkelig 
holdning, tværtimod!

22. Der tænkes især på kritikken af de Regen- 
burgske sprogreskripter.
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nen sydfra for største Parten Skyld i det 
daarlige Udfald. Det var vistnok ingen 
uheldig Indskydelse, Du har havt først at 
høre mine Anskuelser, førend Du gav Dig 
i Lag med at imødegaa H. P. Hansen.23 
Bort seet fra det Utidige og kun lidet For-

23. Der kom ingen imødegåelse af H. P. Hans
sens afhandling i »Højskolebladet«, men 
derimod et brev fra P.Skau til H. P. Hans
sen, og det vidner om H. P. Hanssens for
mat som politiker, at det lykkedes ham at 
vinde P. Skau for sin politik. Som overbe
vist tilhænger af edsaflæggelsen havde P. 
Skau været en af H. A. Krügers skarpeste 
kritikere. Samarbejdet med H. P. Hanssen 
kom bl.a. til udtryk ved, at P. Skaus navn 
kom på titelbladet af »Sønderjyske Årbø
ger« 1889 sammen med H. P. Hanssens og 
A. D. Jørgensens.

maalstjenlige med Offentliggjørelsen af en 
saadan »Redegjørelse« af vore Svagheder, 
er der kun lidt at imødegaa. Kjendsgernin- 
gerne tale. Imidlertid ønsker jeg Dig Held 
til Din Beslutnings Udførelse.

Til Slut en venlig Hilsen fra Din Ven
R. P. Clausen.

Lad mig høre lidt fra Dig om, hvad Du 
agter at gjøre ved Hans Peter Hansen, og 
hvad Du siger om den »Hjælp«, Du har 
hentet hos mig.

Nu maa Du tage til Takke med, hvad 
jeg har kunnet meddele Dig. Det er vel 
ikke efter Dit Hoved, men det hjælper ikke 
at slaa sig til Ro med Selvskuffelser. Det er 
bedre at tænke paa Raad og Midler til Af
hjælp.

Hjorteskydning 
i Haderslev
Tilsyneladende er der ikke nogen, der 
kender noget til Borgerkorpsets hjor
teskydning. Det er næppe en levende 
hjort, der er blevet skudt efter, da den 
helstatspatriotiske sang blev afsunget, 
men nok en attrap eller et papdyr.

Det gængse i Haderslev som andre 
steder var ellers fugleskydningen, 
hvilket blandt andet bevidnes af gade
navnene Lille Papegøje og Store Pa
pegøje (nu Vestergade og den yderste 
del af Storegade).

I »Lyna«, det lille Haderslev-bog- 
tryk med nyheder findes intet referat 
(de er også sjældne), men dog en for
håndsmeddelelse. I nummeret for 6. 
august 1837 står:

Jeder, der das Hirschschiessen, wel
ches am künftigen Mittwoch von dem 
hiesigen Bürgercorps gehalten werden 
wird, in der Schiessbahn selbst anzu
sehen wünscht, zahlt für Entree 4 ss.

Hadersleben den 6ten August 1836 
[skal være 37] 

Das Bürgercorps.

©ans

beb

dF o l ft c f t ( t e tt
i 2lti(cbtiing 

af bet 

frtvtllige §8orgetcorpê åbning

i J&abewfeb 

ben 9i£ Sluguft 1887.
(Xffimsts paa ®tpbe6anen.)

Desværre blev ovenstående titelblad og kommen
tar ikke trykt sammen med selve sangen, der stod 
i julihæftet s. 220.
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Det tingsvidne, der omtales i teksten, 
er udstedt på Tyrstrup herreds gamle 
ting på Tingskovhede. 11562flyttede 
hertug Hans tingstokkene tilen plads 
ved Aller kirke, der lå mere centralt 
ved alfarvejen mellem Kolding og 
Haderslev.
Billedet er fra Olaus Magnus: »De 
nordiske folks historie« 1555 og viser 
stokkemændene på et herredsting på 
én af de fire tingstokke, indenfor hvil
ke de fremmødte skulle give deres 
udsagn.

Herredsfoged Erich Brun i Hejis
- et tingsvidne fra 1525
Af HENNING NIELSEN

Et tingsvidne er enten et vidne, ført på tin
ge, der oplyser, hvad der er foregået uden 
for tinget, eller en erklæring, afgivet af 
tingmændene om, hvad de har overværet 
på tinge. Endelig kan ordet, som her, be
nyttes om et af retten udstedt dokument.

Mag. art. Henning Nielsen, København, 
har i Rigsarkivet fundet et sådant doku
ment fra 1525 med tilknytning til Hejis, 
det vil sige, det var en afskrift, der kom 
for dagens lys i et amtsregnskab fra Ha
derslev 1698.

Det er kun lidt, man ved om de tidligste 
herredsfogeder i Tyrstrup herred, ud over 
deres navne og enkelte årstal.
En herredsfoged havde som hverv at lede 
herredstinget og at være dommer i sager, 
der blev bragt for tinget. Indtil ca. 1660, 
da man begyndte at ansætte embedsmænd 
udefra, blev herredsfogeden udpeget 
blandt de mest ansete selvej erbender in
denfor herredet. En af dem fra 1500-tallets 
første halvdel var gårdejer Erich Brun i 
Hejis. Han nævnes som herredsfoged i 
1530, men blev vist afløst af Nis Jepsen i 

Anderup før 1532'. Han nævnes desuden i 
Haderslevhus amtsregnskab med en re
stance på 6 skæpper byg for 15422, og li
geledes i 1543, da han giver 1 ørtug byg og 
1 ørtug havre. Erich Brun må være død før 
1548, for da giver hertug Hans »arvingerne 
efter Erich Brun, fordum herredsfoged for 
de mange tjenester, som de hidtil har ydet 
hertugen, og fortsat vil yde, stadfæstelse på 
brev og segl, som Erich Brun og hans rette 
arvinger har fået af kong Christian på den 
tid, da han alene var hertug af Slesvig og 
Holsten, og ifølge hvilket Erich Brun og 
hans arvinger af det i Hejis beliggende jor-

1. Personalhistorisk Tidsskrift 14. rk. 2. bd. 
1960 s. 91.

2. Kongens Arkiv, slesvigske og holstenske 
regnskaber. Haderslevhus amtsregnskab 
1543. »Van de restantie ut Hadersleue 
ampte de ano XLII dytt nageschreuene 
korne und andere profane entfangen«. - 
»Rechte jarlike Upboringe des korne regi
sters ut Hadersleue ampte anno XLI1I.«
- Såvel dette som alle øvrige nævnte arki
valier findes på Rigsarkivet. 
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degods, som han engang besad, årligt skul
le udrede 4 rhinske gylden«. Hvilket det 
påbydes nuværende og kommende amt- 
mænd at overholde3.

Det nævnte fribrev fik Erich Brun af 
hertug Christian i 1530, »darum wy genan
ten Erich Brun mit sampt sine husfruwe, in 
vnse sunderliche schütz vnd beschermunge 
genahmen hebben, derhaluen ser allene vor 
vns sollen beklaget werden, oth recht tho- 
gewten vnd toentgelden sollen vorplicht 
sin«,4

Der har hidtil ikke været nærmere oplys
ninger om den ejendom, Erich Brun besad. 
Et nyfundet tingsvidne kan imidlertid ka
ste lidt lys over dette spørgsmål.

Amtsregnskaberne kan ofte indeholde 
oplysninger, som man slet ikke forventer at 
finde der. Udover restancelister, brøde- og 
indfæstningsregistre, osv. er der et stort 
antal originale ansøgninger, f.eks. om ned
sættelse af skatter, eller om at måtte over
tage en fæstegård.

Ved en gennemgang af Haderslev amts
regnskab 1698-995, blev der for nylig 
blandt bilagene fundet en afskrift af et 
tingsvidne fra 1525. Dets tilhørsforhold til 
1698-regnskabet kunne ikke umiddelbart 
ses.

Afskriftens omtrentlige alder fremgik 
imidlertid af en påskrift nederst: »At dette 
er en rigtige Copie af den gaamle, besvær
lig til at læse, Original, bekræfter jeg, som

3. Caroline Emilie Andersen: De Hansborg
ske Registranter. Bd. II 1949. Breve i ud
drag 1543-1549, s. 530.

4. Hansborg-Arkivet. C 27:22. Sager vedrø
rende frigårde i Haderslev amt 1417-1553. 
Brev 1/8 1530 for Erich Brun.

5. Kongens arkiv, slesvigske og holstenske 
regnskaber. Haderselv amtsregnskab 
1698-99. Udgiftsbilag med påskriften: »No.
6. Gehørt zu den notaten uber die Haders- 
lebische Amtsrechnungen vom 1. maj Ao 
1689- bis dahin Ao. 1692.« 

den udcopiet haffuer, med egen Haand 
underschreffuett.

H. Michael Erasmi Stormius 
Past. Heyels & Weystrup:«

Mikkel Rasmussen Storm var præst i 
Hejis 1660-80. Afskriften må derfor være 
foretaget indenfor dette tidsrum.

Teksten gengives nedenfor i sin fulde 
ordlyd, men er af hensyn til overskuelighe
den opdelt i afsnit. Stavelser i [ ] er tilføjet 
af artiklens forfatter.

»Alle mend dette breff see, eller hør læse 
helse wi ridder och rider mends mend, bøn
der och menige almue, som byger och bor 
i Tyrsterup herrid: Evindelig helsen med 
Gud.

Kundgiøre wy med det[te] wort obne 
breff at schieket war for oss och menige 
almue som til tinge wor, bescheden danne
mand Erich Brun i Heilss, bedis fiech och 
fremblede 3 sambfulde tingswieder aff 24 
troefaste dannemend,

1 det første wyde war Pouel Soert i By- 
geshouff, Niss Laurdxen i Heilss, Christen 
Jensen i Orstorp, Erich Iepssen i Seeste, 
Niss Røe i Knud, Jep Staffens[en] i Biertte 
Jep Raffn, och Hanss Lassen i Onsyld, 
Niss Ebbesen och les Clemmesen i Meng;

I det andet wiede waer Therchel Ander
sen i Meng, Niss Michels[en] i Byge- 
schouff, Niss Jensen i Anderup, Niss Clau
sen i Binderup, Lauge Aretzen i Thyrstrup, 
Jes Persen i Hiernderup, Jørgen Schinchel, 
och Per Nielsen i Fausterup;

I det 3 wiede war Per Jepsen i Stubbum, 
Niss Laurssen i Roy, Knud Simensen i 
Stubbum, Jørgen Persen i Siølund, Jes Si- 
mons[en] ibidem Simon Raffn i Grønding- 
hoet och Niss Therchelssfen] i Stubbum, 
Huilcke fors. 24 dannemend som vdginge 
och indkome welberaade, wunde och sagte 
paa dieriss goede throe siel och sandinge at 
dj souge och hørde, att Madz Erichssen i 
Heils, Anders Madzen i Hvinderup, och 
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Thomass Nielssen6 i Kolding de stode in
den fiere stocher paa Tyrstrup Herretzting 
och gaffue fors. Erich Brun och alle hans 
arffuinge fuld och klar affkald foer den- 
nem och alle dieris arffuinge, och schøtte 
for dennem och alle dieris affkomb paa den 
Gaard i Heills, med alid sin rette tilligelss 
intet vndtagen, och paa dj 2 otting jorde 
paa Seest march, och 2 toffter i Byert, til 
dierris schiel agger och eng, schouff och 
mores, waadt och tørt, intet wndertaget. 
Och aid dend deel som dj haffde i dend 
tofft paa Binderupmarch, alle firre wegne 
til sit schiel, och kiendis dj dennem ey hel
ler nogen af dierris afffuinnger, nogen ret
tighed att haffue i fors, eyendomb epter 
dienne daug i nogen hande maader, och 
taekede dj hannem for goed betalling, och 
sagde hannem och hans arffuinge ledig og 
løss, fra dennem och dieris arffuinge.

Ydermere schøt[te] och forlatte Niss 
Lauridzen i Kelstrup, och Hans Lauridzen 
Ibidem fors. Erich Brun dend halffue 
gaard i Heils med aid sin tilligelse, som 
ligger i Tyrstrup Herrit, som det schøde 
breff wdwisser som der paa giffuen och 
schreffuen er,

Item ydermere wider 8 troefaste danne- 
mend, at dj sage och hørde, at Peder Brun 
fors. Erich Bruns fader, med hans hustruss 
och børnss samtøche och tilladelsse, schøt
te och forlatte fors. Erich Brun aid dend 
deel och rettighed, som hand hade i dend 
gaard i Heilss, som fors. Erich Brun vdi 
boer, med aid sin rette tilligelse indtet 
wndertagendis huad som der tilliger som 
det schøede breff vdviser, som der paa gif
fuen och schreffuen er, och velbeseiglet, 
baade paa Seestmarch och Binderup 
March.

Item ydermeere wieder ochsaa 8 troefa
ste dannemend, at dj souge och hørde, at

6. En Thomas Nielsen i Kolding købte 1512 
Herllufgård i Stenderup af Jes Hugger og 
Erik Hansen. P. Elisassen: Fra de otte sog
ne. Vejle amts Aarbøger 1907 s. 123.

Per Loudsfen] och Niss Ebbesen i Scho- 
huus Schøtte fors. Erich Brun 2 agger veed 
kierrke vej och en eng neden for, och den 
tofft som det schøede breff indeholder der- 
paa schreffuen er dette fors, jordegoedz 
och eiendomb, bygt och udbygt, jintvorde7 
fors. Erich Brun med sin lougheffde8 som 
hans tinghørige Per Lassen paa Byggebier 
ge och Niss Kielssen i Heilss wunde inden 
4 stocher paa Tyrstrup Herritzting som det 
gamble lougheffde breff indeholder och i 
samme fors, eyendomer, kiendiss hand in
gen mand lod eller deel i, wdden sig og sin 
hustrue Ghye9Eriches och dieriss rette arf- 
fuinger, och Karin Morttenss och hendiss 
børn med rette giffu[er] fors. Erich Brun 
eller hans arffuinger 20 M Och huad som 
veret hans kand dj winde i same jordegoeds 
med rette, epter det schøde breff dj haf- 
fuer, derpaa giorde hand ingen wern.

Item ocksaa indworde fors. Erich Brun, 
Suens otting och tridiedeel aff en otting 
som heder Langs otting och triediedeel aff 
en treloed som kaldiss Kields treland och 
hellekel tofft, item rysstofft och bygges 
tofft huer til sit schiel, och sit støche och 
stubschouff, och till gresgang huor som det 
ligger til fors, gaard med rette,

Dette wieder wy herritzmend med wort 
hengdende indsgell, hengende neden for 
dette breff som wor naadige herre Hertug 
Christensen haffuer ondt och tilladt for 
samme breff Anno Domini 1525. Feria 
proxima post festum Mathia Apostoli.«9

Dokumentet er efter indholdet et samlet 
tinglyst skøde på de ejendomme, som 
Erich Brun havde tilkøbt sig, såvel nu som 
tidligere, der omtales da også flere ældre 
skødebreve på de enkelte ejendomme. Han 
må have været en formuende mand, og han 
ejede et ganske betydeligt jordegods:

En gård i Hejis med jordtilliggende, 2
7. indværgede, dvs. indtog, tog i besiddelse.
8. lavhævd, dvs. retshjemmel.
9. Lørdag d. 25/2.
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otting jord på Seest mark, 2 tofter i Bjert 
og 1 toft på Binderup mark, yderligere en 
halvgård i Hejis med alt tilliggende, samt 
hans faders andel i gården i Hejis10, og en
delig en række navngivne markstykker i 
Hejis, som han ud fra gammel lovhjemmel 
havde indtaget til sin ejendom. Desværre 
får vi ingen oplysninger om dennes absolut
te størrelse, men samlet må den have været 
på adskillige otting land.11

Den Karin Mortens’, der nævnes i tings
vidnet, må være en nær slægtning, måske 
en søster, der betales for at afskrive sin arv.

I 1525 var Erich Brun endnu næppe ud
peget til herredsfoged, det havde i så fald 
nok været nævnt i tingsvidnet. Det var 
imidlertid kun naturligt, at han under sit 
embede søgte at sikre sine besiddelser ved 
et frihedsbrev12, sådan som det skete i 
1530. Frihedsbrevet fastslår påfaldende 
indgående de samme rettigheder for hans 
hustru Ghye som for ham selv og hans ar
vinger.

Gården, der i realiteten fik status som 
frigård, kan desværre ikke uden videre 
stedfæstes idag, men visse forhold peger 
på, at den kan have ligget, hvor den nuvæ
rende gård »Bæklund« ligger i den vestlige 
udkant af Hejis by. F.eks. fandtes det ori
ginale frihedsbrev endnu i 1849 hos gård
ejer Dall på Bæklund i Hejis, til hvem det

10. Det fremgår ikke klart, om denne gård er 
den samme som den, der nævnes først i 
tingsvidnet.

11. Svend Aakjær: Kong Valdemars Jordebog 
bd. II 1945 s. 492-96. S. A. sætter for 1790 
arealet af en otting i Hejis til 19,75 tdr. 
land, for 1716 er en otting 19,31 tdr. land. 
For Tyrstrup herred som helhed sættes det 
gennemsnitlige areal af en otting til 14,56 
tdr. land.

12. Jvf. f.eks. at Jes Hugger i 1523 af hertug 
Frederik fik frihedsbrev for Stenderup- 
gaard»fordi han er vor Foged og på grund 
af de mange og tro tjenester, som han har 
gjort og vil gøre os...« Se note 6. 

formodentlig er gået i arv. Et andet doku
ment fra 172313 omtaler Jes Sørensen og 
Hans Ebbesen i Hejis, disse besidder sam
men en gård, hvortil der bl.a. hører 2 otting 
på Seest mark. På et udskiftningskort fra 
1787 kan Hans Ebbesens efterkommere 
stedfæstes til den ene af de to gårde, som 
Bæklund da bestod af.

Ud over, hvad der allerede er nævnt, gi
ver tingsvidnet en række oplysninger, f.eks. 
marknavnene, som ikke kendes fra udskift
ningskortet over Hejis sogn, og derfor ikke 
uden videre kan stedfæstes. Det er dog 
nærliggende at søge »byggestoft« ved »Byg- 
gebierge«, der her nævnes første gang14, li
gesom »hellekel (helligkilde?) toft« mulig
vis skal findes ved »østre og vestre helle
høj« sydvest for kirken.

»Suens otting« kendes heller ikke mere, 
men den skal måske sættes i forbindelse 
med »Suengaard« eller »Schwens gaard«, 
der nævnes flere gange i 1600-tallet.15

Erich Bruns dispositioner har formo
dentlig lettet tilværelsen for hans nærmeste 
efterkommere i en tid, da den almindelige 
bondes levevilkår blev stadig ringere i takt 
med godsejernes tiltagende magt i 
1500-årene. Desværre ved vi intet herom.

I løbet af nogle generationer kunne så
danne frigårde ved salg til kronen eller 
adelen overgå til almindelig fæste. Sådan 
er det formodentlig også gået med Erich 
Bruns besiddelser. Omkring 1723, da 
spørgsmålet om frigårdenes privilegier16 i

13. Rentekammeret, kontorer for Slesvig. Ge
neralundersøgelseskommissionen 1723-30. 
G. 48. »Akter vedr. Frigårde m.m. Erd- 
buchs-Dubia«.

14. Jvf. S.M. 1982 nr. 5, s. 140.
15. F.eks. Kongens arkiv, slesvigske og holsten

ske regnskaber: »Jordebog paa Hadersleff- 
hus 1629, Bønderne deris Begiering, dieris 
Landgilde efterlat Ano. 1629.«

16. Se note 13. »Bericht von denen im Amte 
Hadersleben verhandenen so genanten 
Frey-Gütern.«
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Haderslev amt blev taget op til revision, 
var der i Haderslev herred 12, men i Tyr
strup herred kun 2 frigårde tilbage, nemlig 
Stubbumgård og Stenderupgård, hvoraf 
kun den første blev anset for en egentlig 
frigård.

Det gamle dokument efterlader mange 

ubesvarede spørgsmål. Trods alt er det et 
godt udtryk for den almindelige tendens i 
1500-tallet, hvor først og fremmest konge 
og adel, men iøvrigt enhver, der havde mu
lighed for det, søgte at samle så store jord- 
tilliggender som muligt.

Svundne tiders rejsende 
oplever Slesvig
Med arveprins Frederik og prins Ferdinand gennem Sydsles
vig 1804
Ved TORBEN GLAHN

Arveprins Frederik foretog i sommeren 
1804 sammen med sønnen prins Ferdinand 
en rejse til Tyskland. Den unge prins’ in
formator, Johan Severin Holten (1770- 
1805), var deres ledsager. I breve til hu
struen beretter han om denne rejse. Disse 
breve er trykt i Personalhistorisk Tids
skrift 1904, og her bringer fhv. overbiblio
tekar Torben Glahn, København, et ud
drag af rejseindtrykkene fra Sydslesvig.

Jeg kiørte Kl: 10 fra Apenrade giennem en 
høist afskyelig Hede Egn til Flensburg, 
hvor jeg kom Kl:2. Denne Bye, som og er 
gammel, viser dog strax sin bedre Tilstand 
ved større Huse blant de gamle og en stor 
Mængde nye, hvoriblant nogle fortrinlig 
smukke. Byen ligger op ad en Bakke mod 
Søen, som gaaer med en Arm ind i Byen og 
deler den; paa begge Sider viser den sig 
som et Amphitheater, og den skiønneste 
Udsigt over en skibrig Fiord, til den mod
satte folkerige, emsige Bredde giver et 
skønt Syn. Paa den ene Side af Fiorden 
gaaer fra Husene Haver, som endes med et 
Stakit eller Hække og et muret Lysthuus, 

der paa flere Steder var smagfuldt; her 
uden for gaaer een af de yndigste Prome
nader, som man kan tænke sig, den er ind
skrænket til de Familier, som her have Ha
ver, og den er lukket for begge Ender. Paa 
Gaderne seer man det fremmede, at Brøn
dene staae midt i Gaden, at de fleeste Ga
der ere lukkede for Enden med en muret 
Port, dette er nu vist nok ikke smukt, der
imod seer det nydeligt ud med det brede 
temmelig ophøiede Fortoug for Husene, 
som ikke bruges af dem, der gaae paa Ga
den, men af Husets egne, der om Aftenen 
sidde paa meget elegante Bænke; denne 
Skik blev meget interessant for mig, thi 
den gav mig Ledighed til at see Byens beau 
monde, hvoriblant nogle ret smukke.

Prinsen kom sildig fra Gravensteen, men 
Kavaleerne og Damerne meget sildigere, 
dette satte mig paa en Post, som jeg endnu 
aldrig før beklædte, jeg maatte være For
lægger og Forskiærer; de velsignede Kyllin
ger, som ret grassere i disse Dage, hialp 
mig fra den Deel af Spisen, som jeg fryg
tede for. Mit Kammer var got, men saa 
gammeldags som muligt. Al Stads og Ce
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remoniel ved Prinsens Modtagelse begyn
der først i Morgen tidlig, aber so wird’s los 
gehen.

24de Junii. Min Lykkes tiende Aars 
Festdag, Tak kiæreste Juliane, for det Du 
var mig i de mange Stillinger, siden den 
glade Dag, da Du gav mig Dit første Ja. Til 
Kl: 7 var jeg min egen - Kanonade, Parade 
af Byens grønne Fodgarde, Flagen i Hav
nen forkyndte Prinsens Ankomst, jeg spad
serede først lidt med Ferdinand, derefter 
seiledes paa Fiorden, i en nydelig Chalup- 
pe - hvor Prinsen var, fulgte ham et Chor 
af fortreffelige Oboister.

Siden var en gevaltig Cour, Prinsen af 
Bevern og Gemalinde kom til den store 
Frokost, som i vore Maver rangerede med 
Middags Mad. Der spiistes i en meget stor 
Sal paa Posthuset, ved Skaalerne blev mu
siceret og kanoneret.

Siden besaae jeg det af Byen, som jeg i 
Aftes ikke saae, og Kirkerne; i den danske 
Kirke frapperede mig den broderlige For
ening imellem Christne, Hedninge og Jø
der, thi de ni Muser med deres Regiments 
Tambour Hr. Apoll, alternerede meget 
venskabelig med Kg. David, Propheter, 
Evangelister og Apostler.

Kl: 2 reiste vi fra Flensburg, eskorteret 
af Byens røde Garde, et Cavallerie Corps 
paa 60 Md., som i alle Henseender kan 
sættes ved Siden af Garden til Hest. De her 
garnisonerende Ryttere vare aldeles tilo
vers, ikkun deres Officierer rede ved Prin
sens Vogn indtil Byens Grændser.

Veien igiennem smukke, men sandige 
Egne til Schleswig, hvor vi ankom Kl: 6’/2. 
Uden for Byen blev Arve Prinsen modtaget 
af de her værende Regimenters Officierer. 
Ved Ankomsten paraderede Liv-Rytterne 
og Dronningens Regiment, samt et Borger
skab, saa diævelsk afskyeligt og karrikatur- 
messig, som jeg endnu har seet det. Prinsen 
logerer lige for Slottet Gottorp. Prins Carl 
og hans Sønner giorde strax en Visite.

25de Junii reiste Herskabet til Louisen- 

lund, jeg var frie hele Dagen, skrev, bota- 
niserede og spadserede i Byen, som ikke er 
styg men besværlig at giennemvandre, da 
den ligger omkring Fiorden i en Strækning 
af % Miil. Om Morgenen før Afreisen var 
stor Cour. Min Vertinde moerer mig ved 
sin Fornemhed (her er Auberge) og ved 
sine vidtløftige Opdragelses Planer med 
hendes Børn. Ved table d’hôte, hvor jeg 
spiser, ere ret interessante Folk.

26de Junii som i Gaar. Prinsen paa 
Louisenlund, jeg min egen. Jeg har beseet 
Slottet og Domkirken, som begge have 
mange sande Alderdoms Sieldenheder. I 
Morgen gaaer Reisen over Rendsburg til 
Itzehoe, i Overmorgen til Altona, der blive 
vi i 3 Dage.

27de Junii ... kl. 12 kom vi til Rends
burg, hvor Prinsen blev modtaget med al 
mulig militair Pomp, trædte af hos Gouver
neuren Pr: Friderik af Hessen, hvor der 
blev givet et brillant Middags Maaltid, 
men det var og alt; afskyelig kiedsommeli- 
gere Bye kan der vel neppe tænkes, thi uag
tet der var Marked, saae man dog næsten 
ikke andre end Soldater, og, at disse ikke 
give det behageligste Syn, især naar de ere 
i deres Negligee, det veed man.

Den Holsteenske Kanal interesserede 
mig ret meget, men uheldigviis gik ingen 
Skib igiennem Sluserne, uagtet her laae 
omtrent 30. En stor Fæstning forekommer 
mig altid mørk og tvingende, men ved at 
oversee Egnen heromkring fik denne for 
mig Udseende af et stort, alting fortærende 
Rovdyr, ingen smaae Byer paa en Miils Af
stand rundt omkring, ingen Træer, ja ikke 
engang Forstæder, hvor man aander friere. 
- Ja, det er sandelig, hvad der staaer i 
Hviids Dagbog: ved Rendsborg sees intet 
uden Soldater og Sand.

Kl: 216 kiørte vi herfra, og af det fore- 
gaaende kunde man i Forveien slutte sig til 
følgende, vi bleve heller ikke skuffede i vor 
Forventning; igiennem dyb Sand kom vi til 
en ny Post Station Remmels ...
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Friedrich Christiansen. Fotograferet ca. 1919-
1920.

En afskedigelse på grund af politisk 
upålidelighed
AF W. L. CHRISTIANSEN

Ejendomsmægler W. L. Christiansen, 
Flensborg, der har haft en række tillids
poster inden for den offentlige sektor, 
fandt for nogle år siden i byarkivet de pa
pirer, der vedrørte hans fars afskedigel
sessag i 1933/34 og gengiver her brevveks
lingen mellem myndighederne og hans far.

Den 25. august 1933 udsendte Flensborg 
bys Sporvognsforvaltning en forordning i 
henhold til et ministerielt cirkulære til alle 
ansatte, nemlig embedsmænd, funktionæ
rer og arbejdere. Man ønskede en erklæ
ring vedrørende deres eventuelle tilhørsfor
hold til SPD (Sozialdemokratische Partei 
Deutschland). Erklæringen skulle afleveres 
indtil lørdag, den 26. august 1933, kl. 
12.00.

Også min far, Friedrich Arnold Lorenz, 

kaldet Fiede, Christiansen, skulle under
skrive. Hvad han også gjorde.

Dette stykke papir ligger oven på fars 
personaleaktstykker, som jeg for nogle år 
siden fandt i byens arkiv.

Det næste stykke er et udtog af en pro
tokol fra et tilsynsrådsmøde af 23. novem
ber 1933, hvor der under 6) Forskelligt 
bliver noteret:

»a) Indsigelse af 19.10. 1933 står ved 
magt.

Yderligere skal montør Christiansen af
skediges af samme grund.«

Og så kommer brevet af 24. november 
1933, som vi har gemt i alle de år, og som 
nu er i min besiddelse.

»Tilsynsrådet har på mødet den 23.11. 
1933 besluttet at afskedige Dem med lov
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lig opsigelsesfrist og med øjeblikkelig or
lov.

De får Deres løn udbetalt indtil 25.12. 
1933. Opsigelsen sker, fordi De ikke svarer 
til de forventninger, man i dag må stille til 
en arbejder ved byen, dvs. på grund af po
litisk upålidelighed.

Flensborg Bys Sporvogne 
Sign. Kahle /

/ Firnhaber

Den 27. november gør far indsigelse, idet 
han henviser til sit arbejde ved byen, hvor 
han havde været ansat siden 30. november 
1913, kun afbrudt af krigstjeneste fra 1914 
til 1919.

Endvidere nævner han sin tjeneste ved 
marinen som telegrafist og sin indsats på 
en blokadebryder.

Han slår fast, at han aldrig har tilhørt et 
tysk parti, og han anfører til slut, at man 
har angivet ham. Allerede den 30. novem
ber bliver det meddelt, at man endnu en
gang vil behandle sagen på næste tilsyns
rådsmøde.

Men der sker intet.
Den 22.12. 1933 skriver far til overborg

mester dr. Sievers, den senere CDU-by- 
præsident i Kiel og dekoreret med Fri- 
herre-von-Stein-Medaillen.

Her siger han, at han er blevet medlem 
af afløseren for de tidligere fagforeninger, 
NSBO (Nationalsozialistische Betriebsor
ganisation), forløber for DAF (Deutsche 
Arbeitsfront), hvor alle arbejdsgivere og 
arbejdstagere blev samlet. Han nævner 
endvidere nogle navne, som hører til nazi
partiet, og som kan sige god for ham.

Det ene af de navne tilhørte vor husejer; 
han var gammelt partimedlem, et dejligt 
menneske, der var lige ved at gå amok, 
fordi man behandlede far på denne måde.

Og så henviser far til den mand, der har 
stukket ham, dog uden at nævne ham ved 
navn.

Skriftlig bevis får vi først efter krigen, at 
det nemlig har været en hr. Max Wandtke 
sen., der står som stikker. Denne mand 
bliver ansat ved byen og også efter krigen 
beholder han stillingen og pensionen indtil 
døden.

Bag kulisserne går sagen videre.
Den 5. januar 1934 skriver NSBO til 

sporvognsforvaltningen:

»Vdr. Afskedigelsen af Christiansen, 
Burgstraße 30.

Efterprøvelsen af sagen Christiansen har 
givet følgende resultat:

Christiansen har været dansker i afstem
ningstiden. På et krammarked i efteråret
1932 har han sagt til PG (Parteigenosse) 
Max Wandtke sen: S.P.D. er vi for længst 
ikke mere. Vi er nu kommune.

Med henblik på føreren Adolf Hitler har 
han sagt: »Den slovak skal man drive ud af 
Tyskland med en hundepisk.«

Det med kommune, altså kommunist, er 
løgn, far har aldrig nærmet sig den radika
le fløj.

Den 29. januar 1934 sender Kahle papi
rerne til overborgmesteren, idet han anbe
faler, at man afviser indsigelsen.

Det gør overborgmesteren den 7. febru
ar 1934 med dette brev:

»Som svar på Deres brev af 22. december
1933 skal jeg meddele, at jeg efter at have 
set papirerne ikke ser mig i stand til at 
ændre el-værkets afgørelse.

sign. Dr. Sievers«

Af samme overborgmester modtager far 
15. februar 1934, altså få dage senere, føl
gende vidnesbyrd: »Den den 7. oktober 
1893 fødte elmontør Friedrich Christian
sen, har været hos os fra 30. november 
1913 til 25. december 1933. Han har været
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med til at ordne alt forekommende arbej
de, og han har arbejdet helt selvstændigt. 
Vi har været absolut tilfredse med hans 
arbejde.

sign. Dr. Sievers 

Så finder jeg en bemærkning i aktstykker
ne, som vi jo først fik at se efter krigen. 
Den 22.2. 1934 står der i en håndskrevet 
notits, at C. ikke er blevet afskediget af 
den førnævnte grund, men på grund af be
stemmelserne i hans kontrakt, og at enhver 
arbejdsgiver er berettiget til »afskedigelse 
efter kontrakten.«

Grunden til denne ændring må have været 
den kendsgerning, at far gik videre til re
geringspræsidenten i Slesvig. Denne har 
svaret far i brev af 3. marts 1934:

»Deres klage af 12. sidste måned over byen 
Flensborgs opsigelse kan desværre ikke be
handles, fordi opsigelsen ikke hænger sam
men med loven om embedsmandsstandens 
genoprejsning, men er sket på grund af be

stemmelser i kontrakten. Hvis De mener at 
skulle have berettigede krav om genansæt
telse, henstiller jeg til Dem, at De går ar
bejdsrettens vej.

p. rp. vegne 
sign. Winsloe.«

Men det kunne man på daværende tids
punkt godt spare sig.

»Gode venner« mente, at hvis far ville 
tilslutte sig en eller anden naziorganisation 
eller partiet, så ville han igen komme ind 
ved byen.

Men det afviste han blankt.
Arbejdsløsheden blev afbrudt af længe

re og kortere perioder ved nogle af byens 
elværksteder og -forretninger. Arbejdsløs
hedspengene udgjorde 14 rigsmark ugent
lig. Men de første 10 dage fik man intet.

Lejen var på 28 rigsmark om måneden, 
og skolepengene var 22 rigsmark i kvarta
let. Hvis jeg ikke havde fået en friplads 
under fars arbejdsløshed, havde det vist 
nok været slut med realskolen.

For at få lidt mere sikkerhed i økono-
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Batr. Bntlwasnnj Christinnn.nè Bargatraeae 30

Die Maohprüfung des Falles Chrltslansen hat Folgendes 

ergeben:

Christiansen war während der Abstimmungszeit Däne. Ge

legentlich des Krammarktee in Herbst 1932 hat er zu 

Pg. Max Wandtke sen. gesagt: 8. P. D. sind wir sohon 

lange nloht sehr, wir sind jetzt Kommune.

In Bezug auf den Führer Adolf Hitler hat er gesagt:

Den Slowaoken muss man mit der Hundepeitsche aus Deutsoh 

land hinausjagen.

misk henseende søgte og fik far arbejde 
ved marinen som rigsarbejder. Lønnen var 
ca. 130 rigsmark om måneden, idet der 
hver uge blev udbetalt 25 rigsmark, resten 
hver måneds sidste dag.

Senere var han så heldig at blive antaget 

som telegrafist og funktionær med en til
fredsstillende løn. Han mente også den
gang, at han igennem ansættelsen ved ma
rinen har undgået en del vanskeligheder 
med bestemte myndigheder.

Men inden denne, for ham i økonomisk 
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henseende, glædelige udvikling skete, prø
vede han en gang til, nemlig den 25. 8. 
1936, at komme tilbage til byen.

Det blev påny afvist, denne gang den 17. 
september 1936 af overborgmester dr. 
Kracht med den begrundelse, at man hav
de indskrænket den tidligere afdeling fra 
syv til to personer.

Denne afvisning skete efter et brev fra 
NSDAP, Flensborg by, af 5. september 
1936, til overborgmesteren, underskrevet 
af den nye Kreisleiter Kahle, der jo allere
de den 24. november 1933 havde under
skrevet fars afskedigelse fra sporvognene.

Dermed var sagen afgjort, og en ændring 
ville kun være mulig i forbindelse med det 
tusindårige riges endeligt.

Og på den måde skete det også.
Genansættelsen ved byen skete kort ef

ter krigen, nemlig den 1. oktober 1945. 
Men, og det gjorde ondt, to løngrupper 
under det, han havde tjent ved marinen.

Han havde krav på genansættelsen, men 
loven talte kun om genbeskæftigelse i den 
gamle stilling.

Altså, nazister, der på grund af deres 
partibog var kommet ind i offentlige stillin
ger kunne med ganske få undtagelser be
holde dem.

Nazisternes ofre måtte begynde, hvor de 
havde hørt op i 1933.

Kort efter krigen spurgte jeg far, om han 
ikke ville gøre noget ved denne Max 
Wandtke, der jo var skyld i, at vi havde 
måttet gennemgå trange tider. Blandt an
det måtte mor arbejde som rengøringsko
ne, og jeg begyndte som 12-årig at arbejde 
som bybud.

Men det nægtede han. Han mente, at 
man engang skulle holde op med hadet.

Den 8. februar 1954 indgav far andra
gende om erstatning for det tab, han havde 
lidt, efter at der den 18. september 1953 
var kommet en ny lov, i følge hvilken de 
mennesker, der havde lidt skade under na
zistyret, kunne tilkomme erstatning.

Det blev sendt til Kiel med en del bilag, 
blandt andet afskedigelsen fra 1933 og en 
opstilling over det økonomiske tab. Efter 
denne opstilling havde far været arbejdsløs 
i 131 dage, og deraf betalte arbejdskonto- 
ret 110 dage, nemlig 213 rigsmark. Det var 
i 131 dage pr. dag altså 1,76 rigsmark.

Den 27. juli 1954 fik far fra Kiel en op
fordring til at klarlægge sin politiske over
bevisning.

Far reagerede temmelig vredt. Han 
mente med rette, at afskedigelsesbrevet fra 
1933 havde været klart og tydeligt.

Sagen endte den 20. december 1955, alt
så næsten to år efter at han havde indgivet 
sit andragende, med udbetaling af DM 
1.881,50. Det var et forlig for at undgå 
rettens gang.

Far havde krævet DM 2.927,50.
For rigtig at kunne forstå disse hændel

ser, og hvad de betød for vor familie, må 
man vide, at der i 1931, da jeg skulle skifte 
fra grund- til realskolen havde fundet en 
diskussion sted mellem far og farfar, gamle 
skrædder Wilhelm Christiansen fra Doro- 
theagade i Flensborg.

Født i Øster-Vamdrup i det gamle land, 
var han i 1890 blevet prøjsisk undersåt for 
at kunne arbejde for danskheden i Nord
slesvig. Først 1907 flyttede han til Flens
borg, hvor familien fra begyndelsen var 
med i det aktive danske arbejde.

Far ønskede ikke, at jeg skulle gå på 
Duborg-Skolen fordi han ville være loyal 
overfor byen, som via provinsen Slesvig- 
Holsten hørte til landet Prøjsen, og som var 
hans arbejdsgiver.

Det må have været i 1934, under et be
søg hos venner på Dybbøl Banke, han sag
de til mig: »Hvorfor har jeg ikke hørt på 
min far, hvad din skolegang angik. Men nu 
er det for sent.«

Det må have været for ham, som for 
mange andre, det tidspunkt, hvor der blev 
lagt en af grundstenene, der førte til den 
mægtige eksplosion efter befrielsen 1945.
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August Hveysel og Nida 
Hveysel, f Thomsen. Foto 
1904.

Sømand eller præst
AF CHRISTIAN JØRGENSEN

Pastor Christian Jørgensen, Rømø, skri
ver om Rømø-slægten Hveysel, og koncen
trerer beretningen om skibsfører August 
Hveysel (død 1941), som han har kendt 
personligt.

August Hveysel skulle have været 
præst, men på grund af hjemmets vanske
lige økonomiske forhold måtte han gå til 
søs for dog til slut at vende tilbage til 

Rømø, hvor han kom til at assistere sog
nepræsten, skønt han aldrig opnåede at 
blive teolog.

August Severin Hveysel hed han. Vi kaldte 
ham altid »Kaptajn Hveysel«. Han var min 
barndoms søndagsskolelærer. Han var stor 
og bred og myndig. Når vi gav ham hånden

251



I

Charlotte Amalie Hveysel, f. 
Lillienschiold de Svanehjelm. 
1763-1824. (Tegning i Rømø 
kirke).

til farvel, forsvandt vor lille barnehånd i 
hans mægtige næve. Det var den største 
hånd, jeg nogensinde havde set. Så vi ikke 
op på ham, når vi sagde farvel, tog hans 
venstre hånd os under hagen og løftede 
vort hoved, mens hans dybe bas brumme
de: »Øjnene, min dreng!« Og når vi så op, 
mødte vi et par milde, blå øjne, der ligesom 
var alt for milde til den imponerende og 
myndige skikkelse.

Både han og hans forældre var født på 
Rømø. Men på faderens side havde slægten 
rod i Horsens-egnen, i Bergens stift og i 
Grønland.

I hovedgangen lige ud for prædikestolen 
i Set. Clemens kirke på Rømø ligger grav
stenen over kgl. kolonibestyrer i Grønland, 
Jonas Lillienschiold de Svanenhjelm. Det 
var hans oldefar.

Denne oldefar var født i Svanø i Bergens 
stift 1726. Hans slægt kunne føres tilbage 
over Skjalm Hviderne og Valdemarerne til 
Knud den Stores søster, kongemoderen 

Estrid. 1750 rejste han til Grønland, hvor 
han først var overassistent i Jacobshavn og 
senere kolonibestyrer i Christianshåb.

Gift med en indfødt eskimo
1758 giftede han sig med en grønlandsk 
pige. Det var noget af en sensation, vel og
så lidt af en skandale, at en kgl. embeds
mand, og tilmed en adelsmand, giftede sig 
med en indfødt eskimo! En formildende 
omstændighed var det dog, at pigen, som 
hed Birgitte, var en plejedatter af Gertrud 
Rask og Hans Egede.

Birgitte fødte sin mand 8 børn, hvoraf de 
5 døde som små. Den yngste af de tre, som 
fik lov at leve, hed Charlotte Amalie. Hun 
blev 1784 i Vartov kirke viet til Grønlands
missionær og præst, Niels Hveysel.

Niels Hveysel var søn af skoleholder Pe
der Hveysel og hustru Anna Margrethe. 
Han var født 27. marts 1752 i Hvirring, 
nordvest for Horsens, blev student fra Hor
sens latinskole 1773, og efter en årrække
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Niels Hveysel 1752-1829. Sog
nepræst på Rømø 1794-1829. 
(Tegning i Rømø kirke).

som huslærer begyndte han på det teologi
ske studium ved Københavns universitet og 
blev kandidat i 1781. I 1784 blev han ud
nævnt til missionær og præst i Grønland. 
Her virkede han i 10 år. Det var i hans 
embedstid, at det bekendte »Habakukske 
sværmeri« blussede op 1789-90, og han be
kæmpede det med stor energi og myndig
hed. 1794 søgte og fik han embedet som 
sognepræst på Rømø, den ø han og hans 
kone havde lært at kende gennem de man
ge Rømø-søfolk, der tog del i hvalfangsten 
i de grønlandske farvande forhyret på ham
borgske og hollandske skibe.

Dronningens gave
På vej fra Christianshåb til Rømø blev 
Charlotte Amalie i København kaldt til au
diens hos dronning Juliane Marie, som ger
ne ville se en sådan halvblods eskimo. Ved 
den lejlighed skænkede Dronningen den 
smukke unge præstekone et halssmykke, 
som den dag i dag befinder sig i slægtens 

eje på Rømø.
Charlotte Amalies mor, Birgitte, var død 

allerede 1775. Hun fik på en rejse fra Kø
benhavn til Grønland kopper og blev sam
men med andre pestdøde ombord begravet 
i Grimstad i Norge. Hendes mand, Jonas 
Lillienschiold de Svanenhjelm, levede en 
årrække alene i Christianshåb, men slutte
de sig til sidst til familien på Rømø og hen
levede sine sidste år hos sin datter og svi
gersøn i Rømø præstegård, hvor han døde 
1801. Han, der var adelsmand, blev som 
den sidste begravet inde i selve kirken.

For præsteparret varede tjenesten livet 
ud. Charlotte Amalie døde 1824, 61 år 
gammel, efter at have født sin mand 6 
drenge og 2 piger. Niels Hveysel døde 
1829 efter 35 års tjeneste i embedet. De 
efterlevende børn lod følgende meget høj
tidelige dødsannonce indrykke i RIBER 
STIFTS- OG ADRESSE-AVIS:
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Efter henved 1 Aars mærkelig Af- 
tagelse af Livskræfter og kjende- 
lig tiltagende Alders Svaghed, 
hensov i Herren Onsdagen den 
15de April, vor inderlig elskede 
Fader Niels Hveysell Sognepræst 
for Rømøe Menighed i den høje 
Alder af 77 Aar. Alt flere Aar 
hviler i Jordens Moderskjød Stø
vet af hans sal. Hustru; men i Fre
dens Hjem skulle deres Sjæle 
kjende hinanden i lyksalig Gjen- 
finding. Dybt føler vi det smerte
lige Tab af en øm og elskende 
Fader, der satte sin højeste Fryd 
i at gavne og virke for sine Børn, 
og den ham anfortroede Menig
hed, i hvilken han var elsket og 
agtet som en duelig, nikjær og 
ufortrøden Religionslærer. For
klarede! trolig plantede du Her
rens Viingaard, og i Naade lønne 
han hisset med Fred den tro Tje
ner.

Rømø Præstegaard, 
den 17de April 1829

Peter Hveysell 
B. C. Amalia Hveysell 
A. Margrethe Hansen, 

fød Hveysell 
Paa egne og 

2de fraværende Brødres vegne.

Charlotte Amalies og Niels Hveysels 8 børn 
En af de 6 drenge døde som ganske lille, en 
som 18-årig, en tredie, Poul Lillienschiold 
de Svanenhjelm Hveysel, døde 1809, nit
ten år gammel, som krigsfange ombord i en 
gammel engelsk orlogsmand på Themsen. 
Birgitte Christiane Amalie døde ugift 
1859, 70 år gammel. Anna Margrethe blev 
gift med skibsfører Rasmus Neve Hansen 

Præst, et barnebarn af Niels Hveysels for
gænger i embedet, Rasmus Christiansen 
Neve. Som Sømandspræøst i Antwerpen 
har jeg haft besøg af deres tipoldebarn, 
Niels Hveysel Hansen. Og et andet tipol
debarn lever i dag som styrmandskone på 
øen. Martin Sehuus Hveysel giftede sig 
med en Rømø-pige, Kirstine Carl, med 
hvem han fik to børn, en dreng, som fik sin 
farfars navn, blev kaptajn og gik ned med 
skib og mandskab i Nordsøen 1868, og en 
pige, Charlotte Amalie, der giftede sig 
med skibskaptajn Ludvig Christian Kræ- 
mer. Dette ægtepar flyttede senere til Kø
benhavn, hvor et af deres 8 børn blev en 
foretagsom skibsreder.

Peter Hveysel, f. 1805, købte et lille hus 
i Vandborg, sydvest for præstegården og 
ernærede sig ifølge kirkebogen som »Huus- 
mand og Tømmermand«. Han var ugift, 
indtil han 36 år gammel overtog sin bror 
Martins enke, Kirstine Carl, og hendes 2 
børn. Sammen fik de endnu 4 børn, hvoraf 
den ældste blev gift med sin halvsøsters 
enkemand, skibsfører Ludvig C. Kræmer. 
Nr. 2 døde 29 år gammel i California, nr. 
3 blev gift med skibsfører Svend Jacob 
Mærsk, mens nr. 4 som blev født i sin mors 
49. år den 17. november 1859, fik navnet 
August Severin Hveysel.

Skibsfører i rederiet Carl
Det viste sig hurtigt, at drengen havde sær
delse gode evner. Men at holde den læse- 
lystne dreng til bogen og lade ham blive 
præst som hans farfar, dertil rakte Peter 
Hveysels økonomiske muligheder slet ikke. 
For dog at tage hensyn til drengens boglige 
evner blev han sendt til København, hvor 
hans halvsøster, Charlotte Amalie, og hans 
svoger, Ludvig Christian Kræmer, havde 
slået sig ned. Her kom han i kontorlære. 
Men kontorlivet huede ham ikke, og umid
delbart efter at moderen i 1878 var død 
under et ophold i København, opgave han 
kontorvejen og tog til søs, fik sin sejltid, tog
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August og Nida Hveysel fotograferet kort 
før hans død 1941.

styrmands- og skibsførereksamen og blev 
styrmand og snart skibsfører i rederiet 
Carl, hvor han blandt andre skibe gennem 
lang tid førte dampskibet »Svend Carl«.

Søndagene på søen
Altså blev August Hveysel sømand og ikke 
præst. Og dog! Som skibsfører holdt han 
hver søndag gudstjeneste for sin besætning. 
Og prædikenen havde han ikke nødig at 
læse af en skibspostille. Den lavede han 
selv. Og lå hans skib i havn om søndagen, 
lod han sende bud til de andre skandinavi
ske skibe og indbød deres besætninger til at 
tage del i gudstjenesten ombord i »Svend 
Carl«.

Kaptajn C. C. Møller, som fik sin første 
sejltid hos August Hveysel 1909 ombord i 
S/S »Magnus«, skrev ved hans død i 1941 
en mindeartikel om ham i Indenlandsk Sø
mandsmissions blad »Redningsbåden«, 
hvori det bl.a. hedder: »Jeg beundrede ham 
som sømand, når han gik på broen i det 
mest forfærdelige vejr med sin aldrig svig

tende ligevægtige sindsro og uforfærdet- 
hed. Men bedst mindes jeg ham fra sønda
gene i søen, når besætningen var samlet i 
kahytten, og han stod med sin violin og 
spillede de gamle salmer og talt ordet al
vorligt og indtrængende.«

Medarbejder ved Kirkens Korshær
På grund af tiltagende tunghørighed gik 
han allerede i land i 1910. Og den 12. ok
tober 1912 var han med til at stifte Kirkens 
Korshær, hvis medarbejder han blev gen
nem de første 10 år som chef for Nyhavns
afdelingen og senere også for Christians
havn.

I Korshærens bog »Ad mærkelige Veje« 
hedder det bl.a. »Han udgjorde en markant 
skikkelse blandt de første korshærsarbejde
re. Han blev ofte brugt som taler og gjorde 
et stærkt indtryk på sine tilhørere. Han var 
en god korpsleder og udviste stor kærlighed 
og trofasthed mod den enkelte. Den store 
skikkelse med de stærke kræfter havde 
nemt ved at holde orden i en forsamling. 
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Skulle der være en urostifter til stede, for
måede kaptajnen ganske stifærdigt at tage 
vedkommende under armen og føre ham 
udenfor lokalet.«

Den gamle sømand og »skibspræst« fulg
te Dansk Sømandskirke i fremmede Havne 
med levende interesse, og fra 1912-1920 
var han medlem af dens hovedbestyrelse. 
1916 opfordrede Indenlandsk Sømands
mission ham til at optage et arbejde blandt 
søfolk og stillede sømandshjemmet »Be
thels« festsal til rådighed for ham en aften 
om ugen. En snart 90-årig fhv. hovmester, 
Arthur Hagensen, fortalte mig for nylig om 
disse aftener i »Bethesdas« festsal: »Der 
var altid fuldt hus, når kaptajn Hveysel 
talte. Det var ligesom en selvfølge, at alle 
vi, der gik og ventede på hyre, troppede op, 
når det var kaptajnen, der stod for arran
gementet.«

Prædikede i sin barndoms kirke
Efter Genforeningen vendte han tilbage til 
sin fødeø og flyttede sammen med sin ko
ne, Nida Thomsen, ind i hendes barndoms
hjem i Mølby. Også her blev der kirkeligt 
arbejde for den gamle sømand. Sognepræ
sten, H. L. M. R. Treplin, led af en hjerte
sygdom. Det hændte, han fik et hjertean
fald søndag morgen. Så fik den unge pige 
besked om at løbe de to km til Mølby med 
anmodning om, at kaptajn Hveysel ville 
overtage søndagsgudstjenesten. Det gjorde 
han så. Prædiken måtte han gennemtænke 
den halve time, det tog at gå kirkevejen. 
Han besteg aldrig prædikestolen, hvor hans 
farfar havde stået gennem 35 års tjeneste, 
men stillede sig nedenfor prædikestolen li
ge ud for sin oldefars, Lillienschiold de 
Svanenhjelms gravsten.

Og han fik de kirkelige myndigheders 
godkendelse af disse lægmandsgudstjene
ster under præstens forfald, når tidnød el
ler tidevand umuliggjorde tilkaldelse af 
præst fra fastlandet.

Jeg husker hans store skikkelse, når han 

om søndagen kom gående ad kirkevejen 
med den hvide sømandskasket på hovedet 
og uanset vejret altid med en paraply 
under armen, ledsaget af sin lille, fintbyg- 
gede kone. Og jeg husker ham med det 
hvide hår, de store hænder og de milde øj
ne, som han stod dér under prædikestolen 
og talte Guds ord med myndighed.

Og jeg husker en aften i skolen, hvor 
kaptajnen gennem opslag hos købmanden 
havde indbudt til møde, fordi man skulle 
tage stilling til nogle frimissions-talere, 
som havde gæstet øen. Den aften talte kap
tajn Hveysel så højt, at det gav genlyd i 
kakkelovnsskærmen. Der blev sagt nej, så 
alle kunne forstå det. Punkt for punkt gjor
de han rede for de fremmedes afvigelse fra 
nytestamentelig kristendom. Der blev sun
get en salme og bedt en bøn, og så gik folk 
hjem og vidste, hvad de skulle tro og gøre.

Men allerbedst husker jeg ham fra søn
dagsskolen. Hans violinspil. hans Jale og 
ikke mindst hans fortællinger fra søen, 
hans store hånd og hans milde, gode øjne.

Det hænder, jeg standser ved hans grav 
på vor kirkegård. På den enkle granitsten 
står der: August Severin Hveysel, født 
1859 i Vesterhede, død 1941 i Mølby. Og 
forneden på stenen står ordene: »Min sjæl, 
lov Herren! Og til sidst det ene ord: »Vel
signet.«

Det var han. Et rigt udrustet menneske, 
som brugte sine evner og som blev til vel
signelse for mange. Ombord, i Nyhavn og 
på Christianshavn og herhjemme på sin fø
deø.

Birgitte og Jonas Lillienschiold de Sva
nenhjelms oldebarn, Charlotte Amalie og 
Niels Hveysels barnebarn skulle have væ
ret præst. Det gik anderledes. Han blev sø
mand, som det hørte sig til for en Rømø- 
dreng. Men præst blev han alligevel! Må
ske mere, end hvis han var blevet holdt til 
bogen.

I dag bærer en vej mellem Vesterhede og 
Mølby navnet: August Hveysels Vej.
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Haderslev postkontor i 1700-tallet
Af ALFRED THOMSEN

Der synes altid at have været problemer 
med postvæsenets behandling af breve. I 
1700-tallet har det åbenbart lige så meget 
været ukorrekte afleveringer som forsin
kelser, der har givet anledning til kom
mentarer.

Det er fhv. typograf Alfred Thomsen, 
Haderslev, der fremdrager de gamle 
kendsgerninger.

I postvæsenets historie indtager Haderslev 
ret tidligt en fremtrædende position som en 
vigtig station på ruten fra Skandinavien til 
Mellemeuropa. Allerede i 1535 siges der i 
et kongebrev om et bud, at han er skikket 
»postvis« med brevskaber til Haderslev, 
hvor det danske kongehus på den tid ofte 
opholdt sig på Haderslevhus, og hvor også 
den senere kong Frederik II var født året 
i forvejen. Endvidere åbnedes i 1554-55 
postruten fra Sverige til Haderslev, og 
samtidig udstikkes ruten mellem Køben
havn og Haderslev over Assens.

Da forordningen om postbudene kom 
den 24. december 1624, var Hamborg
ruten den vigtigste, dog var ruten Haders- 
lev-Assens hurtigere end ruten over Kol- 
ding-Middelfart. I denne forbindelse kan 
det også nævnes, at henved 100 år senere 
- 1712 - gjordes turen fra Ålborg til Ha
derslev på 26 timer med en beregnet eks
peditionstid på et kvarter på hvert skifte
sted.

Om forholdene på det haderslevske post
kontor i begyndelsen af 1700-tallet skal der 
i det følgende berettes:

Da Johan Venninghausen i 1705 var ble
ven postmester, lejede han den gamle prov- 
stegård på Naffet af provsteenken Krahe, 
antagelig fordi der her var bedre plads til 
heste og vogne, og postkontoret er da flyt

tet dertil og er formentlig blevet der til 
1736.

Postmesterembedet i Haderslev var i Jo
han Venninghausens tid (1705-1726) det 
højest lønnede i provinsen, nemlig 240 rigs
daler årlig. Ikke desto mindre bliver post
mesteren i 1724 stævnet for borgmester 
Joachim Soltwedel (borgmester 1720-29) i 
anledning af, at hans tjenestepige har kla
get over, at hun hverken fik løn eller klæ
der hos postmesteren, hvilket altså ikke 
kan skyldes, at postmesteren har været dår
ligt lønnet, men snarere må tilskrives hans 
nærighed. Postmester Venninghausen, der 
i 1723 af kongen var blevet udnævnt til 
borgmester, men aldrig havde tiltrådt stil
lingen, blev altså opfordret af borgmester 
Soltwedel til at give møde på rådhuset, 
men trods gentagne henstillinger mødte 
postmesteren ikke, idet han forklarede 
retsbetjenten, at da han også var borgme
ster, ønskede han ikke at give møde. Solt- 
wedel erklærede modsat, at i denne forbin
delse måtte postmesteren anses for at være 
en menig borger.

Til sidst udtalte Venninghausen sig så 
fornærmende til retsbetjenten om borgme
steren, at rådet så sig nødsaget til at idøm
me ham en stor pengebøde på 20 rigsdaler. 
Det var en hård straf, men den var velfor
tjent. Venninghausen havde nemlig på 
retsbetjentens sidste henstilling om at mø
de, svaret: »Ick will dem Bürgermeister 
wat schieten« (= Jeg vil skide borgmeste
ren et stykke).

Denne fornærmelse, som Venninghausen 
nægtede at tage tilbage, kostede ham så 
meget, som en god ko kostede dengang.

Om embedsføringen på postkontoret i 
Haderslev på postmester Venninghausens 
tid har været dårligere her end på landets 
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øvrige postkontorer, lader sig vel næppe 
afgøre, men af en skrivelse i Haderslev 
Rådstuearkiv ses det dog, at ikke alt har 
været helt, som det skulle være. Det var 
den berygtede overpostkontrollør Christian 
Erlund, der da var på besøg i Haderslev og 
ved samme lejlighed til postmesteren afle
verede følgende skrivelse, der her gengives 
i dansk oversættelse og nogenlunde i over
ensstemmelse med datidens sprogbrug:

UDDRAG
Hvad jeg efter ordre fra Deres excellencer 
hr. geheimerådene og generalpostdirektø- 
rerne v. Lente og v. Platen på min rejserute 
til alle postkontorer denne gang skriftligt 
til hr. postmester Johan Venninghausen i 
Haderslev har at erindre om.

1.
Eftersom man af alle de til det høje kon
gelige generalpostamt returnerede og til
sendte protokoller ikke alene finder disse 
meget snavsede og ulæselige, men heller 
ikke ordentligt skrevne, hvorfor enhver 
postmester hermed alvorligt erindres om at 
holde samme protokoller rene, at alle kort 
propert indføres, og under alle deri stående 
kort sætte en rigtig sum, således at alle de 
fejl, som generalrevisionen til dato så ofte 
har fundet, helt må kunne undgås.

2.
Og fordi der er indgået mange klager over, 
at en del postmestre efter eget behag tager 
imod og udleverer breve og til adskillige 
steder slet ingen kort hænger ud, så må hr. 
postmesteren have sin brevtaske helt fær
dig til den fastsatte tid, hvor den ordinære 
post plejer at ankomme, således at ombyt
ningen af brevtaskerne ved postens an
komst kan ske uden nævneværdigt ophold. 
Bagefter må hr. postmesteren ikke vente 
længere end en halv time med udleverin
gen af brevene og til efterretning for en
hver straks lade opslå og udhænge kortene 

foran sit kontor. Skulle der herimod blive 
handlet, så vil det høje kongelige general- 
postamt vide at påtale dette hårdt.

3.
Tillige må hr. postmesteren med al flid ag
te på, at alle breve til de tilhørende steder, 
hvortil de er adresseret, rigtig afleveres og 
ikke, som det til dato oftere er sket, er 
sendt til postkontorer, hvorunder de ikke 
henhører. Skulle dette blive forsømt, inde- 
står postmesteren for alle de deraf forårsa
gede fordringer.

4.
Men når hr. postmesteren - som før sagt - 
på sine kort finder breve opført eller ufor
sætligt finder indlagt i sine brevtasker, skal 
han på samme kort og i protokollen skrive: 
Går igen tilbage, hører til den og den by.

5.
Og når nu sådanne fejlgåede breve igen 
skal afgå til de henhørende steder, skriver 
hr. postmesteren på de dertil hørende kort: 
Retur, er fra den og den by, takseret efter 
byens takst, hvorfra det eller de kommer 
og henhører. Hvilket hr. postmesteren til 
det postkontor, hvor fejlen er sket, den føl
gende postdag bekendtgør.

6.
Hvorvidt et eller flere breve ved postens 
ankomst skulle mangle, så har hr. postme
steren nederst eller på bagsiden af samme 
kort at notere, hvor mange breve der er 
udeblevet og straks meddele dette til den 
postmester, hvor forseelsen er begået. I 
modsat fald, hvor endvidere en sådan no
tits er overset mere end en postdag og ikke 
antydet, skal han i stedet for den anden 
postmester, hos hvem forseelsen er begået, 
indestå for alle de deraf følgende fordrin
ger, og hr. postmesteren har, når sådanne 
forseelser sker, ligeledes straks at give det 
høje kongelige generalpostamt meddelelse 
herom.
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7.
På de mangfoldige klager, således fra de 
kgl. embedsmænd - store som små - som 
næsten daglig indløber, at deres breve må 
betales, selv om de ikke indeholder andet 
end sager, som angår Hans kgl. Majestæt 
og hans interesser, da må hr. postmesteren 
sørge for at forebygge dette. Og når nogle 
pakker eller tykke breve til ovennævnte 
funktionærer eller tjenestemænd med den 
ridende post indløber og disse under oven
nævnte påskud vægrer sig ved at betale 
porto herfor, da må hr. postmesteren i 
overværelse af den, til hvem det er adres
seret, eller af afsenderen, lade samme åb
ne, og viser det sig da, at indholdet kun er 
sager vedrørende den kongelige tjeneste, 
kan postmesteren lade det frit passere. Dog 
skal han udstede en attest med specifika
tion af indholdet, hvilket i stedet for beta
lingen sammen med de tiloversblevne bre
ve skal passere generalrevisionen. Åbnin
gen af brevene må kun ske i postmesterens 
nærværelse, ellers må det som andre breve 
og pakker med kongelige sager være angi
vet. Men når forsendelsen efter åbningen 
viser sig at indeholde private sager og kor
respondance, så må postmesteren sørge 
for, at betalingen herfor bliver det dobbelte 
af den takst, som det efter kortet er takse
ret til, hvilket hr. postmesteren skal anføre 
på dette kort og derefter den følgende post
dag give meddelelse herom til 
den postmester, fra hvem brevet er af
sendt, således at det kan indføres i den der
værende protokol. Også det høje kongelige 
generalpostamt må gøres bekendt hermed, 
således at den person, der på denne måde 
søger at bedrage kongens postindtægter, 
kan blive straffet efter postloven.

8.
Alle almindelige breve, som ikke er fra el
ler til de for fri brevporto specificerede 
personer, må betales efter de kongelige 
postbestemmelser. Disse må ligeledes - 

som ovenfor nævnt- åbnes i postmesterens 
nærværelse, og indeholder de intet af værdi 
udover det, som alene Hs. kgl. Majestæts 
høje tjeneste angår, så kan de befordres 
som de oven anførte almindelige forsendel
ser, hvilket hr. postmesteren nøje må iagt
tage.

9.
Enhver postmester skal på bagsiden af de 
breve, som han afsender til andre byer, no
tere fra hvilket sted disse er kommet, såle
des at revisionen kan vide, fra hvilket post
kontor de overliggende breve er afsendt.

10.
Herefter har hr. postmesteren Hs. kgl. 
Majestæts allernådigste postordonans samt 
også de efter disse af postvæsenets udgivne 
kongelige forordninger og de af hs. ex. hr. 
geheimerådene og generalpostdirektørerne 
givne instruktion, ligeledes de særlige or
drer, som hs. ex. den 25. og 28. nov., den 
2. og 5. dec. 1713, den 9. jan., den 13. 
febr., den 2. og 11. juli, den 3. nov. 1714 og 
den 26. jan. 1715 er blevet tilsendt, flittig 
at instruere og eksaminere efter disse. Men 
skulle hr. postmesteren ikke fuldkommen 
forstå noget af disses indhold, så har sam
me straks at henvende sig til generalpost- 
amtet, enten skriftlig eller personlig med 
sine spørgsmål, hvorefter disse vil blive be
svaret.

11.
Efter at den ridende post ofte og uden til
strækkelige bevislige årsager bliver op
holdt langt over den vedtagne tid, er alle 
postmestre i Danmark og ligeledes i fyrste
dømmerne Slesvig og Holsten adskillige 
gange blevet advaret og bekendtgjort med 
straffen for forsømmelse af dette ansvar og 
dets følger. Derfor gøres hr. postmesteren 
hermed for sidste gang bekendt med, at 
han for hvert kvarter, som betroede ryttere 
uden bevislige grunde forsømmer, ufejlbar
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lig har at fradrage dem 4 rdl. i henhold til 
den med postmesteren oprettede kontrakt. 
Dette for at han skal vide at tage sig i agt 
og stræbe efter til enhver tid at holde gode 
og dygtige heste samt postkuske.

Haderslev, den 20. juni 1715.
Christian Erlund

Men hvem var nu denne Christian Erlund, 
der kunne tillade sig at kritisere så hårdt?

Han var født i København 1673. Tjente 
først som skriverdreng, men efter eventyr
lig omflakken som tjener, soldat, opvarter, 
frisør og skriver gennemrejste han Europa 
som lakaj hos prins Carl og kom hjem 
1699, men da han 1701 i et slagsmål havde 
dræbt en anden lakaj, flygtede han, ramt af 
en dødsdom, til udlandet. I 1703 var han 
dansk postskriver i Hamborg, hvor han be
gyndte udgivelsen af skrevne aviser, der ef
terhånden fik så stor udbredelse, at de ind
bragte ham 2000 rdl. årlig. Ved krænkelse 
af brevhemmeligheden i regeringens inter
esse, som han først i Hamborg, derefter 
under hele sin embedsbane øvede i utroligt 
omfang, vandt han Frederik IV’s gunst. 
1709 blev han postkontrollør og kaldtes 

1712 - efter at have fået benådning for 
drabet - til København som overpostkon- 
trollør for med sin sjældne postale dygtig
hed at medvirke til den nye ordning af 
postvæsenet.

Til trods for de hårde anklager, der flere 
gange med rette rejstes imod ham for mis
lig embedsførelse, bevarede han kongens 
gunst, og det ikke uden grund, thi ved at 
åbne breve og efterskrive den fangne Mag
nus Stenbocks navn forhindrede han den
nes flugt og afslørede med stor snildhed 
den gottorpske regerings rænkespil mod 
Danmark.

Erlund blev direktør i generalpostamtet 
i 1725, men afskedigedes straks efter Fre
derik IV’s død uden pension. Senere bevil
gedes der ham dog en sådan og han ud
nævntes til etatsråd 1744. Erlund døde 
1754 i Sønderborg, hvor han ligger begra
vet.
Kilder:
Det danske post og telegrafvæsen I, 1932. - A. 
H. Berend: Haderslev postkontor 1649-1949. - 
T. O. Achelis: Haderslev i gamle Dage, 1627- 
1800, s. 158. - Haderslev Rådstuearkiv, Acta 
XX, 2, II. - Dansk Biografisk Leksikon.

Boganmeldelser
Lars N. Henningsen: Ejendomshistorie i Nordslesvig 
pris kr. 40,- 55 sider. Udg. af Landsarkivet i Åbenrå

Landsarkivet i Åbenrå har i anledning af 
sit jubilæum udsendt en bog af arkivar 
Lars N. Henningsen om benyttelsen af det 
materiale i Arkivet, der vedrører fast ejen
dom.

Titlen - Ejendomshistorie - skal derfor 
forstås som vejledning i at finde frem til 
den enkelte ejendoms historie.

Emnet er ikke lige til at springe ud i, 
fordi det er så nært knyttet til juraen. Ikke 
alene til slesvig-holstensk ret, men også 
dansk, preussisk og tysk ret er blandet ind 
deri.

Henningsen når på de 55 sider at give os 
en introduktion til jordebøger, skatteregi
stre, skyld og panteprotokoller, grundbøger 
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og tingbøger, alt det som findes i arkivet, 
og lidt om matrikulen, hvor materialet er 
mere sparsomt. Han hjælper personal- og 
lokalhistorikeren i betydelig grad, men 
hans forhold til den materielle ret, der lig
ger bag, gør at man skal behandle det 
fundne materiale med forsigtighed.

Der står ikke i forordningen om skyld- 
og panteprotokoller noget om, at et skøde 
skal indføres i denne protokol. Det er 
gældsdokumenter, pantebreve, der skal 
indføres.

Skøder skal ifølge Jydske Lov lyses til 
tinge - det er noget helt andet. I byerne var 
det den samme person, der stod for det, 
nemlig borgmesteren, men ude omkring 
var det på herredstinget, skødet blev lyst, 
men af amtsforvalteren, der sørgede for, at 
pantebrevene blev indført i skyld- og pan- 
teprotokollen.

I vejledningen mangler henvisning til, at 
de kvarternumre, der blev brugt i brand
forsikring og skattelister, senere ligeledes i 
skyld- og panteprotokollerne, også var 
grundlaget for de numre, der fandtes i fol
ketællingslisterne, så der derved er endnu 
en mulighed for jævnførelse.

Det gamle danske kvartersystem var lo
gisk opbygget, det begyndte for enden af 
en hovedgade og fortsatte i den ene side af 
gaden med de nødvendige svinkeærinder i 
form af sidegader for senere at begynde på 
det samme sted i den anden side af gaden.

Det preussiske system er derimod op

stået efter behov, således at det er et sær
syn at se sammenhængende rækker af ar
tikelnumre svarende til numre i en gade.

Arkivarerne er så glade for de grund
bogsakter, der er afleveret til arkivet, og 
det er også rigtigt, at de indeholder et væld 
af oplysninger, men det må ikke glemmes, 
at de ikke efter den tyske borgerlige lovbog 
har nogen funktion, at de var grundbogs
sekretærens kladde, der først efter grund
bogsførerens godkendelse kunne indføres i 
tingbogen og sidst men ikke mindst, at de
res betydning er blevet meget reduceret 
som følge af, at arkivet ved henlæggelse af 
bilag fra de nuværende akter ikke følger 
grundbogsakterne til trods for, at man ved 
omskrivning fra grundbøger til tingbøger 
har benyttet de tyske artikelnumre som 
grundlag for grundbøgernes opbygning i 
løsbladssystemet.

Ud fra et arkivsynspunkt er der ikke 
meget andet end godt at sige om Henning
sens lille bog, men befolkningen har i år
hundreder kæmpet mod det romerretlige 
og med held afværget dette systems ind
trængen i det nordiske retssystem. Hen- 
ningsens bog er alvorlig smittet, for man 
må ingensinde glemme, at dansk kontrakt
ret stadig fastholder, at enhver er pligtig, 
hvad han med hånd, mund eller segl lovet 
og indgået haver, navnlig for de sager, der 
er gået i arkiv.

F. S. Grove-Stephensen

Sønderjylland i tranedans

Lademanns Verdenshistorie. Bind 2: Middelalderen. Bind 3: Renæssancen. Bind 4: In
dustrialismen (hvert bind på 128 sider).

Lademanns Verdenshistorie tager nogle or
dentlige skridt. Efter at man i 1. bind har 
klaret oldtiden, er man i de næste tre bind 
nået op til 1. verdenskrig. Så mangler kun 

det 5. bind om det 20. århundrede, og det 
afsluttende 6. bind med registre og oversig
ter.

Værket gennemføres i en utrolig stram 
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form. Hvert opslag er reserveret el bestemt 
emne. I den øverste trediedel, der går på 
tværs af de to sider, er der en baggrunds
artikel, der ville fylde så meget som halv
anden side i Sønderjysk Månedsskrift.

De nederste to trediedele af opslaget er 
beslaglagt af knap en halv snes billeder 
med tilhørende billedtekster. Billederne er 
meget instruktive, for eksempel med byg
ninger, der er gennemskåret, så man kan se 
den indre struktur.

Undertiden savnes kontakt mellem tekst 
og billedafdeling, som i bind 2 side 47, 
hvor Alhambra berømmes i teksten, men 
savnes blandt illustrationerne. Og ofte 
spænder teksten meget vidt. I bind 3 dæk
ker opslaget side 76-77 således Rusland i 
perioden fra 900 til 1600, og i bind 4, op
slaget side 94-95, får vi USA præsenteret 
fra borgerkrigen 1861-65 til udbruddet af 
1. verdenskrig). Det er jo en temmelig ma
ger orientering om de to stridende stormag
ters baggrund.

Den sammentrængte form præger natur
ligvis også den iøvrigt ret udførlige be

handling af danske emner på verdenshisto
risk baggrund. For at tage et par sønderjy
ske eksempler i bind 4:

Side 52 nævnes, at Slesvig »i al fald til 
Dannevirke« oprindelig havde været en del 
af det danske rige. Hvorfor ikke til Ejde- 
ren?

Samme side anføres, at Christian VIII 
gjorde dansk til retssprog i den del af Sles
vig, hvor det i forvejen var kirke- og under
visningssprog. Korrekt burde der have 
stået: rets- og forvaltningssprog.

Side 107 omtales Pragfredens § 5, som 
ifølge teksten gav indbyggerne i Slesvig ret 
til ved en folkeafstemning at bestemme, 
om de ville tilbage til Danmark. § 5 gav 
imidlertid kun retten til de nordlige distrik
ter af Slesvig. Men Sønderjylland er dog 
med i denne verdenshistorie. Og virkelig 
ros til værket. Det er pædagogisk tilrette
lagt, meget underholdende at læse, og man 
får undervejs en mængde orientering for
æret. Det er fjernsynets stofbehandling 
omplantet til bogform, og det er gjort godt, 

bjs.

Bismarck

Otto von Bismarck: Die Kunst des Möglichen. Herausgegeben von Uwe Greve. 148 sider. 
Husum Druck- und Verlagsgesellschaft.

Den tyske nationalfølelse er halvvejs blevet 
hjemløs. Mens den forgæves søger tilbage 
til det bismarckske Tyskland, prøver den at 
finde erstatning dels i det overstatslige EF, 
dels i de forbundslande, der tilsammen ud
gør den tyske forbundsrepublik. Men hvor
for mistede tyskerne det bismarckske para
dis? Blev grunden allerede lagt under Bis
marck, eller var det blot hans efterfølgere, 
der forvaltede arven slet?

Det er baggrunden for en udgivelse som 
denne, hvori Uwe Greve har samlet en ræk
ke Bismarck-citater, emnemæssigt fordelt 

på en halv snes kapitler. Selv om ingen af 
dem direkte omhandler Danmark, vil den 
betydning, Bismarck fik for Danmarks og 
Sønderjyllands historie, naturligt få en så
dan bog til at kalde på interessen også hos 
danske læsere.

Man tør vel nok tro, at denne tyske stats
mand ikke ville have ladet det komme til to 
verdenskrige, så vidtskuende og mådehol
dende han var i mange retninger. Og alli
gevel sporer man hos ham kimen til falli- 
terne. For eksempel, da han i 1862 frem
hæver, at det ikke er Prøjsens liberalisme, 
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men dets magt, Tyskland ser hen til; ikke 
gennem taler og majoritetsbeslutninger, 
men gennem jern og blod bliver tidens sto
re spørgsmål afgjort, sagde han. Det var 
den vej, Bismarck viste Tyskland.

Foruden en god introduktion har Uwe 
Greve forsynet bogen med en tidstavle, der 
indeholder nogle besynderlige fejl. Om 
Wienerfreden i 1864 oplyses således, at 
Danmark afstod hertugdømmerne til Øst

rig. At Prøjsen her er gledet ud, forskyder 
forståelsen af grundlaget for den følgende 
konflikt med Østrig. Og om Prøjsens freds
aftale med Østrig i Nikolsburg 1866 med
deles fejlagtigt, at Østrig måtte anerkende 
opløsningen af det nordtyske forbund. 
Tværtimod banede aftalen vejen for det 
nordtyske forbund, idet Østrig måtte ak- 
ceptere opløsningen af det hidtil gældende 
tyske forbund.

bjs.

Sottrup sogn

Årsskrift for Sottrup Sogn 1983. Udgivet af Lokalhistorisk Forening for Sottrup Sogn. 
Redigeret af Olav Bonefeld. 96 sider. III. pris 50 kr.

For anden gang har den lokalhistoriske for
ening i Sottrup Sogn udsendt et årsskrift. 
Sidste års publikation var et skrift med 
særdeles læseværdige indlæg, og man var 
spændt på, om man kunne holde den høje 
standard. Det er lykkedes godt.

Skriftet indledes med en artikel af Jens 
Lampe »Rids af Sottrup skoles historie«, 
der giver en god og overskuelig beskrivelse 
af Sottrup skole fra reformationstiden til 
centraliseringen i vore dage, hvor skolen 
under navnet »Nydamskolen« er den eneste 
i sognet. Der fortælles om hertugerne og 
skolen, kirkens mænd og skolen, skolen i 
den tyske tid og skolens lærere indtil 1954.

Rigmor Petersen (f. Hanssen) er fra 
Nørremølle, men bor i København. Meget 
interessant fortæller hun om sin barndom 
på Nørremølle og oplevelser i Snogbæk 
Skole i tiden før den første verdenskrig. 
Artiklen fortæller også om skolens lærere. 
Den kendteste var J. H. Schmidt, senere 
Vojensgaard. Beretningen om en bispevisi- 
tats med biskop Kaftan giver et godt ind
tryk af kirkens tilsyn med skolen. »Faster 
Annas skole« var en lille privat skole i 
hjemmet, hvor elever uden for skoletiden 
samledes for at modtage danskundervis

ning, lære om Danmarks geografi og histo
rie og synge danske sange.

Sandbjergkogebogen hedder en artikel 
af Inge Adriansen. Her fortælles om fundet 
af denne kogebog i Sottrup Kirke og om 
den kvinde, der har samlet og afprøvet op
skrifterne. Der er også en del prøver på 
opskrifter fra kogebogen. Så kan læserne 
(læserinderne) prøve at lave retterne. Flere 
af dem kendes vist ikke mere.

Det er værdifuldt, at begivenheder, der 
er foregået i den nære fortid, fastholdes og 
nedskrives, så de ikke går i glemmebogen. 
Kirkeskibet i Sottrup Kirke er skænket af 
fisker Hans Chr. Hansen i 1955 til minde 
om hans fader, der omkom ved en tragisk 
vådeskudsulykke på Alssund. Olav Bone
feld har i en artikel fortalt om ulykken og 
historien bag skibets (skoleskibet »Dan
mark«) tilblivelse.

Fhv. museumsdirektør Jørgen Paulsen 
skriver om udskiftningen af Snogbæk by
mark 1774-75. Ejerforholdene var indvik
lede, men det er lykkedes forfatteren at 
gøre stoffet overskueligt for læseren. Artik
len slutter med en oversigt over ejerne i 
årene 1775, 1803, 1835 og 1983.

De næste afsnit er erindringer: Pastor 
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Lauritz Nielsen fortæller om tiden som 
præst i Sottrup 1940-76, pastor Chr. Jes
sen, Haderslev, skriver om sit barndoms
hjem i artiklen »Et husmandshjem i tyver
ne«, Frida Lyck fortæller om »Skovfogder
ne i Sottrupskov«, Peter Michelsen om 
»Snogbæk Jagtforening gennem 50 år« og 
Dinne Aagesen Aamand om Lei-slægtsbo- 
gen.

Bogen slutter med en oversigt over be
givenheder i 1982 af Kirsten Dall.

I forbindelse med flere af artiklerne har 
redaktionsudvalget skrevet en præsenta
tion af forfatterne.

Årbogen bringer også meget stof om al
mene sønderjyske forhold, og den kan der
for med stort udbytte også læses af folk, 
der ikke har tilknytning til Sottrup Sogn.

Aage Rasmussen

Hans Iversen og Anna Iversen, f. Sinnbek. (Fo
to Bodewadt, Tønder)

Maria Huusmann, f. Sinnbek (1856-1889). 
(Foto Chr. Schwennsen, Tønder).

Berigtigelse
Billedet ovenover til venstre, som illustre
rede artiklen »En sag om en mark« i Søn
derjysk Månedsskrift maj 1982, var ikke 
det rigtige.

Lærer Peter Iversen, Oksbøl, har med
delt, at fotografiet forestiller hans farfar og 
farmor Hans og Anna Iversen, Kamtrup, 
og ikke som anført i bladet Jens Christian 
og Maria Huusmann, Hjartbro. Af sidst
nævnte findes flere billeder, men af hendes 
mand eksisterer så vidt vides kun en uty
delig kopi af et fotografi.

En nøje sammenligning af disse billeder 
viser, at Peter Iversen har ret. Når man har 
kunnet tage fejl, skyldes det, at de to kvin

der Anna og Maria var søstre. De var født 
på øen Sild og døtre af lærer og degn Ni
colai Sinnbek og hustru Johanna Christia
na f. Edert, hvis far var den fra Harzen 
indvandrede skomager, der er hovedperso
nen i Eduard Ederts roman »Der Schuster 
von Tondern«, som ikke er oversat til 
dansk.

Hans Iversen var født 1859 i Stenderup, 
Nybøl sogn og gift i Tønder 1883 med An
na Sinnbek. Samme år tog han lærereks
amen fra Tønder seminarium. Han var der
efter lærer et par år i Bevtoft og Tiset og 
fra 1887 og til sin død i 1908 lærer og degn 
i Kamtrup, Hygum sogn. Han spillede en 
aktiv rolle i afholdsbevægelsen.

Jens Chr. Houborg
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Zeitschrift

Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, Band 108. 1983.

Som sædvanlig leverer Zeitschrift en diger 
årbog, ialt 450 sider. Også den værdifulde 
afdeling med »Besprechungen und Hinwei
se« er som sædvanlig fyldig, ialt på 130 
sider. Og man skal mærke sig, at en fjer
dedel af samtlige omtaler er afsat til be
handling af danske publikationer. De har 
gennemgående fået en gunstig omtale. Dr. 
Hans-Friedrich Schütt har dog gjort en 
undtagelse med bogen om Eckernforde bys 

historie. Schütts navn er for resten stavet 
på tre forskellige måder i denne årgang.

Artikelafdelingen omfatter ni afhandlin
ger. Danske læsere vil især have udbytte af 
Sigrid Schmidts uddrag af en prøjsisk 
underofficers dagbog fra felttoget i 1864. 
De rummer ikke alene beretninger om den 
militære hverdag, men gengiver også inter
essante iagttagelser og vurderinger af for
holdene i hertugdømmerne og Jylland.

Grænselands-dagbog
VED FR. RUDBECK

SYD FOR GRÆNSEN

1. juni: Flensborg by har ved en officiel 
sammenkomst på rådhuset taget afsked 
med borgmester Dr. Helmut Christensen. 
Provokerende udtalelser i en TV-udsendel- 
se om den sydslesvigske ungdoms identi
tetsproblemer giver ikke mindst nord for 
grænsen anledning til adskillige protester 
og bekymringer.

Oberst H. Erichsen afløser generalmajor 
K. N. Lindhardt som tilsynsførende med 
de danske krigergrave og mindesmærker i 
Sydslesvig.

4. juni: Slesvig-Flensborg amt vil i forbin
delse med restaureringsarbejdet på Dane- 
virke på fire steder lade opstille en mini
model af hele Danevirkekomplekset.

I Flensborg nedlægges grundstenen til 
18 beskyttede boliger ved Dansk Alder
domshjem.

5. juni: De sydslesvigske danske årsmøder 
afsluttes, efter at der dagene forud er holdt 
47 aftenmøder og tre velbesøgte frilufts- 
møder i Flensborg, Slesvig og Tønning.

Der regnes med ialt 18.000 deltagere på 
møderne, som blev overværet af seks dan
ske ministre og en række folketingsmed
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lemmer foruden repræsentanter for For
eningen Norden.

6. juni: Kultusministeriet i Kiel vil som føl
ge af elevnedgangen nedlægge 305 lærer
embeder af ialt 18.205 indenfor de forskel
lige skoleformer. Klassekvotienten er fal
det fra 24,9 til 21,6 elever.

9. juni: Tidligere byrådsmedlem i Flens
borg W. L. Christiansen opfordrer til en 
bedre arbejdsfordeling indenfor de danske 
organisationer, hvor der ofte er for langt 
fra toppen til disse organisationers egentli
ge basis.

Med et gennemsnitligt deltagerantal på 
12,7 kursister er den danske voksenunder
visning i Sydslesvig godt med og står bedre 
end den tilsvarende tyske. Kursusdeltager
ne har selv bidraget med 106.206 DM til 
•undervisningen, mens de tyske tilskud er 
på 112.652 DM.

10. juni: Kommunerådet i Skaleby i Angel 
afviser et af SPD støttet forslag om tilskud 
til dansk elevkørsel. Der henvises til, at lan
det som helhed har forøget tilskudene til 
det danske skolevæsen.

Nordfrislands amtsråd vil fra 1984 be
regne samme tilskud til amtets danske bør
nehaver som til de tyske.

Sydslesvigsk Forening i Flensborg amt 
kan med 3756 medlemmer melde om et 
stabilt medlemstal.

Med nedlæggelse af 137 virksomheder 
indenfor Flensborg Industri- og Handels
kammers område i 1982 har man nået det 
hidtil højeste tal siden krigen. De beståen
de virksomheders kapacitet udnyttes kun 
fra 60 til 70 pct. fremgår det af årsberet
ningen. Der ses dog lysere på det kommen
de år. Kammeret opfordrer samtidig til 
bygning af Storebæltsbroen som en EF- 
opgave.

Firmaer i Flensborg, der er engageret i 
grænsehandelen har som følge af krisen i 

Danmark mærket en omsætningsnedgang 
på 10 pct. Industri- og Handelskammeret 
advarer derfor mod etableringen af flere 
supermarkeder i Flensborgs periferi.

11. juni: Sydslesvigsk Forening i Flensborg 
amt valgte afdelingsleder Helmut Lother, 
Oversø, til amtsformand; han afløser den 
på grund af sygdom fratrådte Günter We
ber. På amtsgeneralforsamlingen rettes en 
opfordring til SSV om at engagere sig me
re i arbejdet for de arbejdsløse. Der rejses 
også krav om i højere grad at holde SSF’s 
og SSV’s arbejde adskilt og arbejde med 
egen bestyrelse og særskilt generalforsam
ling.

I forbindelse med de fortsatte udgrav
ninger ved Danevirke er yderligere en del 
af en stor vikingelandsby kommet til syne. 
Desuden er der fundet portfundamenter 
ved den historiske »Viglesdor« ved Røde
kro.

Duborgskolen dimitterer i år 79 studen
ter og 71 realister.

Efter flytning af de nye realklasser til 
Mørvig, vil skolens elevtal i det nye skoleår 
blive på 960, der undervises af 82 lærere.

Flensborgs havn skal helt omstrukture
res, og i stedet for industri vil man fremti
dig satse mere på lystsejlads.

12. juni: Med talrige koncerter, udstillin
ger, idræts- og folkefester gennemføres 
årets Slesvig-Holsten-dag. Slesvigholste- 
nerne beviste på dagen, at de også kan syn
ge, siger formanden for Schleswig-Holstei
nischer Heimatbund, Werner Schmidt.

13. juni: To trediedele af indbyggerne i de 
fire nordtyske forbundslande kan endnu 
forstå plattysk, men antallet af dem, der 
taler sproget, er væsentlig ringere, siger 
formanden for Institut for det nedertyske 
sprog, professor Dieter Stellmacher.

I Nibøl åbnes en udstilling af den frisi
ske maler Karl Ludwig Jessens arbejder.
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15. juni: Landsplanlægningskontoret fin
der, at Flensborg endnu er for »provinciel« 
med sit varetilbud, og at det ikke svarer til 
et overcentrums standard.

16. juni: De unge frisere er på vagt over for 
de danske skolers og organisationers forsøg 
på en »fordanskning«. Friserne ønsker kun 
hjælp til bevarelse af deres frisiske egenart, 
understregede de ved en sammenkomst i 
Nørre Haksted, hvor repræsentanter for 
Foriining for nationale Friiske deltog. Fri
serne ønsker at betragtes som selvstændigt 
mindretal.

Ungdomsvelfærdsudvalget i Flensborg 
by indstiller, at man forhøjer tilskudene til 
de uafhængige institutioner, der driver bør
nehaver. Samtidig skal også forældrebidra- 
get forhøjes.

15. juni: I Kiel indledes forhandlinger mel
lem landsregeringen og repræsentanter for 
det danske mindretal om en nyordning af 
støtten til det danske mindretalsarbejde.

16. juni: En enig landdag støttede et 
SSV-forslag om oprettelse af forsknings- 
og undervisningsinstitutionen »Maritim 
teknologi« i Flensborg.

Elevtallet i de offentlige skoler i Sles- 
vig-Holsten er på et år faldet fra 530.000 
til 516.000 og er dermed nået ned til ni
veauet i 1972/73.

17. juni: Sydslesvigsk Forening og Forii
ning for nationale Friiske har i det forløbne 
år samlet ialt 77.750 deltagere til 1834 
møder og arrangementer. Antallet af mø
der er steget med 218, mens deltagerantal
let steg med 5341. Musikaftener og anden 
kunstnerisk underholdning samlede 3488 
deltagere.

På Sydslesvigsk Forenings styrelsesmø
de oplyses, at SSF intet har at indvende 
imod, at de danske årsmøder i 1984 falder 
sammen med den tyske Slesvig-Holsten- 

dag. Som ny amtssekretær i Rendsborg- 
Egernførde amt ansættes Fr. Thomsen.

24. juni: Den gamle kommandantbolig i 
Rendsborg skal underkastes en gennemgri
bende restaurering.

Udgravningerne ved Danevirke bekræf
ter, at Valdemar den Stores teglstensmur 
endte ved Rødekro.

25. juni: Flensborgs indbyggertal er stadig 
dalende og efter sidste opgørelse nu på 
86.724.

28. juni: SSV’s landsformand skoleinspek
tør Gerhard Wehlitz udmærkes med For
bundsrepublikkens fortjenstmedalje for sin 
mangeårige indsats i det danske mindretal.

29. juni: Øen Sild anmoder indtrængende 
landsregeringen om hjælp til kystsikrings
arbejder, der skal sikre øens fortsatte eksi
stens.

1. juli: ialt 141 elever fra Sydslesvig besø
ger ifølge Danmarks Statistik skoler i Dan
mark, heraf 89 på efterskoler og 44 på høj
skoler, mens 7 elever besøger faglige skoler 
og 1 elev er på husholdningsskole.

2. juli: Socialdemokratiet på Nordstrand 
har i modsætning til partiet på landsbasis 
opgivet sin modstand imod en inddigning 
af Nordstrandbugten. En af overforvalt
ningsretten i Lüneburg afsagt kendelse om 
byggestop er ophævet. Landbrugsminister 
Günter Flessner erklærer sig tilfreds med 
denne afgørelse.

6. juli: Landdagsvicepræsident Kurt Ha
mer bebrejder i et læserbrev i Der 
Nordschleswiger redaktøren, at han ikke 
allerede i ministerpræsident Gerhard Stol- 

267



tenbergs regeringstid påtalte landsregerin
gens tilbageholdenhed overfor tilskud til 
det danske mindretal, mens han nu i høje 
toner roser Barschel-regeringen for, hvad 
der allerede tidligere burde være gjort.

På trods af en almindelig tilbagegang i 
industrialiseringen og i antallet af industri
beskæftigede kan Flensborg fortsat opret
holde sin position som det dominerende 
tyngdepunkt ikke alene i landsdelen Sles
vig men i hele området under Flensborg 
Industri- og Handelskammer. Antallet af 
beskæftigede i virksomheder med over 10 
ansatte faldt siden 1981 fra 9460 til 8890. 
I nabokredsen Ditmarsken noteres en væ
sentlig større tilbagegang. Byggeindustrien 
præges derimod stadig af alvorlige krisetil
stande.

7. juli: Landsregeringen i Kiel vil bidrage 
med halvdelen af byggeomkostningerne til 
et nyt fagskolecenter i Flensborg.

8. juli: Til ombygning af det danske for
samlingshus i Langsted har Sydslesvigsk 
Forening af ministerpræsidentens særlige 
fond modtaget 10.000 kr.

9. juli: Ministerpræsident dr. Uwe Bar
schel understreger i en artikel i Flensbur
ger Tageblatt betydningen af grænselan
dets to mindretal, og den fortsatte støtte, 
der ydes, er så storstilet, at mange af Eu
ropas mindretal kan være misundelige.

12. juli: I det første halvår af 1983 er 202 
nye firmaer indført i handelsregistret in
denfor Flensborg Industri- og Handels
kammers område. Det er en stigning på 6,3 
pct. i forhold til 1982, da der noteredes et 
fald på 6 pct. fra 1981. Ialt er der i IHK- 
området registreret 5847 firmaer i handels
registret, og det samlede antal IHK-med- 
lemmer eller selvstændigt næringsdrivende 
andrager p.t. 20.544.

I Holtsø kommune i Jernved afviser 

CDU-flertallet, at betale et kørselstilskud 
på 168 DM til danske skoleelever, hvilket 
fik SPD-fraktionen til at tale om intoleran
ce overfor det danske mindretal.

75. juli: Til landbrugsfremmende formål 
især under Program Nord er der i Sydsles
vig anvendt ialt 1,85 milliarder DM. 
620.000 ha eller ca. 40 pct. af landområdet 
modtager støtte. Der er dog stadig ifølge 
landbrugsminister Flessner 160.000 ha, 
der skal gennemgå grundforbedringer.

Landdagsmand Karl Otto Meyer støtter 
et SPD-andragende i landdagen, der ven
der sig imod nedlæggelse af flere jernbane
strækninger ud fra den motivering, at 
strukturelt dårligt stillede egne gennem ta
bet af banen stilles endnu dårligere.

19. juli: En analyse foretaget af Flensborgs 
statistiske kontor om forbundsdagsvalget 
viser tydeligt, at SPD i stort tal har fået 
SSV’s stemmer. Om landdagsvalget oply
ses, at SSV i Flensborg står stærkest i 
Flensborg nord, men også i bymidten og i 
Engelsby står SSV relativt stærkt.

Biblioteksvæsnet i Flensborg ligger på et 
meget højt niveau. Uden at Dansk Central
bibliotek er medregnet står der i Flensborg 
299 biblioteksenheder til rådighed pr. 100 
indbygger, og byen ligger dermed væsent
ligt højere end tyske byer med et tilsvaren
de indbyggertal. Det samlede tyske udlån 
lå på 320.791 bind i 1981. Hertil skal så 
lægges Dansk Centralbiblioteks udlån på 
107.022 i samme år.

19. juli: Den 100-årige vindmølle i Svens- 
by i Angel genindvies efter en omfattende 
restaurering.

20. juli: Der startes en protestaktion mod 
det planlagte Eros-Center ved Flensborg 
havn. Damerne i Oluf Samsons Gang op
fordrer til folkeafstemning om nedlæggelse 
af deres gade.
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22. juli: 1 ca. 40 almendannende skoler 
særlig i det nordlige Slesvig-Holsten gives 
dansk-undervisning, og et lærebogsmate
riale er udarbejdet til hoved- og realskoler.

22. juli: Den tyske EF-kommissær Karl- 
Heinz Narjes kritiserer det grænseover
skridende dansk-tyske samarbejde under 
henvisning til, at væsentlig større resultater 
er opnået i andre indre-europæiske grænse
områder.

Hos statsadvokaten i Flensborg ligger 
endnu 100 sager vedrørende forbrydelser i 
nazitiden, som dog næppe kan ventes at 
blive afsluttet.

25. juli: Ved en højtidelighed på Flensborg 
gamle kirkegård mindes man 133 årsdagen 
for Istedslaget. Dagbladet Politiken mener 
at vide, at Istedløven skal gives tilbage til 
Flensborg i forbindelse med byjubilæet næ
ste år.

26. juli: På Christianslyst mødes 75 unge 
fra de nordiske lande til Nordisk Ung
domsuge.

Til restaurering af facaden på Paluda- 
nushuset i Frederiksstad har Sydslesvigsk 
Forening fået 144.000 kr. i tilskud fra de 
slesvigholstenske fredningsmyndigheder 
og 54.000 kr. fra ministerpræsidentens dis
positionsfond.

I. C. Møller-fonden også kaldt »De små 
glæders fond« kunne sidste år uddele op
muntringspræmier på mellem 180 og 1080 
kr. til 1365 personer i Sydslesvig.

27. juli: Tidsskriftet »Slesvigland« er 100 
år for sent på vej, mener bibliotekslektor 
dr. Johann Runge. Men der findes i dag et 
alsidigt behov for at lære den slesvigske 
historie at kende, og det berettiger bladets 
tilstedeværelse.

29. juli: »Dronningehøj« i Skovby ved Sles
vig, hvor dronning Thyra i følge sagnet lod 

en påtrængende tysk bejler halshugge og 
begrave, har fået en skiltning, der viser hen 
til mindestedet.

30. juli: Med 170 storke i landskabet Sta
belholm skønnes storkebalancen at være 
nogenlunde genoprettet. I Bergenhusen er 
oprettet en central, hvor tilskadekomne 
storke behandles.

NORD FOR GRÆNSEN

1. juni: Med en stor annonce i sønderjysk 
dialekt gør de tyske institutioner i Åbenrå 
opmærksom på deres eksistens og peger på, 
at her behøver man ikke stå i kø for at få 
plads.

Frk. Birgitte Balslev, der i 32 år har væ
ret bestyrer på Hvilehjemmet Bennetgaard 
i Københoved, afløses af fru Mettelene 
Bjerre, tidligere Kappel.

Radiorådets forretningsudvalg indstiller 
med stort flertal, at Haderslev får det kom
mende TV-Syd. Ialt har 13 kommuner til
budt at stille faciliteter til rådighed.

Takket være et betydeligt tilskud fra 
Sønderjyllands amt kunne Den nordsles
vigske Kvindeforening klare de store eks
traordinære udgifter ved Hvilehjemmet på 
Rømø, oplyser formanden fru Mette Julius 
på foreningens generalforsamling i Ager
skov.

2. juni: Finansudvalget har givet grønt lys 
for oprettelse af det tyske mindretalssekre
tariat i København. Der ydes 75.000 kr. til 
indretningen og 265.000 kr. til den løbende 
drift.

På den tyske Borgerforenings general
forsamling i Haderslev udtales der bitter
hed over, at der er betalt store kommunale 
tilskud til danskhedens højborg »Harmo
nien«, mens der intet kunne falde af til det 
tyske samlingssted, der har svære økono
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miske problemer.

3. juni: Landsarkivet i Åbenrå fejrer sit 50 
års jubilæum. I en tale foreslår professor 
Troels Fink ansættelse af en lokalhistorisk 
konsulent med speciel tilknytning til Histo
riske Samlinger for Sønderjylland.

4. juni: Efter 65 års virke må afdelingen i 
Branderup af Danske sønderjyske Krigs
deltagere give op. Der er kun et medlem 
tilbage.

Det er 200 år siden, en indvandret rus
sisk parykmager i Christiansfeld startede 
den honningkageproduktion, der siden har 
gjort byen berømt.

Institut for Grænseregionsforskning i 
Åbenrå, der efterhånden led af pladsman
gel, kan herefter samle alle sine aktiviteter 
i en bygning i Persillegade i Åbenrå.

Den nyvalgte formand for den tyske sko
le- og sprogforening i Nordslesvig, gårdejer 
Andreas Bucka, mener, at de tyske institu
tioner bør være åben for alle, der ønsker 
forbindelse til det tyske sprog. Enkelte ty
ske børnehavers vanskeligheder kan måske 
løses ved at bevare børnehaverne som lege
stuer. Men der må lægges øget tryk på po
litikerne for at bevare støtten til de tyske 
børnehaver.

Den tyske privatskole i Felsted, der i øje
blikket har 19 elever, fejrer sit 50 års ju
bilæum.

6. junz.Kommunalbestyrelsen i Skærbæk 
afviser at give en hensigtserklæring til det 
tyske mindretal under henvisning til, at der 
gælder samme ensartede regler for alle i 
kommunen, og det tyske mindretal derfor 
ikke kan kræve særbehandling.

Det er ikke på tale at opløse foreningen 
Danske sønderjyske Krigsdeltagere, siger 
medlem af DSK’s hovedstyrelse Johs. 
Tjørnelund, Nr. Løgum. Foreningen tæller 
stadig ca. 325 medlemmer i landsdelen.

Ved en reception tages der officielt af

sked med den tyske konsul i Åbenrå Heinz 
Meier, der er forflyttet til Portugal.

10. juni: I anledning af Danfoss’ 50-års ju
bilæum vil koncernen etablere et datatek
nisk center i Sønderborg for et beløb på 10 
mill. kr.

Deutsche Selbsthilfe har med 105 lå
neandragender til en samlet sum på 
1.289.000 kr., hvoraf 82 til et beløb på 
804.000 kr. blev bevilget, nået sit hidtil 
højeste tal på låneandragender. Ialt 255 
nordslesvigere har fået lån fra Selbsthilfe, 
der tæller 1479 medlemmer.

77. juni: Planer om at dele Åbenrå i to 
kirkedistrikter ved oprettelse af et selv
stændigt Skt. Jørgens sogn vil virke øde
læggende på det tyske menighedsliv, der 
mest føler sig knyttet til Skt. Nicolaj kirke, 
mener det tyske menighedsråds medlem
mer i Åbenrå.

Ministerpræsident dr. Uwe Barschel 
overrækker Slesvig-Holstens fortjenstme
dalje til formanden for Bund deutscher 
Nordschleswiger, Gerhard Schmidt.

72. juni: Med 3750 besøgende afvikles det 
tyske mindretals Knivsbjergfest.

14. juni: Dansk Røde Kors har planer om 
at overtage Frøslevlejren og gennemføre en 
restaurering, der forventes at løbe op i 12 
mill. kr. Der skal siden indrettes både et 
kursuscenter og en efterskole i lejren.

75. juni: Radio Syd vil fortsat producere 
TV-programmer med eget mandskab, men 
afviser ikke et samarbejde med det nye 
TV-Syd i Haderslev, skriver programchef 
Frode Kristoffersen i Jydske Tidende.

16. juni: Sønderjydsk Skoleforening, der 
tæller 8480 medlemmer, har i det sidste 
regnskabsår ydet 133.000 kr. i elevstøtte. 
Ialt er der ydet støtte til 1242 elever på 
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efterskoler og 125 elever på andre skoler. 
Formanden, fhv. borgmester Svend Chri
stensen, oplyser, at der tegner sig et stigen
de behov for elevstøtte.

23. juni: Nis-Edwin List Petersen, Knivs
bjerg, vælges som ny formand for Bund 
deutscher Nordschleswigers kulturudvalg.

Købmand Klaus Jensen, Haderslev, skal 
herefter være særlig sagsbehandler for bør
nehaveanliggender under den tyske skole- 
og sprogforening.

Flensborg Fjord-kommissionen kan intet 
stille op før 1991 mod fjordbådenes 
affaldsudtømning. Østersøens miljøregler 
gælder ikke for fjorden.

27. juni: Folketingsmedlem Johs. Burg
dorf, Brændstrup, er død 66 år gammel. I 
Folketinget efterfølges han af major Kaj 
Ikast, Gram.

1. juli: Danfoss har eksisteret i 50 år.
Bov kommune vil bidrage med 9 mill. kr. 

til istandsættelsen af Frøslev-lejren men 
forventer, at staten vil yde sin andel, så 
lejren bevares i sin nuværende udstræk
ning.

I Ny bøl på Sundeved genopsættes den 
prøjsiske ørn over det tyske mindesmærke 
over faldne tyske soldater i 1864 igen; den 
blev fjernet i 1945 og har siden ligget be
gravet i jorden. Der Nordschleswiger be
tegner denne begivenhed som et smukt ud
tryk for en tolerance, man ikke kunne have 
drømt om for ti år siden.

2. juli: Sønderjysk Skoleforening har siden 
sin oprettelse i 1892 ydet støtte til 26.444 
elever fra Nordslesvig. Sønderjydsk Skole
forenings medlemstal er på 8480, heraf 
926 i København; langt størsteparten fin
des i Nordslesvig.

Informationschef Ferdinand Selberg, 

Bund deutscher Nordschleswiger, skriver i 
et læserindlæg, at Flensborg Avis’ henvis
ning til den danske lovgivning, som tilgo
deser mindretallet, ikke i alle tilfælde slår 
til. Der er forskel på fortolkningen fra kom
mune til kommune. F.eks. kan 8 tyske bør
nehaver ikke få en overenskomst med kom
munen, skønt disse børnehaver har bestået 
i over 20 år.

Med istandsættelsen af facaden på 
»Drøhses hus« fra 1672 i Storegade i Tøn
der har byen fået en ny perle i bymidten. 
Den gennemgribende restaurering af huset 
ventes dog først afsluttet i 1985.

3. juli: Fhv. amtsborgmester Erik Jessen 
skriver i Jydske Tidende, at det er et for
nuftigt svar, Sønderjyllands amtsråd har 
givet på det tyske mindretals ønske om en 
ligestillingserklæring. Fra dansk kommu
nal side skal vi nok huske, skriver Erik Jes
sen, at der ikke altid vil kunne opstilles helt 
de samme detailregler for det mere spredt 
boende tyske mindretal, men fornuftige 
forhandlinger, en rimelig hensyntagen og 
den gode vilje kan nok løse også disse pro
blemer på en rimelig måde.

5. juli: Sønderjyllands Erhvervsråd peger 
i sin årsberetning på, at færre indbyggere 
i landsdelen giver byggebranchen proble
mer.

Med et tilsagn om, at der fra det tyske 
mindretals side stilles 153.000 kr. til rådig
hed, kan de tyske daginstitutioner i Tinglev 
kommune, i Rens, Lendemark og Ravsted 
fortsætte til 1984.

6. juli: Mens et socialdemokratisk byråds
medlem i Løgumkloster fandt, at det tyske 
ønske om en ligeretserklæring var skudt 
langt over målet, erklærede også det tyske 
medlem Hans Jürgen Schmidt Meyer, at 
en sådan resolution ikke hørte hjemme i 
grænselandet. I Løgumkloster kommune 
har der aldrig været vanskeligheder.
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En af den hjemmetyske naziforlids ko
ryfæer, en tid »Fører« for et særligt tysk 
nazistisk parti, overløjtnant Peter Larsen, 
Skovby, døde 90 år gammel.

En befæstet storgård, der har ligget ved 
Tovskovvad bro i Oksenvad sogn, er blevet 
stedfæstet. Et voldanlæg er tidsfæstet til 
1300-tallet.

7. juli: Kommuneforeningen i Sønderjyl
lands amt svarer på det tyske mindretals 
ønske om en ligeretserklæring: »Vi vil fort
sat behandle jer som alle andre.«

8. juli: Amtsrådsmedlem Hermann Heil 
finder ikke Kommuneforeningens svar til
fredsstillende. Det skulle have været poin
teret, at kommunerne og kommuneforenin
gen vil behandle mindretallet i lovgivnin
gens ånd. Det var at vente, at amt og kom
muner ville afspise det tyske mindretal 
med uforpligtende ord, men ingen tænker 
på den bølge af sympati, der blev tilkende
givet efter Flensborg bys tilsvarende erklæ
ring til det danske mindretal, skriver Der 
Nordschleswiger, og slutter med: Men det 
er måske noget helt andet.

12. juli: På et område på Hjemsted banke 
ved Skærbæk, hvor der er fundet boliger, 
værksteder og begravelser, der går 2000 år 
tilbage i tiden, rejses nu et nyt parcelhus
kvarter.

Omkørselsvejen ved Haderslev passeres 
dagligt af 22.600 biler og er dermed den 
mest befærdede vejstrækning i Sønderjyl
lands amt.

14. juli: Ved Hammelev er fundet rester af 
en tysk Messerschmidt-jager, som blev 
skudt ned i marts 1945. Piloten identifice
res som oversergent Wilhelm Mink.

16. juli: Der skal snarest sættes en stopper 
for den fortsatte forurening af Flensborg 
fjord, og spørgsmålet skal ikke udskydes til 

Østersø-konferencen i 1984, mener miljø
minister Chr. Christensen.

22. juli: Der findes ialt over 90 tyske fad
derskaber for tyske mindretalsinstitutioner 
i Nordslesvig, oplyser Det slesvigholsten- 
ske Hjemstavnsforbund, under hvilket fad
derskabsarbejdet sorterer.

Der Nordschleswiger opfordrer i en le
der til i forbindelse med restaureringer i 
Frøslevmuseet også at indrette et minde
museum for Fårhuslejren efter 1945.

23. juli: Ved Christiansfeld er rejst et nyt 
kapel over graven for kammerherreinde 
Christine Frederica von Holstein.

27. juli: Flensborg Avis tager i en leder 
skarp afstand fra ønsket fremsat i Der 
Nordschleswiger om også at mindes Får
huslejren.

28. juli: Det kostede i 1982 netto 7 mill. kr. 
at drive Det sønderjyske Landsbibliotek i 
Åbenrå. Udlånstallet var sidste år 476.266 
bind, hvilket nærmest er en fordobling si
den 1973/74.

29. juli: Der Nordschleswigers lokalredak
tør i Haderslev Margrit Benecke afløser 
redaktør Jørgen Detlefsen ved NDR med 
grænselandsopgaver som særligt arbejds
område.

Fjorten marinefartøjer fra Norge, Sveri
ge, Finland og Danmark med ialt 211 ka
detter besøger Sønderborg i forbindelse 
med Det nordiske Kadet-idrætsstævne.

30. juli: Ved kransenedlæggelse i Tønder 
og København mindes 100 års dagen for 
direktør Martin Hammerichs fødsel.

Skal Istedløven tilbage til Flensborg, 
bør man benytte lejligheden til at opsætte 
en mindetavle på Dybbøl, hvor det i 1945 
bortsprængte tyske monument har stået, 
mener fhv. generalsekretær Rudolf Stehr.
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Boghandel

Alt i kontorudstyr
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Telt (04) 5412 26

Læs Grænseforeningens blad

GRÆNSEN

VI har altid det bedste af den nye 
og den ældre litteratur 
p& hylderne

Haderelev - TIL 52 25 71

Ladelund 
Landbrugs og Malkerlskola

Brørup station

Fire numre om året: 20 kr.
Bestilles hos 
Grænseforeningen, 
Peder Skrams gade 5, 
1054 København K.
Tlf. (01) 11 30 63

Bi lokal bank 
har mange fordele 

-derfor 

SYDBANK W

Jydernes 
egen 
kreditforening...

JYLLANDS 
KREDITFORENING

BOGTRYK . OFFSET . BOGBIND

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

6100 HADERSLEV Astrupvej 13 
Tlf. (04)62 70 00

6950 RINGKØBING: Herningvej 3
Tit. (07)32 01 11

8800 VIBORG: Scl. Mathiasgade 1-3
Tlf. (06) 62 33 33

9100 AALBORG: Boulevarden 43
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IDRÆTSHØJSKOLEN 
I SØNDERBORG 

Højskole med lederuddanr else I 
gymnastik, boldspil, atletik og 
svømning.
Sommerkursus for kvinder og 
mænd 3. maj-28. juli.
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Korte kursus juni-november.

Løgumkloster Højskole, 6240 Løgumkloster
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