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Det er sjældent, at der dukker nye dokumenter op fra dansk
middelalder. Haderslev Museum og Haderslev Byhistoriske
Arkiv har imidlertid for nylig erhvervet en vedtægtssamling,
en såkaldt skrå, fra Haderslev smedelaug. Ph.D. Lars Bisgaard, Odense, fortæller her om smedelauget i middelalde
ren på baggrund af skråen.
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En af de store begivenheder for Dansk Kirke i Sydslesvig i det
forgangne år var overtagelsen af Helligåndskirken i Flens
borg. Provst Viggo Jacobsen, Hensborg, fortæller om den
store festdag.

Abonnementspris
145 kr. årligt ind. moms
og forsendelse.

Enkeltnumre 20 kr. pr. stk.
Farvelagte eller udvidede
enkeltnumre 25 kr. pr. stk.
Ekspedition:
Haderslevvej 45
6200 Aabenraa
tlf. 74 62 46 83.
Kontortid ma.-to. kl. 9-14.
Redaktion:
Kim Furdal (ansv.)
Institut for
sønderjysk Lokalhistorie
6200 Aabenraa

Lennart Madsen
Haderslev Museum
6100 Haderslev
Carsten Porskrog Rasmussen
Fredenshøj 28
6200 Aabenraa

© Sønderjysk Månedsskrift
og forfatterne
Sats/montage: Aabenraa Fotosats ApS
Tryk: Winds Bogtrykkeri A/S,
Haderslev

\__ _________ 7
226

Rundemølles historie.................................................................

239

Rundemølle i bunden af Genner Bugt var i århundreder en
stor og driftig mølle. Igennem en årrække forfaldt bygninger
ne, men her på det seneste er møllen blevet genrejst. Erling
Madsen fra Løjt lokalhistoriske Forening fortæller her om
møllens lange historie.
Set og sket i grænselandet. Grænselandskronik...................
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April kvartal bød på afstemning om Amsterdamtraktaten,
åbning af et nyt kunstmuseum i Aabenraa og debat om et nyt
kunstværk i Tønder. Redaktør Eskild Bram har læst de lokale
aviser og gengiver en række små og store begivenheder fra
grænselandet.
Det sker - på de nordslesvigske museer..................................
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Haderslev Smedelaug, hvis middelalderlige skrå fornylig
dukkede op på en auktion i Holland, har i det halve årtusin
de, det har eksisteret, gennemgået en for håndværkerlaug
typisk udvikling. Museumsinspektør Lennart S. Madsen skil
drer smedelaugets historie.

Forsidebilledet:
Pd Haderslev Museum opbevares en del af degenstande, der er knyttet
til Haderslev Sniedelaugs historie: Laugsladen, laugskruset, skaffer
stokken, velkomsten samt laugets fane. Foto: Metha Andersen, Hader
slev.
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Haderslevs smede i middelalderen
Af LARS BISGAARD

/ efteråret 1997 fik Haderslev Byhistoriske
Arkiv og Haderslev Museum fra flere sider
et tip om, at et middelalderligt dokument fra
Haderslev ville komme på auktion i Holland.
Da det viste sig at være Haderslev Smedelaugs originale middelalderlige skrå, var der
ingen tvivl om, at det matte vende tilbage til
byen. Takket være økonomisk bistand fra
Haderslev Kommune og Statens Museums
nævn lykkedes det at erhverve klenodiet, ef
ter at det dog først havde været en omvej
over en privat samler i London. Den gamle
tekst blev dechifreret og oversat til moderne
dansk af lektor, dr.phil. Bjørn Poulsen. I det
følgende sætter historikeren, Ph.D. Lars Bisgaard, skråen ind i en sammenhæng og rid
ser perspektiverne i det nyfundne middelal
derdokument op.
Det hører til sjældenhederne, at der duk
ker nye dokumenter fra middelalderen
op i Danmark. Det er ikke desto mindre,
hvad der er sket for Haderslevs ved
kommende. Det drejer sig om en ved
tægtssamling for byens smede med hele
36 paragraffer eller statutter. Den er skre
vet på dansk, i sig selv en interessant
kendsgerning, og er udstedt af byens to
borgmestre Jørgen Anckersen og Poul
Matsen samt hele Haderslevs råd.
En sådan vedtægtssamling for hånd
værkere kaldtes i middelalderen en skrå.
Denne term er blevet hængende, fordi
laugene efter reformationen også benyt
tede sig af den. Navnets betydning er
man ikke klar over, og i dag støder man
kun på termen indirekte. Det er i glosen
»skråsikker«, som taget bogstaveligt må
betyde, at man kan lovene til punkt og
prikke.
Den nyfundne skrå er lykkeligvis da
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 9-98

teret, og dermed spares vi for en masse
problemer. Den stammer fra »aer efther
gudssons byrdh ffemtanhundrethe på
theß eluete«, dvs. 1511 efter Guds søns
fødsel. Datoen er angivet ved brug af en
festdag, som det protestantiske Danmark
ikke længere holder. Det er fejringen af
Jomfru Marias fødsel, som falder den 8.
september. 11511 var denne dag en man-

Skraen består af 10 pergamentsider indbundet i
træplader betrukket med alungarvet fdreskind.
Bindet er farvet med »kernes«, et farvestof ud
vundet af en sydeuropæisk skjoldluseart. På bin
dets inderside er klistret et stykke af et ituskdret
juridisk dokument. Her ses bogens bagside med
det bevarede spænde og nederst hullet, hvori byen
segl har siddet. Foto: C. Krassél, Haderslev Mu
seum.
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dag, og det passer helt med, at skråen er
udstedt »loerdag Nest ffor wor ffruwe
dagh Nativitate«, altså den 6. septem
ber.

Haderslev og hertugen
Med fundet af den nye smedevedtægt
kan Haderslev fordoble sin samling af
skråer fra middelalderen. Kun en enkelt
har hidtil været kendt, og den kom fra
byens købmænd. Deres skrå er desvær
re uden datering, fordi den kun er et
udkast til vedtægt, men man regner med,
at den stammer fra tiden omkring 1500,
måske lidt ind i det nye århundrede.
Under alle omstændigheder er skråen
fra før 1530, for håndskriftet, som skråen
er overleveret i, stammer fra dette år.
Det gør købmændenes og smedenes
skråer stort set jævnaldrende.
Men vi kan formodentlig gå et skridt
videre. Udkastet til købmændenes skrå
ser ud til at komme fra hertugens arkiv.
Dette er vigtigt, for hertugen er også
nævnt i den ny fundne smedeskrå. Det
hedder heri, at smedenes nye skrå aflø
ser en ældre, som hertugen ikke længere
ville godkende. Den gamle smedeskrå
stammede fra den tid, da Eggerd Heine
sen var borgmester (omtalt 1463 og igen
i 1483). Denne nye viden gør med ét
smedenes organisation betragteligt æl
dre, end vi hidtil har vidst. Deres hidtil
ældst kendte skrå er fra 1647, men nu
kan man pludselig rykke dette godt og
vel 150 år tilbage og vise, at den har haft
mindst to forgængere. Dette er i sig selv
et vigtigt resultat. Et andet resultat er, at
vi med den nye smedeskrå kan sandsyn
liggøre, at den udaterede købmandsskrå
på samme måde som smedenes skrå er
fra tiden omkring 1509-11.
Man har ikke tidligere været klar over,
at hertug Frederik har prøvet at kontrol
lere håndværker- og købmandsgilderne
i det sønderjyske, men det falder helt i
tråd med, hvad der skete i kongeriget på
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samme tid. Her sad Kong Hans på tro
nen, og han havde i 1507 kastet sig ud i
et rivegilde med skomagergilderne og
under ét ophævet dem. Ville de fortsat
have lov at eksistere, måtte gilderne hver
og ét sende deres vedtægter til godken
delse hos kongen. Det gjorde de så, og
hovedparten af de kendte, danske sko
magerskråer stammer følgelig fra årene
1508-11. Set i det lys stod hertugens ind
greb ikke alene: der var så at sige præce
dens for det.
Fra året 1509 er der endvidere overle
veret en brevveksling mellem hertugen
og Haderslev by, som udtrykker stor
uenighed parterne imellem. Baggrunden
er svær at få hold på, da ingen er synder
lig præcise i deres udtryksmåde. Det gør
det ikke lettere, at det vigtigste brev er
fyldt med lakuner. Så meget står dog
klart, at Haderslev by har tilbageholdt
fremmede handlende, ja endog fængslet
disse. Dette er hertug Frederik (den se
nere danske konge Frederik I) utilfreds
med, for, som han skriver, skader det
handelen mellem Haderslev og ham.
Han beordrer derfor straks frigivelse af
de tilfangetagne. Vi ved ikke, hvordan
striden endte, men en udløber heraf kun
ne være, at hertugen har ønsket at få
købmændenes og håndværkernes skrå
er til gennemsyn. Disse erhvervsgilder
var i høj grad med til at regulere hande
len i Haderslev, og som sådan må de
have været part i striden.
Ser man nærmere på købmændenes
og smedenes vedtægter, er de også i ind
holdet sammenfaldende. Der er for beg
ge parter tale om regler, der skal klargø
re forholdet til bystyret og til kunderne.
Dertil føjer sig en række kriterier for
medlemsskab og erhvervsudøvelse.
Egentlige love for sammenslutningernes
indre liv, sådan som de kendes fra andre
byer, rummer de derimod ingen af. Så
danne love kunne nemlig hverken her
tug eller råd blande sig i. Man kan derSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 9-98

for med en vis ret kalde den ny fund ne
skrå for smedenes handelsprivilegier.
Smedenes broderskab
Man støder ofte på det udsagn, at køb
mændene var organiseret i gilder og
håndværkerne i laug. Underforstået, at
det var forskel mellem et gilde og et
laug. Det var der i princippet ikke. Beg
ge var i sin kerne broderskaber, hvor det
gjaldt om at støtte hinanden, ikke bare
på det økonomiske område men tillige
på en række andre felter. Købmænd og
håndværkere havde endda det til fælles,
at det var erhvervsinteresser, der gav
dem deres særlige karakter.
Både gilder og laug holdt fester - der
af navnet gilde. Laug kommer af »lag« i
betydning af at være sammen. I lejlig
hedssange synger vi stadig om at sidde
»i festligt lag«. På den måde er »gilde«
og »laug« synonyme udtryk.
Det særlige håndværkerlaug opstod
under tysk påvirkning, og selv om det
var i sin vorden i senmiddelalderen, slog
det for alvor igennem efter reformatio
nen 1536. Derfor er det mest korrekt at
tale om håndværkergilder, når man har
med middelalderen at gøre. Blandt an
det fordi disse i middelalderen havde
påtaget sig religiøse opgaver.
Smedene anvender i skråen netop
udtrykket broderskab om sig selv. Bro
derskabet styrede det antal smedeværk
steder, som man var enige om, der var
plads til i Haderslev. I middelalderligt
sprogbrug kaldes disse for embeder (på
plattysk ambacht, ambt, på dansk igen
amt) på samme måde, som man i dag
taler om præsters embeder. Sådanne
præsteembeder var fra gammel tid øko
nomisk funderede med præstegård og
tiendeindtægter, således at der altid kun
ne være en præst i et sogn. Det er samme
tankegang, man træffer hos smedene.
Byen og oplandet skal kunne regne med,
at der altid ville være smedekunnen i
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 9-98
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Dokumentets første side, der indledes med orde
ne: »Wy Jwrgen Anckersß powel Matzsß borghe/
mester Oc gantze rtidh i hadersleff Giör ! th(et)
wytterlicht alle me(n) tha nu ere ! elle(r) korne
schulte..« (vi førgen Ankersen, borgmestre, og
hele rådet i Haderslev gør det hermed vitterligt
for alle nulevende og kommende mennesker...«
Foto: C. Krassél, Haderslev Museum

Haderslev. Derfor måtte et værksted
kunne vare og have karakter af en fast
institution.
Man må formode, at disse smedeem
beder i Haderslev i 1511 allerede havde
nogle år bag sig, for man er så indforstå
et med sprogbrugen, at det samlede an
tal smedeembeder under ét benævnes
smedeembedet i Haderslev. Skråen op
lyser desværre ikke, hvor mange smede
der var plads til i Haderslev på dette
tidspunkt. Et præcist antal oplyses næ
sten aldrig i de gamle skråer, og det er
nok ikke nogen tilfældighed. Byen øn
skede ikke at fastlåse situationen ved at
lægge sig fast på et bestemt antal embe-
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Sniedelaiigets segl fra 1600-tallet. Efter Achelis:
Haderslev Bys historie.

der. Smedene var nødt til at holde døren
åben for, at nye smede kunne slå sig ned
i byen. I praksis var dette punkt dog
ømtåleligt, og det har kunnet give an
ledning til strid med byen såvel som
inden for egne rækker.

Grovsmede og klejnsmede
Smedeværkstederne, under ét smedeem
bedet i Haderslev, styredes af mestrene.
Men i smedenes broderskab var der langt
flere deltagere end blot mestrene. Her
havde mestrenes ægtefæller plads, og
her var svende og læredrenge at finde.
Hvis svendene var gift, var deres viv
sandsynligvis også med. I det hele taget
har der næppe været strengt faglige kri
terier for optagelse i broderskabet, og i
andre byer, hvor man har medlemslister
bevaret, møder man hyppigt, at folk fra
nabolaget var med.
Smedeembedet i Haderslev omfatte
de både grovsmede og klejnsmede. De
res arbejdsområder var skarpt adskilte,
og skråen remser tålmodigt op, hvilken
type arbejde der hørte til hvilken grup
pe.
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Grovsmede skulle således arbejde
med økser, save, beskoning af heste, leer,
plovskær, dørhængsler, beskoning af stu
de, murankre, grovere gitterværk, ank
re, skibsdele, skovle og spader, blokke
til indvendig brug og alle slags søm, som
hørte til denne form for arbejde. Her
overfor skulle klejnsmede arbejde med
sporer til heste, jernstøbning, låse til så
vel udendørs som indendørs brug, rust
ninger, fakler, finere gitterværk, lysesta
ger og småting i det hele taget. Disse
lange opremsninger er interessante, for
de gør det klart, hvor vidtspændende
fremstillingen af varer allerede var om
kring år 1500.
Uden for denne opdeling falder kniv
smedene, også benævnt våbensmedene.
Sådanne havde lov til at slå sig ned sær
skilt, men man indskærpede, at de kun
måtte lave våben. Derimod er guldsme
de ikke nævnt i skråen, sådan som det
f.eks. er tilfældet i Svendborg. Hvis det
te fag er blevet udøvet i Haderslev, har
det i givet fald ikke haft noget med sme
deembedet at gøre.
Sammenligner man med de øvrige
danske smedeskråer, er det sjældent,
man møder så klar en arbejdsdeling mel
lem grov- og klejnsmede. Det er forment
lig et udtryk for, at skråen er nedfældet
så sent som 1511, og man er blevet klog
af skade. Uoverensstemmelser inden for
broderskabet måtte alle frygte, og jo kla
rere retningslinjerne var, des lettere kun
ne man undgå strid. Der er eksempler
nok på splid i håndværkergilder. Hos
smedene i Odense var den gal i 1490zerne.
»Manddrab, slagsmål og anden fordær
velig skade« hørte her med til dagsorde
nen. Grovsmedene trak vist nok det
længste strå, for i broderskabets nye skrå
fra 1496 kom der til at stå, at olderman
den altid skulle hentes fra deres rækker.
Mange andre mindre gnidninger søg
te skråen at tage højde for. Man aner
kendte således, at købmændene havde
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 9-98

lov til at sælge søm, men kun i store
mængder, og det skulle i hvert tilfælde
undersøges, om det var ret købmands
gods. Godvilligt kom indrømmelsen vist
ikke. I egne rækker måtte mestrene love
ikke at tage svende fra hinanden i utide.
Rettidig skiftedag var, når stævnedag
afholdtes og ikke andre dage. Gjaldt det
forsyninger af kul, skulle mestre, der
havde fået 1/2 læst kul, være villige til
at dele resten med andre smede, som
havde kul behov. Det skulle også ske,
selvom den givne mester havde købt hele
ladningen selv. Lignende forsyningsreg
ler kendes fra Slagelse. De udtrykker,
hvor langt fællesskabstanken kunne
strækkes.
Smede og bystyre
Som det er fremgået, nød smedene godt
af et udstrakt selvstyre til at ordne egne
affærer. Dette kunne byen ikke have no
get imod, for så vidt som det sikrede, at
der altid ville være smede i byen, men
på den anden side måtte man være op
mærksom på, om smedene nu også ind
rettede sig til gavn for det almene vel.
Det var derfor, at byen efterhånden vandt
hævd på at kunne udstede de handels
mæssige privilegier. Borgmestre og råd
indgik så at sige en kontrakt med en
faggruppe, som begge parter skulle over
holde.
Denne tankegang kommer til udtryk
på mangfoldig vis i skråen, og allerede
udstedelsesmåden afspejler dette. Oldermændene (der var to) i smedelauget og
alle smede i Haderslev by var forsamlet
på rådhuset, da byens borgmestre og
hele råd gav dem skråen. Man har såle
des taget hinanden i ed på en meget
direkte og personlig måde.
Kontrakten, skriver borgmestrene,
blev indgået af hensyn til almuen i Ha
derslev, som ikke kunne undvære sme
de til at sko deres heste og ordne deres
leer og økser. Men løstes denne opgave
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 9-98

ikke forsvarligt af den enkelte smede
mester, skulle samme almue straks hen
vende sig til borgmester eller råd og kla
ge. I selve skråen fulgtes det op af en
bestemmelse om, at oldermanden med
de fire ældste i broderskabet fire gange
om året skulle besøge hver enkelt me
ster for at bese kvaliteten af hans arbej
de. I grove tilfælde af sjusk kan byen og
smedene i fællesskab smide en mester
på porten. Det er sjældent at se en sådan
paragraf i det danske skråmateriale.
Konkret ser problemerne ud til at have
været størst med hensyn til beskoning af
heste og stude. Her forestiller skråen sig
mulighed for erstatning, hvis arbejdet
ikke holder, og kunden klager inden otte
dage. Et lignende ansvar afviste smede
ne derimod, når det gjaldt høleer. Så
danne beskadigedes let under brug, og
det ville smedene ikke hæfte for.
Ved skråens afslutning vender man
tilbage til kontraktopfattelsen, og her fal
der en alvorlig formaning. Omgår sme
dene skråen, og bryder de i hemmelig
hed statutterne i gerning eller i ord, så
det volder hertugen eller byen skade,
forbryder de sig og skal aldeles have
mistet den.
Man kan spørge sig selv, om det ikke
var naivt af byen at lade smedene have
så meget råderum. Smedene kunne i
praksis se stort på flere af deres løfter til
byen, for der skulle meget til, før en by
turde udfordre en stærk faggruppe. Der
for er der forskel på, hvad skråen byder,
og hvad der i praksis er blevet gjort.
På den anden side må man ikke glem
me, at selve anledningen til smedenes
nye skrå var, at hertugens havde grebet
ind. Smedene var med ét havnet i den
svages position. De beder da også yd
mygt »ffor gud skyil oc ffor retfferdighets
schüll«, at byen vil stadfæste deres pri
vilegier. I en anden situation kunne sme
dene naturligvis stå stærkere, men man
skal huske, at kontrakttænkning var al
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mindelig, og de fleste har på den ene
eller anden måde fundet, at de fik noget
ud af den. Man værdsatte en vending
som »et ord er et ord«, for det udtrykte
en holdning, som fik hjulene til at løbe
rundt i en tid, hvor både kontrol- og
kommunikationsmuligheder var få. Der
for må man også regne med, at folk selv
har reguleret, hvor langt man kunne gå.
Selvkontrol var en del af spillets reg
ler.
Byen havde dog garderet sig på to
måder. For det første fik man en kopi af
skråen, der udstedtes. Det fremgår til
allersidst i skråen, hvor man finder sæt
ningen: »Det vidner og bevidner vi med
vor bys segl hængende neden for denne
skrå og for denne bog«. Bogen, der sig
tes til, må være byens bog, kendt fra
brug i både Malmø, København, Stege,
Odense, Svendborg, Flensborg og Sles
vig. Haderslev har altså også haft én, og
den har hørt hjemme på rådhuset. Her
har borgmestre og råd kunnet kontrolle
re, hvad parterne havde aftalt.
For det andet fik byen en bisidder
med til smedenes interne møder (stæv
ner). En bisidder staves i den gammel
danske skrå »bysitter«, dvs. én der sid
der med på byens vegne. Mere præcist
kan det ikke siges. Allerede i § 2 har
byen fået denne deres observatør med
ind i kontrakten. Det skal tilmed være
en rådmand. Det er interessant, at bisid
deren også nævnes i de statutter, hvor
en smedebroder har forbrudt sig mod
en anden broder med vold eller økono
misk tab til følge. Da skal bisidderen og
oldermanden søge at finde et forlig mel
lem parterne.

Smedene oy kirken
Nu er så stærke magtfaktorer som her
tugen og byens borgmestre og råd nævnt,
og begge parter havde et ord at skulle
have sagt over for smedene. For at kom
me raden rundt bør man til slut under
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søge, om også kirken har sat sine spor på
skråen.
Der er indflydelse fra kirken på to
felter. Det første område finder man al
lerede i skråens § 1, som lyder: »Det
første er, at den som vil være smed i
Haderslev... han skal bevise med et åbent
brev og segl eller med gode vidner, at
han er født ægte og ret af faderen og
moderen«. Det er et krav, som går igen
og igen i de middelalderlige skråer, og
det udtrykker, at kirken har forvaltet lo
vene om ægteskab og ægtefødte børn
nidkært. Man skulle således ansøge pa
ven om dispensation for børn født uden
for ægteskabet, hvis disse skulle have
adgang til et embede i kirken. Et embede
i håndværkerstanden krævede tilsyne
ladende også den rette mand. I mange
skråer hedder det, at en mester skulle
være »god, from og af ægte fødsel«.
Det andet område er mere umåleligt,
for det er det alment religiøse. Her ved
man, at håndværkergilderne havde på
taget sig flere pligter i kristen henseen
de. Som nævnt tidligere er broderska
bets interne gøremål, hvorunder det re
ligiøse hørte, ikke beskrevet i skråen,
men enkelte bestemmelser berører alli
gevel dette aspekt.
Det bestemmes således, at brødrene
skal bistå hinanden ved begravelse. Det
skal gælde, hvad enten det drejer sig om
broder eller søster. Det indebar sædvan
ligvis, at man vågede for den døde nat
ten forud for jordfæstelsen, at man fulg
te den døde i ligtog til kirken, at man her
hver især ofrede ved de afholdte messer
for til slut at bære den døde til graven.
Men hermed var det ikke gjort. Ser
man nærmere på de krav, man stillede
til nye mestre i gildet, erfarer man, at
disse skulle lægge 15 skilling lybsk på
bordet til gudstjeneste, hver gang de søg
te om optagelse i gildet. Og det skulle de
gøre fire gange (§ 9). Også på dette punkt
er man på linje med andre håndværker
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gilder, som opkrævede varierende be
løb til messer, men typisk en 3-4 mark.
Pengene gik ofte til opretholdelse af så
kaldte gildealtre i kirker eller klostre.
Noget sådant findes der ikke belæg
for i skråen, men i en liste fra 1533, hvor
smedegildet på ny er omtalt, betalte sme
dene for et vikarembede ved Vor Frue,
hvis årlige rente var på mindst 6 mark
lybsk. Det vil sige, at gildet har haft en
præst tilknyttet, en såkaldt skråpræst;
blot ved vi ikke, om der til stillingen har
været knyttet et alter.

1533-listen fra Vor Frue er i øvrigt
interessant. Her ses det, at bagerne i Ha
derslev hvert år betalte 3 mark og 2'/2 ß
lybsk til deres vikar for messelæsning.
Skomagerne i byen er ikke på listen, men
da vi ved, at disse stod i tæt forbindelse
med sortebrødrene i Haderslev, kan det
måske være forklaringen. Derudover er
seks andre gilder nævnt, nemlig Skt. Ni
colai gildet, Skt. Olai gildet, Skt. Gertrudsgildet, Skt. Erasmi gildet, Skt. Hippoliti gildet og Corpus Christi gildet.
Disse gilder ved man ikke meget om, og

Dokumentet blev udstedt på rådhuset i Haderslev, der indtil byens brand i 1627 lå i Højgade. Denne
gade forbandt i middelalderen havnen med torvet, og rådhuset lå derfor centralt placeret. På F.
Jørgensen-Løjts maleri fra begyndelsen af århundredeskiftet er Højgade set mod Torvet og Vor Frue
kirke. Rådhuset lå under bygningerne til venstre. Foto af maleri i privateje: C. Krassél, Haderslev
Museum.
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gange om året til deres møder skal beta
le tidepenge. Denne ydelse er ofte syno
nym med messepenge. Beløbsstørrelsen
er desværre ikke angivet.
Dertil kommer, at hvis medlemmerne
blev idømt en bøde, skulle den jævnligt
betales i voks og tilfalde gudstjenesten.
Konkret ses det i skråen i statutterne 16
og 21. De omhandler to så forskellige
forseelser som våbensmede, der sælger
andre produkter end våben, og brødre,
der har skadet en medbroder i gildet. På
dette punkt var man i fin overensstem
melse med tidens bodspraksis ved skrif
temålene. Havde man syndet, skulle det
modregnes i form af velgerninger. Når
denne tankegang var tillempet egne for
hold i egne rækker, viser det, at man
både havde accepteret og var fortrolig
med tidens katolske lære.

På venstre side af korsskæringen i Vor Frue kirke
i Haderslev ses dette kalkmaleri af en støvle og
typisk skomagerværktøj. Sandsynligvis har der
under kalkmaleriet stået et laugsalter tilhørende
skomagerlauget. Foto: Haderslev Museum

mig bekendt er de primært kendt fra
denne liste. Det fremgår af denne, at fle
re af gilderne var ganske rige. Således
betalte brødrene både i Skt. Nicolai og
Skt. Gertrud hver 26 mark om året til en
vikar, som vi må regne med har læst
messer for levende og døde brødre og
søstre af gildet. Sådanne rige gilder har
afgjort haft eget alter, ligesom de må
have spillet en rolle i byens liv på det
felt, som de nu har taget sig af.
Hvad enten det var ved begravelser,
eller det var ved gudstjenesten i Vor Frue,
har smedenes broderskab haft brug for
at opkræve penge af sine medlemmer til
afholdelse af messerne. Derfor ser man
også en statut, der præciserer, at alle fire
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Afslutning
Haderslev har fået en ny skrå fra mid
delalderen, og der kunne siges meget
mere om den, end der her er plads til. I
glimt er den med til at gøre livet i byen
for små 500 år siden levende. Den kan
berette om magtforholdet mellem byen
og hertugen, om byens forhold til gil
derne, om grov- og klejnsmede og om
gildernes store betydning økonomisk,
socialt og religiøst. Derfor en tak til mu
seet og byarkivet, som blev opmærksom
på skråen i Holland, og som snarrådigt
anskaffede den til byen.

Næste nummer
udkommer i begyndelsen
af oktober.
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Helligåndskirkens overdragelse
Af VIGGO JACOBSEN
Den 24. august 1997 blev Helligåndskirken
i Flensborgformelt overdraget til Dansk Kirke
i Sydslesvig. Her fortæller provsten ved
Dansk Kirke i Sydslesvig, Viggo Jacobsen,
om forhandlingerne, der gik forud, om fest
dagensforløb og om det fremtidige samarbej
de mellem kirkerne i Sydslesvig.

»Det er os en stor glæde at kunne med
dele, at det takket være de impliceredes
gode vilje og forståelse har været muligt
at komme et stort skridt videre i vore
kirkers fællesskab og vore folks samliv.
Helligåndskirken i Flensborg vil ved
en festgudstjeneste den 24. august 1997
blive overdraget til Dansk Kirke i Syd
slesvig og blive tinglyst som dens ejen
dom.
Gennem flere hundrede år har der
her været afholdt danske gudstjenester.
Siden grænsedragningen mellem Dan
mark og Tyskland i året 1920 har Hellig
åndskirken på særlig måde været Guds
hus for landsdelens danske kristne.
Ved udgangen af et århundrede, der
er præget af had og krig, erfarer vi, at vi
med Guds hjælp er kommet et skridt
længere ad forsoningens vej. Vi beder
om, at de kristne i vore kirker og alle,
hvis sind bevæges af denne nyhed, nu
sammen med os vil rette blikket mod
fremtiden og stole på Helligåndens til
sagn, der forsoner, hvad der var adskilt:
»For Guds kærlighed er udgydt i vore
hjerter ved Helligånden, som er givet
os.« (Romerbrevet kapitel 5 vers 5.)
Biskop Hans Christian Knuth, Sles
vig. Biskop Olav C. Lindegaard, Hader
slev.«
Sådan lød den højtidelige meddelel
se, biskop Hans Christian Knuth læste
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op under gudstjenesten i forbindelse med
kirkedagen for Dansk Kirke i Sydslesvig
den 4. maj 1997 i Gottorp Slotskirke. En
del havde fået nys om meddelelsens ind
hold forinden; men bl.a. for at det kunne
holdes som en overraskelse for så man
ge af kirkedagsdeltagerne som muligt,
havde begge parter valgt at holde tæt
med forhandlingernes resultat.

Helligåndskirken, der har været hjemsted for de
dansksprogede gudstjenester i Flensborg siden
1588, blev i 1997 overdraget til den danske me
nighed. Foto: Institut for sønderjysk Lokalhisto
rie.
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Kirken fyldtes da også tydeligt med
begejstring ved meddelelsen, og havde
vi ikke siddet i et kirkerum, da medde
lelsen blev bekendtgjort, så havde reak
tionen helt sikkert været en klapsalve.
Resten af Danmark fik nyheden kort ef
ter gudstjenesten, da den forestående
overdragelse blev omtalt i radioavisen,
hvis de da ikke allerede havde fået det
med under gudstjenestetransmissionen.
I dagene forud for den 4. maj havde
hovedsagelig tyske medier presset på
for at få aftalt tid til uddybende inter
views med den hensigt at følge op på de
signaler, der åbenbart var sluppet ud fra
tysk side, signaler, der blev tydet til kun
at kunne pege i een retning.

De forudgående forhandlinger
Bestræbelserne på at få overdraget Hel
ligåndskirken og forhandlingerne i den
sammenhæng havde unægteligt stået på
længe. Af Lars Henningsens bog: »Kirke
og folk i grænselandet«, fremgår det, at
ønsket om at købe allerede var fremme i
1920'erne inden lejekontraktens indgå
else i 1926. I anden omgang havde de
stået på siden begyndelsen af 1980'erne.
Forhandlingerne havde i lange perio
der været kørt fast. De havde en over
gang haft som løsningsmodel, at kirken
kunne blive overdraget samtidig med,
at Helligånds Sogn skulle købe det tyske
Set. Marie Sogns menighedslokaler bag
Helligåndskirken. Med denne løsning
undgik man det umulige: at sætte en
pris på en kirke; men menighedslokaler
ne blev menighedsrådet ved Helligånds
Sogn aldrig varme på, både fordi man i
ventetiden havde fået indrettet egne
menighedslokaler i Stuhrsallee, og fordi
det tyske menighedshus var for stort. At
huset så i forhandlingsperioden blev fre
det, gjorde ikke sagen lettere.
En tid havde der været tale om køb af
kirken alene, men vi kom dog aldrig så
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langt som til at nærme os en pris. Vi
fornemmede dog klart, at menighedsrå
det for Set. Marie Sogn ikke var interes
seret i vores tilbud på den symbolske
ene DM, for én DM battede ikke meget i
de planer, menighedsrådet havde om at
bygge nye menighedslokaler.
Endelig kom så forslaget, der hævede
overdragelsen op over at være et anlig
gende mellem to menigheder i Flens
borg til at være en overdragelse fra Den
Nordelbiske Kirke til Dansk Kirke i Syd
slesvig, til søsterkirken af samme beken
delse. Dvs., at Set. Marie Sogn først skul
le overdrage Helligåndskirken til Den
Nordelbiske Kirke.
Hermed ville man bedre kunne mar
kere begivenheden, så den fik den be
tydning for kirkelivet i hele landsdelen,
den var tiltænkt. Samtidig fik man mu
lighed for at dæmpe de nationale over
toner, der jo spillede med i modstanden
mod overdragelsen hos en del - Helligåndskirken var i læserbreve blevet sam
menlignet med Istedløven - og i stedet
sætte fokus på samarbejdsmuligheder i
fremtiden.
Samtidig med overdragelsen indgik
parterne en aftale om at nedsætte et sam
taleforum bestående af følgende: fra tysk
side biskoppen over Slesvig, præsiden
ten for Nordelbisches Kirchenamt, prov
sten fra Flensborg samt seniorpræsten
fra de tyske menigheder i Nordslesvig;
og fra dansk side biskoppen over Ha
derslev Stift samt Dansk Kirke i Sydsle
svigs forretningsfører og provst, der så
alle mødes mindst een gang om året.
Det er så dette samtaleforums opgave
at uddybe kendskabet til hverandre, for
stærke samarbejdet samt være det sted,
hvor problemer, der angår parterne, kan
drøftes og forhåbentlig løses »på ven
skabelig vis«.
Ligeledes hørte det med til aftalen, at
skulle Dansk Kirke i Sydslesvig på et
tidspunkt opløses, da tilfalder Hellig
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åndskirken med registreret inventar at
ter Den Nordelbiske Kirke.

Festdagen
Overdragelsen blev markeret den 24.
august 1997, og samtidig fejredes 70-års
jubilæet for menighedens benyttelse af
kirken efter restaureringen i 1920'erne.
Helligåndskirken blev fyldt med med
lemmer af de sydslesvigske menighe
der, medlemmer af Sydslesvigs Kirke
råd, gæster fra byen Flensborg under
ledelse af bypræsident Peter Rautenberg
og gæster nordfra, herunder daværende
kirkeminister Ole Vig Jensen, forman
den for Folketingets Kirkeudvalg, Birthe
Rønn Hornbech, og medlemmerne af 5mandsudvalget med formanden, J. K.
Hansen, i spidsen.
Forud for overdragelsesgudstjenesten
blev der i Set. Marie kirke holdt en kort
andagt, hvorefter de to menighedsråd

for de direkte implicerede menigheder,
danske og tyske præster, DKU's forrige
og nuværende præsidenter biskop Johs.
W. Jacobsen og biskop Olav C. Lindegaard, biskop Hans Christian Knuth, Sles
vig, kirkerådets næstformand Asger Gyl
denkærne samt generalkonsul H. P.
Clausen gik i procession til Helligånds
kirken.
Processionen blev en slags gentagelse
af den, der 70 år tidligere markerede, at
menigheden forlod kirkesalen i Toosbüygade for atter at fejre danske gudstjene
ster i Helligåndskirken; men denne gang
gik danske sammen med tyske i håbet
om, at vi vil benytte anledningen til frem
over at se mere fremad end tilbage og
lade begivenheden smitte af på samar
bejdsklimaet til bedste for først og frem
mest flertals- og mindretalsbefolkningen
i landsdelen, hvem forkyndelsen fortsat
skal nå.

Fra højtideligheden i
Helligåndskirken ses
bag alterskranken
sognepræst Elsebeth
Villadsen ved Hel
ligåndskirken. På
den anden side af
alterskranken ses
formanden for Set.
Marie Kirkes menighesråd, Hans Mül
ler, med Helligånds
kirkens gamle bibel
fra 1589 og forman
den for Helligånds
kirkens menigheds
råd, Fiolger Jessen,
med kirkens alterkalk
fra omkring 1400.
De to klenodier var
tidligere på dagen
blevet båret i spidsen
for processsionen.
Foto: Flensborg
Avis.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 9-98

237

Jeg har hørt en enkelt turistguide for
tælle sin gruppe, at Helligåndskirken var
blevet for dyr for den tyske kirke, og
derfor gav man den til danskerne. Det er
en meget smalsporet udlægning af begi
venhederne og meget langt fra den
»ånd«, der var styrende i forhandlinger
nes sidste fase. Her var virkelig tale om,
at nu skulle det markeres på bedste
måde, at mindretallets kirke hører med
til landsdelens kirkeliv, også set med
flertalsbefolkningens øjne, og at et så
naturligt ønske som overdragelsen af den
kirke, hvori der er prædiket på dansk
siden 1588, måtte imødekommes.

Det fremtidige samarbejde
Parterne har lovet hinanden at se frem
ad, og hertil hører at øjne perspektiver
for samarbejdet, som f.eks. øget brug af
sognekirkerne i landsdelen eller afhol
delse af fællesgudstjenester.
Det er nu op til menighedsrådene lo
kalt at lære hinanden bedre at kende, så
man udnytter mulighederne for at sam
arbejde og støtte hinanden.
Der har indtil nu været holdt to mø
der i ovennævnte samtaleforum. Samta
lerne har i første omgang haft det formål
at uddybe kendskabet til hinanden og
de kirkelige traditioner, vi repræsente
rer. F.eks. var det på det første møde
nødvendigt at tale om, hvorfor Dansk
Kirke i Sydslesvig ikke med een røst kun
ne markere sig i kampen for og folkeaf
stemningen om genindførelsen af bodsog bededagen som helligdag på samme
måde som den tyske kirke. 1 overens
stemmelse med traditionen i Folkekir
ken taler ingen som bekendt på kirkens
vegne; men medlemmerne er selv an
svarlige og bør derfor gøre brug af deres
demokratiske ret.
Desuden har vi talt om - ikke mindst i
lyset af den fortsatte medlemstilbage
gang i den tyske kirke - hvordan vi kan
bidrage til at tydeliggøre, hvor meget
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kirken har været og fortsat bør være en
kultur- og identitetsskabende faktor. Det
er klart for enhver, at vi ikke bliver fær
dige med sådanne temaer på et par ti
mer en formiddag; men vi har allerede
lært, hvor vigtig samtalen er, også for at
rydde misforståelser af vejen.
Herfra endnu engang en stor tak til de
mange, der har støttet os i bestræbelser
ne på at få kirken overdraget. Hvor me
get overdragelsen har betydet og fortsat
vil betyde, kommer måske bedst frem
gennem følgende helt spontane reakti
on: Et medlem af Helligånds Sogns me
nighedsråd, Hildegard Nissen, gik efter
gudstjenesten ved kirkedagen på Gottorpskolen på talerstolen og bragte føl
gende glædeshilsen:
»Med glæde hørte vi ved gudstjene
sten, at Helligåndskirken bliver overdra
get den 24. august til DKS. Det vil sige:
Nu er det vores egen kirke. Selv har vi i
alle år anset den som vores kirke. Både
min mand og jeg blev konfirmeret i Hel
ligåndskirken, min mand i 1945 og jeg i
1948. Så blev vi viet den 7. maj 1955 af
pastor Westergaard-Jacobsen. Vi fik seks
børn, som alle blev døbt i Helligåndskir
ken. Nummer et den 18. marts 1956 af
pastor Westergaard-Jacobsen, det næste
barn den 21. april 1957 af pastor Fugl
sang Damgaard, så kom tvillingerne, som
blev døbt den 17. april 1960 af pastor
Westergaard-Jacobsen. Det femte barn
blev døbt den 24. april 1968 af provst
Kvist, og den sidste blev døbt den 22.
februar 1970 af pastor Vendelha ven, som
også har konfirmeret alle og viet en dat
ter. Af elleve børnebørn er otte blevet
døbt i Helligåndskirken, det sidste bar
nebarn af provst Jacobsen, som også vie
de forældrene. Et barnebarn er allerede
konfirmeret af pastor Villadsen. Derfor
er det nu en ekstra stor glæde, at Hellig
åndskirken virkelig bliver vores kirke.
Jeg tror helt bestemt, at jeg deler glæden
med mange familier.«
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Rundemølles historie
Af ERLING MADSEN
Rundemølle i Genner Bugt var i århundre
der en stor og driftig mølle, men gennem en
årrække forfaldt den mere og mere. Skibsre
der Hans Michael Jebsen har nu sørget forat
genrejse møllen med den skønne beliggen
hed. Erling Madsen fra Løjt Lokalhistoriske
Forening fortæller her om møllens historie.
Rundemølle ligger i naturskønt område
i bunden af Genner Bugt og Kalvø Vig.
Selve landskabet er dannet af den sidste
istid, og det bakkede Løjtland er en rand
moræne med mange bakker. Nogle af
de højeste punkter i Sønderjylland fin
des på Løjtland: Trindbjerg ved Løjt
Skovby har en højde på 91 m. Knivs
bjerg, lige nord for Løjtland, var i mange

år det højeste punkt i Sønderjylland med
93 m over havoverfladen. I 1899 rejste
man det 45 m høje Knivsbjergtårn på
toppen af bakken, og udsigten herfra
har været meget flot.

Møllens ældre historie
Tilbage til Rundemølles historie: Fra
arilds tid har der ligget møller ved de
rivende vandløb, og på Løjtland var der
i fordums tid ikke mindre end fire vand
møller: Rundemølle, Lillemølle, Dalholt
Mølle i Barsmark og Stenbjerg Vand
mølle ved Knappen.
Hvor gammel Rundemølle egentlig
er, ved ingen med bestemthed, men i
Slesvigbispens jordebog fra 1436 næv-

Rundemølle set fra vest. Til venstre landbrugsbygningerne på nordsiden af bækken, til højre møllebygningen. I baggrunden ses Genner Bugt med Kalvø. Foto: Institut for Sønderjysk Lokalhistorie.
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nes, at bispen ejede et par gårde samt en
vandmølle med navnet Sillehoel vand
mølle nær den lille landsby Nørby. Det
må være Lillemølle, det drejer sig om.
Wolf Pogwisch på Stolliggård solgte i
1519 Rundemølle og Lillemølle til Kong
Christian II, og møllen var nu i en årræk
ke under kronen.
De to møller var forskellige af størrel
se. Lillemølle fik kun vand fra kirkebæk
ken fra Løjt Kirkeby, og det fortælles, at
møllen i tørre somre kun kunne male ca.
1 tønde kom om dagen, og man havde
en dam, hvor man opsamlede vand som
forråd.
Rundemølle havde altid vand nok;
den fik vandet fra Elsted bæk, der har sit
udspring i mosedragene mellem Gen
ner og Øster Løgum. Der er stadig en
rivende strøm der.
11604 kom Rundemølle under hertu
gen af Gottorp, hvorimod Lillemølle blev
under kronen, og alle kongens fæstere

havde møllepligt til Lillemølle. De her
tugelige bønder havde mølletvang til
Rundemølle, og Dybvighoved Møllevej
nævnes i gamle skrifter som Barsø Møl
levej. Barsøboerne havde pligt til at få
kornet malet på Rundemølle, og dette
gjorde de i flere hundrede år.
Derimod hørte den landsby, der lig
ger nærmest Rundemølle, Genner, til et
andet herred, og bønderne fra Genner
måtte derfor køre den tre mil lange vej
til Hellevad vandmølle for at få deres
korn malet. Kort efter 1600-tallet lykke
des det dog for Gennerbønderne at få
deres korn malet på Rundemølle, men
for at få lov til dette måtte de betale bod
til mølleren på Hellevad mølle. Denne
pligt bestod i mere end 200 år.
Møllerslægten Jessen/Eskelsen
11564 overdrog Kong Frederik II skødet
på Rundemølle til Eskel Jessen. Hvem
Eskel Jessen var, vides ikke med bestemt

Rundemølle set fra syd ca. 1895. I forgrunden møllebygningerne og det nye stuehus, bag det
avlsbygningerne. Foto: Institut for Sønderjysk Lokalhistorie.
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hed, men sagnet fortæller, at han var af
ædel byrd.
Fæstebrevet for Eskel Jessen findes i
dag på Rigsarkivet i København, men
hans efterslægt lever i bedste velgående
på Løjtland, og i mere end 300 år sad
Jessen/Eskelsen slægten på Rundemøl
le.
Selvom Rundemølle og Lillemølle lå
skjult nede i dalen, fandt fremmede krigs
folk dog derned under 30-årskrigen.
Eskel Jessen, en sønnesøn af førnævnte,
oplyste, at kongens lejetropper og Wal
lensteins krigsfolk havde forvoldt ham
skade for i alt 510 mark. Lillemølle gik
heller ikke ram forbi, i 1629 kunne møl
len ikke betale skat. Under svenskekri
gen 1658 brændte svenskerne Rundemøl
le, og møllen genopførtes i 1661.
Det har ikke altid været let at forliges
for de to naboer, og 1728 måtte Jes Eskelsen på Rundemølle bøde 4 daler for at
have banket naboen på Lillemølle. En
anden måde at drille på var at stemme
vandet op i den store dam med det re
sultat, at Lillemølle ikke fik vand nok, så
møllehjulet kunne rende rundt.
11680 arvede Eskild Jessen Møller ef
ter sin onkel Peter Ebsen udi Barsmark
en stor gård, og den fik navnet Mølle
gård, og dette navn har gården endnu.
Omkring 1700 sad husfoged Christian
Jessen på Rundemølle, og vort land kom
igen i krig med svenskerne: Store nordi
ske Krig. Den kongelige kommissarius
kom og satte Chr. Jessen fra bestallin
gen, da han var hertugelig forpagter, idet
hertugen på Gottorp var i ledtog med
den svenske konge Karl XII.
Møllen blev igen raseret. 11712 måtte
Eskel Jessen flygte fra Rundemølle til
Møllegård i Barsmark. I 1727 delte han
sit arvegods mellem sine to sønner Peter
og Jes Eskelsen. Peter blev i Barsmark,
og Jes overtog Rundemølle. Møllen var
nu kongelig.
Eskelsen-slægten var dygtige, foretagSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 9-98

Mølleejer Jes Eschelsen (1843-1914) og hustru
Cathrine,/. Krag, (1847-1930). Foto af N. Schip
per, omkring 1875, Institut for Sønderjysk Lokal
historie.

somme og ansete folk. Der blev indrettet
en slibemølle, hvor smedene kunne få
slebet deres leer og hakkelsesknive, og
fra gammel tid blev der ligeledes bryg
get brændevin på Rundemølle. Omkring
1800 blev der bygget cn grynmølle, og
Jes Eschelsen, der var gift med Hanne
Behrends fra den danske kro i Løjt, var
den første på Løjtland, der drak kaffe.
Hver gang han besøgte Hanne på Løjt
kro, fik han brygget en ekstra stærk kop
kaffe. En kold vinterdag i 1827 havde
han drukket lidt rigeligt med kaffe, for
da han steg til vogns, fik han et hjerte
slag og faldt død om. Snakken gik straks,
at det måtte være kaffen, der var skyld i
dødsfaldet, og det afholdt folk fra at drik
ke kaffe i flere år fremover. Jes Eschelsen
havde i 1811 overtaget Lillemølle, som
han indrettede til stampemølle.
Johan Casper Eschelsen er den ejer,
som har været mest betydningsfuld på
Rundemølle. Da han overtog møllen ef241

ter faderen i 1827, var der ingen jord til
møllen, men i de 40 år, til han døde i
1867, blev der opført en gård med avls
bygninger på Gennersiden af området.
Eschelsen blev studeopdrætter og solgte
hver måned en snes fede stude til Ham
borg. Ved folkeoptællingen i 1860 havde
Johan Casper ti tjenestefolk i sit brød.
I tiden 1848-64 var Johan Casper en af
de førende danske i Løjt sogn. Han gav
et stort pengebidrag til oprettelsen af
Rødding Højskole i 1844, og i 1851 fik
han sæde i det udvalg, der skulle udbre
de dansk læsning i hertugdømmet. I sam
me udvalg sad også Frederik Fischer.
Denne del af Eschelsen-slægten vidste,
hvor de stod. Siden skiftede slægten sin
delag.
Johan Casper Eschelsen var en meget
stolt og værdig mand, og han ville ikke
følges med tjenestekarlene. Han påbød
bønderne at stille med en stærk karl, for
møllersvendene skulle ikke bære kornet
ind til kværnen.
Der fortælles også, at han engang væd

dede med en karl om, at han ikke kunne
bære en tønde korn på ryggen til Løjt.
Karlen gennemførte væddemålet og kom
tilbage og spurgte, om han skulle bære
nok en sæk korn til Løjt. Det må have
været en drøj tur, for vejen til Løjt er stejl
og besværlig.

Nedgangstid
I 1868 overtog Jes Eschelsen ejendom
men efter faderen, og noget af det første,
han foretog sig, var at bygge den stateli
ge hovedbygning. Den stod færdig i 1875.
Han var vant til større kår, og efter møl
letvangens ophør i 1853 svandt Runde
mølles kundekreds ind. Der var blevet
bygget vindmøller i Løjt, i Hovslund,
Damgård Mølle, Stenbjerg vandmølle,
Slibemøllen ved Genner strand, og også
Barsø fik en vindmølle.
Eschelsen sendte nu vogne ud til bøn
derne for at hente korn, og i 1880'erne
lavede han også sit eget mejeri, men han
havde slået for stort brød op, og i 1890
var han kørt fast.

Pakhuset og møllebygningen, som de ser ud nu efter genrejsningen. Foto: Erling Madsen
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I 1894 blev de to møller solgt til Jens
Jacobsen fra Øster Terp, som få år efter
solgte møllen til broderen Chr. Jacob
sen. Han indrettede bageri, og brødet fra
Rundemølle var ved århundredskiftet
kendt viden om. Han lod Lillemølle ny
bygge og indrette til grynmølle og til
bejdsning af sædekorn.
De gamle møllehjul blev udskiftet med
turbiner, og Jacobsen må have ofret man
ge penge på moderniseringerne.
Efter 1920'erne fik man motormøller,
og rundt om på gårdene kom der elek
tricitet, som medførte at bønderne fik
deres egne kværne. Vandmøllernes tid
var forbi.
Alle vandmøller på Løjtland endte
som ruiner, og kun takket være skibsre
der H. M. Jebsen er Stenbjerg vandmølle
genrejst, dog ikke som mølle, men som
generator, der leverer strøm til restau
ranten. Vi håber, at vi med tiden også får
møllehjulet sat på Rundemølle igen.
Den sidste ejer fra slutningen af
1950'eme var Ove Nissen, og mange kom
dengang og besøgte Rundemølle, hvor
Nissen havde indrettet restaurant. Her
serveredes friskfangede foreller, hentet i
de dertil indrettede fiskedamme. Ove
Nissen havde et betydeligt dambrug med
foreller, men desværre evnede han til
sidst ikke at vedligeholde det hele, og
det gik i forfald. For få år siden lignede
det hele faktisk nærmest en ruin.

Genrejsning
Fredningsmyndighederne greb ind i sa
gen og ville have revet det hele ned.
Imidlertid fandt arvingerne en penge
stærk køber, nemlig førnævnte H. M.
Jebsen, som købte og genopførte byg
ningerne. Møllen er nu genopført, som
den så ud i 1880'erne
Det er nu, Løjt lokalhistoriske For
ening kommer ind i billedet. Foreningen
fik efter et møde med skibsrederen i for
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 9-98

året 1995 tilbudt lokaler til foreningen.
En stor tak skal her lyde til vores æres
medlem, fru Petrea Schmidt, for den ild
hu, hun har vist i denne sag. Det var
Petrea, der skaffede forbindelsen til
skibsreder Jebsen.
Foreningen har fået stillet møllebyg
ning og pakhus til rådighed, og som
mange ved, har foreningen nu et mindre
lokalhistorisk museum her.
Bohavet har Jebsen stillet til rådighed,
og foreningen har efterhånden fået man
ge effekter skænket.
Vi har modtaget en stor, flot udstil
ling af tøj og beklædning fra århundred
skiftet. Tøjsamlingen stammer fra Ellen
Berg i Skovby, og Ellen Bergs familie på
mødrene side stammede fra Rundemøl
le. Petrea Schmidt fra Løjt Kloster har i
mange år samlet på landbrugsredskaber
og effekter, og dem har foreningen mod
taget og er i gang med at ordne.
Den betydeligste gave til foreningen
er den store samling modelskibe, som
Peter Jensen fra Blans har bygget. Denne
udstilling er endnu ikke på plads, men
der arbejdes med sagen. Foreningen har
søgt midler til montrer m. m.
Historisk samfund for Sønderjylland,
Aabenraa amtskreds, havde her i 1998
lagt deres historiske lørdagstur til Run
demølle, og der kom godt 100 deltagere
en lørdag i juni måned.
Der har indtil nu været tre offentlige
arrangementer på møllen med lidt over
2.000 besøgende, så interessen er stor.
Mange foreninger har besøgt stedet,
og vi lukker gerne op for interesserede.
Foreningen vil ellers ikke lade byg
ningerne være åbne for offentligheden,
og vi er indgået i et godt samarbejde
med Aabenraa museum.
Interesserede kan kontakte forman
den
Erling Madsen tlf. 74617804 eller
Jacob Holdt
tlf. 74617790 eller
Erna Fåborg
tlf. 74617552.
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Set og sket i Grænselandet
Grænselandskronik
Af ESKILD BRAM
Afstemningen om Amsterdamtraktaten, åb
ningen af kunstmuseet på Brundlund Slot i
Aabenraa og diskussionen om en kæmpeskultptur i Tønder er nogle af de begivenhe
der i landsdelen, redaktør Eskild Bram har
hæftet sig ved fra de sønderjyske aviser i
april kvartal.

Kald det bare en lommepsykologisk er
faring: at det, man frygter, fejlbedøm
mer man. Før folkeafstemningen om
Amsterdam-traktaten svingede pendu
let frem og tilbage mellem Ja og Nej.
Indimellem frygtede Ja-folkene et sni
gende Nej. Spænding til det sidste var
der i hvert fald.
Sønderjylland klarede sig endnu en
gang fint i finalen. Ja-andelen blev 57,1 %,
mens 42,9% stemte nej. Det kan blive til
sådan noget som en mellemproportio
nal, når man sammenligner med folke
afstemningen i 1993 (61,6 % ja) mod 54,1
% ja-sigere i 1992.
De enkelte resultater var meget svin
gende. Røddingkredsen, H. P. Hanssens
»ideelle hjørne«, toppede igen på ja-si
den med 59,8% mod 40,2%., der stemte
nej. Tønderkredsen ramte næsten lands
gennemsnittet med 57,6% ja og 42,4%
nej.
Schengen kontra Amsterdam?
I spidsen for nej-sigerne kom Rudbøl.
Her, så at sige et grænsetilfælde, stemte
56,8% nej. Det var en afstandtagen fra
Amsterdamtraktaten med vægt, valgdel
tagelsen lå nemlig på 91,8%, langt over
landsgennemsnittet. Da også andre kom
muner nær grænsen sagde nej, kan man
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få den tanke, at meningen har været at
sige nej tak til den åbne grænse. Det,
man frygter, er en stigning i antallet af
illegale grænseoverløbere og indsmug
ling af narkotika, når Danmark indtræ
der i Schengen-samarbejdet den 1. april
år 2000. Det er både politicheferne og de
menige politifolk i grænseområdet helt
enige om. Selvom 80 betjente fra pas
kontrollen sættes ind i baglandet. (EB)
Og mens vi så småt forberedte sindet
til den store nydelse at blive budt med til
globryllup hos de kongelige på Gråsten
Slot, tiltrak Aabenraa sig opmærksom
heden omkring sit beskedne slot, det
gamle Brundlund, der i mellemtiden er
blevet kommunalt kunstmuseum. Det
åbnede officielt den 4. april. Og hvad
bygherren af 1411, dronning Margrethe
I, ikke kan have drømt om: der er instal
leret elevator, så handicappede besøgen
de kan få udbytte af udstillingen. En
sådan skal langsomt vokse frem. Muse
umsinspektør Katrine Kampe udtaler til
JV, at slottet skal vise kulturhistoriske
udstillinger, måske også en række sanseudstillinger (noget, der dufter), opstil
ling af skulpturer i baghaven og formid
lingen af kunst til børn og unge. Det nye
kunstmuseum er indstillet på at samar
bejde med andre tilsvarende institutio
ner, deriblandt det veldrevne, private
BaneGården i Aabenraa.
Dette var så langt fra det eneste stjer
neskud på det kulturelle firmament i
Sønderjylland. Den danske malerkunsts
fader, maleren C. W. Eckersberg (17831853), der var født i Blåkrog, Blans Sogn,
fik en mindesten i maj 1998. Forslag om
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For et kunstmuseum på Brundhind Slot i Aabenraa er det et »must« at bringe mest muligt af bys
barnet Franciska Clausen. Her star museumsinspektør Katrine Kampe med en typisk abstrakt
Franciska-kompositioii. Foto: Ernst Winkelmann.

at ære den store sønderjyde har været
rejst flere gange bl.a. af den nu afdøde
lokalhistoriker, overlærer Peter Petersen,
Ny Skovbøl.
En fodnote
Større opmærksomhed vakte det, da det
kom frem (i Jllp. 20. maj), at skofabrik
ken Ecco's grundlægger, Karl Toosbuy,
havde bestilt en fem meter høj bronze
skulptur af en - fod. Skaberen af det
usædvanlige monument var Peter Bran
des. Problemet var bare, at foden var
tænkt placeret på en lige så høj kunstig
jordhøj og derfor ville komme til at rage
i alt 10 m op i det flade marsklandskab
ud for Ecco Centret syd for Tønder By.
Det var imidlertid ikke så ligetil, fordi
den gældende lokalplan for området
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 9-98

foreskriver en maksimal bebyggelseshøj
de på 8,5 m.
Herefter fik nogle lokale folk fod på
sagen. Tidligere leder af Sønderjyllands
Kunstmuseum og Herning Kunstmuse
um, mag.art. Jørn Otto Hansen, dømte
straffespark. Kæmpefoden var efter hans
smag malplaceret filantropi. Kæmpe
skulpturer hører hjemme i en storby med
højhuse, ikke i det flade marsklandskab,
docerede kunsthistorikeren, der også sat
te spørgsmålstegn ved den kunstneriske
kvalitet. Imens blev foden med de usæd
vanlige dimensioner, fem m høj, 6,5 m
lang og to m bred, støbt i Firenze. Den
forventes opstillet i efteråret, efter at Tøn
der byråd har tilladt opstillingen. JydskeVestkysten ofrede den 24. maj en le
dende artikel på sagen og udtrykte i et
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ekko det indlysende i, » at foden hæves
op over det flade landskab... Derfor er
bronzefoden også mere end blot en na
turlig pyntegenstand for en skomand.
Forhåbentlig vil alle derfor få glæde af
kunstværket. Eller prøv med lidt større
sko.« Herefter turde ordspillene på »fod«
og »ekko« være nået til en lykkelig ende.
I kampens hede forekom flere fodfejl.

Pris på Franciska Clausen
Aabenraa-maleren Franciska Clausen,
der måtte gå så gruelig meget igennem,
får, som det sig hør og bør, stigende
priser efter døden. Ved en auktion i
Kunsthallen i København opnåede Franciskas tidlige gouache »Skruen« fra 1926,
forstudiet til det senere kendte oliemale
ri af samme navn, en pris af 110.000 kr,
næsten det dobbelte af vurderingen. En
privatsamler opnåede hammerslag.
En ny museumsnyhed: Museet på
Sønderborg Slot har fået status som
landsdækkende specialmuseum for
dansk teglindustri. Anerkendelsen skyl
des, at slotsmuseet driver Cathrinesminde Teglværk og den samling, som er
under opbygning her.
Det har intet med Euroregion Sønder
jylland/Slesvig at gøre, at fire danske og
tyske musikforeninger helt på eget initi
ativ har stiftet et Dansk-Tysk Selskab for
Musikvenner, som skal »fremme glæ
den og udbredelsen af klassisk musik i
grænselandet«. Jllp. (4. maj) oplyser, at
den nystiftede forening vil fremme den
klassiske musik - specielt kammermusik
- og gøre denne musikalske form tilgæn
gelig for en større kreds af musikelskere.
Og så til det sproglige. Den ældste af
de såkaldte gamle nationale foreninger,
Sprogforeningen fra 1880, har fået ny
formand. Det er tidligere skoleinspektør
Ove Nissen, Rinkenæs, der afløser Hans
Henrik Bang, Bov. Til bestyrelsen valg
tes i øvrigt grd. Thomas Rodenberg, Ve
ster Terp, der også er formand for den
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historiske forening Landeværnet, kendt
fra den dansk-tyske jordkamp på det
landbrugsmæssige område.
Up ewig ungedeel i
Up ewig ungedeelt - et skelsættende slo
gan. De nationale frisere, der samarbej
der med den danske kulturelle organi
sation Sydslesvigsk Forening, har fået
den tanke, at navnet Hindenburg i for
bindelse med jernbanedæmningen fra
fastlandet ved Nibøl over til vadehavsø
en Sild (Sylt) burde erstattes af en ægte
friser, oven i købet fra Sild, nemlig Uwe
Jens Lornsen (1793-1838). Jamen var det
ikke den Lornsen..? Jo, minsandten var
det ham! Det var ham, der under det
demokratiske og nationale røre i
1830zerne agiterede for en sammenslut
ning af hertugdømmerne Slesvig og Hol
sten, et røre, der var med til at udløse

Uwe Jens Lornsen - bragt i forslag, som afløser for
Hindenburg i navnet på dæmningen fra Sydsles
vig over til Sild. Tegning afC.P. Hansen, Arkivet
ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.
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Treårskrigen 1848-50. Men på dette tids
punkt var Lornsen ude af sagen. I 1838
skød han sig i Schweiz.
Uwe Jens Lornsen var så vist en større
ånd end den prøjsiske generalfeltmar
skal og rigspræsident Paul von Hinden
burg (1847-1934), ham, der udnævnte
Adolf Hitler til rigskansler, men han var
dog tysk statsoverhoved, da Hindenburgdæmningen indviedes i 1927. Dæmnin
gen er i øvrigt kun for jernbane.
De gode gamle dage: Dyrskuet i Sdr.
Hygum bød i år på en attraktion, nemlig
udstilling i Hjemstavnsgården af hus
dyr fra gamle dage: Heste, høns, duer,
får og geder. Indendøre kærnede kvin
derne smør, forarbejdede uld og væve
de.
Tænderne må løbe i vand hos samlere
ved at høre om bladkongen Axel Sprin
gers store samling af rokoko-fajance, der
er skænket af enken til museet på Gottorp Slot. Den permanente samling blev
i begyndelsen af juni åbnet af minsterpræsident Heide Simonis. Til samlinger
af fajance fra hele Østersø-området slut
ter sig møbler, glas og malerier. Midt
punkt for slottets nye udstillingssuite er
ifølge Flensborg Avis den såkaldte »hvi
de sal«, som nazisterne røvede fra Pløn
Slot i 1938.
Retsopgøret efter 1945 gennem tyske briller
Retsopgøret i Sønderjylland efter 1945:
Om dette triste kapitel har en tysk for
sker, dr. Sabine Lorek, skrevet en dispu
tats, som man umiddelbart kunne vente
ville påpege fejl og en subjektiv hold
ning fra det danske retsvæsens side.
Tværtimod fungerede retsopgøret i Søn
derjylland efter hensigten, selv om dom
mene i Tønder var hårdere end de dom
me, der blev afsagt i Aabenraa, konklu
derer disputatsen. »Dommene medvir
kede til at få de opdæmmede følelser
kanaliseret ud på en reglementeret
måde«. Sabine Lorek regner med, at hver
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fjerde minderetalstysker mellem 18 og
50 år blev dømt for landsskadelig virk
somhed.
Et dyk i Vadehavet
Som afslutning på denne generelle over
sigt vil vi tage et dyk i Vadehavet. Det
viser sig glædeligvis, at sælbestanden i
den danske del af Vadehavet er steget
med i gennemsnit 12 % hvert år siden
totalfredningen for 20 år siden. Bestan
den vokser så godt, at lovgiverne på et
tidspunkt må tage stilling til, om der er
plads til alle sæler, udtaler assistent Thyge Jensen fra Fiskeri- og Søfartsmuseet i
Esbjerg til Jllp. Værre er det med hvaler
ne, der strander på lavt vand, særlig ved
Rømø. Eksperterne er enige om, at stran
dede hvaler bør have lov til at blive lig
gende og dø en naturlig død. Alt, hvad
der ellers er forsøgt, aflivning eller udslæbning på dybt vand, har vist sig at
være uacceptable løsninger.
Valhalla på Skamling
Herefter følger, vanen tro, et udbud i
kronologisk orden af begivenheder i
grænselandet, som læserne bl.a. kan bru
ge til at teste hukommelsen på:
1. april: Optræk til en sangerkrig på
Skamlingsbanken. Den kgl. Opera næg
tede at se bort fra Richard Wagner ved
tre års operafester på banken efter lokalt
ønske om at friholde den nationale min
dehøj for urtyske Wagnerfanfarer. Tea
terchef Michael Christiansen: -Vi kan
ikke give en koncert, som skal reflektere
Det kgl. Teaters største kræfter, uden et
væsentligt islæt af Wagner. Anderledes
tænkende kan selv tage stilling til, om
de vil komme. (JV)
Byrådet i Gram har besluttet at prak
tisere nærdemokrati ved at lade nogle af
byrådsmøderne foregå ude i de små
omegnsbyer Fole, Tiset, Arnum og Ka
strup og ikke fast i Gram. Efter selve
møderne ude i periferien inviteres tilhø
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rerne til et kaffebord, hvor der skal være
frit slag med at stille spørgsmål til de
vise fædre. (FIA.)
4. april: Det nye nejsigerparti, Demo
kratisk Fornyelse, fik kun godt 10.000
stemmer ved folketingsvalget. Det tog
en af partiets talsmænd, amtsrådsmed
lem Kresten Bjerre, Jels, konsekvensen
af ved at træde tilbage. »Vi havde en
vare, vi ikke kunne sælge«, erklærede
Bjerre, »Vi blev knust i valgkampen«.
(FIA.)

Statsoverhoveder til Grænselandet
Det meddeles, at dronning Margrethe
og den tyske forbundspræsident Roman
Herzog vil besøge det dansk-tyske græn
seland på begge sider af grænsen den 21.
juli 1998. (JV)
9. april: Men allerede den 9. april, på
150-årsdagen for Treårskrigens indled

ning med det meget rodede slag ved
Bov, var hele den kongelige familie i
Sønderjylland for at deltage i en minde
gudstjeneste i Bov Kirke. (No.)
18. april: Mindretalsaviser vil samar
bejde. Det har repræsentanter for 32 vest
og østeuropæiske mindretalsdagblade
besluttet på en konference i Triest. - Sam
arbejdets hovedopgave bliver bl.a. at
udveksle artikler om mindretalsforhold,
i fællesskab at informere internationalt
om mindretalspolitik samt at følge lov
givningen i EU om mindretalsfohold.
22. april: Generalkonsul, professor H.
P. Clausen, havde ved sin død nået sit
livs højdepunkt som iagttager af og kom
mentator om forholdene i grænselandet.
Ved H. P. Clausens død udtalte statsmi
nister Poul Nyrup Rasmussen bl.a.: »H.
P. Clausen glemte aldrig, at han var søn
derjyde. Derfor var han også det naturli

Slaget ved Bov den 9. april 1848 blev mindet med en gudstjeneste i Bov kirke, hvori deltog hele den
kongelige familie med undtagelse af kronprins Frederik. Foto: Chr. Flindt/Bov Bladet.
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ge valg, da regeringen i 1997 skulle ud
pege en dansk generalkonsul i Flens
borg. Danmark kunne ikke få en bedre
repræsentant«. (JV)

Savnet maleri af Dybbøl Mølle
3. maj: Radio Syd i Aabenraa har indviet
sit moderniserede mediehus, indtil vi
dere Danmarks mest avancerede radio
hus, til 35 mio. kr. Under ombygningen
over tre år har kanalen betjent sine
323.000 lyttere fra den gamle kartoffel
central i Rødekro. (JV)
20. maj: Fhv. revisor Leif Pedersen har
skænket Sønderborg By et maleri af Dyb
bøl Mølle, malet i 1920 af landskabsmale
ren P. Mønsted (1859-1941). Billedet hæn
ger nu i borgmester A. P. Hansens for
kontor. Man ved, at der findes en pen
dant til møllemotivet, som Mønsted har
foreviget fra en anden vinkel. I flere år
har dette billede været eftersøgt, men
hidtil forgæves. (No.)
20. maj: Mere om malerier med søn
derjysk motiv. Halvtreds af de sjældne
arbejder af den ludfattige Christiansfeld maler Jeppe Madsen Ohlsen gik på en
auktion til priser, der ville have fået ham
til at dåne i levende live. Blandt køberne
hos Bruun Rasmussen i Vejle var to af
Madsen Ohlsens børn og Varde-ægte
parret Inger Herrgård Jepsen og Jørn
Eskelund Jepsen. De søgte ét eneste bil
lede: Brødremenighedens kirke i Chri
stiansfeld i aftenlys, som Eske-lund Jep
sen for stemningens skyld længe har haft
på ønskesedlen. Han var i sin tid filialdi
rektør i den daværende Handelsbanken
i Christiansfeld. Stor var glæden, da det
lykkedes at få hammerslag ved netop
dette billede. Pris 31.000 kr. plus om
kostninger, skønt vurderingen lød på
40.000 kr. (JV)
Højskolesangbogens hamskifte
27. maj: Det måtte vel komme. »Verdens
største kvindefrokost« i forbindelse med
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 9-98

Generalkonsul H. P. Clausen blev mindet af bl.a.
statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Foto: Ar
kivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.

by fes ten i Sønderborg endte med en
skandale, da et ukendt antal kvinder af i
alt 900 deltagere røg i totterne på hinan
den. Seks betjente måtte udkommande
res for at skaffe ro i lejren. To af amazo
nerne blev anholdt. (RB)
31. maj: Politikens kulturredaktør
Bjørn Bredal har læst korrektur på Høj
skolesangbogen, der ifølge hans kritiske
analyse er blevet til en »indre Berlin
mur«. Frihed skal nu forstås »som for
skansning bag beklumrede mure«.
Alle sange på andre sprog end de nor
diske er fjernet, bl.a. »Should auld
acquaintance«. Erstatningen huer ikke
Bredal. Særlig ikke hele syv sange af »en
vis nulevende dansker«, Jens Rosendal,
Ballum, repræsenteret dobbelt så mange
gange som f.eks. Halfdan Rasmussen.
Artiklen i »Politiken« afsiger følgende
dom uden nåde over Rosendals lyrik.
Det er »fra ende til anden små, forskræm
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te udtryk for et verdensbillede af frygt
for det fremmede og trusler fra »de
store«. "(Pol.)
7. juni: Folketingets formand, Iver
Hansen, holdt en kontant årsmødetale i
Flensborg. Han lovede at sørge for, at
også de nyvalgte medlemmer af Folke
tinget får indsigt i sydslesvigske forhold.
(FIA.)
Schaubild des Nordseebades Lakolk
auf der Insel Röm. Det er tysk, og det
passer. Mindepladen med ovennævnte
tekst på den store nabos sprog skal op
sættes på butikstorvet i Lakolk til minde
om stedets hundredeårsjubilæum i år.
Historisk Samfund for Skærbæk og Om
egn synes ikke om sprogforbistringen
og har sagt fra på dette område. For

Rømø er jo dansk, påpeger man. Men
borgmester Peter A. Petersen bliver ved
sit. (JV)

Naturpark af dimensioner
10. juni: Sønderjyllands Amt vil bruge
370.000 kr. på at undersøge muligheden
for oprettelse af en stor naturpark. Det
foreslåede område ligger i Skærbæk, Nr.
Rangstrup og Nr. Løgum kommuner
med tyngdepunkter i Lindet Skov (den
med vildsvinene) og Honning Plantage.
Landskabsmæssigt drejer det sig om he
der, gamle løvskove, nåleskove, ådale
og hedemoser. (JV)
13. juni: Tidl. kultur- og forsknings
minister Jytte Hilden har overtaget H. P.
Clausens bestyrelsesplads i det europæ-

llRib

!
t

P. Mønsteds maleri fra sommeren 1920 hænger nu på borgmesterens forkontor i Sønderborg. Foto:
Karin Riggeisen/Nordschleswiger
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Aabenraa har fået en ny kirke, lidt respektløst kaldet »Kirkeladen«. Konfirniandsal er indrettet i
bygningens venstre del. Beplantning skal sikre kirken en plads i det grønne. Foto: Karin Riggelsen/
Nordschlesiviger.

iske center for mindretalsanliggender i
Flensborg. (FIA.)
Det danske mindretals parti i Sydsles
vig, SSW, har foretaget en ny afstem
ning om opstilling til Forbundsdagen i
Bonn eller ej. Forslaget blev afvist med
57 stemmer for og 79 imod efter mod
stand fra bl.a. SSW's landsformand Ger
da Eichhorn og medlem af landdagen i
Kiel Anke Spoorendonk. Nu som før
stemte fhv. landdagsmedlem Karl Otto
Meyer for at stille op til Forbundsdags
valget. (JV)
17. juni: Lærerstuderende i Haderslev
får efter sommerferien tilbudt kursus om
nationale mindretal. Haderslev Statsse
minarium har hvert år elever fra det dan
ske mindretal i Sydslesvig. Seminarie
lektor Jørn Buch, der selv stammer fra
Tønder, har været med til at udarbejde
grundlaget for kurset. (JV)

Svingende tal i Sydslesvig
25. juni: Jllp. skriver i en ledende artikel
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 9-98

om Sydslesvigsk Vælgerforbunds 50-års
jubilæum, at fremgangen i vælgertilslut
ning de senere år bygger på tilgang af
vælgere, der ikke er specielt danske.
Ligeså er fremgangen sket samtidig
med, at medlemstallet i Sydslesvigsk
Forening, SSW's kulturelle og nationale
sidestykke, har været svagt faldende. »På
det seneste har SSW dog fundet sine ben
som parti for landsdelen, markeret ved
dets accept af Region Sønderjylland/
Slesvig, der karakteristisk nok fremkald
te størst modstand nord for grænsen.«
(Jllp.)
Forkortelser:
FIA. Flensborg Avis
No.
Nordschleswiger
Jllp. Jyllandsposten
JV JydskeVestkysten
RB
Ritzaus Bureau
Pol. Politiken
EB Forfatterens kommentar.
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Det sker - på nordslesvigske museer
Skattejagten fortsætter
Nojjj, hvor er den stor! - Kom og se miiin, kom og se miiin, - den er bare den største og den
flotteste! - Adrrr, hvor er den ulækker, tør du virkelig røre ved den? Häah hååh,fedt mand...
den er bare helt fuld af slim - ejjiii, hvor er det klamt...

Begejstring eller afsky. Det er egentlig
lige meget. Udbrudene stammer fra sko
leelever på besøg i Gram Lergrav. Det
vigtigste er, at eleverne gennemlever
noget nyt under opholdet i Gram Ler
grav, og at de får ny viden med hjem.
Vi befinder os i skolestuen i Lergravs
huset. Dét, der før gav anledning til kul
degysninger og »rislen ned ad ryggen«,
ligger fredsommeligt i petriskålen un
der stereoluppen. Det er en sort skov
snegl. Petriskålen er vendt på hovedet,
så vi under forstørrelse kan studere
sneglens underside. Hvordan den be
væger sig, og hvordan den spiser. Ele
verne fra Kruså Skole er færdige med
fossiljagten og sidder nu i skolestuen,
hvor vi bruger en times tid på at under
søge fangsten. Skovsneglen, der jo altså
er sprællevende og derved danner god
kontrast til de seks millioner år gamle
fossiler, bruges til at illustrere begrebet
raspetunge. I lergraven kan man nemlig
finde fossiler med karakteristiske runde
huller. En lille rovsnegl, kaldet Natica,
har med sin raspetunge lavet hullet for
dernæst at suge indmaden ud af offeret.
For et halvt år siden fik vi midler til at
indkøbe udstyr til skolestuen i Lergravs
huset. Det er årsagen til, at vi nu kan
studere fossiler under stereolup. Aktivi
teten bidrager med en helt ny dimensi
on, således at fordybelse bliver et gen
nemgående element ved opholdet i Gram
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Lergrav. Langt fra alle elever har prøvet
at se i »mikroskoper« før. Så her møder
de endnu en spændende udfordring.
Afhængigt af, hvor »livlige« eleverne er,
løses der somme tider også opgaver om
geologi og »Livet i Gramhavet«. Andre
gange får de opgavesættet med, så de
kan arbejde med lokaliteten på hjemsko
len. Jeg lægger vægt på, at der til hvert
besøg er noget forud og bagefter, såle
des at opholdet bliver en enestående be
givenhed, der ikke hurtigt går i glemme
bogen.
I år bliver der eksperimenteret i Gram
Lergrav. I forbindelse med et besøg fra
Haderslev Daghøjskole (billedkunst- og
keramiklinien) har vi debatteret, hvor
vidt leret har været anvendt til egentlige
keramiske arbejder. På Midtsønderjyllands Museum har vi en jydepotte, der
er modelleret i glimmerler. Om det lige
er Gram-ler, der er kilden, vides ikke
med sikkerhed, men fantasien er sat i
sving. Daghøjskolen har efter besøget
lavet forsøg med milebrænding af ler
ting lavet af Gram-ler. Og det er der
kommet en del spændende ting ud af!
De mange flotte ting kan beses i en mini
udstilling i Lergravshuset. Den lille ud
stilling tjener som inspiration til alle og
viser resultaterne af et besøg i Gram Ler
grav med en lidt anderledes dagsorden.
Tove K. Stockmarr
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A
Indtil 6. sept.:
1. sept. -1. nov.:
3. okt. - 6. dec.:

1. okt. - 31. okt.:
Indtil 13. sept.:
24. sept.:

29. okt.:

Indtil 31. dec.:

28. aug. -18. okt.:

Indtil 31. okt.:
Indtil 15. nov.:

12. og 13. sept.:
Indtil 25. okt.:

Indtil 30 sep.:
Indtil 22. nov.:

Indtil 15. sept.:
9. okt. -15. nov.:
Indtil 15. sept.:
1. sept. - 31. okt.:

Museet på Sønderborg Slot
Udstilling med K.R.H. Sonderburg. Malerier og grafik.
Arr.Sønderjyllands Kunstmuseum.
»Alsen-billeder«.
Adam Saks og Daniel Biesold: »Shibbolet«. Arr. Sønderjyllands
Kunstmuseum.
Cathrinesminde Teglværksmuseum
Lokalhistorisk udstilling fra Gråsten.
Tønder Museum
Bodewadt-sølv.
Månedsmøde: »Det mærkelige år 1848« v/lektor Claus Bjørn, Kø
benhavns Universitet.
Månedsmøde: »Tønder - Tombe tysk, dof dansk eller bare blakket«,
v/lektor Jørn Buch, Haderslev.
Drøhses Hus, Storegade 14, 6270 Tønder
Kniplingsudstilling med årets tema »Torchon«.
Håndværksudstilling - »Tømrerfaget«.
Jernovnens udvikling 1450-1900 - »Varme i boligen«.
Sønderjyllands Kunstmuseum, Tønder
Genåbner ca. marts 1999.
Manos Tsangaris »Fadenorgeln«. Udstillingen vises i Pumpehuset
(Fliserummet).
Højer Mølle og Marskmuseum
Maleriudstilling.
Aabenraa Museum
«Scener fra en borgerkrig«.
Jacob Michelsens Gård
Udstilling og bageweekend.
Kunstmuseet Brundlund Slot
Kunstnerisk aspekt omkring 1848. Udvalgte gaver fra Ny Carls
berg Fondet.
Midtsønderjyllands Museum
Lergravshuset holder åbent: Dagligt 10-16
Vin og Geolog. Udstillingen er udlånt fra Geologisk Museum,
København.
Lergraven er altid tilgængelig.
Haderslev Museum
Nydam - Mosefund 1859 -1997.
Afrikansk Kunst. Arr. i samarbejde med Haderslev Kunstforening.
Skærbæk Museum
Udstilling om Lakolks 100 års jubilæum.
Museet Holmen, Løgumkloster
Kunst i vækst ved grafikere fra fire verdensdele.
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Dybbol Molle
DylM Mølle. Monument & museum. Af Inge Adriansen. Kan fas på Dybblol Mølle og Museet på Sønder
borg Slot. Pris: 40 kr.

Det er et flot katalog, der er udgivet om Dybbøl
Mølle - fine illustrationer, dejligt glittet papir og et
handy format. Kataloget indeholder udover et
afsnit om »Dybbøl Mølles historie« og et afsnit
om »Dybbøl som nationalt symbol« også et afsnit
om »Krigergrave og mindesten i Sønderjylland«.
Til sidst i kataloget er der et afsnit omkring
udviklingen fra vindkraft til maskinkraft og et
kort afsnit om »Flagmasten, Kongebusten og Ka
nonerne«.
Gennem kataloget bevæger vi os op gennem
historien. Kataloget er udgivet på dansk, tysk og
engelsk, og det er et fint lille materiale, hvis man
tager på tur til Dybbøl Mølle og de øvrige omtalte
steder i Sønderjylland - også med udenlandske
gæster.
Det er dejligt med de spændende og godt op
satte opslag, der er i hæftet - det er utraditionelt af
et katalog at være.
Hæftet eller kataloget er også utraditionelt med
hensyn til skriftens størrelse. Den burde nok have
været større af hensyn til læserne, og så er der jo
også eksperimenteret med rastede billeder under
teksten - en af den moderne tekniks mange mulig
heder, men det gør ikke læseligheden større. Prøv
selv at vurdere det på side 8.
Et katalog kan godt tillade sig at være staccatoopbygget, men jeg mangler dog en noget bredere
indfaldsvinkel til kataloget i et forord både til
mølleriarbejde og til stedet/stederne.
Det indholdsmæssige bærer præg af den sæd
vanlige Inge Adriansenske grundighed.
Karl Erik Olesen
Sønderjyllands Højspændingsværk
»Sønderjyllands Højspændingsværk 75 år, 14. novem
ber 1997«. Pris: 100 kr.

Sønderjyllands Højspændingsværk (SH) fyldte 75
år den 14. november 1997. I den anledning har
værket udgivet en jubilæumsbog, der, som det
flere gange påpeges, skal opfattes som en fortsæt
telse af værkets 50-års jubilæumsbog fra 1972.
Slægtskabet med forgængeren er da også åben
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bart: Samme lidt store format (A4), samme pæne
layout, (næsten) samme lyseblå »sommer«-omslag og ikke mindst samme tekstforfatter, lektor
Helle Askgaard. Det sidste må siges at have været
en rigtig god disposition!
Indholdsmæssigt koncentrerer bogen sig om
de seneste 25 år og om, hvordan Sh har klaret de
nærmest jordskredsagtige holdningsændringer og
forandringer, der har fundet sted inden for el
fremstillingen og især inden for energi- og miljø
politikken. I 1972 opererede man stadig i et opti
mistisk tresserunivers: jo mere vi producerer, jo
mere vi forbruger, jo billigere, jo bedre. Dette
ændredes brat i 1973 med oliekrise, billøse sønda
ge, slukkede gadelamper, mørke udstillingsru
der, lavere stuetemperaturer osv. Op gennem
1970'erne udviklede det sig til en diskussion om
atomenergi, vedvarende energi, olieudvinding i
Nordsøen, energiministerium, kulfyring, boykot
af sydafrikanske kul, forurening, miljøhensyn,
naturgas osv. Som det meget præcist siges i en af
deloverskrifterne: »Punktum for den hidtidige
sorgløshed«.
Hele denne problematik behandles i bogen og
er det bærende tema gennem de centrale kapitler.
Kapitel to (og til dels tre) skildrer, som en velskre
vet samtidshistorie, rammerne for hele udviklin
gen og sætter SH og Sønderjylland ind i et større
perspektiv. I kapitel fire, der bærer den sigende
titel »Hvordan har SH løst opgaven?«, fokuseres
der naturligt mere på problemstillingen ud fra et
SH synspunkt. Måske bliver fremstillingen lidt
vel problemløs, når vi får præsenteret alle de gode
viljer og tiltag, SH har forsøgt og sat i gang - for
blev alle problemerne nu også løst? Bogen er hel
ler ikke ganske ukritisk over for de »politisk kor
rekte forbrugere«. Med slet skjult ironi konstate
res det, at det, der er godt for miljøet globalt og
nationalt, ikke nødvendigvis behøver at være det
lokalt - med en direkte henvisning til, at det tog
SH fem år at få godkendt lokalplanen foren vind
møllepark i Brøns. Man kommer uvægerligt til at
tænke på Hausgaards sang om, at »værket sku'
ligge på Sjælland eller Fyn«. Alt i alt er der dog
tale om en meget redelig fremstilling, der gør den
til en anderledes vedkommende jubilæumsbog
også for den udenforstående.
Nødvendigvis må en bog om et elværk inde
holde en del tekniske gloser og detaljer, men det
kammer aldrig over til at blive indforstået. FakSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 9-9«

tisk er det spændende at læse om udbygningen af
EV3 (det tredje Enstedværk), nedlæggelsen af
Aabenraa værket og EV1, om røggas, SO„ CO, og
NOy m.m. Man føler, man bliver klogere (og det er
ikke så ringe), og man får fine »aha-oplevelser«:
F.eks. at det regionale samarbejde hen over græn
sen går helt tilbage til 1928, altså til Weimarrepublikken og til kun otte år efter Genforeningen.
Lige så forundret er man, når man på side 58 ser,
at Storebælt øjensynlig er en større hindring for
(el-)samarbejde end både Skagerrak, Øresund og
landegrænsen! - Var der nogen der sagde, at den
bro er overflødig?
Det er et stort og flot stykke arbejde, redaktio
nen og ikke mindst tekstforfatteren har præsteret.
Man kan kun ønske SH tillykke med jubilæet og
med bogen.
Leif H. Nielsen

freden fulgte med en deling af Slesvig. Det fører
Jørn Buch frem til at karakterisere A. D. Jørgensen
som »hovedarkitekten« bag den nuværende græn
se. Endelig giver arkivar Lars N. Henningsen i
artiklen »Fra den gamle klædefabrik - farver- og
fabrikantfamilien Jürgensen og erhvervslivet i Grå
sten ca. 1830-1900« en skildring af A. D. Jørgen
sens familiemæssige og sociale baggrund i Grå
sten, hvor det nationale spørgsmål og den danske
identitet spillede en central rolle.
Sidstnævnte artikel kan også læses i årsskriftet
for 1998 fra Historisk Forening for Gråsten By og
Egn. Her kunne man også have bragt mindeskrif
tets to andre artikler, så dette smukke kalejdo
skop over A. D. Jørgensen var blevet samlet på et
sted.
V

A. D. Jørgensen
Jens Elkjær Petersen ni.fl. (red): »A. D. jørgensen og
Gråsten« Gråsten 1997. 50 sider, ill. Pris: 50 kr.

Dengang i Tonder...
Dengang i Tønder... Prrvat forlag. Redaktion: Hans
Christian Christensen, Magnus Lorentzen, Viggo Mø
balle og Bent Slot. 76 $., ill. Pris: 94 kr. (lift.), 98 kr.
(indb.).

Den 5. oktober 1897 døde den sønderjyske histori
ker og arkivmand A. D. Jørgensen kun 57 år gam
mel. I dag er det uden for en snæver kreds af
historikere kun de færreste, som kender A. D.
Jørgensen. Flere vil nok nikke genkendende til
»Fyrretyve Fortællinger af Fædrelandets Histo
rie«, som han skrev på brygger Jacobsens foran
ledning i 1882. A. D. Jørgensen nåede dog længe
re end mange andre i sit virke som historiker,
arkivmand og grænsepolitiker, og hans betyd
ning rækker langt dybere, end den beskedne pla
cering i den folkelige bevidsthed antyder.
Der var derfor med god grund, at Historisk
Forening for Gråsten By og Egn på årsdagen for
hans død markerede 100-året for byens store søn
med tre foredrag, der på hver sin vis kommer
rundt om personen A. D. Jørgensen. For dem,
som ikke deltog i festligholdelsen, er der nu mu
lighed for at læse de tre foredrag i »A. D. Jørgen
sen og Gråsten«, udgivet af Historisk Forening for
Gråsten By og Egn. Her tegner nu afdøde general
konsul H. P. Clausen et portræt af A. D. Jørgensen
og hans virke som historiker og grænsepolitiker.
Under titlen »Dolor Patriae - om A. D. Jørgensens
kamp for ret og skel« fortæller seminarielektor
Jørn Buch om A. D. Jørgensen og hans syn på
grænsespørgsmålet. Det er Jørn Buchs pointe, at
A. D. Jørgensens opvækst i Gråsten fik ham til at
se de mange nuancer i grænselandets nationale
forhold frem for det sort/hvide billede i den na
tionale retorik. Han så de positive træk i den tyske
kultur og fremhævede allerede i oktober 1864, at
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 9-98

Dengang i Tønder... er en finurlig samling blan
dede erindringsbolcher om folk og fæ i Tønder i
perioden ca. 1930-1960/70. Seksten tøndringers
erindringsglimt om en barndom og ungdom i en
lille sønderjysk købstad, hvor man tilsyneladende
hyggede sig trods besættelse, nationale modsæt
ninger og knappe tider.
Nogle af indlæggene er personlige erindrin
ger, andre er mere funderinger over gruppeople
velser, som for eksempel trompetisten Valdemar
Rasmussens beretning om »Æ jatz i Tynne«.
Besættelsestiden sætter sit præg på flere af
beretningerne, blandt andet Magnus Lorentzens
»...op og gå i skole...« og Henry Larsens »Mange
børn - og få penge«.
Der er et omfattende og spændende billedma
teriale i bogen, private fotografier, som giver et
herligt indtryk af forsvundne tider i Tønder.
Det havde dog været rart med et indledende
afsnit om bogens intentioner. Når man har læst
den, sidder man tilbage med en nysgerrig for
nemmelse: Hvem fik ideen til bogen? Hvem valg
te forfatterne?
Var der ingen kvinder i Tønder? Nå jo, både
Hans Christian Fogtmann Lauridsen og Michael
Falch husker dem, der er forresten også kvinder
på fotografierne; men hvor er deres erindringer?
Bogen er underholdende og kan anbefales til
alle, der holder af erindringer - måske især
(mand)folk fra Tønder!
Elsemarie Dam-Jensen

255

Haderslev smedelaug

Igennem århundreder spillede lauget en stor
rolle i mange håndværksmestres tilværelse.
Fagligt, religiøst og ikke mindst socialt var
lauget en vigtig del af håndværkerens dag
ligdag, og de mestre, der var medlemmer af
et laug, fik en stor del af deres identitet gen
nem dette medlemskab. De fleste håndværkerlaug opstod i løbet af senmiddelalderen,
og deres stadig stigende magt førte til, at
Christian IV i 1613 ophævede alle laug (1615
i hertugdømmerne). De lod sig ikke sådan
forbyde, og i løbet af nogle årtier fik de ét for
ét fornyet deres privilegier, ligesom en lang
række håndværk, der ikke tidligere havde
haft et laug, etablerede et sådant. Også sven
dene inden for mange håndværk etablerede
laug i disse år. Laugenes storhedstid faldt
hovedsageligt i 17- og begyndelsen af 1800tallet, hvor de spillede en afgørende rolle i
den lokale regulering af konkurrencen, ar
bejdsforholdene, uddannelsen og kvaliteten
inden for snart sagt alle håndværk.
11800-tallet kom laugenes ønsker i stigen
de grad i modsætning til den økonomiske
liberalisme og ikke mindst industriens frem
vækst, og med Næringsloven af 1857 afskaf
fedes de i kongeriget, mens de først blev
afskaffet i Sønderjylland i 1869. Mange fort
satte dog som »frie laug«, og problemer med
lærlingeuddannelsen bevirkede, at de tyske
myndigheder genindførte laugene i 1881. I
1897 blev disse oven i købet gjort til
tvangslaug, så man skulle være medlem af
lauget for at være selvstændig mester. Med
Genforeningen blev laugene ændret til frivil
lige mesterforeninger efter dansk mønster. 1
dag er der ikke mange af disse lokale mester
foreninger tilbage.
Haderslev Smedelaug har gjort hele den
ne udvikling med. Som omtalt inde i bladet

Bagsiden
om
forsiden

må det være stiftet i anden halvdel af 1400tallet. Det blev som alle andre nedlagt i 1615,
men fik atter privilegium i 1636, og i 1647
blev laugets nye statutter vedtaget. Dette år
var der 12 smedemestre i lauget. I de følgen
de årtier vekslede antallet af mestre i Hader
slev mellem 5 og 10.1 de bevarede protokol
ler kan man følge laugets arbejde med at løse
indre stridigheder, kæmpe mod det stadigt
stigende problem med frimestre, der af byrå
det fik lov at udøve håndværket uden at
være medlem af lauget, regulere forholdene
for svende og lærlinge og ikke mindst vare
tage de sociale forpligtigelser over for med
lemmerne. De mange frimestre og oprettel
sen af to jernstøberier i Haderslev i 1840'6010
udhulede med tiden laugets privilegier, og
den snart helt illusoriske laugstvang blev som
nævnt ophævet i 1869. 1 1879 underskrev 18
grov- og kleinsmede et sæt nye statutter, der
primært sigtede imod en ensartet uddannel
se af lærlinge. Lauget kom fra 1887 til at
dække hele Haderslev amt, og i 1898 var 87
af amtets 206 mestre medlemmer. Året efter
blev lauget et tvangslaug og fik nu omkring
160 medlemmer. Det var så mange, at det
efter nogle år måtte deles i et laug for hen
holdsvis Haderslev Øster- og Vesteramt. I
1920 blev disse to laug medlem af Jyllands
samvirkende Smedemester foreninger, der i
1974 blev til Danmarks Smedemesterfor
ening. Og Haderslev Smedelaug eksisterer
stadig.
På forsiden ses en række af laugets kleno
dier. Laugsladen, der rummede protokoller
og vigtige dokumenter, oldermandens laugskrus fra 1717, skafferstokken, smedesvend
enes velkomst fra 1639 samt laugets fane fra
1927. Genstandene befinder sig i dag på Ha
derslev Museum.
Ism
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