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Om Jeppe Madsen Ohlsen 
og hans slægt
Af ALFRED THOMSEN

Hvad skader guldet, at det gennem ilden 
går?
Det lutres kun deraf, en bedre glans det 

får.
Ludv. Holberg.

Ovenstående linier har fhv. typograf Al
fred Thomsen, Haderslev, sat som indled
ning til skildringen af den efterhånden 
kendte Christiansfeld-maler Jeppe Mad
sen Ohlsens liv.

Ingen var vel mere ene og forladt end Chri- 
stiansfeld-maleren Jeppe Madsen Ohlsen, 
da han i 1948 døde i Sejs ved Silkeborg. 
Hans unormale livsførelse havde da for
længst været årsag til, at han i familien 
blev betegnet som dens sorte får, hvem 
man ikke mere regnede med - og da slet 
ikke hans billeder, som man dengang ikke 
vurderede efter deres kunstneriske værdi.

Selv om tiden endnu ikke helt har ud
slettet det negative hos mennesket Jeppe 
Madsen Ohlsen, så har lutreisens ild dog 

1983-10 273



allerede fortæret en hel del, og langsomt 
begynder man at betragte hans kunst i et 
klarere lys, hvilket har bevirket, at hans 
lærreder nu handles til priser, ingen før 
havde drømt om, og at interessen for hans 
særprægede billeder stadig er voksende, 
hvad udstillingen i Flensborg 1967 og 
fjernsynsudsendelsen i 1968 samt senere 
udstillinger er et synligt bevis på.

Hans fødeby Christiansfeld, hvis menig
hedsliv kom til at betyde så meget for hans 
kunst, er i ham blevet rigere, for uden at 
forklejne nogen anden, er han vel nok den 
kunstner, der med sin pensel har skabt de 
skønneste billeder fra dette menighedsliv, 
ikke blot i sorg, men også i glæde, og det 
har da også været påskønnelsesværdigt, at 
byen har hædret ham ved at indrette en 
mindestue for ham i Enkehuset, hvor alle
rede flere af hans billeder hænger.

Men hvad var nu baggrunden eller mo
tivet for hans særegne kunst? Var der i 
hans slægtsarv grundlag for de dystre mo
tiver, der i overvejende grad præger hans 
produktion? Ud fra den betragtning er der 
i det efterfølgende forsøgt - efter forelig
gende kilder og optegnelser - at kaste mere 
lys over ham og hans slægt.

*
Jeppe Madsen Ohlsens slægt kan føres til
bage til 1692. Stamfaderen, der var født i 
Holsten og hed Svenn Olsen, var korporal 
ved Den kgl. Livgarde til Hest, som han i 
1730 havde tjent ved i 17 år, så det må 
antages, at han har været med i den store 
nordiske krig. En klageskrivelse1 dateret 
København den 19. okt. 1729 har korpora
len underskrevet med Svenn Olsen og når 
det senere er ændret til Ohlsen, skyldes det 
indførelsen i kirkebogen for Skt. Petri ty
ske kirke i København, hvor der ved bør
nenes dåb er føjet et h til Olsennavnet. An
ledningen til korporalens klageskrivelse er

1. Hærens Arkiv. Justitsarkivet for Den kgl. 
Livgarde til Hest, 1729.

den, at et par gardere har talt nedsættende 
om hans frue, hvorfor han vil have dem 
straffet, »for han og fruen vil ikke have 
sådan noget siddende på sig, de ønsker at 
omgås ærlige folk.«

Svenn Olsen havde tre børn med hu
struen Catrina, der i Skt. Petri kirkebog 
kun nævnes ved fornavn. Deres førstefødte 
søn fik ved dåben 17. maj 1729 navnet 
Hinrich, og blandt hans faddere var Sara 
Monck og Jochim von Brockdorff. Sønnen 
Hans Hinrich, fra hvem Jeppe Madsen 
Ohlsen nedstammer, døbtes 9. december 
1730, og hans faddere var: Fru major Stef
fens, frøken Steffens, major Steffens, grev 
Ahlefeldt og cornet Lützau. De tre sidst
nævnte var officerer ved Den kgl. Livgarde 
til Hest. Datteren Sara Catrina døbtes 6. 
okt. 1732 og blandt hendes faddere var 
Brigitta Black og kaptajn Kay B. Brock
dorff.

Om korporalen og hans families videre 
skæbne vides der desværre intet, kun deres 
søn Hans Hinrich Ohlsen er det lykkedes 
at opspore. Han kommer i 1740’erne i lære 
hos guldsmed Mathias Møller i Køben
havn, hos hvem han får udlært 10. juli 
1752 »efter at han sin lære ærlig havde ud
stået.«2 Den 22-årige guldsmedesvend har 
efter læretidens udløb antagelig ikke op
holdt sig ret lang tid i København, for han 
har kun betalt tidepenge 3 en enkelt gang 
i 1753. Hvor han derefter har opholdt sig 
de næste 11 år er ukendt, men det vil nok 
ikke være forkert at gætte på, at han som 
rejsende håndværkssvend er draget sydpå, 
for i året 1764 er han i Sønder Stapel ved 
Frederiksstad, hvor han 5. marts bliver gift 
med Margarethe Broderius, en datter af 
Volckert Broderius og hustru Anna Maria, 
f. Otten. Hans Hinrich Ohlsen døde 15.

2. Københavns Stadsarkiv. Guldsmedenes lavs
protokol, 1750-1863.

3. Samme. Guldsmedesvendenes tidepengepro- 
tokol, 1745-1862.
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nov. 1785; han efterlod sig enke og to børn, 
Anna Maria og Friedrich Christian.

Friedrich Christian Ohlsen fødtes i Søn
der Stapel 5. maj 1768. Han blev 19. marts 
1802 gift med den 19-årige Anna Kock fra 
Nørby i Kropp sogn. Deres ægteskab vare
de kun i ni år, for han døde i Sønder Stapel 
23. sept. 1811 fra Anna og fire børn, nem
lig Hans, Claus Friedrich, Margarethe og 
Anna.

Af disse børn blev Claus Friedrich Ohl
sen den første i rækken af en skrædder
slægt gennem tre generationer. Han var 
født 24. aug. 1806 i Sønder Stapel, hvor 
han også døde 25. maj 1844, kun 38 år 
gammel. Sammen med Catharina, f. Nor
den, med hvem han blev gift i 1840, havde 
han to børn, nemlig sønnerne Claus Fried
rich og Hans Hinrich, af hvilke Claus 
Friedrich skulle blive bedstefar til Jeppe 
Madsen Ohlsen.

Om Claus Friedrich Ohlsen, der var født 
i Sønder Stapel 28. jan. 1841, har en kusi
ne til Jeppe Madsen Ohlsen i sin slægts
bog4 skrevet følgende om deres fælles bed
steforældre:

»Bedstefar blev faderløs allerede som 
treårig, men derud over er der kun få op
lysninger om hans barndom og ungdom. 
Selv har han fortalt, at han var et vajsen- 
husbarn fra Frederiksstad, og at han som 
dreng havde været med til at vogte får ude 
i marsken. Moderen døde i Koldenbüttel 
20. febr. 1862 59 år gammel. Hun havde 
da været gift fire gange og har nok ikke 
kunnet tage sig af børnene, der så er kom
men i Vajsenhuset, hvor bedstefar sikkert 
har fået en streng og kristelig opdragelse, 
for i det hjem, han grundlagde i Haderslev, 
gav han sine børn en streng og kristelig 
opdragelse. Ligesom faderen blev han 
skrædder, og da bedstemor som syttenårig

4. Mathilde Thomsen, f. Erichsen, i sin »Ane
tavle for ti søskende Erichsen fra Christians
feld«, maskinskrevet.

Jeppe Madsen Ohlsens far (stående) og bedste
far. De hed begge Claus Friedrich Ohlsen.

begyndte at lære skræddersyning, ligger 
det nær at antage, at de har truffet hinan
den på et skrædderværksted i Haderslev.

Om bedstefars interesse for og glæde 
ved at færdes i naturen har mor5 ofte for
talt. Han var ligeledes en habil skøjteløber, 
der om vinteren kunne muntre sig sammen 
med byens ungdom på Dammens is. Men 
hans kirkelige interesser gik dog forud for 
alt andet. Forskellige trosretninger stiftede 
han bekendtskab med, vel nok mest dem, 
der var i slægt med Indre Mission, og ad
skillige præster og kristeligt interesserede 
mennesker kom i deres hjem.

Bedstemor Johanne Thomasine Thom
sen var født i Haderslev 10. marts 1843. 
Hun var den tredie i rækken af otte piger, 
og med undtagelse af en kort tid i Vojens 
i 1870 kom hun til at tilbringe hele sit liv

5. Cathrina Nissine Claudine Ohlsen, født 29. 
september 1872 i Haderslev. 
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i Haderslev, hvor faderen var arbejdsmand 
og senere kusk. Som det dengang var al
mindeligt, kom hun tidligt ud at tjene til 
føde og klæder. Godt elleve år gammel 
kom hun i huset hos familien Sachse,6 hvor 
hun var i seks år indtil 1. nov. 1860. Hun 
forlod familien, fordi hun ville lære skræd
dersyning. Madam Jensine Sachse har 
åbenbart været godt tilfreds med bedste
mor, for i hendes skudsmålsbog skrev hun 
med sirlig håndskrift og på godt dansk føl
gende om hende: Hun har stedse været tro, 
flittig og duelig i sit arbejde, venlig i om
gang og har ført en ulastelig vandel, derfor 
forlader hun vort hus med de bedste ønsker 
og anbefalinger for hendes fremtidige vel.

Om bedstemors barndom og ungdom vi
des der ellers ikke ret meget, men om en 
enkelt begivenhed har hun dog fortalt. Det 
var fra krigen i 1848, da hun kunne huske, 
de sad hjemme i kælderen, medens solda
terne kæmpede på Sønderbro.

Midt under krigen i 1864 blev hun gift 
med bedstefar, der da var skræddersvend, 
men som senere nedsatte sig som selvstæn
dig mester i Haderslev. Dog kom livet ikke 
til at forme sig helt let og sorgløst for hen
de. Hun fik mange børn, ialt tolv, hvoraf de 
fem døde i barneårene, deraf tre indenfor 
et år, nemlig tre piger på henholdsvis tre, 
fem og syv år. To af disse piger døde endda 
med kun få dages mellemrum. En af hen
des små drenge faldt ud af et vindue og 
slog sig ihjel, og en anden af hendes sønner 
døde efter en ulykkelig hændelse kun 26 år 
gammel. En søn fik det ene ben amputeret, 
han døde også ganske ung. Og selv fik hun 
som 32-årig venstre arm amputeret. Det 
fortælles om hende, at hun stod operatio-

6. Købmand Johan Detlef Emil Sachse og hu
stru Jensine Johanne Marie, f. Lange. Hu
struen var en datter af skomager Wilhelm 
Lange og hustru Johanna Brigitta, f. Eich
baum, i Åbenrå, hvor hun var født 24. april 
1823.
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nen igennem uden så meget som et kny, for 
bedøvelse kendtes ikke dengang, hvorimod 
bedstefar, der sad og ventede til operatio
nen var overstået, faldt besvimet om, da 
lægen kom og viste ham armen på et fad. 
Hvor må det have været svært for hende at 
klare huset og de mange små børn med kun 
én arm. Mor har fortalt, at bedstemor kun
ne klare alt det huslige undtagen at tørre 
opvasken, men den blev så skyllet en ekstra 
omgang og derefter lagt til tørre på et stort 
grydelåg.

Efter bedstefars død i 1910 boede hun 
sammen med sin ugifte datter Anna, der 
var meget lille af vækst, svagelig og dertil 
stærkt religiøs.

Bedstemor levede sine sidste år på Her
tug Hans Hospitalet. Jeg husker hende 
endnu så tydelig fra den tid. Hun var en 
spinkel og sirlig lille kvinde med snehvidt 
hår under den sorte kappe, hun altid bar. 
Ligeledes bar hun altid et lille slag, vel sag
tens for at skjule, at hun kun havde én arm. 
Hun sad meget ved sit vindue og så ud, 
som ventede hun besøg, og hun var meget 
glad, når vi - hendes børnebørn - kom fra 
Æ Feld. Så omfavnede hun os med sin ene 
arm og kaldte hver af os »mit lille godte
lam«. På formaninger fra hende manglede 
det ikke, for det lå hende meget på hjerte, 
at vi var og blev gode mennesker.

Som en from og gudfrygtig kvinde vil 
bedstemors minde blive stående .for mig. 
Hun døde i august 1923. To hjerneblødnin
ger efter hinanden gjorde ende på en kær
lig mors liv. De elleve af hendes børn var 
da allerede bragt til graven. Kun en var 
tilbage, nemlig mor, som døde tre år sene
re.«

I dette indremissionske hjem i Haderslev 
fødtes Jeppe Madsen Ohlsens far den 12. 
sept. 1864 og fik navnet Claus Friedrich 
ligesom faderen og bedstefaderen. Han 
blev i skolen betegnet som meget godt be
gavet, og da han efter konfirmationen 



skulle ud af skolen, ville man have haft 
ham i lære på rådhuset, hvilket faderen 
modsatte sig, og mod sin vilje lærte han så 
skrædderhåndværket hos faderen og ned
satte sig omkring 1890 som skrædderme
ster i Christiansfeld.

Året før var han blevet gift med syerske 
Christiane Jensen fra Stevelt i Øsby sogn, 
en datter af Christen Knudsen Jensen og 
Inger Anne Bothilde, f. Børløs, der i sit 
andet ægteskab var gift med Jeppe Mad
sen Jensen, efter hvilken Jeppe Madsen 
Ohlsen antagelig er blevet opnævnt.

Claus Friedrich Ohlsen var troende lige
som forældrene og hørte også til i kredsen 
omkring Indre Mission, men i en tid, hvor 
mange hjem ruineredes af alkoholmisbrug, 
kom han til at interessere sig for »Blaa 
Kors« og »Arbejde adler«, og det førte med 
sig, at han blev bestyrer for det kristelige 
svendehjem i Kolding. Her var han dog 
først i nogle år tilskærer hos »Magasin du 
Nord«.

Under årene i Kolding var han også virk
som i Natmissionens arbejde, der bestod i, 
at han om natten gik omkring på gaderne 
og tog sig af de berusede, men mange af 
disse ville dog hellere have 10 øre til bræn
devin end natlogi, så derfor kunne det ske, 
at hans kone kunne forbarme sig over en 
eller anden, og hemmeligt stak hun så ved
kommende en tiøre. Det var imidlertid et 
ufravigeligt krav, man stillede til den tids 
sprittere, at ville de have natlogi, så måtte 
brændevinsflasken først afleveres.

C. F. Ohlsen blev under første verdens
krig bestyrer for Seest missionshus, og her 
døde han i foråret 1920. Hans enke, som 
senere blev gift Korsbjerg, døde 1946 i 
Viuf.

Jeppe Madsen Ohlsen fødtes i Chri
stiansfeld den 18. maj 1891. Han var for
ældrenes andet barn efter Claus Friedrich, 
der var født 1890. Derefter kom yderligere 
tre søskende, nemlig Christian August, f. 
1892, Johannes Alfred, f. 1894, og Frieda

Jeppe Madsen Ohlsen som barn med sine to 
brødre. Til venstre Christian August, i midten 
Claus Friedrich.

Mathilde Auguste, f. 1895. Johannes Al
fred døde som barn, og om de øvrige børn 
oplyser faderen i et brev til søsteren i Chri
stiansfeld mod slutningen af 1. verdens
krig, at Claus Friedrich, der var uddannet 
ved handel og tidligt udvandrede til Ame
rika, var ved at blive uddannet til soldat, 
Jeppe var agent og Frieda var i tjeneste på 
Bispebjerg Hospital. Christian August fik 
epilepsi allerede som barn, hvorfor han 
kom til Bethel i Bielefeld, hvor han døde 
22 år gammel.

Om sin bror Jeppe og forældrene fortæl
ler7 fru Frieda Larsen, bosat i Vejle, i ef
teråret 1968 følgende:

Jeppe begyndte at male, da han var en 
stor dreng, og fra skolen fik han mange 
praj med sig hjem om, at han skulle tegne, 
for det lå lige for ham at tegne og male, og 
så brød han sig ikke om andet end det. Og

7. Uddrag af en samtale, der blev optaget på 
bånd den 24. november 1968.
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så blev han ved, også som stor, næsten som 
voksen at gå og klatmale lidt, sådan som 
han nu bedst kunne. Hans kundskaber var 
gode nok, men han havde alt andet i hove
det, og han stak af ud i skoven med kam
merater. Så blev der sendt en seddel fra far 
til skolen, at Jeppe var syg, men det var jo 
fup, og skulkeriet blev snart stoppet, for 
mine forældre fik besked fra skolen om, 
hvor han opholdt sig.

Jeppe ville gerne have været i malerlære, 
men mor kunne slet ikke forestille sig dette 
lille menneske oppe på en høj stige, så det 
kom han ikke.

Hans forhold til far var godt, synes jeg, 
de havde noget tilfælles: deres indstilling 
og væsen mindede meget om hinanden, 
men de havde jo ikke så meget med hinan
den at gøre, da han først var kommet ud af 
skolen, og da var han iøvrigt heller ikke 
meget hjemme. Også hans forhold til mor 
var godt. Hun bødede jo på alt, hvad der 
var galt, og hun skjulte, når noget skulle 
skjules, for han begyndte jo ret hurtigt at 
blive ustabil og lidt upålidelig. Han søgte 
heller ikke kammeratskab, dog havde han 
somme tider enkelte kammerater, men han 
var ikke meget for at stifte nye bekendtska
ber, det brugte han ikke meget. Men vi 
havde jo en del at gøre med de KFUM’ og 
K’er, der kom i vort hjem, og vi stod i sang
forening, hvor han også var med til at syn
ge, men det varede ikke så længe, så inter
esserede det heller ikke.

I fjernsynsudsendelsen om Jeppe blev 
der givet udtryk for, at han kom fra et fat
tigt hjem, og det var jeg meget skuffet 
over, for vi havde det godt hjemme, og jeg 
har da også som barn lært at spille, gået i 
privatskole og til gymnastik, så jeg mener, 
når jeg har kunnet det, så kan det ikke 
have været det helt fattige, og desuden var 
der jo nogle folk i arbejde hos far i skræd
deriet og min moster var også i huset hos 
os. Vi har ikke kendt til, at vi ikke har 
kunnet få det eller det. Og Jeppe har de da 

også hjulpet ved flere lejligheder, for det 
var jo altid ham, det var galt med.

Jeg blev konfirmeret, da jeg var 15 år, 
og så kom jeg i modistlære i Kolding hos en 
dame, der havde en broderi- og hatteforret
ning. Jeg var nemlig ikke så rask som barn, 
og så syntes mine forældre, jeg skulle til 
sådan noget, trods det jeg meget hellere 
ville have været ved husgerning. Men jeg 
kom da i lære hos denne dame, og Jeppe 
kom i barber- og frisørlære i Haderslev, 
men da han som sagt ikke var så stabil, var 
han der ikke ret længe. Efter denne Ha- 
derslevtur tror jeg nok, han rejste til Nor
ge, hvor han vistnok var det meste af et par 
år. Da han kom hjem igen, hjalp far ham 
igang med en frisørforretning i Kolding, 
men den gik jo ikke, for den blev ikke pas
set. På det tidspunkt var han altså begyndt 
med det, man kalder at være godt drikfæl
dig. Kunderne sagde, at der næsten aldrig 
var nogen i forretningen, for døren var lå
set, og folkene var gået ud på daudi.8 Jeg 
var lidt skuffet dengang, for jeg tænkte: 
Det bliver ikke til noget som helst med 
ham.

Far var strengt religiøs, ja, han var yder
liggående, fanatisk, men mor var det ikke. 
Vi havde en meget god far, og han var også 
kærlig og venlig nok, men der skulle være 
ro, ro og atter ro, og intet kunne vi tale med 
ham om, når der var noget, vi gerne ville, 
for alt var jo lige ved at være synd, så fa
natisk var han. Men selv om vi fik en streng 
opdragelse, så var han aldrig grov eller 
hård i sin optræden over for os.

Da jeg besøgte far ved hans dødsleje, var 
han meget syg, så der blev ikke talt ret 
meget, men når jeg skal sige, hvad han sag
de, bliver jeg nødt til at give mig selv blom
ster, for han sagde til mig: »Lille Frieda, 
hvor har jeg tit tænkt på, at når du sagde 
en ting eller lovede noget, så kunne man 
stole på dig, og når du skulle komme på

8. Ud på sold.
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Maleren ved sit staffeli.

klokkeslet, så var du der. Jeppe kunne man 
aldrig regne med. Han kunne gå hjemme
fra og sige, at han kom lige straks, og så 
kunne det vare 8-14 dage, før han kom.«

- Ja, sådan var Jeppe, og når han så 
kom, var det som regel for at få noget at 
spise og mange gange også for at få sit tøj 
ordnet, for det gjorde mor, og det blev hun 
ved med.

Da moster engang besøgte os i Grejsda
len, ville hun ikke spørge mor om, hvordan 
det gik Jeppe, men hun stillede mig spørgs
målet, da vi et øjeblik var alene. Jeg ved 
ikke, hvor Jeppe er henne, svarede jeg, og 
jeg vil heller ikke vide det, for sådan som 
han pumper og pumper, og hver gang han 
kommer til mor, er han uden penge, og 
hvordan ser han så ud? Så skal hun til at 
begynde forfra, og det ærgrer mig, for hvad 
får vi andre? Det er jo slet ikke, fordi jeg 
vil bytte med ham! Men så sagde moster til 

mig: »Ved du hvad, lille Frieda, det sorte 
får står mors hjerte nærmest.« Og så gik 
jeg og tænkte på hendes ord og blev klar 
over, at det selvfølgelig var sandt nok, at 
det sorte får måtte stå mors hjerte nær
mest, og så sagde jeg ikke mere.

Når jeg skal sige noget om hans billeder, 
for det er jo dem, der har gjort hans navn 
kendt, og særlig fordi han malede om dø
den og menighedslivet i Christiansfeld, så 
kan det måske være, at han har tænkt no
get dybere, ja, at han måske har haft sam
vittighedsnag, fordi han var drikfældig, og 
at han måske på sin vis har villet retfærdig
gøre sig selv med dem. Han kunne godt 
komme hjem og sætte sig, og man kunne 
se, at han måske ikke i den grad var beru
set, men alligevel var han jo så at sige al
drig appelsinfri, og så kunne jeg forundres 
over ham, for så kunne hans øjne se så be
drøvede ud, når han sad ligesom og grub-
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lede over noget, og da tænkte jeg: Hvor ser 
han sær ud. Men jeg tror, at han til tider 
virkelig var deprimeret og ked af sit liv.

Han begyndte først at male sine makab
re billeder, efter at han var kommet noget 
op i årene, da han drak mer og mer. Da er 
han måske kommet til at spekulere på det, 
vi i vort hjem har hørt om Gud, og det har 
måske bevirket, at han en overgang kun 
malede den slags billeder. Han har malet 
sin egen død og begravelse, måske fordi 
han har haft religionsskrupler, for da har 
han rimeligvis syntes, at nu var der ingen 
at komme til mere, og vi så ham da heller 
aldrig i de sidste år, han levede.

Jeppe var også et menneske, som alle 
kunne li’, og jeg tror ikke, at han havde 
nogen uven. Han kunne hverken gøre en 
fugl eller en kat fortræd. Og han havde 
dyr, der hvor han boede, både hunde, kat
te, høns og fugle, og han elskede de dyr. 
Men han var karakterløs.

Efter hans begravelse var der en dame, 
der sagde til os: »Han var det prægtigste 

lille menneske, men han var værst mod sig 
selv. Jeg er tit gået ind til ham og har 
spurgt, om der var noget, jeg kunne hjælpe 
ham med eller, om han ville have lidt at 
spise, men det holdt jeg op med, da han 
afslog for han var stolt, trods alt.«

Jeg har tre små blomsterbilleder, dem 
har han malet i sin grønneste ungdom, for 
da var det udelukkende blomsterbilleder 
han malede. Senere gik han over til skov
partier og frugtbilleder. Han malede en
gang et stort frugtbillede til mig. Det var 
med sort baggrund og med en høj, flot kob
bertud fra en kobberkande ragende op, så 
lå der et par løse vindruer i en skål med 
frugt og en appelsinskal var helt løseligt 
smidt hen på en lille hedeboserviet, der lå 
ude på hjørnet af et bord. Det var virkelig 
smukt og der var mange, der ville købe det 
af mig, så jeg var også så dum, at jeg lod 
en få det, men det har jeg fortrudt mange 
gange, for det var virkelig kønt. Dét var 
dystert, fordi baggrunden var sort, men 
frugten med de kulørte farver og den lille 
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hvide serviet lyste op. Ja, hans blomsterbil
leder havde de skønneste farver, og det var 
forøvrigt også et blomsterbillede, som var 
med første gang, han udstillede på Char- 
lottenborg. Det var ikke ret stort, men det 
blev købt af en reservelæge fra Rigshospi
talet for halvanden hundrede kroner, hvil
ket var fint dengang, for han havde jo al
drig fået nogen rigtig undervisning af an
dre. Det han kunne, havde han i virkelig
heden lært sig selv.

Udover de tre små blomsterbilleder jeg 
har, er der endnu et enkelt af hans billeder 
i familiens eje. Det tilhører min fætter i 
Randers og forestiller den gamle præste
gård i Tyrstrup. Det skal have en himmel
farve, som er ud over det almindelige, og 
som kun han kunne male en himmel. Jeg 
har ikke selv set det, men jeg synes, at 
dem, jeg så i Flensborg på hans sidste ud
stilling, var virkelig skønne malerier, og 
mindsteparten af dem, der var udstillet 
der, var de makabre. Ja, der var et, men 
det var trods alt skønt, for det viste os en 
far og en mor ved en lille barneseng med et 
døende barn, så det kan man vel ikke kalde 
makabert. Og så var der de skønneste 
blomster, ja, og hans selvportræt - han ser 
ikke godt ud på det, synes jeg, men det er 
så tydeligt, det er typisk ham.«

Om Jeppe Madsen Ohlsens tragiske liv 
og kunst har andre udførligt berettet, hvor
for en gentagelse er overflødig, men skal 
der ud fra det her skildrede kunne gives 
svar på de i indledningen stillede spørgs
mål, må disse nok søges i søsterens formod
ning om, at han havde samvittighedsskrup
ler, men også andre ting kan have spillet en 
rolle, og da tænkes der især på den stem
ning, der herskede i forældrenes og bedste
forældrenes hjem, for de kan have påvirket 
hans splittede sind og været årsag til det 
mørke og somme tider triste i hans kunst. 
Også hans eget barns død kan have været 
medvirkende, for han var meget følsom og 
glad for sine børn, som han om sommeren 

kunne tage med på spadsereture ud til det 
lille anlæg Christinero, hvor kammerher
reinde Christina Friderica von Holstein fra 
Favrvrågård ligger begravet.

Når der i nogle af hans billeder anes en 
vis galgenhumor bag de dystre scener, er 
det sandsynligvis moderens karaktertræk, 
der her afspejler sig, for hun havde en me
get livlig natur og kunne - når hendes 
mand ikke var hjemme - spøge og le over 
de mindste morsomheder.

Da Jeppe var i lære hos barber Kamp- 
radt i Haderslev, kom han ofte på besøg 
hos bedsteforældrene, og disse besøg har 
nok også præget hans sind. Blader man i 
bedstemoderens skudsmålsbog, finder man 
kun et enkelt skudsmål om hende, hvor
imod der på mange af siderne er indklæbet 
dødsannoncer for afdøde familiemedlem
mer, men man sagde også om familien Ohl
sen i Haderslev, at den næsten altid havde 
en frisk grav på Assistenskirkegården.

Ja, død og begravelse var også Jeppe 
Madsen Ohlsens kendteste motiver og var 
med til at give ham betegnelsen »dødens 
maler«. Fru Anna Lorenzen Kjems i Har- 
reslev, der havde Jeppe Madsen Ohlsen 
som sin sidemand på Aamodts Studio i 
København i 1912, skriver herom i et brev 
20. oktober 1975: »Dødens maler! Jeg sy
nes ikke rigtigt, det dækker det, han skab
te. Han tumlede med den situation, der kan 
kaldes livets endeligt, men over til døden 
selv synes jeg ikke rigtig han nåede; jeg 
tror ikke, han turde. Jeg antager, han hele 
sit liv blev ved med at være den søgende, 
lidt vege og fordringsløse, forsigtige mand, 
han tegnede til at blive, da han var ung. 
Men selv i vor søgen kan vi blive store 
kunstnere, måske få større værd, end de, 
der nåede helt frem. Hvad ved vi? Jeg tror, 
Ohlsen var en ener, men også ensom.«

Da Jeppe Madsen Ohlsen døde i 1948 
blev han stedt til hvile på Linå kirkegård 
den 12. juni, men først i 1970 blev hans 
gravsted forsynet med en gravsten, der 
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meget minder om dem fra Gudsageren i 
Christiansfeld.

Vel vidste Jeppe Madsen Ohlsen nok 
selv, at døden betød udslettelse og var af
slutningen på hans jordeliv, men han vidste 
sandelig også, at han som kunstner ikke så 
hurtigt ville blive glemt, og derfor er også 

de kunstværker, han i sin mørke fortvivlel
se formåede at skabe, stadig levende, og 
med dem har han selv sat sig det skønneste 
gravminde, hvilket i dag beundres stærkere 
end nogen sinde før, af de få udvalgte, der 
ejer hans billeder.

Jeppe Madsen Ohlsens grav på Linå kirkegård. (Foto af artiklens forfatter).
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Svundne tiders rejsende oplever Sydslesvig
En Sommerrejse 1798

ved TORBEN GLAHN

En i sin tid ret kendt tysk rejsebogsforfat
ter, Carl Gottlob Küttner (1755-1805), fo
retog 1797-99 en rejse gennem Tyskland, 
Danmark og Sverige. I et brev, skrevet ju
ni 1798, fortæller han om sine iagttagelser 
på turen gennem Sydslesvig. Her oversat 
fra tysk af fhv. overbibliotekar Torben 
Glahn, København.

Fra Kiel nåede vi meget hurtigt kanalen 
ved Knox, hvor der er en meget smuk sluse. 
Fra Rendsborg til Nordsøen er Eideren, el
ler Eydern, sejlbar, og omegnen ved Tøn- 
ning betragter man som dens munding. For 
altså at forbinde Østersøen og Nordsøen, 
havde man ikke andet at gøre end at få de 
6 mil fra Rendsborg til Østersøen gjort sejl
bar og sætte Eideren på strækningen fra 
Rendsborg til Tønning i en bedre stand. 
Hvad der gjorde åbningen af en kanal let
tere var, at der i forvejen var en lille flod, 
så man altså ikke var i forlegenhed for 
vand. Faldet mellem Rendsborg og Øster
søen blev afhjulpet ved 6 sluser, hvoraf jeg 
har set den ved Knox. Jeg ved ikke, om der 
i England og Holland findes smukkere og 
mere praktisk og bedre bygget sluser end 
disse. De øvrige er, hører jeg, som denne, 
for de ligner alle hinanden, og den som har 
set en har også begreb om de andre.

Jeg var så heldig, at komme lige i det 
øjeblik, man satte den øverste sluse i gang 
for at modtage et meget stort skib, som 
skulle ud til Østersøen. Man måtte opstem
me vandet 9 fod, og på få minutter var det 
sket. Jeg åbnede derpå selv slusen for at 
prøve maskineriets gang og fandt, at me
kanismen var god og arbejdet meget let. 

Vandet i den åbnede sluse var da i samme 
højde som vandet i den ørvige del af kana
len, og skibet blev trukket der ind af dets 
egne folk. De modsatte porte blev derpå 
åbnet, og i få minutter var vandet løbet ud, 
og skibet befandt sig nu i den anden del af 
kanalen. Det hele var et arbejde på lidt 
mere end en halv time.

Hele tiden underholdt jeg mig med kap
tajnen, som var gået fra borde, og som 
svarede mig mere præcist på flere spørgs
mål, som jeg før forgæves havde spurgt 
slusevagterne om. Imidlertid kunne heller 
ikke han ganske præcist sige mig, hvor 
stort og tungt et skib måtte være for at 
kunne gå gennem denne kanal. Årsagen 
dertil er, at de forskellige skibe er højst 
forskelligt bygget, og at det her slet ikke 
kommer an på deres last, men hvor mange 
fod vand de fortrænger og hvor lange og 
brede de er. (Her følger en ret detailleret 
redegørelse for, hvor store skibe der kunne 
passere kanalen).

Kaster man et blik på kortet og ser den 
uhyre omvej, de skibe må gøre, der ikke 
kan benytte denne kanal, da de så må sejle 
uden om hele Slesvig og Jylland, skulle 
man tro, at den fordel, kanalen frembyder, 
var så stor, at den ville veje mere til end alt 
andet, men det synes ikke at være tilfældet, 
fordi man ofte bliver opholdt meget længe 
i den. Afstanden mellem Tønning og Fre- 
deriksort er 22 tyske mil. En tur på 5-6 
dage betegnes ikke som dårlig, en på 48-50 
timer betragtes som usædvanlig god. Ofte 
tilbringer man fire uger på den, i særdeles
hed på turen fra Tønning, fordi sejladsen 
op ad Eideren i modvind ikke blot er yderst 
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besværlig, men undertiden umulig.
Der er ialt seks sluser, og for hver beta

les ikke mere end fire skilling og lige så 
meget for to broer, altså 32 skilling eller 
nitten Groschen Conventionsgeld og nogle 
Pfennig. Des større er afgifterne og tolden. 
... Disse store afgifter behøver man ganske 
vist ikke at undre sig over, for dem går den 
danske konge ikke glip af, selv om skibene 
ikke lægger vejen gennem kanalen; så må 
de passere sundet, hvor han stadig er sikker 
på sin told.

Jeg kan ikke sige, hvor ganske vidunder
ligt venligt og tiltalende syn denne sluse 
ved Knox og alt der omkring var. Ny at se 
til, arbejdets soberhed, den umådelige or
den, hvormed den holdes, og så dertil den 
skønne egn, hvori den ligger, alt bidrager 
meget dertil. Kanalen selv er der ikke no
get særligt ved, og hvad vejene angår, så er 
de, jeg har set i England, ulige bedre.

På nordsiden af kanalen ligger det smuk
ke herresæde, der tilhører grev von Bau- 
ditz, et engelsk anlæg med et godt, nybyg
get hus. Vi så det, gik til fods gennem par
ken og fandt vognen ved den anden ud
gang.

Endnu før vi nåede kanalen og straks 
efter at vi havde forladt Kiel, nød vi en 
meget smuk udsigt over havet og Kieler- 
bugten, som man af og til kalder Chri
stianshavn. På den modsatte bred præsen
terer den lille fæstning Frederiksort sig 
ganske smukt, på mange kort hedder den 
Christianspris, fordi den fik navn efter de 
skiftende konger, Frederik og Christian.

Vi havde foretaget en omvej over Knox, 
og først en god halv time efter at have pas
seret grev von Bauditz’ landsæde, nåede vi 
igen landevejen, som er temmelig god, 
skønt for største delen brolagt. (I det hele 
taget har jeg i hertugdømmet Slesvig ofte 
fundet vejene brolagt, og det med meget 
store sten. Man kommer naturligvis hurti
gere frem på dem end igennem sand, men 
vognen og alt, hvad dertil hører, lider ikke 

så lidt under det).
En time før man når Eckernförde, har 

man en meget smuk udsigt over større og 
mindre vige i hvilken sidste byen ligger. På 
hele strækningen er der megen skov, hvor
for den vel også har fået navnet Sylva Da
nica. Eckernförde er hverken nogen smuk 
eller betydende by, men den har dog nogen 
handel og skibsfart. Tæt ved ligger en 
ferskvandssø, der dog er forbundet med 
havet. Man kommer over en træbro, når 
man rejser til Slesvig.

Herfra til Slesvig er tre mil, og de fører 
ikke netop gennem den smukkeste af de 
strækninger, jeg har set i disse provinser. 
Her er megen mose, sand og hede, lidet 
skov og tyndt befolket. Men man har hist 
og her smuk udsigt over Slien, det vil sige 
den smukke flere mil lange fjord, der 
strækker sig fra Østersøen ind i landet til 
Slesvig. Man kører uden om den og nær
mer sig den snart mer, snart mindre, alt 
eftersom dens bred afviger mer eller min
dre fra cirkelbuen. På landkort fører vejen 
sædvanligvis over Slien, hvilket er forkert 
eller i det mindste ikke er tilfældet mere.

Slesvig er en allerkæreste by, og af en så 
særegen karakter, som jeg næppe noget 
steds har set. Mest ligner den hovedstøder
ne i Schweiz’ kantoner. På sine steder tror 
man ikke så meget at se en by, som grupper 
af landsteder, bygget nær op ad hinanden. 
Ind imellem kommer måske en allé, som er 
bebygget på den ene side, mens man på 
den anden side har udsigt over den fri og 
smukke natur. Et sted er gaden også helt 
brudt af, og man ser slet ingen huse, hver
ken til højre eller venstre. Imidlertid har 
Slesvig dog en lang hovedgade, og i virke
ligheden består størstedelen af byen kun af 
denne, men selv her ligger mange huse ad
skilt fra hinanden og har deres egen gård 
eller have som grænse.

Husene selv ser også meget landlige ud 
og er næsten gennemgående små. Mange 
består blot af en stueetage, de fleste har 
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kun et stokværk, og de der har to er meget 
sjældne. Størstedelen er af træ, men har et 
så bedårende, renligt og venligt udseende, 
er så omhyggeligt malede, og vinduerne så 
skinnende rene, at jeg snart troede at være 
i England, snart i Holland. Slesvig ligner 
dog mest det sidstnævnte lands småbyer, 
for noget stort og anseeligt må man ikke 
vente her, selv om der findes en mængde 
smukke gode og tiltalende huse.

Renligheden hos indbyggerne er så stor, 
at jeg næppe tror at have set et snavset hus 
eller urene vinduer, slottet (som jeg senere 
skal omtale) undtaget. Biischging siger, at 
Slesvigs hele længde skal være en halv mil. 
Jeg vil snarere sige, at den mindst er så 
lang. Derfor er der dog ikke tale om en 
stærkt befolket, ja ikke engang stor by, da 
den ikke har nogen bredde og flere steder 
som sagt kun består af en enkelt gade. Den 
strækker sig omkring hele den øvre del af 
den lange havbugt, som man kalder Slien, 
og tager sig stor ud fra søsiden eller når 
man ser den fra et højdedrag, hvor alle de 
bedre og anseelige huse falder i øjnene.

De sidstnævnte tilhører for største delen 
adelen, som her er meget talrig, og som om 
vinteren kommer hertil fra alle dele af her
tugdømmet og øerne. Da stedet nu også er 
sæde for statholderen, og der er hof, så kan 
man virkelig betragte den som en hoved- og 
residensstad. Men den har så at sige ingen 
handel, og dens store og sikre havn nytter 
den intet, da Slien ingen dybde har ved 
udmundingen i havet. Der er også andre 
årsager til, at Flensborg er blevet landets 
hovedstad for handel.

Jeg leverede her et brev på posthuset til 
England, som man ville sende over Amster
dam, hvoraf jeg sluttede, at postbetjenten 
enten måtte være meget ny eller meget 
uvidende, eller at der i mere end tre år ikke 
var afgivet noget brev til England hos den 
herværende post.

Efter at vi havde gennemvandret den 
største del af byen i hele dens længde, kom 

vi til domkirken, der skønt meget gammel 
og uanseelig, virkelig er interessant for be
skueren, da den på en vis måde viser kun
stens og smagens historie her gennem nogle 
århundreder. Jeg har næppe set en bygning 
af den art, som er så overlæsset med min
desmærker og netop mindesmærker, der 
viser de familiers rigdom og pragt, som her 
ligger begravet. Alle piller er behængt med 
buster, statuer, malerier osv., flere familier 
har store gravkapeller, hvor de døde ligger 
i uhyre sarkofager af marmor, bly og kob
ber. I et af disse kapeller ligger de gamle 
hertuger af Sievig og ved væggen står de
res buster i hvidt marmor. Her er også flere 
biskoppers gravsteder.

Kong Frederik I af Danmark, der døde 
1534, har her et stort marmorgravmæle 
med en mængde statuer af hvidt marmor, 
som virkelig ikke er ilde. De fleste andre 
kunstværker er, som det er at vente, dels 
middelmådige, dels dårlige, nogle endog 
meget slette.

Overordentlig bemærkelsesværdigt fore
kom mig et alter, gammel tysk kunst, hvis 
lige jeg kun har set få af i det indre Tysk
land omend flere i syden og norden. Figu
rerne er af træ og fast utallige, de fremstil
ler hele bibelske fortællinger. De er ovenud 
rigt forgyldt, hvorved de mister noget og 
taber i skarphed, og dog bemærkede jeg 
flere figurer og grupper, som var udmær
kede, godt tegnede og ikke dårligt skårne.

Slottet Gottorp betragtes ikke som en 
del af byen og beskrives her og der, som lå 
det fjent derfra. Man siger Gottorp ved 
Slesvig. Men det ligger så nær byen, at 
man med føje kan betragte det som en del 
af den. Det var hertugens tidligere residens 
og er en stor anseelig bygning med en have, 
der strækker sig op ad en høj og har en 
henrivende udsigt.

På højen findes et lysthus, hvor den be
rømte globus, der senere kom til St. Peters
borg, stod. Vi forlangte at se værelserne, 
hvor udsigten ligeledes er meget smuk. 
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løvrigt er der intet her, som fortjener større 
opmærksomhed, og når de beboede værel
ser undtages, er der så lidet rent, at jeg 
ikke kunne se ud ad vinduerne i gangene og 
salene. Nu befinder familien sig på et land
sted et par timer herfra, men ellers er det 
residens for prins Carl af Hessen, stathol
der i Slesvig og Holsten, gift med prinsesse 
Louise, datter af den danske konge Frede
rik V og moder til kronprinsessen, Marie 
Sofie Frederikke, der var gift med kron
prins Frederik VI.

Når familien er her, holder de regelmæs
sigt hof, hvor der, som jeg hører, ofte er 
selskaber med over 100 personer.

Vi har i dag rejst seks en halv mil på 
mindre end 7 timer. Når man står tidligt 
op, er det uhyre meget, man på denne års
tid og på disse nordlige breddegrader kan 
nå på en dag. Vi har set alt, hvad vi ønske
de at se, og kom tilbage til værtshuset læn
ge før det begyndte at blive mørkt. Dette 
hus (hos Hass) er fortræffeligt og overgår 
langt, hvad jeg ventede i disse egne og på 
denne rute.

Vi forlod Slesvig i dag (d. 23. juni) me
get tidligt, gik til fods op på en temmelig 
bakke, hvor vognen ventede os, vi gik et 
lille stykke til højre for landevejen for end
nu engang at nyde udsigten over den lang
strakte by, over fjorden og dens små øer. Vi 
kørte derpå 416 time gennem en strækning, 
der hører til de dårligste i denne landsdel, 
og som ligger i nærheden af de bedste. 
Man holder nemlig Anglernes land (hvor
fra Angelsakserne formodentlig stammer 
eller i hvert fald skal have navn fra) for den 
lykkeligste og bedste del af hertugdømmet 
Slesvig. Angel er omtrent fire mil på hver 
led og har Slien til sydlige, Østersøen til 
østlige og Flensborg fjord til nordlige græn
se, mens det skilles fra de indre dele af 
hertugdømmet ved landevejen mellem 
Slesvig og Flensborg.

Flensborg er nu, skønt ikke hovedstaden, 
så dog den rigeste og vigtigste by i landet.

Den er ikke lille, og den er meget tæt be
boet. Gaderne er fulde af folk og alt her er 
arbejdsomhed og driftighed. Gaderne er 
temmelig snævre, og husene er ikke så rene 
og pyntelige som i Slesvig, skønt holdbare
re og solidere bygget.

Også denne by består først og fremmest 
af en meget lang hovedgade, hvis huse på 
den ene side har den bekvemmelighed, at 
man gennem en lille have straks kommer 
til havnen, langs hvilken en allé strækker 
sig, der byder på en behagelig spadseretur.

Til højre ligger havnen med sine skibe og 
hele det leben, der følger dermed, og til 
venstre for denne gangsti er der lige så 
mange små haver, som den bagved liggen
de gade har huse. Til hvert hus støder en 
lille have. De er alle meget nydelige og de 
fleste forsynet med små lysthuse. Alle har 
de en dør ud til alleen og den herligste ud
sigt til havnen, fjorden og den modsatte 
stærkt bakkede bred. Det ganske sceneri 
forekom mig vidunderligt. Købmanden el
ler skibsejeren, der har hus på denne side 
af den store gade har den fornøjelse at kun
ne spadsere i sin lille have, nyde udsigten 
og se på sit skib, der ligger ganske nær ved 
ham i havnen.

Denne havn er meget god, sikker og be
kvem og var, da jeg så den, fuld af skibe. 
Lige ved byen er den snæver, men man kan 
betragte hele bugten, som man kalder 
»Flensburger Wiek« (der er 4 mil lang og 
som indsnævrer sig ved Flensborg), som en 
havn, for højderne, som omgiver den, sik
rer den bogstavelig talt mod alle vinde og 
desuden er den dyb nok for de største ski
be. Man klagede meget over de voldshand
linger, der nu udøves mod de neutrale ski
be og forsikrede mig, at fra byen Flensborg 
alene er der over 60, som i øjeblikket er 
opbragt af franskmændene. Tallet syntes 
mig stort. Flensborgs handel og skibsfart er 
ulige vigtigere end nogen anden bys her i 
landet. Jeg fandt her et godt værtshus og i 
ejeren en meget forstandig mand.
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Vi søger slægtens spor
Af HANNE DAHLKILD

Ad ukendte veje havnede en norsk prim
stav i et sønderjysk hjem. Ægteparret 
Hanne og Arne Dahlkild, Åbenrå, som i 
dag ejer staven, fik en sjælden oplevelse, 
da det lykkedes dem at få kontakt med 
den egn og den slægt, hvor den gamle ka
lenderstav oprindelig hørte hjemme.

Foran mig ligger et tyndt, brunt, bredt, lidt 
ormædt, lineallignende, fint dekoreret 
stykke træ, der bærer årstallet 1644. Det er 
et mesterværk af det fineste karvsnit i fi
gurer og tegn, der tydeligt bærer præg af at 
have sin ganske bestemte tydning og betyd
ning. Det er en primstav, og den har for 
over 300 år siden været anvendt som kalen
derstav.

På den ene sideflade ses sommerhalv
året med sine typiske symboler, helgen- og 
helligdage, på den anden side vinterhalv
året med bl.a. 11/11 Martini biscops dag, 
den 13/12 Lucia jomfrues dag og den 25/ 
12 juledag. I kanterne på begge sideflader 
er nøjagtigt indridset årets uger med syv 
ugedagsstreger. På den modsatte side ses - 
som et fint pyntebånd - en lang række ru
netegn, som til at begynde med syntes at 
være lidt af et magisk kryptogram, men 
som, da de blev tydet efter runealfabetet 
»Futhark«, åbnede en helt ny verden for os 
og blev årsag til en uforglemmelig rejse til 
Norge.

Den almindelige form for den såkaldte 
trækalender er stavformen, primstaven, en
ten som lineal med et hul til ophængning 
eller med et håndtag i den ene ende, eller 
som en kantet stok. Sjældnere brugtes træ
tavler med linier eller flere stykker bundet 
sammen i siden eller foroven, så man får 
den primitive bog, der har sit navn efter 
træsorten bøg.

På nordiske primstave eller, som de også 
kaldes, rimstave, er dagene markeret med 
streger, og hver syvende dag ofte med et 
særligt hak eller et lille kors som tegn på 
helligdagen. De øvrige helligdage er også 
angivet ved et særligt tegn, mest enkelt ved 
et kors, men med tiden udvikledes, særlig 
i Norge, en folkelig rigdom i udsmyknin
gen. Man snittede et opadvendt drikkehorn 
for julen, en gås for Martini dag den 11. 
november, et løvtræ ved sommerens begyn
delse den 14. april og en tilsvarende vante 
på vinterens begyndelse på Calixtus den 
14. oktober. De danske kalendere begyndte 
for det meste juledag og de svenske den 1. 
januar.

I begyndelsen af 1600-tallet begyndte 
videnskaben at interessere sig for runesta
vene. I 1626 skrev Ole Worm sit »Fasti 
Danica« om runer, og heri betegner han 
Danmark som oprindelsesland. Og i 1663 
fik Frederik den Tredie en runestav, belagt 
med sølv, hvorpå også den 11. februar, da
gen for stormen på København, var angivet 
med krone, hånd og sværd.

Navnet rune kommer af oldnordisk run, 
hemmelighed. De ældste runer i Danmark 
findes i Sønderjylland og på Fyn og kun på 
»løse« genstande som dupskoen i Thors- 
lundfundet og guldhornene fra Gallehus. 
Senere i vikingetiden år 700-800 blev der 
sat mangen en runesten over afdøde stor- 
mænd; de fleste findes i Sverige.

I 1200-tallet blev »Skånske Lov« ned
skrevet med runer og på latin i »Codex ri- 
micus«, og der blev fra lærdes side af natio
nale grunde gjort forsøg på at bevare rune
skriften som en antikvarisk skrift f.eks. på 
kirkeinventar og gravstene og også på 
amuletter. For at konkurrere med den la
tinske skrift, som omkring 11 OO-tallet hav
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de vundet indpas, blev runealfabetet for
bedret ved indførelse af stungne runer med 
et tegn for hvert af de latinske bogstaver, 
og det yngste runealfabet fremkom og ses 
på ting fra middelalderen og op i 1600- og 
1700-tallet.

Med denne viden kan vi give os i gang 
med at tyde den runeinskription, der står 
på vor primstav, og her afsløres interessan
te ting, ikke mindst stedet, hvor den er ble
vet skåret i det Herrens år 1644. Fra vin
tersiden fra venstre øverst læses:

»PRIMSTAV FRA GAARDEN RUD, 
NORDRE AURDAL, VALDERS. / 
EGET BO ER BEDST, SKIONT LIDET 
DET ER. I ENHVER ER HERRE 
HJEMME, EIER MAN END KUN 
TVENDE GIETER OG EN STR... (des
værre mangler her nogle runer, der er slidt 
af, men antagelig skal der stå ... STR(AA- 
TÆKT HYTTE, BEDRE DET ER) END 
TRYGLE. / HAR DU EN VEN, HVEM 
VEL DU TROR, OG VIL DU GODT AF 
HAM NUDE, DIT SIND SKAL DU 
BLANDE MED HANS, GAVER MED 
HAM VEKSLE OG TIT HAM BESOE- 
GE. / GIOER DIN VENS ULYKKE TIL 
DIN EGEN. / AF HAV AMAL«.

- Kloge ord til eftertanke for os i dag og for 
ejeren dengang, Ditlev Reventlow. Det 
fremgår af Dansk Biografisk Leksikon, at 
Ditlev Reventlow (1600-1664) fra Meck- 
lenborg var kong Christian den Fjerdes ty
ske kansler fra 1632, og at han 1639-46 var 
forlenet med Romsdalen i Norge. Og her 
har han formodentlig i 1644 ladet staven 
skære eller måske modtaget den som gave. 
Ditlev Reventlow blev afskediget 1648-49 
og trak sig tilbage til sine godser i Holsten 
og Mecklenborg. Slægten har bragt prim
staven fra Norge til hertugdømmerne, hvor 
den i tidens løb ad underlige veje er havnet 
her hos os.

Da min mand havde tydet runeindskrif
ten, stillede vi os mange spørgsmål. Mon 

gården Rud eksisterede og endnu lå i Aur
dal, og mon slægten levede deroppe om
kring stedet? Vi skrev til Valdres folkemu
seum og fik fra konservator Gunnar Rudie 
et brev, som bekræftede, at gården Rud lå 
i Aurdal sogn, Nord-Aurdal herred.

Nu blev Norgeskortet taget frem og stu
deret og en rejse dertil planlagt. Vi måtte se 
denne gård, hvis navn på så forunderlig en 
måde havde bragt en hilsen til os.

Og i august 1968 stod vi på gården 
Rud’s jord og hilste på de mennesker, der 
ejede den, og som stadig var af den gamle 
slægt Rud og bar samme navn.

Det var ganske vidunderligt!
Med al norsk gæstfrihed blev vi inviteret 

indenfor, og her så vi en skønhed af gamle 
bondemøbler og husredskaber, som be
kræftede håndsnilde menneskers kunnen 
gennem århundreder - både i træ og jern. 
For i et af de mange små træhuse på lien 
havde de deres egen smedje, i et andet de
res snedkerværksted.

Vi læste initialer og årstal på chatoller 
og stole, på små og store ting - overalt. På 
væggen hang et morsomt vaffeljern (gode- 
råd-jern), og lukkede man det op, sås de 
tolv apostle i den yderste rundkreds om
kring midterfeltet, hvor der stod: »Gunhild 
bakte denne kake. 1814«. Også lavet af en 
af slægten til gårdens frue eller datter.

Der var travlhed her på sæteren. Kerne
sunde, kraftige, lyse mennesker, som var 
de af vikingeæt, arbejdede med kornet. 
Han svang leen, og hun bandt op - for at 
redde skråningens vanskelige høst - et 
smukt syn. Vi blev inviteret til »Rømkake« 
i deres hytte på fjeldet om aftenen for at 
give os bedre tid til at tale videre om prim
staven og dens historie.

Og hvilken festlig modtagelse vi fik! Il
den knitrede lystigt i pejsen. Omkring kan
ten af kaminhylden stod en tæt rundkreds 
af levende lys og overalt i hytten og på 
bordet brændte fru Ruds hjemmestøbte 
kerter i håndsmedede stager. Og her var vi
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kommet i troldmandens eller husflidsme
sterens værksted. Springende laks var skå
ret ud i massive træbænke på begge sider 
af langbordet; i det blafrende lysskær var 
det næsten, som om de var levende - ja, 
som om de hænder, der havde skåret og 
formet dem, stadig levede i deres værk, i 
deres kunst. I de lange, mørke vinterafte
ner og -dage, når sneen lå høj og hindrede 
samkvem og udendørsarbejdet, blev der in
dendørs skabt brugsting og pynteting, som 
- bearbejdet af snilde og flittige hænder - 
blev til kunst af ægte karat med præg af 
personlige tanker og ideer. For de havde 
fantasi til at fremstille det, de så i naturen 
i de norske fjelde: blomster, blade, fisk, 
fugle og dyr, og havde fulgt slægtsevner og 
indøvet kunnen, som måske lå endnu læn
gere tilbage end 1644.

Mens vi sidder i det gyldentvarme skær 
fra de brændende lys og hører køernes hyg
gelige rumsteren i det lille indelukke under 
gulvbrædderne, ja, ligefrem mærker lunhe
den dernedefra, har fru Rud i det åbne 
ildsted bagt den ene sprøde »rømkake« ef
ter den anden og serveret dem til duftende 
kildevandskaffe.

Hun sætter sig hos os i sin kønne dragt 
og fortæller os så meget interessant på sit 

klingende norsk, alt imens duften af birke- 
brændeknuder og en let, blålig røg breder 
sig i rummet og tætnes under de brede 
loftsbjælker.

Da rejser hun sig stilfærdigt og går hen 
til et gammelt, håndskåret hjørneskab, åb
ner de knirkende låger og tager en gammel 
bibel frem. Hun viser os, at den er trykt på 
dansk, og at den er fra omkring 1800, den
gang Norge og Danmark hørte sammen i et 
rige. Og vi forstod, at de gemte den med 
stor nænsomhed som et uerstatteligt 
slægtsklenodie. En forunderlig rig følelse 
lister sig ind i vore sind i glæden over at 
have lært disse nordiske mennesker at ken
de og se, hvordan de trods tidens jag og 
foranderlighed stadig forstod at bevare 
gamle, nedarvede familietraditioner i deres 
gerning og virke.

Kilder:
Dansk Biografisk Leksikon 
Malmø Salmebogen 1533 
Niels Lithberg: Kalendarisk Hjælpemedel 

Nordisk kultur XXI
Den ældre Edda og Eddica minora (ved Martin 
Larsen)

Arne Dahlkild: Tegninger og notater.
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Magdalene Jepsdatter har gjort 
meget ud af sit kærlighedsbrev, 
som er farvelagt med fine røde, 
grønne og grå farver.

Kærlighedsbreve til en gårdmand
Af KNUD ERIK STAVNAGER

På Fole kirkegård står to hvide jernkors 
bærende inskription over gårdmand Hans 
Ebbesen Vind (1793-1856), der efterlod sig 
fem faderløse børn, og hans datter Kirsten 
Hansdatter Vind (1851-1865).

Ganderupgård var en 2*/2 ottings gård i 
Fole sogn. Karakteristisk lå den firlængede 
gård ude i det flade land med marker i 
hede og eng ned mod Fladsåen. Gennem 
århundreder havde den tilhørt Hans Ebbe
sen Vinds slægt. Hans farmoder tog Vind
navnet med fra Fjerstedgård i Spandet 
sogn, og fra Ganderupgård blev navnet 
bragt videre til Grimsmadegård i Fole sogn 
og Gastrupgårde i Hjerting sogn.

Den 17. februar 1793 blev Hans Ebbe
sen Vinds navn ført ind i kirkebogen, men 
nedenunder har præsten tilføjet på latin, at 
hans rette navn var Hans Åkjær Vind. Han 
var opkaldt efter sin morfader Hans Åkjær 
på gården Åkjær, der også lå i Fole sogn, 
længere oppe ad Fladsåen.

Hans Ebbesen Vind var stadig ugift, da 
han overtog sin fædrene gård. Den holdne 
gårdmand har ikke manglet ægteskabstil
bud. I hans efterslægtninges gemmer fin
des disse to kærlighedsbreve fra Magdale
na Jepsdatter i Ganderup.

Det ene er et smukt koloreret bindebrev 
med mandspersoner klippet i hjørne og 
vers skrevet i cirkelringe:
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Bindebrev til Hans Ebsen Vind.

En morgen tidlig jeg stod op 
Da førte jeg klæder på min krop 
Og monde så ud af døren se 
Så løjerlig alting må bete 
Og som jeg nu i døren stod 
Da kom de fugle for min fod 
Jeg tænkte mig, hvad det mon være skal 
Mens de ere dig så tilfall 
Hvorfor jeg straks til almanakken gik 
Og deraf den tydning fik 
Thi så snart som jeg søgte der
Så fandt jeg mig dog tanker der ret kier 
Da tænkes dog der var ret at finde 
Så få jeg dig billig idag nu binde 
Og om du dette skrift kan få 
Så er du bundet fra top til tå
Dit ... går mig ej af sinde 
Thi jeg vil dig Hans Ebsen Vind binde 
Jeg binder dig hverken med bånd eller bast 
Men med min skrift skal det stå fast 
Dog ikke ud af hvad had og vonde 
Men ud af idel fryd og glæde
Jeg vil af kærlighed mit ringe Riem frem
bære
Således du har det ikke til vanære 
Derfor vil jeg mig nu idag hos dig indfinde 
Ej for den kapital jeg agter dig at vinde 
Men ikkun den piasier jeg agter derved at 
nå
At jeg det drive så 
At du burde gå 
Derfor af kærlighed 
Jeg dig hermed vil binde 
Du må ej blive vred 
Det er kuns for at vinde 
Dermed en lystig stund 
At jeg dig bunden får 
Derfor af hjertens grund 
Jeg til mit ønske går 
Gratulation
Lev fornøjelig og tilbøjelig 
Til at gøre hver mands ret 
Så i live
Til du går af verden mæt

Gud med lykke
Mens du er på denne jord 
Og med glæde 
Dig beklæde
Til din alder bliver stor 
Velstandens glæde 
Dig beklæde
Og undtager dig med alt 
Til du siden
Så med tiden
Føres ind i himmelens sale 
Endnu står det mig i behag 
At ønske dig noget på denne dag 
Jeg ønsker dig så mange god nat 
Som himlen er med stjerner besat 
Jeg ønsker dig så mange god ugge 
Som du har levet lige siden din vugge 
Jeg ønsker dig så mangen god år 
Som linden bærer løv som hinden bor 
Ja, som der er dage i tusinde år på jord 
Jeg ønsker dig så god en kone 
Som der kuns dig så ret tilgode 
Med hende at leve
Med hende at bo
For ... at leve i glæde og ro 
Glæder og ære i allem stund 
Ønsker jeg dig af hjertens grund 
Nu hjertens kære ven 
Nu har jeg spillet vundet 
Og dig med min pen 
Og tanke bundet
Gid dette rimevers dig være til behag 
Gud lad dig leve vel som mangen ... dag 
Og når du så dit liv tilende til være 
Så vil jeg bede Gud at han vil dig beskær
me
Og føre dig i hast til det forjættede land 
Hvor dig så ingen ved og pine røre kan 
Mit blæk det går indad min pen så nær vil 
føre
Min tid er nu forslidt sin pligt vil den ej 
gøre
Hermed jeg tier og forlænger inderlig 
Den dag må komme frem og blive glædelig 
Magdalena Jepsdatter
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Fotokopi af det andet, lille kærlighedsbrev.Den forelskede pige skrev igen den 27. 
februar 1828 et brev, hvori hun minder 
ham om sin kærlighed:

Kierre Ven
Min helsen paa saa høi en Dag 
Hvormed jeg nu har vunden sag
Jeg binder Dig hverken med bånd eller 
bast
Alt med en skreven ord saa fast

Men Hans Ebbesen Vind blev ikke gift 
med brevenes afsender. I stedet giftede 
han sig den 22. juni 1832 39 år gammel 
med den 27-årige Anna Madsdatter fra 
Hjerting. Hun skænkede ham ingen børn; 

Har jeg ej ikke ønsket 
saa vil jeg strax forbedre det 
Du ledig gaar i grønne Eng 
vi saa dig helst i brude seng. 
Ganderup, den 27. februar 1828 
Magdalena Jepsdatter.

døden skilte dem ved hendes død den 3. 
juni 1844.

Gårdmanden på Ganderupgård var igen 
udenfor ægtestand.

I foråret 1846 var en tjenestepige på 
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gården med barn. Hun var kommet hertil 
som gåsepige og skulle nu have barn med 
sin husbond. Den 1. maj 1846 blev Hans og 
Botille viet i Fole kirke, han var da 53 år og 
hun 25 år gammel.

Barnet blev en datter, som fik navnet 
Anne Hansdatter Vind, og i de efterfølgen
de år fik de døtrene Dorthea, Kirsten, Ka
trine og Kirstine. To måneder før den sid
ste fødsel døde Hans Ebbesen Vind, nemlig 
den 21. maj 1856.

Døtrene arvede tilsammen 8.800 Rd., og 
da Kirsten døde i 1865 og Dorthea i 1886, 
blev det alene Anne, Katrine og Kirstine, 
som fik beløbene til udbetaling.

De blev alle tre gift til Obbekær, Anne 
med gårdmand Hans Jørgen Varming Thø
stesen på Trindinggård, Anne med gård
mand og sognerådsformand Peder Jørgen
sen Hansen og Kirstine med svogeren Karl 
Hansen af Obbekær, som købte en gård i 
Nørreolling. Her døde Kirstine efter et års 
ægteskab.

Hans Ebbesen Vinds enke Botille havde 
den 29. august 1857 giftet sig med An
dreas Hansen, der var fostbroder til hendes 
første mand. 1 deres ægteskab fik de dat
teren Hansigne Eblea Hansen og sønnen 
Hans Clausen Hansen.

Sønnen købte siden en mindre gård i 
Sønderager.

Hansigne Eblea Hansen overtog Gande- 
rupgård. Andreas Hansen døde på gården. 
Hans navn er skrevet i en dør her. En karl 
fra Dortheasminde i Vejen - Niels Phil- 
kjær - blev Hansignes bestyrer, og det end
te med ægteskab. Han købte den givtige 
gård Taborgård i Vejen - de kom dermed 
også over på den anden side af den nye 
grænse mellem Danmark og Tyskland - og 
de drev de to gårde i et årti, indtil de fik 
solgt Ganderupgård, som dermed blev en 
tysk domænegård.

Botille døde i 1901 på Taborgård, og 
hendes og Andreas Hansens gravsten står 
i skyggen af kirkegårdsdiget i Fole.

Boganmeldelser
Bjørn Svensson: Tyskerkursen
1983, forlaget »Centrum«, 160 sider, 65,- kr.

Redaktør Bjørn Svensson er i disse spalter 
Månedsskriftets læsere bekendt som for
fatter til flere historiske artikler og ikke 
mindst som en flittig og undertiden også 
meget kritisk anmelder af sønderjysk litte
ratur. Det er nok i den sidstnævnte egen
skab, at man skal søge oprindelsen til den 
foreliggende bog om »Tyskerkursen«.

Da Troels Fink i 1978 udsendte de to 
første bind af »Da Sønderjylland blev delt 
1918-20« afsluttede Bjørn Svensson en 
overvejende positiv anmeldelse heraf med 

at skrive, at han fandt, at Troels Fink »... 
i meget af sin berettigede kritik mod Da- 
nevirkefolkene med sine generaliseringer 
rammer også Flensborgfolkene, og at han 
miskender Flensborgbevægelsen og dens 
ledende mænd«. Anmelderen bebuder sam
tidig, at dette emne ville han gerne »vende 
tilbage til andetsteds i en større sammen
hæng« (Sdj.M. 1978 s. 421).

Halvandet år senere blev tonen imidler
tid skærpet, da Bjørn Svensson anmeldte 
det tredje og afsluttende bind af Troels 
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Finks genforeningshistorie. Her konklude
rede Bjørn Svensson, at værket var en skuf
felse, fordi det var »... et ensidigt for
svarsskrift for H.P. Hanssen-retningen i 
stedet for forsøg på også at forstå og for
klare modpartens holdning«. Troels Finks 
værk om genforeningen kunne derfor ifølge 
Bjørn Svensson ikke »... stå som det sidste 
ord i den sag« (Sdj.M. 1980 s. 38 og 41). 
Det har Bjørn Svensson nu påtaget sig selv 
at komme med i den foreliggende samt en 
kommende bog. Om det så alligevel bliver 
det sidste ord om dette emne er dog nok 
tvivlsomt.

Forfatteren er gået grundigt til værks 
forstået på den måde, at han har valgt i 
første omgang at gøre rede for nogle af 
forudsætningerne for Sønderjyllands de
ling 1918-20. I det foreliggende bind kon
centrerer Bjørn Svensson sig således ude
lukkende om de danske regeringers, par
tiers og flere enkeltpersoners holdning til 
Tyskland og det slesvigske spørgsmål i ti
den fra systemskiftet i 1901 frem til det 
tyske sammenbrud i oktober-november 
1918.

Som samlende betegnelse for denne pe
riode i dansk udenrigspolitik har forfatte
ren valgt ordet »tyskerkursen«, som også er 
blevet benyttet som titel på bogen. Hvad 
forfatteren forstår herved, gøres der rede 
for flere steder i bogen.

På side 12 skriver forfatteren forsigtigt, 
at de danske regeringers tilbageholdende 
politik over for Tyskland »... garneret 
med skrabud over den mægtige nabo, skab
te en reaktion, der tog afstand fra knæfald 
og bukkepolitik, og som betegnede overdri
velserne med udtrykket: Tyskerkursen«.

Ordet »Tyskerkurs« bliver dog for forfat
teren nogle sider senere til andet og mere 
end »overdrivelser«. På side 17 får læseren 
den oplysning, at » .. .Tyskerkursen havde 
ikke dækning i en bestemt organisation. 
Man kunne knap angive, hvilke personlig
heder der faldt ind under betegnelsen, som 

tog kritisk sigte på udtalelser, der føltes for 
vidtgående i imødekommenhed over for 
Tyskland. Tyskerkursen angav en tankeret
ning, der føltes så selvudslettende, at det 
var nationalt undergravende. I videre for
stand blev udtrykket også anvendt, hvor 
man modarbejdede virksomhed, som man 
nærede mistro til, fordi man mente, at den 
ville bringe Danmark i for stærkt afhæn
gighedsforhold til Tyskland«. Tyskerkur
sen var således ifølge forfatteren (side 18) 
ikke kun et spørgsmål om holdningen til 
det sønderjyske spørgsmål, men gjaldt og
så eksistensen af både stat og »folkesam- 
fund«.

Hertil kan tilføjes, at udtrykket »tysker
kurs« i årene mellem 1918-20 blev et 
skældsord, som flittigt blev benyttet af 
talsmænd fra Venstre, Det konservative 
folkeparti og Flensborgbevægelsen om den 
sønderjyske politik, som regeringen Zahle 
og Aabenraa-retningen inden for Vælger
foreningen stod for. Når Bjørn Svensson 
benytter ordet »tyskerkurs« er det da heller 
ikke ment som en ros til de politiske partier 
og skiftende danske regeringer.

Forfatteren skriver i den forbindelse side 
8, at han i den foreliggende bog ganske vist 
ikke »... er blevet stikkende i manglende 
sans for andres argumentation, men mine 
forsøg på at gå rundt om bjerget skal ikke 
skjule, at sammenhængen er vurderet ud 
fra mit ståsted«. Forfatterens nationale 
indstilling og afstandtagen til »tyskerkur
sen« præger da også tydeligt behandlingen 
af emnet og giver anmelderen anledning til 
nogle kommentarer til den iøvrigt velskrev- 
ne og let læste bog.

Et hovedemne i bogen er som nævnt skil
dringen af de skiftende danske regeringers 
holdning til Tyskland og det slesvigske 
spørgsmål i tiden fra 1901-1918. Bogen 
bringer her ikke meget nyt stof for dagen, 
idet den hovedsagelig bygger på tidligere 
trykte fremstillinger om denne periode. 
Mens begivenhederne og de benyttede kil
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der hertil således er gammelkendte, er det 
i sammenstillingen og vurderingen heraf, 
at forfatteren søger at gå nye veje.

I de indledende afsnit om »Den militære 
baggrund« og »Ministerier i tyskerkursens 
tegn« gør forfatteren på siderne 10-11 og 
26-28 kort rede for venstrepolitikeren I. C. 
Christensens udenrigspolitik i begyndelsen 
af århundredeskiftet. Det var i hans stats
ministertid 1905-08, at den såkaldt garan
terede neutralitet blev erstattet af en tysk
venlig neutralitetspolitik. Herved kom I.C. 
Christensen til at stå fadder til de følgende 
års »tyskerkurs«.

Da dette kursskifte i den danske uden
rigspolitik er af central betydning for bo
gens emne, kunne forfatteren med fordel 
have givet det en mere fyldig omtale. Mens 
den i udenrigspolitisk henseende langt min
dre betydningsfulde Rubin-affære får hele 
7 sider, omtales I. C. Christensens nye ud
spil over for Tyskland på tilsammen kun 3 
sider.

Særlig interessant i denne sammenhæng 
er I. C. Christensens instruks til de såkald
te Liitkenske forhandlinger i 1906. I. C. 
Christensen gik her ind for en ensidig 
dansk-tysk »neutralitetsoverenskomst«, 
som, hvis den var blevet bragt til udførelse, 
i realiteten havde betydet en opgivelse af 
den danske neutralitet. Tilmed luftede han 
muligheden af en militærkonvention mel
lem Tyskland og Danmark, hvis sidstnævn
te fik »væsentlige fordele til gengæld«. Her
med var der tænkt på en tilbagegivelse af 
Nordslesvig til Danmark.

Instruksen citeres af forfatteren side 11, 
men analyseres ikke nærmere. Forfatteren 
kunne ellers her med fuld ret have beteg
net I. C. Christensens markante tilnærmel
se til Tyskland i 1906 som »højdepunktet« 
af tyskerkursen. Istedet hæftes dette præ
dikat på regeringen Zahles bestræbelser i 
1918 på at opnå en dansk-tysk aftale om 
Nordslesvig. Disse bestræbelser var ikke 
forbundet med nogle militære forpligtelser 

eller lign, over for Tyskland. I. C. Christen
sens »tyskerkurs« havde derimod, hvis den 
var blevet realiseret, medført en militæral
liance med Tyskland og en dertil svarende 
ensidig udenrigspolitisk binding af Dan
mark.

En frugt af tilnærmelsen til Tyskland i I. 
C. Christensens statsministertid var gen
nemførelsen af optantbørnskonventionen 
af 11. januar 1907. Herved fik 4-5.000 hid
til retsløse personer mulighed for at blive 
tyske statsborgere. Forfatteren behandler 
på siderne 35-42 konventionen og konklu
derer (side 37), at den nok løste en række 
store menneskelige problemer, men at den 
»ret beset« var et politisk fejislag.

For Sønderjyllands vedkommende be
grunder forfatteren denne vurdering med, 
at H. P. Hanssen for ikke at vælte den ty
ske rigsregering under konventionsfor
handlingerne blev nødt til i rigsdagen at 
stemme for en efterbevilling til tysk ned
kæmpelse af en opstand i Sydvestafrika. 
Herved brød han en fast tradition om, at de 
dansksindede slesvigere var imod enhver 
form for tysk undertrykkelse, og skabte 
herved uro i sine egne rækker.

Hertil kan indvendes, at optantbørns
konventionen nok umiddelbart var med til 
at skabe splittelse blandt de dansksindede, 
men at den var af forbigående art. På læn
gere sigt blev denne gene rigelig opvejet af 
den fordel, som flere tusinde nye »optant- 
vælgere« gav den dansksindede befolkning 
i politisk henseende. At konventionen her
ved ophidsede den tysksindede befolkning 
til at kræve en strengere fremfærd over for 
de dansksindede er rigtig, men det var prø
vet før uden større held og rokker ikke ved 
den kontante fordel, som sønderjyderne nu 
fik ved valgurnerne.

Hvis de danske sønderjyder iøvrigt skul
le afstemme deres politiske kurs efter, 
hvad deres tysksindede medborgere mente 
og ikke mente, blev der først for alvor tale 
om »tyskerkurs« og »bukkepolitik«. Så kun- 

296



ne de lige så godt opgive deres nationale 
kamp med det samme.

Forfatteren fremhæver også, at konven
tionen gav Tyskland større mulighed for 
indblanding i danske anliggender. Det er 
rigtigt, at den snørklede ordlyd i konventio
nens indledning kunne fortolkes på flere 
måder, men man skal nok være forsigtig 
med at drage for vidtgående slutninger på 
dette grundlag. Som det fremgår af forfat
terens egen skildring af de efterfølgende 
begivenheder, behøvede Tyskland ikke no
gen formel undskyldning for advarende at 
hæve pegefingeren over for den danske re
gering. Det var her de magtpolitiske for
hold, der var afgørende. Forfatteren brin
ger da heller ikke under omtalen af de på
gældende begivenheder noget bevis for sit 
udsagn side 38 om, at den tyske gesandt 
med traktaten i hånden kunne protestere 
imod både kongebesøg i Skibelund og 
Østergårds skolebog. Disse indsigelser fra 
tysk side var kommet under alle omstæn
digheder - med eller uden konvention.

Som et andet udslag af »tyskerkursen« 
behandler forfatteren på siderne 44-51 ind
gående den såkaldte Rubin-affære i 1911. 
Det var her den kendte generaltold- og 
skattedirektør Marcus Rubin skrev en ano
nym artikel, der blev trykt i Preussische 
Jahrbücher, og som havde til formål at for
bedre det dansk-tyske forhold og samtidig 
mindske den tyske undertrykkelsespolitik i 
Nordslesvig. En vending i artiklen om, at 
» ... kun tåber ... og folk uden indflydelse 
tænker på en genopvågnen af artikel 5 eller 
lign.« foranledigede imidlertid et voldsomt 
røre i Danmark og var med til at forfejle 
artiklens mål.

Bjørn Svensson gør udmærket rede for 
dette hændelsesforløb, men hans konklu
sion må undre. Forfatteren gør således på 
siderne 49-50 H. P. Hanssen til den hoved
ansvarlige for Rubin-affæren, fordi han 
sammen med flere andre havde været med 
til at godkende indholdet af den famøse 

artikel. Det virker lidt som at rette smed 
for bager. H. P. Hanssen havde ved sin 
godkendelse af artiklen nok et medansvar, 
men den hovedansvarlige var det danske 
udenrigsministerium med lederen af pres
sebureauet, Aage Friis, som den drivende 
kraft og udenrigsminister Ahlefeldt- 
Laurvig som den politisk ansvarlige.

Bjørn Svensson ser da også mere nøg
ternt på tingene i en fodnote på side 32, 
hvor han skriver, at : »Selvfølgelig var 
udenrigsministeriets bestilling, godkendel
se og distribution af Rubins artikel et klart 
stykke udenrigspolitik«. Man kan således 
ikke med rimelighed gøre H. P. Hanssen til 
hovedansvarlig for den danske udenrigspo
litik.

Da den 1. verdenskrig brød ud tre år 
senere,skulle den danske neutralitetspolitik 
for alvor stå sin prøve. Den 5. august 1914 
henvendte den tyske gesandt sig til den 
danske regering med en forespørgsel, om 
Danmark »... straks vil spærre Store Bælt 
effektivt med miner mod begge krigsføren
de parter«. Tyskerne var samtidig selv be
gyndt på at lægge miner ud på internatio
nalt farvand i Langelands Bæltet. Efter 
flere møder samme dag besluttede den 
danske regering at følge den tyske henstil
ling.

Bjørn Svensson skriver i denne forbin
delse side 106, at den danske regering ved 
mineudlægningen i 1914 foretog » .... en 
uneutral handling. Fornuftig, men uneu
tral«. Forfatteren har ret i, at mineudlæg
ningen af samtiden blev opfattet som væ
rende til tysk fordel, men mineudlægnin
gen var dog ikke mere »uneutral« end at 
England viste forståelse herfor og ikke kom 
med indsigelser.

I sin bog om »Erik Scavenius« har Viggo 
Sjøqvist udførligt behandlet Danmarks 
stilling i de første uger efter krigens ud
brud i august 1814. Han mener her, at det 
var lykkedes Danmark at tilkæmpe sig en 
relativt neutral stilling over for de krigsfø
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rende magter (bd. Is. 131).
Det blev også understreget, da tyskerne 

nogle få måneder senere bad om at få taget 
minerne op, fordi det havde vist sig, at de 
var til gene for den tyske ubådstrafik. 
Tyskland måtte da bøje sig for Erik Sca- 
venius’ henvisning til, at spærringen som et 
led i det danske neutralitetsforsvar ikke 
kunne fjernes uden at gøre den danske neu
tralitetspolitik mistænkelig. Denne sidst
nævnte oplysning bringer forfatteren ikke 
i sin bog. Den kunne ellers have været med 
til at give et lidt mere nuanceret billede af 
regeringens såkaldte »tyskerkurs«. I det 
store og hele lykkedes det da også den dan
ske regering i de følgende år i udenrigspo
litisk henseende at holde balancen mellem 
de stridende parter i det store opgør.

Foruden skildringen af Danmarks for
hold til Tyskland 1901-18, gør forfatteren 
også udførligt rede for det danske social
demokratis »tyskerkurs«. Afsnittene her
om, der tilsammen udgør henved 40% af 
den samlede tekst, er nok den mest inter
essante del af bogen. Her er forfatteren 
foruden trykte fremstillinger også dykket 
ned i bl.a. »Socialdemokratens« spalter for 
at finde belæg for socialdemokratiets tysk
venlighed.

Der var her ikke tale om en særlig hen
givenhed over for kejserens Tyskland eller 
tyskvenlige følelser forårsaget af bitter 
nødvendighed, som inden for udenrigspoli
tikken, men et nært samarbejde med det 
tyske socialdemokrati på et internationalt 
grundlag. SPD stod i tiden før den russiske 
revolution i 1917 som det store forbillede, 
som flere europæiske socialdemokrater så 
hen til, og det er ud fra denne synsvinkel, 
at man skal forstå det danske socialdemo
kratis »tyskerkurs«, der er væsensforskellig 
fra den almindelige opfattelse af betegnel
sen.

Forfatteren lægger ved behandlingen 
heraf ikke skjul på, at han ikke bryder sig 
om den »unationale« holdning, som social

demokratiet dengang stod for - en hold
ning, der bl.a. medførte, at socialdemokra
tiet i tiden før 1914 ved valgene anbefalede 
sønderjyderne at stemme på det tyske bro
derparti i stedet for de danske kandidater.

I anden sammenhæng (Sdj.M. 1970 s. 
226) har forfatteren herom udtalt, at » ... 
sikkert heller ikke danske socialdemokra
ter af i dag kunne forstå den politiske nød
vendighed af en sådan agitation«. Det kan 
de måske ikke, men holdningen hertil - så
velsom til alle andre historiske begivenhe
der - ændres efterhånden som tiden går og 
samfundet ændres. Det er derfor nok så 
væsentligt at fremdrage motiverne til det 
danske socialdemokratis stillingtagen til 
såvel det slesvigske spørgsmål som SPD i 
årtierne omkring 1900, og prøve at forstå 
dets handlinger her ud fra. Opfattelsen af 
at være et internationalt klasseparti spille
de således dengang en afgørende rolle for 
Socialdemokratiets udenrigspolitiske kurs 
og blev bestemmende for mange af dets 
handlinger.

Skildringen af socialdemokratiets »ty
skerkurs« 1901-18 har forfatteren holdt i 
meget mørke farver. Overskrifterne på 
nogle af afsnittene angiver tonen, f.eks.: 
»Det tyske edderkoppenet«, »Tyske kejser
socialister - og danske«, »Kejserfredens 
redskaber« og »Staunings hemmelige ak
tion«. Man spørger uvilkårligt sig selv, om 
der da slet ikke var nogen formildende om
stændigheder ved dette store politiske par
tis holdning til SPD, Sønderjylland og 
fredsbestræbelserne under verdenskrigen.

Bjørn Svensson har dog uden tvivl ret i 
sin hovedkonklusion vedrørende samarbej
det med SPD, at det danske socialdemo
krati under 1. verdenskrig i en vis udstræk
ning i praksis lod sig bruge til at fremme 
fredsarbejdet på Tysklands betingelser. 
Det er imidlertid ikke rimeligt også i sam
me åndedrag på side 105 at gøre den dan
ske regering ansvarlig herfor. De radikale 
ministre tog tværtimod, som forfatteren 
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selv nævner det side 97 og 104, flere gange 
afstand fra socialdemokratiets aktiviteter 
på dette område.

Det ville iøvrigt have været interessant, 
hvis forfatteren i sin bog også havde gjort 
nærmere rede for Venstres og Det konser
vative Folkepartis holdning til Tyskland 
under krigen. Sidstnævnte parti er så godt 
som uomtalt i hele bogen.

Forfatteren slutter sin skildring af »ty
skerkursen« med den 1. verdenskrigs op
hør, men når hermed lige at tage hul på 
optakten i oktober 1918 på løsningen af det 
slesvigske spørgsmål. Bjørn Svensson brin
ger her ikke noget nyt stof for dagen, men 
han forholder sig klart negativt til regerin
gens bestræbelser på uden om Ententen at 
tilvejebringe en seperat dansk-tysk aftale 
om Nordslesvig. Måske havde det dog væ
ret mere naturligt at gemme omtalen heraf 
til den bebudede »anden bog«, for her at se 
regeringens udspil i sammenhæng med den 
endelige formulering af den sønderjyske 
politik.

Indenfor småtingsafdelingen savner an-

Stormfuglen i dansk politik
Forlaget Arkona. III. 192 sider. 114- kr.

Erik Svensson kunne næppe have valgt en 
mere træffende titel til bogen om Christ
mas Møller. Ganske vist er det en af hans 
politiske modstandere, Hartvig Frisch der 
anvender det, men den ros, der er knyttet 
til navnet, bliver Christmas Møller ikke 
ringere af. Han var netop stormfuglen i 
dansk politik.

Christmas kom tidligt ind i politik. Der 
findes en beretning, hvor Stauning let ho
vedrystende talte om »denne student Møl
ler«. Han blev valgt til Folketinget i 1920 
som femogtyveårig, og allerede i 1928 blev 
han leder af Det konservative Folkeparti. 
Her kom han i modsætning til den gamle 
leder, Victor Piirchel, og de to blev aldrig 

melderen flere steder citationstegn i bogen 
(f.eks. s. 16, 73, 88 og 143), som klart mar
kerer, hvad der er citat, og hvad der er 
forfatterens egen udlægning af teksten. Til
svarende ville et personregister have gjort 
det nemmere at holde sammen på de man
ge navne og bruge bogen til opslagsbrug.

I 1982 sluttede Bjørn Svensson en an
meldelse i Sønderjysk Månedsskrift (s. 
308) af Lorenz Rerups bog om »Slesvig og 
Holsten efter 1930« med at skrive, at » ... 
læseren må aldrig lade sig forlede til at tro, 
at indvendinger og berettiget kritik bety
der, at en bog er værdiløs«. Det samme 
gælder også den foreliggende bog. Bjørn 
Svensson har her pustet nyt liv i et stort set 
gammelkendt stof ved at sammenstille det 
ud fra en overordnet udenrigspolitisk syns
vinkel, som han har døbt »tyskerkursen«. 
Forfatteren undgår imidlertid ikke ved sin 
markante stillingtagen hertil også sine ste
der at ægge til modsigelser, men det er han 
som dreven skribent jo nok vant til. Kede
lig læsning er det i hvert fald ikke.

Henrik Becker-Christensen

venner. En konservativ landstingsmand har 
fortalt mig, at når Christmas talte ved et 
gruppemøde i partiet, drejede Pürschel sin 
stol om og vendte ryggen til taleren.

I 1929 skiltes Venstre og Det konserva
tive Folkeparti. Det var på spørgsmålet om 
bevillingerne til forsvaret, og skønt det kun 
drejede sig om nogle få millioner, var beg
ge parter urokkelige. Christmas Møller 
nægtede at følge Madsen-Mygdals linie, og 
blev derfor lagt for had i Venstres rækker, 
og ved det efterfølgende folketingsvalg led 
de konservative et stort tab.

Med nazismens gennembrud kom 
Christmas Møller ud for visse vanskelighe
der. Der var en tendens i KU, den konser
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vative ungdomsorganisation, til på visse 
punkter at nærme sig nazipartiet. De fleste 
kender Carsten Rafts holdning i disse år, 
og den blev navnlig understreget af den 
daværende formand, Jack Westergård. 
Mens der hos Christmas udvistes nogen 
forsigtighed, fordi han frygtede et frafald 
fra KUs side, havde Aksel Møller og Poul 
Sørensen taget klart bestik. Aksel Møller 
var en tid formand for KU, og hos Christ
mas var der heller aldrig tvivl om den 
demokratiske vej, der skulle følges.

Stauning og Christmas Møller indgik 
1939 et bemærkelsesværdigt forlig om den 
kommende forfatning. Da der ved folkeaf
stemningen manglede nogle få tusinde 
stemmer i at de radikale, socialdemokra
tiet og konservatives forslag blev vedtaget 
var håbet om en ny forfatning skrinlagt. 
Det var Venstre, som var imod det, men 
der var også ikke så få konservative, som 
undlod at stemme. Det bevirkede, at 
Christmas Møller trak sig tilbage som par
tiets formand.

Da besættelsen kom i 1940, var der nok 
tvivl om de konservatives holdning til rege
ringsdannelsen, især kneb det, da man skul
le underskrive de famøse ord, som Scave- 
nius har æren for: »de store tyske sejre, der 
har slået verden med forbavselse og beun
dring«. Men erklæringen blev tiltrådt.

I årene 1940-41 udvirkede Christmas 
langt mere end nogen anden dansk politi
ker, ikke så meget ved sin kompromisløse 
holdning til de aktuelle spørgsmål, men 
mere ved sin utrættelige færden rundt på 
møder, hvor han navnlig slog sin stilling 
fast med ordene »Når vi sejrer«.

Christmas måtte vige pladsen som han
delsminister efter et tysk pres, da han holdt 
80 møder med en tilslutning på over 65000 
tilhørere. Efter at han var faldet som han
delsminister, måtte han også forlade Fol
ketinget. Men de mange møder forud viste 
hans klare holdning til nazismen, og han er 
afgjort den politiker, som viste det største 

mod over for den fælles fjende.
Det er ret betegnende, at Erik Svensson 

falder over ordet »flugt« ved Christmas’ 
rejse til England - som ikke var en flugt. 
Han fik en opfordring til at komme, efter 
at englænderne først havde forsøgt med 
Hedtoft, der afslog at rejse.

Christmas Møllers rejse var i nogle hen
seender en skuffelse for ham selv. Hans 
appeller til sabotagehandlinger fik ikke 
den store tilslutning i begyndelsen. Han 
var i visse henseender sat uden for spillet.

Det blev heller ikke noget triumftog, 
Christmas kom til at opleve, da han kort 
efter 5. maj igen vendte hjem. Sønnens død 
i Normandiet kastede en dyb skygge over 
hans liv.

Han blev udnævnt til udenrigsminister, 
og slog sit navn fast ved regeringserklærin
gen om, at »grænsen lå fast«. Det var fler
tallets mening om Sydslesvigs videre skæb
ne.

Ved folketingsvalget den 30. oktober 
1947 led Christmas et bittert nederlag. 
Han lod sig opstille i Sønderjylland som 
løsgænger, og trods en ihærdig valgkam
pagne lykkedes det ham kun at opnå knapt 
3000 stemmer.

Christmas døde den 16. april 1948, kun 
54 år gammel.

En stor del af bogen handler om Christ
mas Møllers forhold til Sønderjylland, og 
der citeres mange hidtil utrykte kilder, som 
berører grænsespørgsmålet. I den forbin
delse kan Erik Svensson blandt andet råde 
over en del kildestof fra faderen, folke
tingsmand A. Svenssons arkiv.

Igennem hele bogen har forfatteren tol
ket de varme følelser Christmas Møller næ
rede for både Nord- og Sydslesvig. I de 
mange henvendelser, han som udenrigsmi
nister sender til den engelske regering be
handler han en række praktiske problemer, 
dog ikke det væsentlige »at grænsen lå 
fast«. Oftest var det mindre spørgsmål som 
tøjuddelinger, sydslesvigeres rejser til Dan
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mark, hjælp til oprettelse af danske skoler 
og lignende, som lå ham på sinde.

Der er skrevet meget om Christmas 
Møller, men her koncentrerer forfatteren 
sig om det stof, der har relation til Sønder
jylland.

Der er grund til at takke Erik Svensson 
for et vel gennemført arbejde, og ikke 
mindst fordi de mange spørgsmål er be
handlet så ædrueligt og sikkert.

Chr. Stenz

Slesvigske erindringer
M. F. Blaunfeldt: Minder fra Sønderjylland. 136 sider. København 1876, genudgivet af 
Flensborg Avis 1983.

Maximilianus Franciskus Blaunfeldt, født 
i Aabenraa 1799 som søn af en handske
mager, død i København 1880 som land
flygtig slesviger, tog juridisk eksamen, vir
kede som advokat i Slesvig og Flensborg og 
var herredsfoged i Hütten herred fra 1850 
til 1864. Om hans tilfangetagelse 1848 og 
om den behandling han fik af slesvig- 
holstenerne kan man læse i hans »Minder 
fra Sønderjylland« side 88 ff, og side 132 
ff kan man læse om den behandling, han 
fik af prøjserne i 1864. Læsningen anbefa
les.

Blaunfeldts bog har til undertitel »Bi
drag til denne landsdels historie i dette aar- 
hundrede«. Blaunfeldt var modstander af 
Slesvigs deling saavelsom af hertugdøm
mets politiske selvstændighed, og disse an
skuelser præger bogen. Den er gaaet som 
føljeton i Flensborg Avis, der nu har gen
udgivet den i bogform, en glimrende ide i 
betragtning af, at den har været vanskelig 
at få fat på antikvarisk.

Blaunfeldt var en god slesviger, udpræ
get dansk og en smuk personlighed. Hans 
erindringer er værd at læse.

Grænselands-dagbog
Ved FR. RUDBECK

SYD FOR GRÆNSEN
1. august: Flensborgs gældsbyrde vokser 
stadig og er i år 114,17 mill. DM svarende 
til 1287 DM pr. indbygger. På et år er gæl
den vokset med knap 7 pct.
Storketallet i Stabelholm skønnes at være 
nogenlunde tilfredsstillende med 170 stor
ke.
2. august: Som afløser for konsulent Aage 
Sørensen i Flensborg og omegns Landbo
forening er ansat landbrugstekniker Jes 
Speggers Simonsen, Mjang.

5. august: Elevtallet i de slesvigholstenske 
skoler er til i år faldet fra 362.500 til 
344.700, hvilket i grundskoler svarer til 3,3 
pct., i hovedskolen med 7,7 pct., i realsko
ler med 6,4 pct. og i gymnasier med 3,6 
pct. Det ventes,at landet må nedlægge 305 
lærerstillinger.

8. august: Duborgskolen kunne byde 130 
nye elever velkommen og starter med et 
elevtal på 970 mod 989 ved skoleårets slut-
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ning. I Flensborgs øvrige danske skoler op
tages 127 elever. I fjor var det samlede be
gyndertal i Flensborg 121.

9. august: Det var alligevel ikke Danevir- 
kes port, man fandt ved udgravninger om
kring kampestensmuren ved Rødekro. Ar
kæologer mener nu, at den oprindelige 
Hærport, Karlegat, har ligget ca. 100 m. 
længere mod vest.

11. august: Kommunalbestyrelsen i Dane- 
virke kommune afviser at tage stilling til en 
amtsforordning til Landskabsfredningsom
rådet Danevirke-Hedeby og mener, at fred
ningsbestemmelserne fra 1951 er tilstræk
kelige, en udvidelse er unødvendig.

Den kommunale aftenskole i Flensborg 
tilbyder i den kommende sæson 9 kurser i 
dansk.

10. august: I følge »Flensburger Zahlen
spiegel« er antallet af erhvervsvirksomhe
der i Flensborg jævnt stigende og var ved 
udgangen af 1982 på 4202 eller 266 flere 
end året før og 813 flere end i 1975. Indu
stri tegner sig for 190 virksomheder, hånd
værk 1650, handel 557, Flensborgs sociale 
udgifter er i løbet af 5 år steget med 63,3 
pct. til 40 mill. DM. Hver 8. flensborger 
har modtaget socialhjælp.

12. august: I Slesvig protesteres imod, at 
der på Finanzamt stadig findes hagekors
lignende udsmykninger. De bliver derefter 
fjernet.

Slesvigs gamle bispegård ved domkirken 
skal under en omfattende restaurering fø
res tilbage til sin oprindelige skikkelse.

13. august: Formanden for Grenzfriedens- 
bund Artur Thomsen advarer i en artikel i 
Flensburger Tageblatt mod tanken om at 
lade Istedløven vende tilbage til Flensborg. 
Den stod kun i to år i Flensborg. Flensborg 
Avis erkender, at når der ikke findes tysk 

enighed, er der ingen forudsætninger for 
Istedløvens tilbagevenden.

17. august: Efter forudgående forhandlin
ger med repræsentanter for det danske 
mindretal meddeler ministerpræsident 
Barschel, at tilskuddene til de danske sko
ler over to år forhøjes til henholdsvis 95 og 
100 pct., at forbund og land vil deltage i 
udbygningen af Dansk Centralbibliotek 
med et beløb svarende til det, der ydes fra 
Danmark. Videre vil mindretallet blive til
godeset ved fordeling af Zonenrand-mid- 
ler, og de til mindretallets kulturelle arbej
de over finansloven ydede midler vil blive 
justeret. Endelig vil der til bestemte formål 
kunne ydes støtte over ministerpræsiden
tens dispositionsfond.

Sydslesvigske amter og kommuner har i 
det forløbne år ydet ialt 2.523.139 DM i 
driftstilskud til det danske arbejde. Til in
vesteringsformål er af amterne ydet 93.876 
DM.

18. august: Flensborg Avis peger i en leder 
på, at vel er man på vej mod målet, men 
der er stadig uløste problemer omkring 
byggetilskud til institutioner, der ikke kan 
få andel i Zonenrand-midlerne.

Der var ikke ubetinget enighed indenfor 
CDU-gruppen i landdagen vedrørende for
højelserne af de danske tilskud, oplyser 
gruppens kulturpolitiske ordfører dr. Egon 
Schübeler, men man tilslutter sig uden for
behold regeringens aftale.

19. august: I Flensborg by har de kommu
nale tilskud til det danske arbejde nu run
det en million DM.

23. august: Under et seminar i Sankelmark 
om Danevirke-udgravningerne fastslås, at 
ca. 66 pct. af de oprindelige anlæg endnu 
findes, og de vil i fremtiden være fredede. 
De egentlige udgravninger er foreløbig af
sluttede.
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24. august: Hver tyvende indbygger i 
Flensborg har udenlandsk statsborgerskab. 
Den største andel har tyrkerne med 1670 ’ 
og derefter danske med 1036 personer.

25. august: Et flertal i Flensborg byråd 
bestående af SPD og SSV vedtog en hen
vendelse til myndighederne om ikke at til
lade opbevaring og stationering af atomvå
ben og kemiske våben på byens område.

27. august: Samtlige tyske grænseorgani
sationer erklærer sig tilfreds med tilskuds
forhøjelserne til det danske arbejde, dog 
udtales samtidigt frygt for, at det tyske 
grænselandsarbejde ikke vinder med som 
følge af fastfrysning af de tyske tilskud.

På Flensborg Avis generalforsamling op
lyses, at nu har man taget den ny teknik i 
brug. Abonnementstallet i Sydslesvig er 
steget en smule til 4035 men samtidig fal
det i Danmark til 2684, ialt er holdertallet 
faldet.
30. august: Udgravninger i Slesvigs by
midte viser, at Slesvigs havn har været af 
ganske betydelige dimensioner; den har 
hørt til de største i Nordeuropa.

31. august: Dansk Skoleforening må på 
grund af et faldende børnetal lukke en af 
børnehaverne i Flensborg.

Forældre til børn i tyske skoler skal for 
fremtiden selv betale halvdelen af udgifter
ne til skolebøger; ordningen berører ikke 
de danske skoler.
NORD FOR GRÆNSEN
2. august: Sønderjyllands amtsråd ser in
gen mulighed for at yde støtte til istandsæt
telsen af soldaterkirkegården i Braine i 
Frankrig, der rummer 79 sønderjyske sol
datergrave. Man finder, det må være en 
statsopgave.

TV-Syd rykker ind i egne lokaler på 
Lembckesvej i Haderslev. Amtsborgme
ster Kresten Philipsen vender sig imod tan
ken om, at Esbjerg bør udvikles til et syd

jysk landsdelscenter. Det er vigtigere at 
udbygge et sønderjysk egnscenter i Midt- 
sønderjylland.

4. august: Seminarierne i Haderslev og 
Tønder begynder studieåret 1983/84 med 
to i stedet for tre spor.

5. august: Hjorte-apoteket i Haderslev kan 
fejre sin 400-års dag.

7. august: Foreningen af dansksindede søn
derjyske Krigsdeltagere hooder sit årsmø
de i Åbenrå og giver tilsagn om at yde øko
nomisk støtte til istandsættelsen af den 
danske krigerkikegård i Braine. Forenin
gen tæller stadig 275 medlemmer. Også en 
skoleklasse fra Tønder tilbyder hjælp ved 
istandsættelsen, ligesom de sønderjyske 
landsbygravere også tilbyder deres ar
bejdskraft.

9. august: Ombygningen af Hvilehjemmet 
Bennetgård i Københoved vil koste ialt 
650.000 kr. Rødding kommune og Sønder
jyllands amtsråd har bevilget henholdsvis 
100.000 og 50.000 kr. til ombygningen.

Ni sønderjyske folketingsmedlemmer 
deltager som gæster hos Fælleslandbofor
eningen for Nordslesvig i en ekskursion for 
at få et skøn over krisesituationen i sønder
jysk landbrug.

10. august: Forretningsudvalget for Bund 
deutscher Nordschleswiger anerkender ud
talelsen fra Sønderjyllands amtsråd om 
mindretallets ligestilling som en positiv 
hensigtserklæring, men beklager samtidig, 
at ikke alle sønderjyske kommuner i til
strækkelig grad tager hensyn til de i erklæ
ringen fastlagte principper.

11. august: I Sønderborg opsiger to pæda
goger og lederen af en af de tyske børne
haver deres stillinger som følge af uover
ensstemmelser med formanden for den ty
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ske børnehaveforening.
Dronning Ingrid modtager på Gråsten 

slot den amerikanske højesteretspræsident 
Warren A. Burger.

11. august: Ved Hertug Hans-festen i Ha
derslev udnævnes statsminister Poul 
Schlüter til årets »Æreshertug«.

12. august: De 18 tyske skoler og de 22 
tyske børnehaver i Nordslesvig modtager 
støtte fra ialt 90 forbundstyske og især sles- 
vigholstenske fadderskabskredse.

Lederen af det kommende tyske sekreta- 
tiat i København redaktør Siegfried Mat
lok bebuder, at der en gang hver måned 
skal holdes et kontaktmøde med mindretal
lets organisationer og udvalg for at drøfte 
lovgivningsspørgsmål og fremsættelse af 
ændringsforslag.
13. august: I Åbenrå kommunes børneha
ver er der p.t. så mange tomme pladser, at 
det svarer til hele tre børnehaver.

14. august: I Jydske Tidende slår amatør
arkæologen Ingeborg Dethlefsen til lyd for, 
at man nu 120 år efter udgravningen af 
Nydam-båden bevilger penge til yderligere 
udgravninger i mosen, hvor endnu nogle 
skibe muligvis ligger.

Det tidligere hjemmetyske amtsråds
medlem Harro Marquardsen siger i en 
samtale med Jydske Tidende, at han ikke 
kan se noget forkert i, at han i sin tid meld
te sig som Zeitfreiwillig, der jo ikke skulle 
gøre krigstjeneste, men kun udføre bevogt
ning.

16. august: Både kulturminister Mimi Stil
ling Jakobsen og miljøminister Chr. Chri
stensen besøger Frøslevlejren og lover at 
finde statsmidler til lejrens bevarelse.

Seminarierektor Jacob Rod, Tønder, pe
ger på, at ca. en fjerdedel af seminariets 
studerende kommer fra Sydslesvig, hvorfor 
han også tror, at danskheden syd for græn

sen vil reagere, dersom man påny skulle 
overveje en nedlæggelse af seminariet.

20. august: 736 kvinder i Vojens deltog i 
Vojens boldklub og Idrætsforenings dame- 
frokost, og det skulle være en ny Guiness 
rekord, der berettiger til optagelse i Gui
ness’ Rekordbog.

Sønderjyllands amt stiller 250.000 kr. til 
rådighed for en række ungdoms- og idræts
organisationer i amtet, herunder også de to 
mindretals-ungdomsorganisationer Deut
scher Jugendverband og Nordschleswig- 
scher Ruderverband, der får henholdsvis 
8000 og 4000 kr.

Resterne af det Messerschmitt-jagerfly, 
der i 1945 blev skudt ned ved Hammelev 
og fundet fornylig, vil blive overdraget 
Danmarks Flyvemuseum. Piloten, hvis 
identitet der stadig er usikkerhed om, be
graves på Assistens kirkegård i Haderslev.

21. august: I Klosterkirken i Løgumkloster 
indsætter biskop Karlheinz Stoll, Slesvig, 
pastor Wolfgang Kunkel som præst for de 
tyske menigheder i distriktet.

22. august: Beregninger foretaget af Insti
tut for Grænseregionsforskning viser, at 
vesttyskere i 1983 vil købe for ca. 0,7 mia. 
kr. i Danmark, hvilket er en stigning på 15 
pct. Der er sket en tydelig vending i græn
sehandelen som følge af den stigende DM- 
kurs.
30. august: Undervisningsminister Bertel 
Haarder vil personlig takke ministerpræsi
dent Uwe Barschel for den uventet ud
strakte hånd fra Kiel, oplyser ministeren til 
Flensborg Avis.
31. august: Rester af en middelalder
tunnel er fundet ved Skrydstrup. I følge 
legenden skulle den have forbundet borg
volden med Claus Lembeks borg i Tørning. 
Udgravningerne afslører et forsvarsanlæg, 
som minder meget om Olgerdiget ved 
Tinglev.

304



OUGAARDS

Boghandel

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

Haderelev - Tlf. 52 25 71

Alt i kontorudstyr
P. J. Schmidt A/8 

Vestergade 14, 6500 Vojens 
Telf. (04) 54 12 26

Ladelund 
Landbrugs og Malkerlskolu

Brørup station

Læs Grænseforeningens blad

GRÆNSEN
Fire numre om året: 20 kr. 
Bestilles hos 
Grænseforeningen, 
Peder Skrams gade 5, 
1054 København K.
Tlf. (01) 1130 63

““■■ —•

En lokal bank 
har mange fordele 

-derfor
SYDBANK K (go

- Oen sonoenrsxe bar* K__ Å 7

BOGTRYK . OFFSET . BOGBIND

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

Jydemes 
egen 
kreditforening...

3^ JYLLANDS 
Wkreditforening

0100 HADERSLEV: AMnipvcj 13 
Tlf. (04) S2 70 OO

OOSO RINGKØBING: Hcrninøvcj 3 
Tit. (07)32 01 11

M00 VIBORG: Set. Mathiasgade 1-3 
Tlf. (00)02 33 33

•100 AALBORG: Boultvardan 43
Tlf. (00) 12 30 77

0200 ARHUS-VI BY J: Borgvold 10
Tlf. (OS) 14 00 00

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

Kontortid: kl. 9-12

Sønderjyske afdelinger

Grænselandets liv
Grenselandets sang

møder De i

Jydske Tidende
Syd- og Sønderjyllands store blad

Mød
Bankrådgiveren i
PRIVATbanken

A/S Sønderjydsk Frøforsyning 

Frøavl & Frøhandel 
Aabenraa

Selskabs- og udflugtskørsel
Ruteautomobll-Aktleselskabet 

for Haderslev Amt og By

Haderslev, tlf. (04) 52 38 55

ALM. 
BRAND
AF 1792

TEGNERAL 
FORSIKRING

Branddirektoratet i: 

GRÅSTEN 
Ahlefeldvej 10 

Tlf. (04) 65 17 67 

SKÆRBÆK 
Tøndervej 12 

Tlf. (04) 75 22 75

HADERSLEV 
Nørregade 23 

Tlf. (04) 52 07 66

OVE ARKIL A/S
CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR

HADERSLEV



Sonderjysk Månedsskrifts redaktionsadresse:
H. P. Hanssensvej 9, 6100 Haderslev, tlf. (04) 52 17 37. 
Ekspeditionens adresse:
Historisk Samfund for Sønderjylland. Haderslewej 45. 6200 Åbenrå.
Tlf. (04) 62 46 83. Giro 504 26 82.
Redaktor
Cand. polit. Inger Bjørn Svensson. H. P. Hanssensvej 9. 6100 Haderslev, 
tlf. (04) 52 17 37. (ansvh.)

IDRÆTSHØJSKOLEN 
I SØNDERBORG 

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

SØNDERBORG HANDELSSKOLE 
Handelsgymnasium - Handelshøjskole

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

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

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

HADERSLEV BANK
AKTIESELSKAB

DANEBOD HØJSKOLE - ALS
4 eli. 8 måneders kursus fra september
4 måneders kursus fra januar

Tlf. (04) 46 41 12
Mogens Hemmlngsen

BRØDRENE GRAM • VOJENS

Vi skaffer 
penge 
til huse 
>■> 
Kreditforeningen 

Danmark
Distrikt Sønderjylland. 
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Sparekassen
Sydjylland!

Laursen • Tønder


