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ling«, som ind imellem var både drama
tisk og spændende, og sagen fik be
stemt ikke nogen let gang over jorden.
Først blev den behandlet i amtsrådet,
hvad der var ret ukompliceret, så skulle
den forelægges statens heraldiske kon
sulent, hvad der gav anledning til en
del skriftlige meningsudvekslinger, og
det medførte igen, at de heraldiske
problemer blev behandlet i såvel In
denrigsministeriet som Udenrigs- og
Statsministeriet for til sidst at blive
forelagt Hendes Majestæt Dronnin
gen. Endelig i marts 1980 blev det
nuværende våben vedtaget af amtsrå
det og godkendt af Indenrigsministe
riet.
De ovennævnte fire personer der
startede begivenhedernes gang fire år
tidligere, havde næppe forestillet sig,
at sagen skulle blive så vanskelig. Ved
vejs ende sagde Erik Jessen da også, at
han nu forstod, at der var mange hen
syn at tage i heraldikkens forunderlige
verden - og det kan man da kun give
ham ret i.

Hvad er et våben?
Lad os derfor se lidt nærmere på denne
forunderlige verden. Vi ved, at der
allerede i oldtiden var krigere, der
udsmykkede deres skjolde og faner
med mærker og symboler; det gjorde
det nemmere at skelne de enkelte
mænd fra hinanden, og selve idéen
med at vælge sig et symbol synes at
tale til noget helt elementært i det
enkelte menneske. Og så var det jo
tilmed festligt at se på. Disse forhold er
den baggrund, hvoraf heraldikken ud
sprang i første halvdel af 1100-tallet, og
det der især fik betydning, var tidens
populære turneringer og korstogenes
kampe.
I turneringskampe var det svært at
skelne mellem de fuldt rustede og
hjelmklædte krigere, men her hjalp
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det, hvis skjoldet blev bemalet med et
enkelt mærke i klare farver. Mærket
spillede faktisk samme rolle som fod
boldspillernes og cykelrytternes terne
de og stribede bluser spiller i dag.
Korstogene samlede store grupper af
adelige fra hele Vesteuropa, det øgede
behovet for at kunne skelne mellem de
enkelte krigere, og det betød også, at
kendskab til våbenmærker - dvs. heral
dik - blev spredt viden om. Heraldik
ken blev en modesag for adelen; prakti
ske hensyn, farveglæde og trang til
selvhævdelse smeltede sammen.
Det førte imidlertid også til at våben
mærkerne blev arvelige i de adelige
slægter, ja nogle af dem tog ligefrem
navn efter deres våben, som slægten
Gyldenstierne, hvis skjold netop viser
en gylden stjerne. Våbenet blev slæg
tens »symbol«, man mærkede sit indbo
med det, fik det skåret i stolestadet i
sognekirken og udhugget på gravste
nen. For fyrsternes vedkommende
blev våbenet ganske enkelt et symbol
for deres land, og på den måde blev
Valdemarernes tre blå løver på guld
bund til Danmarks våbenmærke.
Når heraldikken kom til at overleve
korstogstiden, skyldes det først og
fremmest, at den så at sige gik i civil
tjeneste. I middelalderen underskrev
man sjældent breve, man beseglede
dem. Det vil sige, at man med et signet
lavede et voksaftryk, som blev anbragt
på dokumentet eller hængt under det.
Alle der havde brug for at bevidne et
dokument havde derfor et segl, der
dels viste ejerens navn, dels et billede.
Og hvad var da mere naturligt, end at
adelens segl viste adelsmandens vå
ben; det var jo så at sige hans symbol.
Kommunal heraldik
Nu var det jo ikke blot adelen, der
havde brug for at udstede dokumenter,
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT I/««

Udsnit af kalkmaleri fra Skt.
Peders kirke i Næstved. Skjoldet
med de tre løver er Valdemarernes - senere Danmarks - våben mærke, og den latinske indskrift
fortæller, at »1375 dagen før
Crispinus' fest da - lad det være
mindet - døde Valdemar (Atterdag), konge; han hviler med Kri
stus.

Den sønderjyske hertug Erik
Abeisens segl kendes fra årene
1260-72. Forsiden viser en
hjelmklædt rytter med lensfane,
bagsidens skjold med de to løver
(leoparder) oplyser, at der er tale
om hertugen af Slesvig.

så også mange borgere og bønder, byer
og herreder anskaffede sig signeter.
Dermed var der opstået både en bor
gerlig og en kommunal heraldik, og
ingen af delene gik af brug, da man
begyndte at underskrive dokumenter i
stedet for at besegle dem. Navnlig for
kommunernes vedkommende er inter
essen for at have et fælles symbol
vokset betydeligt i den sidste genera
tion. I dag har mere end firefemtedele
af alle landets kommuner et våben, og
nøjagtig den samme tendens kan spo
res over hele Europa - også øst for
Jerntæppet. Et sådant våben er festligt,
det markerer et lokalt sammenhold,
det kan anbringes på brevpapir, kom
munens bygninger og biler, og vi har jo
alle set disse våbener på landevejskilte
ved kommune- og amtsgrænser.
Amtsvåbenerne er forholdsvis nye,
det ældst kendte er Hjørring Amts
våben fra 1793, og det var meget længe
det eneste. I 1930erne begyndte andre
amter imidlertid at antage våbener,
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man havde nemlig fået den idé, at
amternes gave til Christian X's rege
ringsjubilæum i 1937 skulle prydes
med disse våbener. Der blev dog kun
skabt seks-syv våbener, men da ideen
blev genoptaget ved Frederik IX's og
dronning Ingrids sølvbryllup i 1960
kom der gang i sagen, og nu blev der
skabt tolv nye våbener på to år. Det var
faktisk kun Haderslev amt, der mang
lede et våben. Tønder amt havde i 1953
fået en marskgård som mærke, og i
1960 fik Sønderborg amt Dybbøl Mølle
mellem to kornneg (Danmarks hvede,
Danmarks rug, Dybbøl Mølle maler),
mens Aabenraa fik korslagte sværd
under en kongekrone som en hentyd
ning til hærvejen, kongekroningerne
på Urnehoved ting og Gråsten Slots
anvendelse som kongens sommerresi
dens.
Allerede dengang havde man indført
begrebet amtskommuner, og det er
dem, der har deres eget våben - stats
amterne bruger statens våben eller
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT I 88

blot en krone. 11970 blev mange amter
slået sammen ved kommunalrefor
men, og derved kom Sønderjyllands
Amtskommune til at »mangle« sit eget
våben. Spørgsmålet var nu: Skulle man
skabe et nyt symbol eller skulle man
gribe tilbage til et gammelt mærke?
Sagen var jo nemlig, at hertugdømmet
Slesvig havde sit eget våben, to blå
løver i guld eller gult felt, kendt lige fra
1245. Våbenet er en »formindskelse« af
Valdemarernes eller Danmarks våben,

der som nævnt var tre blå løver, og det
hænger sammen med, at Valdemar
Sejrs yngre søn, Abel, blev hertug af
Sønderjylland (Slesvig) i 1232. Som
våben fik han altså en variant af fade
rens; det kunne på samme tid vise,
hvilken slægt han var af, og at hans
hertugdømme var et len af Danmark.
Siden den tid har de to blå løver spillet
en vældig rolle i Sønderjylland på
mangfoldige måder, så det var særde
les naturligt at tage dem som udgangs-

Våbenernefor (fra venstre): Hjørring amt (1793) med en løve og et hjerte hentet fra rigsvåbenet, Tønder
amt (1953) med marskgård på et værf, Sønderborg amt (1960) med Dybbøl Mølle og Aabenraa amt
(1960) med sværd og krone.
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Til venstre hertug Valdemar Eriksens segl fra 1307, hvis motiv er udgangspunktet for den kongelige
våbenmaler, Aage Wulffs første udkast med de to løver, der holderen Dannebrogsfane med tre flige. De
tre flige kunne desværre ikke blive godkendt, men æstetisk var forslaget fortrinligt.

punkt, når Amtskommunen ønskede
sig et våben. Men sagen var ikke uden
problemer, for løverne betegner jo hele
Sønderjylland (Slesvig), og løverne ind
går i statslig heraldik, både i Danmark
og i Tyskland. Det gjaldt altså om at
finde en variant af våbenet - og så kom
man i tanker om den sønderjyske her
tug Valdemar Eriksen.

Hertug Valdemars segl
Hertug Valdemar var sønnesøn af her
tug Abel og brugte altså ligesom sin
bedstefar våbenet med de to løver,
men ind imellem kunne han lide at
variere sit våben. Han havde således et
segl, der viste hans mors våben (det
var Rügen) kombineret med halvdelen
af faderens, altså to halve løver. Men
mest interessant var, at han i 1307
brugte et lille segl - et såkaldt sekret der viser de sønderjydske løver, der
holder en lensfane med tre flige. Segl
billedet skal markere, at der er tale om
Sønderjylland, og at denne landsdel er
en del af det danske kongerige. Der
med lå ideen snublende nær: præcis
8

dette motiv kunne bruges af Amts
kommunen til at symbolisere Sønder
jylland som en del af Danmark. Man
behøvede blot at forandre lensfanen til
en Dannebrogsfane! På det omtalte
møde i 1976 syntes vi tanken var både
rigtig og næsten selvindlysende, så vi
fik den kongelige våbenmaler, Aage
Wulff, til at tegne et udkast, som blev
forelagt den daværende heraldiske
konsulent. Og så begyndte besværlig
hederne.
Konsulentens indvendinger samle
de sig om tre punkter: 1. Kombinatio
nen af faner og løver har aldrig været et
våben, og fanen med de tre flige er
uacceptabel, 2. Amtskommunen er
ikke berettiget til et våben med to
gående løver og 3. Våbenet kunne give
anledning til grænsepolitiske proble
mer i forhold til Tyskland.
Vi skal i det følgende se lidt på nogle
af hovedpunkterne, men der er ikke
plads til at gå i detaljer, som formentlig
også kun kan interessere specialister.
Det første punkt kræver egentlig
ikke så mange kommentarer. Vi opgav
SØNDERJYSK MANEDSSKRIET I 88

denne forbindelse har det ikke spillet
nogen rolle, at der kun var tale om en
del af Slesvig. Syd for grænsen har man
følt det ganske naturligt at denne del
blev symboliseret af de to løver, og
nord for grænsen føles det derfor lige
så naturligt at den nordlige del af det
gamle hertugdømme, lig med Sønder
jyllands Amtskommune, også har lø
verne som symbol.

Amtskommunens våben
Så mange problemer, overvejelser og
tanker - samt en del, som ikke er nævnt
her - ligger der bag amtskommunens
tildeling af våbenet med de to løver og
Dannebrogsfanen. Selv om våbenet
altså kun er få år gammelt i den ud
formning, det har fået, så kan man dog
glæde sig over, at det har rod i et
gammelt motiv. Det har en lang og dyb
forankring i historien, og de to blå

løver, der i omkring 750 år har betydet:
Sønderjylland, er vendt tilbage til de
res udgangspunkt. Og de bærer tilmed
en Dannebrogsfane. Hvis man ønsker
det, kan man godt lægge en symbolik
heri. Det område, hvor man i 1920
stemte tysk, har fået et våben hvor
landsdelens løver har vendt sig om
mod Holstens mærke; men den del, der
stemte sig tilbage til Danmark, har »de
retvendte« løver, der holder fast i Dan
nebrog.
Litteratur
Ovenstående bygger bl.a. på Sven Tito
Achen: Danmarks kommunevåbener, 1982,
P. B. Grandjean: Det danske Rigsvåben,
1926, og samme: Dansk Sigillografi, 1944.
Hvis man vil læse mere om denne forun
derlige verden findes der en dejlig bog af
Sven Tito Achen: Heraldikkens femten
glæder, 1978.

Om mindesmærker og deres
behandling
- Istedløven - endnu engang
Af F. GOTTHARDSEN
F. Gotthardsen, Haderslev, har fundet lig
hedspunkter mellem lstedløvens og »Siegessäule«s skæbne, og inspireret af de to artikler
herom i Sønderjysk Månedsskrift 1987 (s.
161-170 og 220-24) tager han her fat på
spørgsmålet om internationale konventioner
vedrørende krigshandlinger og deres betyd
ning for behandling af bl.a. modpartens
krigsmindesmærker.

Beretningen om Siegessäule i Berlin
kan siges temamæssigt at ligge i for
længelse af »fødselsdagsartiklen« om
12

Istedløven, dog kun for så vidt angår
beskadigelse af mindesmærker og an
dre angreb på dem.
I lange tider har vi danske ingen
særlig grund haft til at interessere os
nærmere for Siegessäule i Berlin; det
var nok at vide, at Prøjsens sejr på
Dybbøl var afbildet i et stort broncerelief på dens sokkel. Med nu hele tre
krige på solid afstand lader det sig gøre
at fatte interesse for, hvordan prøjserne
i sin tid tænkte og handlede i deres
velmagtsdage samt for, hvordan
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 1'88

følger. Sådan er den sag kørt i ring og
nu altså definitivt sluttet og ganske
uden vor medvirken, ja, uden manges
viden.
Artiklen om Siegessäule er umiddel
bart efterfulgt af et Apropos, der hand
ler om et billede af Istedløven, som glar
mester J. R. Hansen i Rise havde til salg
i årene før 1914. Det var både rørende
og morsomt at se, med hvilken omhu
glarmesteren udbredte viden om og
omsorg for Istedløven og dens van
skæbne (s. 224-25). Synd blot, at forfat
teren ikke synes om Istedløven - H. W.
Bissens fornemme skulptur - men fin
der den fremmed for dansk psyke. Han
ønsker heller ikke løven tilbage på
Flensborg kirkegård. Vi har da ellers
haft både løver og hjerter i de danskes
våben i så mange århundreder, at vi
ikke behøver at ængstes ved vor egen
skygge.
★
Siegessäule på sin plads på Grosser Stern i Berlin.
Søjlen er rejst til minde om Preussens sejre i
krigene 1864 imod Danmark, 1866 imod Østrig
og 1870-71 mod Frankrig. På søjlen er indsat
kanoner, sejrstrofæer fra de tre krige, og på toppen
af søjlen står en forgyldt kæmpefigur af sejrs
gudinden, af Berliner-viddet døbt »Guld-Else«. På
soklens fire sider sad fire store broncerelieffer, der
blev fjernet af franskmændene i 1945.

franskmændene i 1945 i Berlin ikke
kunne bære forsmædelsen ved at se sig
selv afbildet på de to andre af søjlens
friser, som de derfor fjernede. Små
studier i psykologi - om man vil foruden i historie!
Og dertil kommer så, at Francois
Mitterand i maj 1987 som en sidste akt
kunne overrække den forsvundne frise
til Berlin ved byens 750-års festlighe
der - den frise med scener fra kampen
på Dybbøl, hvor vi danske led vort
smertelige nederlag med de langvarige
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT I/SS

Der er god grund til at undre sig over,
at beskadigelse og bortfjernelse af min
desmærker i det hele taget forekom
mer. Men hvordan forholder det sig
med deres beskyttelse? Er mindes
mærker noget, man bare kan gøre ved,
hvad man vil, og evt. sprænge bort,
hvis det ikke passer en at se på dem
længere? Eller kan reglerne blot over
trædes uden konsekvenser for de skyl
dige? Det er en viden, man i Danmark
som i andre lande ikke gør meget ud af,
skønt det så sandelig ikke har været og
ikke er uaktuelt at vide besked med de
dele.
De internationale konventioner til
regulering af krigshandlinger tog deres
begyndelse i 1856 med aftaler vedrø
rende blokader og kontrabander m.m.
og efterfulgtes af den første Genferkon
vention i 1864, der vedrørte syge og
sårede soldaters forhold. Derefter fulg
te en række konferencer i de følgende
13

Fra landbrugs
samfund til
servicesamfund
- om Sønderjyllands
erhvervsudvikling

Af HELLE ASKGAARD
Del af annonce for Tele Sønderjylland, bragt bl.a.
i Sønderjyllands Erhvervsråds avis i anledning af
jubilæumsmessen »Viljen til fremtid« i Sønderjyllandshallen i Aabenraa i september 1987.

Sønderjyllands Erhvervsråd markerede i
1987 sit 40 års jubilæum, og i den anledning
bragtes i Sønderjysk Månedsskrifts oktober
nummer (side 278-81) en artikel af erhvervs
rådets sekretær, P. Groth Bruun, om er
hvervsrådets start. Groth Bruun understre
gede her, at Sønderjylland i 1940rne var et
udpræget landbrugsområde, og at erhvervs
rådet bl. a. skulle forsøge at få en bredere
erhvervsudvikling i gang.
Helle Askgaard, København, der i 1970
udgav bogen »Den sønderjyske industris
udvikling fra 1920 til 1970«, tager her denne
tråd op og forsøger på grundlag af materiale
fra bl. a. Danmarks Statistik - i hovedtræk at give en vurdering af, om Sønderjyllands
erhvervsstruktur i dag har en større bredde
end tidligere.

»Tal med Tele Sønderjylland - her får
du en verden af muligheder«. Annon
cen er måske ikke præget af beskeden
hed, men er et vidnesbyrd om en
virksomhed, der med glæde og begej
string henvender sig til hele verden.
Den illustrerer på udmærket vis den
16

strukturændring, der har fundet sted i
Sønderjylland i de sidste 50 år.
I 1940 var Sønderjylland stadig et
landbrugsland. Landbruget eksporte
rede, industrien koncentrerede sig om
hjemmemarkedet og servicesektoren
havde ikke nogen fremtrædende plads
i medierne.
Størstedelen af befolkningen boede
på landet og fik deres indkomst fra
landbruget. Sådan var det også i en del
af de andre danske amter, men for
Danmark som helhed var landbruget
ikke længere det dominerende erhverv,
målt efter beskæftigelsen (fig. 1). Selv
om de fleste ernærede sig ved de så
kaldte tertiære erhverv, handel, trans
port, privat og offentlig service eller
formue qg rente eller lignende, så var
det industrien, der især overtog den
arbejdskraft, der ikke længere kunne
beskæftiges i landbruget. Omstillingen
fra landbrugsland til industriland var i
fuld gang i 30'erne, men 2. verdenskrig
virkede nok forsinkende på udviklin
gen.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 1/88

Et tidligt billede af den sønderjyske jern- og metalindustri, som i dag er landsdelens største
industribranche: Hans Grams maskinfabrik i Vojens, som senere blev til Brdr. Gram. Fot. før 1914,
C. C. Biehl, i Historiske Samlinger, Aabenraa.

re erhverv, der overtog udviklingen. I
tal var de på forhånd dominerende, nu
gik de yderligere frem, og i det politiske
liv fik de pludselig en selvstændig
plads ved fremskridtspartiets opkomst
og den megen omtale af »papirnusser
ne«.
Denne sammensatte gruppe er det
svært at give et kort overblik over, dels
fordi den består af ret forskelligartede
erhverv, dels fordi den statistiske op
gørelsesform har vekslet meget. Føl
gende grupper lader sig udskille:
1970
Handel, hotelvirks. o. lign.
Transport
Privat og of
fentlig service

1980

1984

13.865 19.429 18.853
6.062 7.726
8.133

kelte undergrupper. Transporterhver 
vene er f. eks. ikke ramt af denne
tendens. Her er Sønderjyllands belig
genhed formodentlig af afgørende be
tydning.
Sammenfattende om de sidste 50 års
erhvervsudvikling kan siges, at Søn
derjylland har nogle karakteristika
som følge af sin beliggenhed som
grænseland og som følge af nogle »til
fældigheder«, som f. eks. Danfoss's op
rettelse. De specielle historiske træk
findes i sproget, i landsdelens mindes
mærker og i de ældre huses byggeskik.
I de oversigtsmæssige statistikker af
spejles de ikke. Sønderjyllands er
hvervsmæssige udvikling fremstår
som analog med resten af Danmarks.

22.031 44.414 44.229

Som det også er fremgået affig. 1, ligger
fremgangen især i 1970'rne, i Danmark
som helhed og også i Sønderjylland. I
1980'rne tegner der sig en fastlåsning af
den eksisterende erhvervsstruktur,
men med variationer inden for de en
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 1/88

Anvendt materiale:
Statistisk årbog, Industristatistik, Land
brugsstatistik. Folketal, areal og klima (Sta
tistiske Undersøgelser nr. 10), Lars Bugge
m. fl.: Erhvervsstrukturens udvikling i
Danmark 1901-76, 1983. Helle Askgaard:
Danfoss, Sønderjyske Årbøger 1980.
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Kultegning af Franciska Clausen, udført af Karl
Bauer under hendes ophold i München efteråret
1918. Karl Bauer var elev på det kongelige
kunstakademi, og hans søster, der var elev på
Frauenakademie, boede i samme pensionat som
Franciska Clausen.

Franciska Clausen oplevede den vel
lykkede og stort set ublodige novem
ber-revolution i München på nærme
ste hold.
Den 10. november - dagen før vå
benstilstandsaftalen blev underskre
vet i Compiègne - kunne hun i et brev
til sine forældre berette følgende om
sine indtryk fra revolutionsnatten og
dagene derpå:
»Hvordan har det været i det lille Affenraa i denne bevægede tid? Her har man
ligefrem oplevet noget. Den 7. begynd
te det. Frk. Müller og jeg vovede os ind
i byen, der var mange folk, som roligt
gik og ventede på, hvad der skulle
komme eller diskuterede i store klyn
ger. Ved residensen var det forholdsvis
roligt. Foran rådhuset var der mere liv.
Det var uhyggeligt, da den første store
lastauto kom med maskingevær og
bevæbnede skrigende soldater med
røde bind om ærmet og det røde revo
lutionsflag, de skød glædesskud, og
mængden, et bølgende menneskehav,
råbte bifald og peb. I denne nat er den
gamle regering blevet styrtet. Den
næste morgen så jeg, hvordan de plyn
drede i kasernen, de kastede støvler og
klæder ned til folk, alle ruder var itu
slåede. Hele dagen har der været »Tru
bel« og en så uhyre mængde menne
sker i gaderne, at det ikke var til at
komme igennem.
Nu er alt som ellers. Det har kostet et
par preussiske officerer, der har skudt
ud af vinduerne. I går eftermiddag har
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 1/88

vi alle været i stor spænding. Kl. 5 hørte
jeg en mængde skud, da jeg så ud af
vinduet kom der en stor menneske
mængde løbende halvforstyrrede og
fra sans og samling her i Akademie
strasse. Jeg ned, Ludwigstrasse var sort
af flygtende mennesker.
Det hed sig at preusserne og de
kongetro var kommet og at gadekam
pen var i fuld gang. Ryttere med land
ser, de lignede kosakker, kom for at
drive folk tilbage, børn græd og skreg,
det var et teater kan I tro. Det skulle
altså være modrevolutionen - bagefter
viste det sig, at det havde været en
slags prøvealarm«.
Det dramatiske højdepunkt i Franciska
Clausens øjenvidneskildring fra revo
lutionsnatten var synet af »den første
store lastauto« med triumferende sol
dater, som gjorde holdt og opstillede
vagt ved byens rådhus. På lignende
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måde blev der oprettet vagtposter ved
andre offentlige bygninger i den indre
by. Ud over denne larmende markering
af de revolutionæres magtovertagelse
udspillede der sig ingen dramatiske
episoder i Münchens bykerne den nat.
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Under Kurt Eisners behændige ledelse
fik den bayerske november-revolution
i det hele taget et velorganiseret forløb
uden farefulde tumulter og unødige
blodsudgydelser. Alligevel blev Fran
ciska Clausens forældre meget opSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 1/88

Efter det dramatiske München-ophold
1918-19 fulgte halvandet år under be
tydeligt mere stilfærdige omstændig
heder hjemme i »lille Affenraa«. Helt
begivenhedsløs blev denne »hjemme
livsperiode« dog ikke. De dansksinde
de sønderjyder oplevede bl.a. »den
store dag«, da det tyske herredømme
bragtes til ophør og deres hjemstavn
blev genforenet med fædrelandet.
Kunstnerisk var denne tid fattig på
udfordringer for Franciska Clausen.
Op til folkeafstemningen den 10. fe
bruar 1920 udsendte byen nye, midler
tidige pengesedler med dansk tekst på
den ene side og tysk på den anden.
Man indhentede i oktober 1919 forslag
til disse plebiscitpengesedlers udform
ning hos tre af byens kunstnere: Hans
de Vos, Nicolaus Wöhlk og Franciska
Clausen. Førstnævntes forslag blev an
taget.

Franciska Clausens forslag til en af de tre
pengesedlers bagside ses herover. Det viser
udsigten over Aabenraa fra Galgebakken med
24

Skt. Nicolai kirkes karakteristiske tårn. Sed
lens farve er blå. Originalen befinder sig på
Aabenraa Museum (mål 9*5,5 cm).

Franciska Clausen udførte ved denne tid også
en bestillingsopgave for Aabenraa Turistfore
ning, nemlig en forsideillustration til fore
ningens publikation »Aabenraa. Fører gen
nem By og Omegn«, udgivet i 1921. Tegnin
gen, der ses gengivet på modstående side, er af
en ganske tidstypisk karakter og minder
meget om den tegnestil, som var fremher
skende i udformningen af valgplakater op til
folkeafstemningen i 1920. Det drejer sig om
en stiliserende konturtegning med tydelige
reminiscenser af jugendstilens organisk
dekorative linieføring.
De to tegninger findes ikke gengivet i den
nye bog om Franciska Clausen. Forfatteren
har holdt sig strengt til en aftale med kunst
neren om, kun at gengive værker, som hun
selv ønskede bragt i bogen. Og hun fandt
ikke, at disse to arbejder havde det kunstneri
ske niveau, hun ønskede fastholdt i bogens
billedmateriale.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 1/88
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»En musicerende Cavalleri-Piket i Øster Dybbøl«, på taget en hånedukke forestillende preussernes
overgeneral, Wrangel. To Hundrede Træsnit. Tegninger fra Krigen i Danmark i 1864. 1865, s.37.

Apropos
- fissemænd og hånedukker
I Sønderjysk Månedsskrift 1987, side 24651 fortæller Svend Nielsen om høsthånedukker, de såkaldte fissemænd. Denne beskrivel
se har fået J. K. Hansen, Søgårdsmark, til at
tænke på en tysk beskrivelse af hånedukker,
fremstillet af den dansksindede befolkning på
Sundeved i 1864. I samme periode, sidste
halvdel af 1800-årene, havde høsthånedukkerne deres glansperiode.
Den følgende skildring har J. K. Hansen
oversat fra den tyske digter, Theodor Fontanes
skildring af krigen i 1864. Fontane besøgte
krigsskuepladsen i maj og beretter følgende:
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En af de mest skattede underholdnin
ger var tilintetgørelse (Ausputzen) af
såkaldte »Hannemänner« (1) eller
drukkenbolte (Pietsche). Af dem gaves
der forskellige, der havde tjent som
iøjnefaldende udsmykning i lands
byerne eller som fastelavnsdukker, der
havde været ført i procession under
hujen og sang. Også som plakatbærere
eller vejvisere havde de fundet anven
delse.
Disse »Hannemänner« stammede
oprindelig fra den danske lokalbefolkSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 1/88

»Fra forposterne ved Dybbøl«, med to udstoppede »Hannemänner« ved diget. To Hundrede Træsnit.
Tegninger fra Krigen i Danmark i 1864. 1865, s.54.

ning, der inden Bøffelkobbel, Dybbøl
og Ragebøl blev taget, havde udstop
pet alle slags figurer. Iklædt danske
uniformsjakker eller -frakker stod de
nu bag gærder, som de lænede sig til
med et gevær under armen, således at
angriberen troede at stå overfor en
friskytte.
Sådanne »Hannemänner in effigie«
var i ret stort tal faldet i preussernes
hænder, dukkerne blev nu vore solda
ters yndlingslegetøj. Ved »Wielhoi« (2),
i sydvesthjørnet af Dybbølstillingen,
stod en dukke, der var større end de
øvrige. Han var deres kaptajn. I mun
den havde han en pibe (porcelæns
klokken fra en telegrafledning), og ved
siden af ham stod to stykker skyts - det
ene var en træstamme og det andet en
bikube (3).
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 1/88

Så vidt Theodor Fontane. Det er imid
lertid ikke blot ham, men også danske
bladtegnere, som har fastholdt erin
dringen om de udbredte hånedukker
fra krigen i 1864. De må formodes at
være en del af samme tradition som
høsthånedukkerne - og måske kan
nogle af læserne erindre en helt tredie
slags hånedukker. Lysten til drilleri har
ikke manglet - hverken i krig eller
fred.
Kilde
Theodor Fontane: Der Schleswig-Holstei
nische Krieg im Jahre 1864. Berlin 1868,
(fotografisk genoptryk 1978) s. 178.

Noter
1. Tysk Spottenavn for danskere.
2. Hvilhøj, bebyggelse i Dybbøl sogn.
3. Attrapper for kanon og morter.
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ningegruppers kultur beskrives: tami
lernes, palæstinensernes, kurdernes og
de persisk-talendes iraneres, og udstil
lingen spørger: Har de fremmede ikke

noget at byde os? Skal vi benytte os af
chancen for at få indblik i deres kul
tur?

Arrangementer på de nordslesvigske museer
Haderslev Museum
Vi elsker vort land
Se omtalen på modsatte side.
Haderslevmalerne
Maleri, grafik, tegning og tekstil af lokale kunstnere.
Bygmester Peder Holden Hansen
Foredrag af arkitekt Steffen M. Søndergaard om bygmesteren,
der virkede på Vejen-egnen i årene 1835-74.
Arr.: Selskabet til Bevarelse af gamle Bygninger i Haderslev
Aabenraa Museum
Vi elsker vort land
Se omtalen på modsatte side.

Sønderjyllands Kunstmuseum
Modulationer - malerier af Finn Meckelborg
Udstillingen er et koncentrat af de billedmæssige problemstil
linger, Mickelborg har arbejdet med de sidste ca. 10 år.
Museet på Sønderborg Slot
Kinesiske mønter
Se omtalen i Sønderjysk Månedsskrift 1987, side 322.
Bogstaveligt talt
Se omtalen i Sønderjysk Månedsskrift 1987, side 212.

Midtsønderjyllands Museum
Udstillingen har lukket indtil palmesøndag, den 27. marts.
Koncert med fløjte- og guitarduoen »Flautera
De første spor af mennesker i Danmark
Foredrag af antropologen Pia Bennike, København, bl.a. med
gennemgang af menneskerester fra de sidste 7000 år af
Danmarkshistorien.
Mennesket i nutid og fremtid i lyset af den nye gensplejsningsteknik
Foredrag af Arne O. Gyldenholm, Århus, forfatter til bogen
»Med livet i hænderne«.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 1/88

til 17.jan.

24. jan. - 14.febr.
3. febr. kl. 19.30.

30. jan. - 20. marts

til 15. marts.

indtil 28. febr.
indtil 1. marts.

24. jan. kl. 15.
26. jan. kl. 19.30.

3. febr. kl. 19.30.
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Bognyt
Lokalhistoriske årsskrifter
Ved årets slutning udkommer de fleste
lokalhistoriske årsskrifter. Redaktionen har
modtaget en række af dem, og de omtales
her og i de følgende numre af månedsskrif
tet.
Årsskrift for Sottrup sogn 1987, udg. af Lokalhi
storisk Forening for Sottrup sogn, 104 sider, ill.
Pris: 65 kr. Ekspedition: Ellen Møller, Legbjergvej
9, V. Sottrup, tlf 04487112.

Det sjette årsskrift fra Sottrup sogn inde
holder ti artikler, hvoraf Olav J. Bonefeld
tegner sig for fire og Jens Lampe for to. Der
er artikler om grundlæggeren af det berøm
te orgelbyggeri i Aabenraa, Jørgen Marcussen, der var født i Snogbæk, om en lands
byurmager, og om »e Medtsmirre« i 0.
Sottrup, hvor fire generationer var smede
fra 1801 til 1952. Det er gode bidrag til
landsbyhåndværkets historie. Herudover
fortælles bl.a. om prædikestolen i Sottrup
kirke, om V. Sottrup station omkring gen
foreningen og om det gamle forsamlings
hus i V Sottrup, der blev indviet i 1899 og
blev samlingssted for sognets dansksinde
de - med de problemer med myndigheder
ne, som det også gav her.
Arbogen giver således et varieret billede
af livet - og fællesskabet - i sognet i
fordums tid - men også nutiden får sit, dels
med en beretning om optakten til udgrav
ningen i Nydam mose i 1984, dels med en
meget nyttig dagbog med klip fra sognets
liv i 1987. - Det er imponerende at man i et
enkelt sogn år efter år kan præstere en bog
af så høj kvalitet, både i det indre og det
ydre.
Årbog 1986/87 for Lokalhistorisk Forening for
Vojens kommune. Red. Kim Sundbøl og Elva
Hansen. 36 s., ill. Pris 30 kr.

Så har Lokalhistorisk Forening for Vojens
kommune også fået sin årbog, ikke stor af
omfang, men med et varieret indhold. I
overensstemmelse med forordets hen
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sigtserklæring bringes stof fra forskellige
lokaliteter i kommunen: Tørning, Vedsted,
Styding, Gabøl, Skrydstrup, Nustrup og
Kastvrå, mens kommunens største by, Vo
jens, pudsigt nok ikke er repræsenteret.
Det er hovedsagelig småstykker, flere af
folkloristisk indhold, og nævnes skal Elva
Hansens skildring af Styding Savværks
historie samt uddrag af KarlBudachs erin
dringer fra 2. verdenskrig, Årbogen rum
mer også en kort beretning om lokalhisto
risk forenings aktiviteter, og med årbogen
er der lagt et godt grundlag for fremtidige
årsskrifter. Det materiale, som ligger i fore
ningens arkiv, kan måske her komme stær
kere til udtryk end det er tilfældet i denne
første årgang.
Historisk årbog for Rødding kommune 1987.
Udgivet af Rødding Bibliotek. Red. Niels H.
Kragh Nielsen. 80 sider, ill. Pris: 50 kr. Ekspedi
tion: Rødding Bibliotek, Kongevej 6, 6630 Røddilix.

Årbogen bringer uddrag af to erindrings
manuskripter, hvoraf dele tidligere har væ
ret bragt i årbogen. Det er Søren Petersens
skildring af juletiden i hans barndomshjem
i Lintrup ved århundredskiftet og maler
mester P. H. Søndergaards erindringer fra
genforeningstiden. Thøste Thøstesen for
tæller om Peder Ottesen fra Krogstrup,
Røddingegnens kendteste original for 100
år siden, og Niels H. Kragh Nielsen har en
beskrivelse af kommunens præstegårde og
deres bygningshistorie. Denne velillustre
rede artikel føjer sig til tidligere årganges
gennemgang af kommunens bygningskul
tur.
Årbogen kommer således godt omkring i
kommunen og rummer desuden beretnin
ger fra kommunens ni lokalhistoriske fore
ninger, arkiver og udvalg. De publikationer,
man har udsendt gennem de sidste ca. ti år,
er afbildet og illustrerer den betydelige
aktivitet, der har været - og er - i det
lokalhistoriske arbejde i dette hjørne af
Sønderjylland. Årbogen er tillige et godt
eksempel på, hvordan man kan samarbejde
og få et gedigent og smukt resultat til
glæde for alle de implicerede.
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Historisk Forening for Grausten by og egn.
Årsskrift 1987, nr. 13. 56 sider, ill. Ekspedition:
Poul Andersen, Munkeniøllevej 6, Munkemølle,
6300 Graasten.

Det trettende årsskrift fra Gråsten rummer
fire artikler og starter med nogle uddrag af
breve fra en soldaterhustru 1915, dvs. fra
hjemstavnen til fronten. Sådanne breve er
sjældne, og da de rummer mange oplysnin
ger om levevilkårene i landsdelen under
krigen, udgør de et værdifuldt kildemate
riale. Karl Petersen beretter herefter om
fiskeriet på Flensborg fjord gennem 100 år.

Det tidligere ret betydelige fiskeri, især
efter sild og ål er nu næsten hørt op, bl.a. på
grund af fjordens forurening. Elisabeth
Thygesen Kristensen har en fin lille artikel
om blomstermaleren O. D. Ottesen (181692), der er vokset op i Kværs under særde
les fattige kår og endte med at blive profes
sor ved Kunstakademiet i København. Poul
Andersen bringer endvidere en dansk
oversættelse af en beskrivelse af Adsbøl
sogn fra Schleswig-Holsteinische Provin
zialberichte 1792, skrevet af sognets davæ
rende præst, ogo årsskriftet slutter som
sædvanlig med »Årets gang« i 1986.
hf

Redaktionelt
Som læserne sikkert har bemærket, ser
Sønderjysk Månedsskrifts med dette første
nummer i den 64. årgang noget anderledes
ud end tidligere. Ikke mindst vil man sik
kert bemærke, at formatet er krøbet. Ved at
gå ned i format mindskes produktionsom
kostningerne imidlertid væsentligt, og
denne besparelse giver mulighed for at
sætte lidt kulør på bladet og ind imellem
bringe enkelte farveillustrationer. Ind
holdsmæssigt følges den linje, som er lagt
med 1987-årgangen, hvor også debatartik
ler og aktuelt stof er blevet bragt. Omfangs
mæssigt bliver der tale om samme mængde
stof som i forrige årgang. Der kan nemlig
stå det samme på siderne i den nye opsæt
ning. - Redaktionen vil gøre sit til, at
månedsskriftet i løbet af kort tid finder sin
endelige form med det nye lay-out.

Sønderjysk Månedsskrifts abonnenter har
i december 1987 modtaget girokort til ind
betaling af abonnement for 1988. Ved en
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 1/88

beklagelig fejltagelse og uden at oplyse
Historisk Samfund herom har postvæsenet
anført Historisk Samfunds kontorleder
som modtager af beløbet. Kontonummeret
er imidlertid det korrekte, nemlig Historisk
Samfunds, og man kan derfor roligt benyt
te det fremsendte girokort til indbetaling af
abonnement for 1988. Vi beder abonnenter
ne undskylde denne fejl, som vort kontor og kontorleder - er uden skyld i.
Tilføjelse til månedsskriftet 1987, s.301-03.

I Sønderjysk Månedsskrift 1975, side 459-64
har Hans Lind, Augustenborg, bragt en
grundig redegørelse for Jakob Nielsen,
»Husmandssønnen, der blev professor«, og
hans liv. Her gengives også digtet »Igen til
Fronten« med tilhørende noder samt forsi
den af nodeheftet. F. S. Grove-Stephensen
er altså ikke ene om at have fundet ud af,
hvem der var forfatteren til dette digt.
Hans Lind gengiver iøvrigt også andre af
Jakob Nielsens digte, bl.a. en Alssang.
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Talerstolen på Skamlingsbanken
De to løver, der på forsidebilledet side 1
er ved at blive udhugget i sten, er som
det fremgår af Knud Pranges artikel
inde i bladet et gammelt symbol på
Sønderjylland. Dette symbol er i tidens
løb - og især før 1920 - blevet brugt i
flere sammenhænge, hvor tanken skul
le ledes hen på »vore brødre søndenå«.
Således også på Skamlingsbanken, der
siden det første store nationale møde
blev holdt her den 18.maj 1843, blev et
samlingssted for de kredse, der inspi
reret af bl.a. Grundtvig hævdede folkets
frihed og selvstændighed.
I mange år efter 1864 var der stille på
og omkring Skamlingsbanken. Først
fra 1884 afholdtes igen store møder på
banken, hvor der efterhånden afsløre
des en række mindesten for de mænd,
der havde talt her.
Tanken opstod efterhånden, at der
på banken burde være en monumental
talerstol, som billedligt skulle udtryk
ke, at det var »en åndens kamp med
ordet på modersmålet«, som førtes her.
Beslutningen om at skabe en sådan
talerstol blev truffet efter mødet i 1902.
Kunstneren Lorenz Frølich skænkede
tegningen til talerstolen, og billedhug
geren Niels Larsen Stevns udhuggede
billederne på den store sten. Talerstoen blev omgivet af mindre sten med
indskrifter med navnene på de mænd,
hvis tale har lydt på Skamlingsbanken.
På stenen til højre for selve talerstolen
var indhugget et Grundtvig-citat: »Or
det, det er Guddoms-Underværket, det
er Folke-Kendemærket«.
Pastor Johannes Clausen, Vonsild,
tolkede i sin tale ved afsløringen af
talerstolen den 24. juni 1903 de symbo
ler, der knytter sig til talerstolen. Om
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Bagsiden
om
forsiden

de to løver, der var udhugget på forsi
den af talerstolen med de ni hjerter
øverst, sagde han bl.a.: »Det synes at
ligge nær i løverne at se et billede på
kraft og i hjerterne på kærligheden,
hvorfra den største kraft hentes. Søn
derjyderne og vi ville ikke udslette
hjerterne af vort skjold; vi ville bevare
kærligheden til Danmark, til det fælles
fædreland, så langt det danske tunge
mål rækker. I denne kærlighed ligger
vor største styrke. - Under løverne er
afbildet en stor hammer. Det er ham
meren Mjølner, hvormed Tor besejrede
jætterne, de onde magter. I Tor så vore
forfædre i hedenold den ædle, stærke
heltekraft i det godes, ædles og højhjertedes tjeneste. Om de på hammeren
afbildede fisk har en arkæologisk auto
ritet udtalt den formodning, at kunst
neren har villet billedlig betegne kri
stendommens sejr over hedenskabet. 1 en bue bag ved talerstolen er plantet
tre træer: en gran, en bøg og en birk.
Digteren Chr. Richardt har med lune
åndrigt set i granen et billede på det
norske, i bøgen på det danske og i
birken på det svenske folk, hvert med
sine folkelige ejendommeligheder. Dis
se tre træer skal minde om den store
skandinaviske tanke: Nordens enhed
til fælles værn.«
I talerstolen på Skamlingsbanken går
forestillingen om historien, modersmå
let, kristendommen, retfærdigheden,
kærligheden til fædrelandet og den
nordiske tanke således op i en højere
enhed, hvori de to løver er det centrale
motiv.
Litt.: Jakob Petersen: Skamlingsbanken
1843-1943, u.å., specielt side 186-192.
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