SLÆGTSFORSKERNES

BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

Sønderjysk
Månedsskrift
Udgivet af
Historisk
Samfund
for Sønderjylland

<< .a<■* £s-

SRRl
Abonnemen tspris
95 kr. årligt
incl. moms
og forsendelse.
Enkeltnumre koster
10 kr. pr. stk.
Ekspedition:
Historisk Samfund
for Sønderjylland,
Sekretariat,
Haderslevvej 45,
6200 Aabenraa
tlf. 04 62 46 83.
Kontortid, ma.-fr.
kl. 9-13.
Redaktion:
Inge Adriansen,
Museet på
Sønderborg Slot
6400 Sønderborg
Steen W. Andersen
Haderslev Museum
6100 Haderslev
Henrik Fangel (ansv.)
Institut for sønder
jysk lokalhistorie
Haderslevvej 45
6200 Aabenraa
Sønderjysk Månedsskrift
indtales på bånd, der kan
lånes på biblioteket
Sats/montage:
Aabenraa Fotosats ApS
Tryk: Aabenraa Bogtrykkeri

34

I dette nummer:
Danerkonge og Danevirke.............................................

35

Er den ældste del af Danevirke endnu ældre, end vi
hidtil har troet, og hvilke følger får det for vores
opfattelse af, hvornår Danmark blev samlet til et rige?
Arkæologen Morten Axboe fortæller om den diskus
sion, der raser, og om de kilder vi har om danske
konger før Harald Blåtand.
Sønderballe havn - Hoptrup sogns maritime
fortid......................................................................................

45

Sven Ohlsen, Haderslev, beretter om en »havn«, der
ikke længere eksisterer, et pakhus, der holdt flytte
dag, og om den småskibsfart, der tidligere var i bl.a.
Lillebælt.
Skibelund Krat - dansk mødested, mindepark og
nationalmonument...........................................................

50

Inge Adriansen, Sønderborg, går tæt på nogle af
monumenterne i Skibelund Krat og forklarer, hvorfor
de virkede »nationalt ophidsende« på de tyske myn
digheder før 1920.
Set og sket i Sønderjylland. Grænselandskronik . .

55

Fr. Rudbeck giver en oversigt over begivenheder
nord og syd for grænsen i de sidste tre måneder af
1987.
Bognyt

.................................................................................

59

Musumsårbøger rummer meget spændende stof. Her
er omtalt et par af dem - sammen med andre nye
bøger.
Det sker - på de nordslesvigske museer....................

60

Skrydende æsler på Broagerland! Museumsfolkene
måbede, men det var rigtigt nok. Historien bringes
her sammen med nyttige oplysninger om museernes
arrangementer
Bagsiden om forsiden:
Dronning Thyre og Danevirkesagnet

......................

64

Selvom dronning Thyre ikke byggede Danevirke, er
hun alligevel en spændende kvindeskikkelse i Dan
markshistorien. Inge Adriansen fortæller hvorfor.
Forsidebilledet viser dronning Thyre, der befaler Danmarks
stormænd og bønder at bygge Danevirke, fordi »Leddet er af lave«.
Det er et udsnit af Lorenz Frølichs maleri, som er gengivet i sin
helhed side 37. Morten Axboe fortæller i artiklen Danerkonge og
Danevirke side 35-44 om, hvorfor Thyre ikke kan have bygget
Danevirke, og Inge Adriansen fortæller på bladets bagside om,
hvorfor dronning Thyre alligevel er værd at huske.
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Skansebyggerierne på Danevirke før krigen 1864 varen chance, som arkæologerne forstod at udnytte.
Her er et stykke af kampestensmuren frilagt. Litografi fra 1861.

Danerkonge og Danevirke
Af MORTEN AXBOE
Der kæmpes igen om Danevirke! Det lyder
dramatisk, men heldigvis er der ikke længere
tale om blodige kampe mand mod mand. Det
er voldanlæggets alder, der i disse år diskute
res mellem danske og tyske arkæologer. Og
samtidig diskuterer arkæologer og historike
re, hvornår egentlig det danske rige opstod:
Hvornår blev det Danmark, vi møder i
middelalderen, første gang samlet under én
konge, og hvordan skete det? De diskussioner
har meget med hinanden at gøre, og arkæolo
gen Morten Axboe, redegør her for diskussio
nens nuværende stade.

Danevirke er ikke bare én vold; det er et
helt voldsystem, der strækker sig fra de
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2/88

sumpede områder mod vest omkring
Ejderen, Treene og Rheide A, og østpå
til Slien. Voldsystemet består af mange
dele; foruden Hovedvolden er der bl. a.
en vold, der danner forbindelse til den
halvkredsformede vold omkring vikin
getidens Hedeby. Længere østpå går
en vold tværs over roden af Svansen,
og noget syd for Hovedvolden og He
deby ligger den snorlige vold Kovirke. I
alt er der tale om 25-30 km volde, altså
et meget imponerende anlæg.
Det siger næsten sig selv, at de ikke
allesammen blev bygget i én omgang;
til gengæld er mange af voldene blevet
forstærket den ene gang efter den an35

den. Den seneste udbygning skete så
sent som i 1944, hvor tyskerne frygtede
et engelsk panserangreb nordfra; vel
kendt er også de danske skansebygge
rier på Danevirke før krigen i 1864.
Også et af de tidligere byggearbejder
kan vi datere ad historisk vej: Det er
den teglstensmur, som Valdemar den
Store sidst i 1100-tallet forstærkede
Hovedvolden med. Det har været
Nordeuropas monumentaleste fæst
ningsbyggeri på sin tid, og muren næv
nes da også i kongens gravskrift.
Det er straks sværere at få styr på de
ældre faser af voldsystemet. Vi har
ganske vist nogle historiske oplysnin
ger at bygge på, og desuden kan vi
udnytte iagttagelser og dateringer fra
arkæologiske udgravninger. Men det
er altid svært at kombinere arkæologi
og historie, og med så stort et anlæg
som Danevirke kan der også være
problemer med at sammenkoble iagt
tagelser fra forskellige voldafsnit.

Hovedvolden og dens datering

Ser vi på Hovedvolden, ved vi, at der
har været mindst fem forgængere for
Valdemars mur. Den ældste vold har
været ca. 2 m høj og haft en lodret
træbeklædt front, der foroven sikkert
har været afsluttet med et brystværn.
Derefter følger tre forstærkninger af
volden, hvor den er bygget højere og
bredere, op til næsten fem meters høj
de. Nu var fronten tilsyneladende ikke
af træ, men snarere af græstørv, der var
omhyggeligt stablet for at undgå ud
skridning.
Som den femte fase kommer endelig
et meget mærkeligt anlæg: En mur af
kampesten, hvor man har brugt 1er i
stedet for mørtel. Det lyder primitivt,
men muren har været imponerende
nok: Den er tre meter tyk, 3 Vi km lang,
og bevaret i op til tre meters højde, og i
fronten har stenene været lagt omhyg
geligt i sildebensmønster. Det er date
ringen af denne mur, der er til diskus-

Danevirke er et stort og kompliceret voldsystem. 1
er Hovedvolden, der på et tidspunkt blev forstær
ket med en kampestensmur og senere med Valde
mar den Stores teglstensmur. Mod vest fortsættes
den af 2^ den lave Krumvold langs nordsiden af
RheideA. 3 er Nordvolden, der går op til moserne
omkring Gottorp. 4 er Forbindelsesvolden mellem
Hovedvolden og 5, Halvkredsvolden omkring
Hedeby. 6 er Kovirke. Udenfor kortets østlige kant
ligger Østervolden over roden på Svansen.
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Thyra Danebod må detroniseres som Danevirkes grundlægger. Men myten om hende har sit eget liv,
som her på Lorenz Frølichs maleri fra 1855. (Efter A. Fabricius: Illustreret Danmarkshistorie,
4.udgave, bind 1, 1914).

sion for øjeblikket. Og det er ikke blot
et slagsmål om en detalje i det store
anlæg. Ændrer man ved dateringen af
en enkelt fase i volden, så rykker man
samtidig både de ældre og de yngre
dele frem eller tilbage i tid.
Naturvidenskabelige dateringsme
toder som kulstof 14-metoden og dendrokronologien kan undertiden datere
anlæg, som arkæologerne ville have
svært ved at sætte en præcis alder på
alene. Dendrokronologien, hvor man
daterer ved hjælp af træernes årringe,
kan i heldige tilfælde give helt præcise
dateringer. Vi får ikke alene at vide,
hvilket år et bestemt stykke træ blev
fældet, men også på hvilken årstid det
skete. Det er en meget mærkelig for
nemmelse. Disse metoder har også
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2/88

vendt op og ned på Danevirke-dateringerne.
Thyra Danebod, Gorm den Gamles
dronning, har traditionelt været nævnt
som den, der byggede Danevirke. Det
er en oplysning, der findes allerede hos
historieskriverne Sven Aggesen og Sa
xo Grammaticus, som skrev deres vær
ker sidst i 1100-tallet, men det bliver
den ikke rigtigere af. For Thyra levede
midt i 900-tallet, og allerede år 808
fortæller samtidige frankiske årbøger,
at den danske kong Godfred lod bygge
en vold »fra Østersøen til Vesterhavet,
langs Ejderens hele nordbred.« Men
naturvidenskaben kan føre Danevirke
endnu længere tilbage i tid.
Mod nord slutter selve Hovedvol
den ved Danevirke Sø. Volden er ført
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over en arm af søen, eller rettere: Den
yderste nordlige stump af volden er
forbundet med resten af Danevirke
med en dæmning over en sumpet lav
ning. Her møder vi en ingeniørmæssig
dygtighed og grundighed, der går igen
i hele Danevirke-byggeriet: For at for
hindre dæmningen i at skride ud i
sumpen forsynede man den med et
fundament af blokhus-byggede træ
kasser på 6 x 4 m. Træ fra dette funda
ment er blevet dateret: Det blev fældet
i år 737 e. Kr., altså 71 år før kong
Godfreds voldbyggeri. Og præcis sam
me datering gav træstykker fra bunden
af Nordvolden. Det har været et travlt
år ved Danevirke!
I Nordvolden og ved Danevirke Sø
er det tydeligt nok de ældste arbejder
på disse dele af voldanlægget, der kan
dateres til 737. Men en ny udgravning
længere vestpå i Hovedvolden har
rejst tvivl om, hvorvidt dateringen
også gælder grundlæggelsen af selve
Hovedvolden, eller om den måske er
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endnu ældre. Ved den nye gravning
fandt man igen bjælker, der må være
fældet omkring år 737. Rester af dem
stod lodret i jorden under resterne af
kampestensmuren, og tilsyneladende
fortsatte de op i det indre af muren.
Udgraveren mener, at bjælkerne er
samtidige med kampestensmuren og
at de har båret et brystværn på toppen
af den. Hvis kampestensmuren er fra
737 må den første vold på stedet være
langt ældre, for som nævnt er muren
kun den femte fase i voldens lange
byggehistorie. Holder den nye date
ring stik, må den første voldfase være
bygget engang i 600-tallet eller endnu
tidligere.
Den danske arkæolog Hellmuth An
dersen, der har ledet en lang række
udgravninger i Danevirke, har kritise
ret tolkningen af den nye gravning.
Efter hans mening har bjælkerne be
klædt fronten på den ældste vold. Da
kampestensmuren langt senere blev
bygget stod den nederste del af bjæl
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2/88

kerne stadig tilbage i jorden, og i stedet
for at fjerne dem byggede man efter
Hellmuth Andersens mening simpelt
hen muren hen over dem.
Diskussionen kan nok ikke afklares
uden nye udgravninger. Og kampe
stensmuren fortjener at blive sikkert
dateret. Ligegyldig om den stammer
fra 737 eller fra 1100-tallet, som det
traditionelle gæt lyder, så er den et helt
enestående anlæg i Nordeuropa. Den
virker som et barbarisk forsøg på at
efterligne sydligere egnes murværk, og
selv om byggemåden med kampesten
lagt i 1er nok ikke holdt på længere sigt,
så er der format over forsøget. Og
måske var muren ikke så uholdbar
endda. Den har jo ikke stået alene;

allerede af forsvarsmæssige hensyn må
vi forestille os en overbygning af træ.
Der er da også fundet stolpespor øverst
i muren. De kan stamme fra et bryst
værn, men hvis der har været tale om
en mere udbygget trækonstruktion, for
eksempel en slags vægtergang, kan
den have beskyttet murfronten mod
den værste regn. Og så kan muren
have stået længere, end man umiddel
bart ville tro.
Under alle omstændigheder vil en
eventuel datering af kampestensmu
ren til 700-tallet skabe nye problemer.
Vi ved, at der blev bygget kraftigt på
resten af voldsystemet frem gennem
vikingetiden. Skete der virkelig ikke
noget på Hovedvolden før Valdemars-

Fra udgravningen af Danevirke i 1930erne. Til venstre ses en smule af Valdemar den Stores
munkestensmur, midt i billedet den tre meter tykke kampestensmur. Fot. A. Nørgaard, Kolding, i
Historiske Samlinger, Aabenraa.
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muren blev opført i 1100-tallet? En
ældre Danevirke-udgravning ved Rø
dekro antyder, at kampestensmuren
faktisk blev repareret nogle gange, før
den til sidst blev opgivet og dækket af
en traditionel vold afjord og græstørv.
Men bygningen af Valdemars tegl
stensmur ødelagde næsten helt disse
faser i Danevirkes udvikling, og andre
kan være helt forsvundet. Problemerne
er talrige, og de kalder på en løsning.
Men allerede nu ved vi i hvert fald, at
der også blev bygget på denne del af
Danevirke omkring 737.
De ældste danske konger

Dendrokronologien har forsynet os
med endnu et årstal fra Danevirkebyggerierne, nemlig 968 e. Kr. Det år arbej
dede man på det system af volde, der
forbinder Hovedvolden med halvkredsvolden omkring Hedeby. Hedeby
var på dette tidspunkt Nordens største
handelsby, men selv om bebyggelsen
ved Haddeby Nor kan følges tilbage til
slutningen af 700-tallet blev byen tilsy
neladende først befæstet engang i 900tallet. Vi er nu så langt oppe i tiden, at
vi kan sige, hvem der stod bag bygge
riet i 968: Det må have været Harald
Blåtand, »den Harald, der vandt sig al
Danmark og Norge«, som han selv
siger på den store Jellingesten.
Det er meget rimeligt at Harald Blå
tand også har bygget på Danevirke. Vi
ved, at han havde flere kontroverser
med den tyske kejser, og at Danevirke
spillede en rolle i disse kampe. Takket
være dendrokronologien kan vi også
datere andre store anlæg til Haralds
regeringstid. Det gælder Trelleborg,
der blev bygget i 980 eller 981; og denne
datering må vel også gælde de andre
borge af samme type: Aggersborg, Fyr
kat og Nonnebakken. Fra de samme år
stammer Ravning-broen over Vejle
ådal; den er næsten en kilometer lang,
40

/ slutningen af 2. verdenskrig anlagde tyskerne en
pansergrav langs Danevirke. Herved blev kampe
stensmuren blottet, og man ser dens fine silde
bensmønster. Fot. 1946, Nationalmuseet.

og altså også et værk af kongelige
dimensioner. Det er tydeligt, at Harald
Blåtand foretog en oprustning og sik
ring af det danske rige. Ingen vil tvivle
på, at han herskede over »al Danmark«.
Men det behøver ikke at betyde at han
samlede Danmark, og slet ikke at han
skulle være den første der gjorde det,
som det ofte hævdes.
Vi har oplysninger om danske kon
ger langt tilbage i tiden. Den første er
en vis Hugleik, der år 515 angreb Nordfrankrig med en flåde og blev dræbt af
frankerne. Vi ved ikke, hvor han egent
lig kom fra, men det fremgår af fortæl
lingen, at han ikke var en almindelig
lille sørøver. Næste gang vi hører om
en danerkonge er i begyndelsen af
700-tallet, og herefter dukker der ad
skillige konger op i de historiske kilder.
Hertil kommer så den vrimmel af sagn
konger, vi møder hos Saxo og andre
steder; de kan ikke placeres, hverken
tids- eller stedsmæssigt, men alligevel
kan fortællingerne rumme et gran af
sandhed. Men hvad herskede disse
konger over? Det middelalderlige DanSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2/88

mark, der jo også omfattede Skåne,
Halland og Blekinge; eller kun dele af
det? Var det senere Danmark delt i flere
småriger, og hvornår blev de i så fald
samlet til ét rige.
Lad os gå tilbage til slutningen af
800-tallet, altså to-tre generationer før
Harald Blåtands tid. I England herske
de på den tid Alfred den Store over
Wessex. På hans foranledning blev to
beretninger om handelsrejser i Norden
nedskrevet, og de er heldigvis beva
ret.
Den norske stormand Ottar fortalte
kongen, at han på fem dage sejlede fra
handelspladsen Skiringssal ved Oslo
fjorden til Hedeby. »Den ligger mellem
sakserne og anglerne og hører til da
nerne. Da han sejlede dertil fra Ski
ringssal, havde han på sin venstre side
Danmark, på højre side det åbne hav i
tre dage; og så, to dage før han kom til
Hedeby, havde han på højre side Jyl
land og Sønderjylland og mange øer.
Og disse to dage havde han på venstre
side de øer, som hører til Danmark«.
Langt op i middelalderen sejlede man
så vidt muligt langs kysten og undgik
det åbne hav, og det har Ottar også
gjort. Han har fulgt kysten af Kattegat
langs Halland, som altså må have hørt
til Danmark, og videre langs Sjællands
nordkyst. Derefter er han sejlet gen
nem Store eller Lille Bælt, gennem
dansk område til Hedeby.
Den anden rejsende var englænder.
»Wulfstan sagde, at han rejste fra He
deby, at han var i Truso (ved Weichsels
munding) på syv dage og nætter, og at
skibet hele vejen gik under sejl. Vendland var på hans højre side, og til
venstre havde han Langeland, Lolland,
Falster og Skåne; disse lande hører alle
til Danmark. Så havde vi Bornholm på
venstre hånd, og de har deres egen
konge. Så efter Bornholm havde vi de
lande, som hedder først Blekinge, Mø
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2/88

re, Øland og Gotland til venstre, og
disse lande tilhører sveerne«. Bortset
fra Bornholm og Blekinge får vi her hele
det middelalderlige Danmark opridset,
foruden en smule af Sverige.
Kong Godfreds vold

Længere tilbage i tid, nemlig i den
første halvdel af 800-tallet, optrådte
danerkongen som en mand, den ellers
så mægtige Karl den Store og hans
efterfølgere måtte tage meget alvorligt.
Det politiske spil mellem daner og
franker blev ført med alle midler: Gen
sidige angreb med hær- og flådestyr
ker, alliancer med andre magter i områ
det, anlæg af grænsefæstninger og an
greb på dem, gentagne fredsslutninger
og diplomatiske missioner, samt fran
kisk indblanding i danske tronstridigheder. Det var ikke katten, der legede
med musen, den frankiske kejser mod
en sydjysk småkonge; det var et opgør
mellem to modstandere, der hver for
sig måtte respektere modpartens styr
ke.
En af de talrige fredsaftaler blev
sluttet i 811. I den danske delegation
nævnes blandt andre en Osfrid fra
Skåne. To år efter skulle der igen sluttes
fred. De danske samkonger Harald og
Reginfred var imidlertid ikke hjemme;
de var i Vestfold ved Oslofjorden, »den
fjerneste egn mod nordvest i deres
rige«, som de frankiske årbøger beret
ter. Begge oplysninger tyder på et
dansk rige, der kunne måle sig med
middelalderens Danmark, og hvis kon
ger - ganske som Harald Blåtand gjorde deres indflydelse gældende i
Norge.
Det var i denne sammenhæng, kong
Godfred gennemførte sit voldbyggeri
»fra Østersalt til Vesterhav«. Men hvil
ken vold drejede det sig egentlig om;
Danevirkes hovedvold var jo bygget
for længst? Det er naturligvis muligt, at
41

Kovirke set mod vest fra det sted,hvor Hærvejen krydser volden. Til højre to broncealderhøje. Fot.
Haderslev Museum.

der bare var tale om en ombygning af
den eksisterende vold; som nævnt kan
der jo påvises adskillige byggefaser i
Hovedvolden. Men der er også en
anden mulighed, som måske passer
bedre til de frankiske årbøgers beskri
velse og til hele den strategiske situa
tion år 808. Det er Kovirke.
Kovirke ligger sydligere end de øvri
ge volde i Danevirke-systemet. Volden
er næsten 6’/2 km lang, snorlige, og
bygget i én omgang uden senere repa
rationer eller tilføjelser. Ligesom de
andre volde vender den fronten mod
syd; den er altså ikke et tysk forsvar
mod de frygtelige daner. Og årbøgerne
antyder, hvilken begrundelse Godfred
kunne have for at flytte grænsevolden
sydpå. Han havde netop ødelagt han
delspladsen Reric (som vi ikke ved
hvor lå) og taget dens købmænd med
sig. Det kan arkæologisk påvises, at de
spredte bebyggelser ved Haddeby Nor
netop på denne tid rykker sammen til
én bebyggelse, det egentlige Hedeby.
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Godfred havde åbenbart sans for
handelspolitik, omend nok på en lidt
hårdhændet måde, og etableringen af
Hedeby kunne være hans værk. Men
en handelsplads er et oplagt bytte for
fjender, og Hedeby ligger syd for det
oprindelige Danevirke. Byen blev gan
ske vist befæstet med en halvkredsvold, men det skete først i forbindelse
med de store udbygninger af voldsy
stemet midt i 900-tallet; på Godfreds
tid lå den ubeskyttet hen. Hvis Kovirke
er Godfreds vold, kunne han slå to
fluer med ét smæk: Spærre angrebsru
ten sydfra med et moderne voldanlæg,
og samtidig beskytte sin nyordnede
handelsplads i Hedeby.
Desværre er Kovirke ikke dateret
dendrokronologisk. Derimod er der
enkelte kulstof 14-dateringer fra vol
den, og de ser ud til at placere den i 700eller 800-tallet. Det er ikke særlig præ
cist, men kunne godt passe med God
freds vold.
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Andre anlæg

Før ca. 800 kan de historiske kilder ikke
fortælle os meget om det danske rige.
Men her kommer Danevirke ind i bille
det. Byggeriet i 737 er så storstilet at det
næsten forudsætter et samlet Dan
mark; eller i det mindste at Jylland var
ét rige.
Fra de samme år stammer et andet
stort anlæg, der næsten også må være
bygget ud fra en overordnet strategisk
planlægning. Det er Kanhavekanalen,
der skærer over Samsø's smalleste sted
og forbinder naturhavnen Stavnsfjord
og det østlige Kattegat med det vestli
ge Kattegat og de centrale danske far
vande. Kanalen var ca. 1 km lang og 11
m bred og kunne benyttes afskibe med
en dybgang på VA m, og den er dendrokronologisk dateret til år 726. Igen er
der tale om et anlæg, der er så stort, at
der må have stået en kongemagt bag
byggeriet. Fiskere og handelsmænd
har ikke haft særlig brug for kanalen; de
kunne i ro og mag sejle nord om øen.
»Almindelige« sørøvere kunne trække
deres skibe over landtangen eller sim
pelt hen have et par skibe liggende på
hver side af øen. Kun en større flåde
styrke med ambitioner om at beherske
Kattegat ville have fordel af det store
arbejde med at grave og vedligeholde
kanalen.
En lang række arkæologiske fund
viser, at Danmark blev mere og mere
organiseret i løbet af jernalderen. Et
eksempel er Olgerdiget, en 12 km lang
spærring over Hærvejen syd for Aa
benraa. Det blev bygget i tiden op mod
200 e. Kr., og det blev tilsyneladende
holdt ved lige gennem de næste århun
dreder. Og engang i løbet af 200-tallet
spærrede man indsejlingen til Haders
lev Fjord med de to pælespærringer
»Margrethes Bro« og »æ lei«. Bygning
og vedligeholdelse af den slags anlæg
kræver samarbejde fra et større områSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2/«8

Forsvarsanlægget »Olgerdiget« ved Tinglev fra 2.
årh. e.Kr.f har haft samnte funktion som Dane
virke: at kontrollere adgangen til den jyske halvø,
men i modsætning til sin sydslesvigske slægtning
har den været bygget af op til fire rækker
tætstående egepæle. Fot. Haderslev Museum.

Det store våbenofferfund fra Ejsbøl Mose fortæl
ler om voldsomme kampe på Haderslev-egnen i
tiden omkr. 400 e.Kr.f. Her en dynge våben overvejende bestående af spyd-, lanse- og
pilespidser - under udgravning sommeren 1957.
Fot. Haderslev Museum.

Flyvefoto, der viser »æ Lei«, pælespærringen i
Haderslev fjord. Forløbet over fjorden er markeret
med to pile. Nord er opad. Haderslev Museum.
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Våbenofferfund i Vestdanmark fra 2.-5. årh. e. Kr.
1. Torsbjerg, 2. Nydam, 3. Vimose, 4. Kragehul, 5.
Ejsbøl, ô.lllerup. Efter Mogens Ørsnæs: Sejrens
pris. Haderslev Museum 1984.

de, omend ikke nødvendigvis fra et
samlet Danmark; og de forudsætter
også en tilpas talstærk og frygtindgy
dende fjende.
Fjendernes efterladenskaber finder
vi i de store mosefund, hvor deres
våben er ofret, f. eks. Thorsbjerg, Ny
dam, Ejsbøl og Illerup. De seneste mel
dinger fra udgravningerne i Illerup ved
Skanderborg tyder på, at man omkring
200 e. Kr. besejrede en fjendtlig styrke
på 3-800 krigere, hvoraf mindst 150
blev på valen. Forsvarerne må mindst
have stillet med en tilsvarende styrke;
ikke noget sogneforetagende!
Af mere fredelige anlæg kan man
pege på de ofte velanlagte veje. I sig
selv har de ikke krævet nogen særlig
stor indsats at bygge; det kunne sikkert
klares af en enkelt landsby. Men de
forudsætter en trafik ud over landsby
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grænsen, hvor man havde en rimelig
chance for at nå uplyndret frem og
komme levende hjem igen, altså no
genlunde fredelige og velordnede for
hold.
Endelig kan man se, hvordan rig
dommen i samfundet koncentreredes
mere og mere i løbet af jernalderen. Det
viser sig især i gravfundene, hvor de
rige med tiden blev stadig rigere på
guld og importerede glas og bronzekar.
Vi må tro, at rigdom også dengang
hang sammen med magt. I tiden efter
Kristi fødsel var der et rigdomscen
trum på Lolland. I 200-tallet blev Sydøstsjælland absolut dominerende, og
i 400-500-tallet finder vi et lige så klart
centrum på Østfyn omkring det guldri
ge Gudme, der gennem de seneste års
fund har cementeret sin position som
et økonomisk og vel også politisk og
religiøst tyngdepunkt.
Både de kampe, som mosefundene
afspejler, og den tiltagende koncentra
tion af magt og rigdom i løbet af
jernalderen peger frem mod det rige,
der gentagne gange forstærkede sin
sydgrænse med Danevirke.
Vi må tro, at Harald Blåtand vandt
sig al Danmark. Men vi behøver ikke at
tro, at hån var den første, der gjorde
det.
Lidt litteratur
De nyere udgravninger i Danevirke er
beskrevet i H. Hellmuth Andersen, H. J.
Madsen og Olfert Voss: Danevirke I-II
(1976). En populær oversigt er H. Hellmuth
Andersen: Jyllands Vold (1977). Diskussio
nen om kampestensmurens alder findes i
Archäologisches Korrespondenzblatt 1984
(W. Kramer) og 1985 (H. Hellmuth Ander
sen).
De to rejsebeskrivelser fra vikingetiden
er oversat af Niels Lund: Ottar og Wulfstan
(1983). Beretningerne om kampene mellem
franker og daner findes i Erling Albrechtsen: Vikingerne i Franken (1976).
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Genner bugt, fotograferet fra det tidligere hvilehjem »Elim«. Til højre ses pakhuset ved Sønderballe
landingsplads, til venstre et hjørne af Hopsø. Udsnit af foto ca. 1920, i privateje.

Sønderballe havn
- Hoptrup sogns maritime fortid
Af SVEN OHLSEN
Det er faktisk rigtigt, at derfor ikke så mange
år siden varen »havn« ved Sønderballe. Sven
Ohlsen, Haderslev, der har lært i Sønderballe
købmandsgård, har gransket lidt i havnens
forhistorie og berører i den forbindelse Hop
trup sogns tilknytning til havet iøvrigt.

Vel er søfarten ikke det første man
tænker på, når talen er om Hoptrup,
kirkebyen ca. 8 km syd for Haderslev
ved den gamle hovedvej. Helt uden
forbindelse med det maritime er byen
dog ikke. Her må man huske på, at den
nu udtørrede Slivsø i ældre tid må have
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2/88

været en del af Lillebælt. Først ret sent
er der sket en tilsanding, som førte til at
bugten blev til et brakvandsområde og
senere til en ferskvandssø. Man må
altså i ældre tid have kunnet sejle helt
ind til Hoptrup.
Hoptrup kirke er da også indviet til
Set. Nicolai, de søfarendes helgen, men
om søfarten har haft nogen væsentlig
betydning for sognet i ældre tid, kan vi
ikke slutte noget om herudfra.
En mulighed for måske at få lidt mere
sikker grund under fødderne på dette
punkt blev forspildt, da man for blot
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atten år siden - i 1969 - under arbejdet
med at udgrave en fodgængertunnel
under landevejen neden for Hoptrup
præstegård stødte på en hel del gamle
pælerester. En nøjere undersøgelse
blev desværre forsømt, selvom fagfolk
utvivlsomt ved en nøjere fastlæggelse
af pælenes indbyrdes placering kunne
have afgjort, om det var rester af en
vejbro over den sumpede Hoptrup
ådal, rester af en anløbsbro eller bol
værksrester. En kulstof-14 datering el
ler en dendrokronologisk undersøgel
se kunne måske også have dateret
pæleværket.
Sønderballe »havn«

Oplysningerne om Hoptrups maritime
fortid er således særdeles magre. Til
gengæld er der adskilligt mere at beret
te, når vi går ud i sognet.
Topografen J. N. Schmidt fortæller i
sin bog »Slesvigs Land og Folk« fra
1852, at der findes landingspladser så
vel ved Djernæs som ved Sønderballe i
Hoptrup sogn. Hvor landingspladsen
ved Djernæs har ligget, ved vi desvær
re ikke noget om. Måske har den ligget
på sydsiden af Slivsø ved Skærbæk
nedenfor Djernæs by, muligvis senest
ved Djernæs sluse. Båden fra midten af
1600-taliet, der i 1983 bjergedes på
gårdejer Jacob Riis' mark i den nu
udtørrede Slivsø, er for lille som grund
lag for en vurdering af egentlig skibs
fart.
Med hensyn til landingspladsen ved
Sønderballe i Genner bugt er vi heldi
gere stillet. Her i Genner fjord har der
alle dage været dybt vand næsten helt
ind til kysten, så muligheden for den
søværts forbindelse med omverdenen
var helt naturgiven. Helt op til vor tid
har man da også benyttet denne lade
plads.
Fast vej mellem Sønderballe og Gen
ner fandtes ved århundredskiftet, men
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666.
Tarif
für bie Scnulping btr l!anbnnø«6rikfe bei 6fiberbaHig
an ber (Hjenuer Sudjt im Äreife $abertlebeu.
tf* in ui biblen:
I. Àiir ba* Anlegen dite* {yiibr^eufles je Jltibi!«
meter = 2 ‘Vf.
II. Àiir Vanbiiitfl ober 'Verlabiiiiß von Wiiicni
iiir je KM» kg betreibe unb iriilterfioiie = 3 VL
bi für je .lOO kg Mohlen = 5 'Vi.,
ei iiir je HMMI 31 ii tf SNniierfteiiic ober 'Jlöljren =
3<) Vi.,
di iiir je ! rm -vol,\ = 15 'Vi.
• $ c i r c i u n g e n.
'Von ber Mbgabe fittb befreit :
a; ^nljiw’iißc, bie beni .Mon iß c, bent «tant ober bein
:Heicf)c geboren ober für bereit iinsid)licfjltd)e 9icd>nnitfi Wüter bejörbern.
I») Wüter, bie beut Wimifle, bent 3taat ober bent 'Jleidje
ßeljörcn ober für bereit aitsidjliejjfidje 'Jicdjinnifl
bejörbert )verben.
3 u i ä (U i d) c $ e ft i ni in ti n g c n.
^iißeiaiigene tfrljebuiig^ciitljcitai werben voll in 3n*
inb gebradjt.
Tiefer Tarif tritt mit beut Tage ber 'Veröiieittlidjung
in Mrait.
«dtlestuig, bett 28. '.Wai 1914.

Ter SRegicrungä-Vrafibent.

I B II 2097.

Tarif for benyttelse af landingsbroen ved Sønder
balle, trykt i »Amtsblatt der Königlichen Regie
rung zu Schleswig« den 6. juni 1914.

frem til Sønderballe landingsplads var
der dengang blot et hjulspor langs
strandkanten. I årene 1912-13 blev der
støbt en betonmur langs skrænten der
hen og fast vej blev etableret. Broen ud
fra land, der dengang var i ringe stand,
blev nu retableret og landingspladsen
kunne igen fungere efter formålet. Dis
se anlægsarbejder, og ikke mindst den
nye bro på svære egepæle havde været
ret bekostelig, og dette har formodent
lig været baggrunden for de priser, der
den 6. juni 1914 blev offentliggjort i
»Tarif for benyttelse af landingsbroen
ved Sønderballe i Genner bugt i Ha
derslev amt«.
Købmand i Sønderballe var på den
tid C. O. Petersen. Han så hurtigt
fordelen ved den nyetablerede lan
dingsplads og byggede her ved broen
et stort pakhus i to etager til oplagring
af korn, foderstoffer og kunstgødning.
Broen der var forsynet med skinner og
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2/88

Udsigt fra Sønderballe hoved mod øst med pakhuset og broen ved Sønderballe landingsplads midt i
billedet, i baggrunden skimtes tårnet på Knivsbjerg. Postkort ca. 1940, i privateje.

tipvogne, rakte ca. 40 meter ud fra land,
og vanddybden yderst var ca. 4 meter.
Sønderballe-købmanden var dog
ikke ene om at benytte ladepladsen.
Også landmændene fra Barsø så forde
lene ved at benytte den. Endvidere
blev der udskibet mange sukkerroer
herfra til Assens, og store mængder
kalk fra Sjælland lossedes her til eg
nens landmænd. Også paket- og styk
godsfartøjer lagde ind imellem til her
ved broen. Denne aktivitet foregik op
gennem 1920rne og helt frem til anden
verdenskrig.
Lastbilerne havde efterhånden over
taget de fleste mindre transporter, og
havets »husmænd« - jagter, små galea
ser og mindre skonnerter - havde ud
spillet deres rolle. Hertil kom, at den
strenge isvinter 1940 var hård ved
broen, der blev delvis ødelagt. Alle de
midterste pæle løftedes op af isen, og
broen stod nu i en stor bue opad. I
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efteråret 1941 fortsatte fortrædelighe
derne. Den 13. november var der stærk
østenstorm med højvande - godt 1,30
meter over normal vandstand.
1 1937 havde købmand Karsten Lau
sten overtaget købmandsgården i Søn
derballe og hermed også det store
pakhus ved broen. Den 13. november
1941 stod den underste etage i pakhu
set under vand, og alle sække med
korn, kunstgødning og foderstoffer,
som stod her, måtte i hast bæres op på
loftet, hvilket kun vanskeligt lod sig
gøre.
Da isen næste forår brød op, var
broen totalt ødelagt, og Karsten Lau
sten besluttede sig nu til at flytte
pakhuset hjem til Sønderballe. Murer
mester Peter Jochumsen fra Hoptrup
støbte i foråret 1942 sokkel og kælder
på gårdspladsen ved forretningen, og
tømrermester Andreas Jacobsen fra
Mastrup brød pakhuset ved stranden
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Også mindre dampskibe benyttede lejlighedsvis Sønderballe landingsplads. Her er det S/S Balder,
tilhørende Sønderborg Dampskibsselskab A/S, der har lagt til. Balder var i en årrække beskæftiget i
passager- og stykgodsfarten på Lillebælt og i det sydfynske øhav Foto ca. 1935 i privateje.

ned, for herefter at genopføre det i
løbet af sommeren.
Sønderballe købmandsgårds rolle
som blandet landhandel med kolonial,
korn og foderstoffer er i dag forlængst
forbi, men pakhuset ligger den dag i
dag på gårdspladsen ved den tidligere
købmandsgård, der nu ejes af Selbjerg
Mølle A/S i Hoptrup. Ved Sønderballe
landingsplads er der i dag en mindre
marina med mange lystfartøjer, og la
depladsen hører historien til.

Kalø

Også Kalø har sin maritime fortid, hvis
storhedstid i midten af forrige århun
drede ofte er beskrevet. Derfor kun
følgende vigtigste data:
Kalø solgtes i 1847 til agent Jørgen
Bruhn, Aabenraa, med henblik på at
anlægge et skibsværft. I de følgende år
anlagdes tillige en havn, og en halv
snes meget store skibe blev bygget,
indtil værftet ca. 20 år senere sygnede
hen. Kendtest er den fregatriggede

Sønderballe købmandsgård set fra luften. Bag stueh uset ligger det genopførte pakh us fra landingsplad
sen ved Sønderballe. Foto ca. 1950 i privateje.
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Udsigt over Kalø og Genner bugt. I forgrunden Kalø havn med et pakhus af samme type som det, der lå
ved Sønderballe landingsbro, i baggrunden til venstre Sønderballe hoved. Foto C. C. Biehl, Gråsten, i
Historiske Samlinger, Aabenraa.

klipper »Cimber« på 570V2 kommercelæster og 270 fod lang i kølen. Det var
datidens største danske handelsskib,
og det præsterede at gøre den hurtig
ste rejse der hidtil var præsteret af
noget sejlskib på ruten fra Liverpool
syd om Kap Horn til San Francisco i
Californien. Kun 103 dage var skibet
om denne tur, og denne bedrift omtal
tes verden over i datidens aviser.
Mindre kendt er nok, at der i begyn
delsen af dette århundrede foregik et
meget stort sildevodsfiskeri fra Kalø.
Det kulminerede omkring 1930, hvor
mellem 40 og 50 både var beskæftiget. I
småskibenes tid lossedes der endvide
re på Kalø mange mursten og teglvarer
fra Egernsund-området til Genner og
omegn, og en mængde kalk landedes
her til egnens landmænd.
Fra begyndelsen af dette århundre
de til op i 1930rne udskibedes der
mange svin fra Kalø. Med rederiet
Clausens både sejledes de i begyndel
sen til Sønderborg og senere til Aaben
raa. Store mængder tørv er gennem
tiderne gået over Kalø til Sydfyn og
øerne. Denne tørvesejlads foregik helt
op til årene efter anden verdenskrig.
Også udskibning af sukkerroer foregik
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herfra, f.eks. sendte den store gård
Hovgård i Hoptrup alle sine roer til
Assens herfra.
Kalø benyttedes i træskibsperioden
også til vinteroplægning af større ski
be, når isen lukkede farvandene. I år
ene omkring 1940 overvintrede bl.a.
galeasen »De seks Brødre« på 64 brt. og
galeasen »De to Søstre« på 59 brt, der
begge var hjemmehørende her og til
hørte rederiet N. H. Petersen i Sønder
balle.
Endnu efter anden verdenskrig var
Kalø af betydning for søfarten. Fra
begyndelsen af 1960erne eksportere
des der flere hundrede tusinde tons
grus herfra. Blot i et enkelt af de bedste
år afsejlede der her fra Kalø 220 coaste
re med grus, men i slutningen af
1960erne var også dette forbi. I dag er
der på Kalø enkelte fiskere tilbage, og
lystfartøjerne har efterhånden helt
overtaget havnen.
Ved
kommunesammenlægningen
den 1. april 1970 overførtes Kalø fra
Hoptrup sognekommune til den nye
storkommune Rødekro, og på det kir
kelige plan forlod Kalø Hoptrup sogn
den 1. juli 1977. Øen hører nu til Øster
Løgum sogns anneks-kirke i Genner.
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Skibelund Krat
- dansk mødested, mindepark
og nationalmonument.
Af INGE ADRIANSEN
Skibelund Krat lige nord for Kongeåen og syd
for Vejen er et af de mange nationale minde
steder, der har sit udspring i de nationale
forhold i Sønderjylland, ikke mindst i perio
den 1864-1920. Inge Adriansen, Sønderborg,
fortæller her om nogle af de monumenter og
mindesten, der kan ses i Skibelund Krat, og
om den symbolik, de indeholder.

Skibelund Krat ligger på en skovbevokset, sydvendt skråning ned mod
Kongeådalen, omtrent midtvejs mel
lem Kolding og Ribe. Skråningen har
kun en højde af ca. 50 m; men set nede
fra Kongeåen rejser den sig markant
over den flade ådal. Bevoksningen be
stod oprindeligt af egepur, helt lave
egetræer, der gav et indtryk af egnens
gamle skove. Efter 1870 er der plantet
en del, især gran, der i tidens løb er
kommet til at hindre udsynet noget.
Nær toppen af skråningen er der
opsat en talerstol, og foran den er der
indrettet en stor »frilufts-foredragssal«
i form som et amfiteater og med plads
til henved 4000 tilskuere. I tilknytning
til dette mødested er der i tidens løb
rejst mindesten for en række fortjenst
fulde personer, der har haft betydning
for den grundtvigianske bevægelse el
ler har spillet en rolle i kampen mod
den fremtrængende tyskhed. Her var
oprindeligt et frit og smukt udsyn ud
over Kongeådalen og Sønderjylland,
og dette kig til det tabte land - der
synes så nærved og hjemligt - blev en
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Monumentet »Modersmaalet« i Skibelund krat,
udført af billedhuggeren Niels Hansen-Jacobsen
og rejst 1901. Foto 1987.

understregning af det særlige nationa
le aspekt, der er knyttet til dette folkeli
ge mødested.
Skibelund blev nationalt samlings
sted umiddelbart efter 1864, sikkert
allerede i 1865, og det hænger sammen
med den nære tilknytning, såvel geo
grafisk som ideologisk, til Askov Høj
skole. Det var lokale, grundtvigianske
bønder, der tog initiativ til de første
møder her, og grundtvigianerne har
præget stedet frem til nutiden. I tiden
frem til 1920 var det et slags ideologisk
brohoved for danske, nationale frem
stød i grænselandet, et af de steder,
hvor man udtrykte modstanden over
for det tyske styre i Nordslesvig klarere
og skarpere, end den danske regering
kunne og ville gøre det. Især ved
grundlovsfester og kirkelige møder af
grundtvigiansk tilsnit kom uviljen
mod det tyske til udtryk.
I Det tyske Kejserrige opfattede man
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Skibelund Krat som et af nationalis
mens arnesteder, og dette var forkla
ringen på, at det tyske udenrigsmini
sterium i 1908 udtrykte bekymring
over, at den danske konge, Frederik 8. i
forbindelse med en Jyllandsrejse ville
besøge Skibelund Krat. Selvom dette
besøg var programsat og offentliggjort,
blev det aflyst, da det tyske udenrigs
ministeriums holdning blev kendt.
Kongen overnattede imidlertid som
planlagt på Askov Højskole, og det
lokale dagblad beretter, at kongen
næste morgen var meget tidligt oppe
og spadserede en lang tur. Efter tradi
tionen på Askov Højskole og på egnen
iøvrigt gik kongen til Skibelund Krat.
Med sit liberale og grundtvigianske
sindelag kunne han ikke dy sig for at
vandre i højst egen person de tre
kilometer herud.
Helt alene kom han efter beretnin
gerne til det folkelige mødested, skue
de ud over det tabte land og har sikkert
med særlig interesse beset monumen
tet »Modersmålet«, der var rejst af
kongens nære ven, den københavnske
finansmand Axel Heide. Ændringen i
rejseplanerne gjorde iøvrigt et pinligt
indtryk på begge sider af grænsen og i
udlandet (1).
Den tyske nærtagenhed overfor Ski
belund Krat afspejlede sig også i kom
mentarer fra redaktøren af »Schleswigsche Grenzpost«, Strackerjahn,
som kritiserede statsminister Klaus
Berntsen for at have talt ved en grund
lovsfest i Skibelund, hvor flere tusinde
dansksindede nordslesvigere var til
stede (2).
Når fremtrædende danskeres besøg i
Skibelund kunne føre til tyske prote
ster, skyldtes det især de forestillinger
om dansk revanchelyst, som herskede i
de ledende kredse i Tyskland omkring
og efter århundredskiftet. Disse ideer
var imidlertid stærkt overdrevne og
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uden reel baggrund. Danmark havde i
1864 måttet afstå 2/5 af riget, og skiften
de danske regeringer havde siden da i
udstrakt grad forsøgt en balancegang
over for den store nabo mod syd, og
netop ministeriet Klaus Berntsen fik
ordet »tyskerkurs« hæftet på sin
udenrigs- og forsvarspolitik (3).
★

Når man fra tysk side reagerede så
skarpt overfor fremtrædende danske
res besøg i Skibelund, hang det også
sammen med den stærke symbolvær
di, der er knyttet hertil; for Skibelund
Krat er ikke »blot« et folkeligt møde
sted med tilknytning til højskolebevæ
gelsen - det er også en national minde
park med stærkt symbolladede monu
menter. Skibelund indgår i en særlig
dansk tradition for mindeparker, der
rækker fra Wiedewelts monumenter i
Jægerspris Slotshave over det fynske
Glavendrup og til Mindeparken for
hedens opdyrkere i Kongenshus. I Ski
belund er hovedparten af mindestene
ne upolerede granitsten med en kort
indskrift over fortjenstfulde, nationaltsindede mænd - og enkelte frem
trædende hustruer til disse mænd.
Men nogle få monumenter skiller sig
klart ud, og to af dem er - set fra et tysk
synspunkt - nationalt ophidsende.
Det ene er »Magnusstenen«, der er
udført af billedhuggeren og maleren
Niels Skovgaard. Den blev rejst i 1898
til erindring om slaget på Lyrskov He
de ved Slesvig i 1043, hvor den dansk
norske konge, Magnus den Gode, slog
en vendisk hærstyrke. Stenen, som
blev bekostet af den i Rusland bosatte
sprogforsker og digter Thor Lange,
skulle oprindelig have været opsat på
åstedet, men dette forbød de tyske
myndigheder, og den markante sten
med de indhuggede, fremstormende,
danske krigere kom i stedet for til at stå
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Fra venstre historikeren, Camillus Nyrup (1843-1978), digteren Thor Lange (7557-7975) og Jacob
Appel (1866-1931), højskoleforstander på Askov 1906-28, fotograferet ved »Magnusstenen«, formo
dentlig under Thor Langes besøg i Danmark 1907. Nyrup var stærkt engageret i den sønderjyske sag og
en nær ven af Thor Lange, der fra 1875 og til sin død levede i Rusland. Foto i Historiske Samlinger,
Aabenraa.

i Skibelund Krat. Den har på bagsiden
en talende indskrift:

Magnus tvende Rigers Pryd
Unde Gud din Kongesjæl
At se Nordens Grænsepæl
Atter rykket frem mod Syd.
Dette blev uundgåeligt opfattet af ty
skerne som dansk nationalisme og irré
dentisme, dvs. ønske om at befri folkefæller fra fremmedherredømme. Øn
sket bliver ovenikøbet fremført i reli
giøs klædebon. Det kan derfor ikke
undre, at Magnusstenen ikke fik lov af
de tyske myndigheder til at stå på
Lyrskov Hede nord for byen Slesvig.
Det andet fremtrædende monument
er den allerede nævnte skulpturgrup
pe »Modersmaalet«, en allegorisk frem
stilling af det danske sprog. Det er
udført af billedhuggeren Niels Hansen-Jacobsen, der stammede fra den
nærliggende by Vejen. Den førnævnte
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Axel Heide var i Skibelund i 1901 og
forslog da, at der skulle rejses minde
sten over digteren Edvard Lembcke og
historikeren A. D. Jørgensen, der hver
på deres måde havde ydet bemærkel
sesværdige bidrag til styrkelse af
danskheden i Sønderjylland. Det blev
overladt til Hansen-Jacobsen at reali
sere ideen, og han tog udgangspunkt i
Lembckes sang »Vort modersmål er
dejligt«. Den rummer både en lovpris
ning af det danske sprog og en under
stregning af dets betydning for den
nationale bevidstgørelse. Modersmå
let fremstilles af billedhuggeren - helt i
tråd med sangen - som en smuk, ung
middelalder-dronning, med digterens
ord »en ædel kongebrud«. Hun står
mellem portrætbuster af Lembcke og
A. D. Jørgensen på et fodstykke, der er
dekoreret med Jugend-slyngninger.
Det er tankevækkende og næsten
ironisk, at dette kunstværk er et billede
på noget af det inderste i danskhedens
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Mænd fra Vesterhavets Kyster til det
stille Ocean
har kæmpet for, at Ret skal være
Magt.
Vi mindes disse Helte.
I vor Saga skal det stå:
De frelste hjem til Danmark
vore Brødre Sønden Å.

Magnusstenen i Skibelund krat, udført af billed
huggeren Niels Skovgaard og rejst 1898. Foto
1987.

natur (sproget) og samtidigt fremstår
med et markant tysk-fransk stilpræg.
Det er helt forskelligt fra samtidens
danske monumentalkunst og er iøvrigt
udført i Paris i 1902, før Hansen-Jacobsen vendte hjem fra sit mangeårige
ophold i udlandet.
Blandt de ialt tyve mindesten i Ski
belund bør også nævnes en genfore
ningssten, der rejstes allerede i juli
1920. Det er en stor granitblok, der er
anbragt på en kæmpehøj østligst i
krattet, hvorfra der er den bedste ud
sigt over Kongeådalen. Her er indhug
get Kai Hoffmanns vers:

Sværdtid er endt
Det er Plovtid påny
Vennetid, Frændetid,
Grotid og Gry
Hansen-Jacobsen har også udformet
denne sten, og på bagsiden har han
tilføjet sin egen tolkning af verdens
krigen og Genforeningen:
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Dansksindede sydslesvigere må ved at
læse denne indskrift nok føle, at udsy
net fra Skibelund trods alt ikke går
langt nok mod syd, men indskriften
synes at være dækkende for den opfat
telse af Genforeningen, som rådede i
vide kredse, både i Nordslesvig og i
Danmark.
I tiden efter Genforeningen rejstes
enkelte mindestene over fremtræden
de folk med tilknytning til højskolebe
vægelsen.
I 1957 rejstes den sidste mindesten,
og Skibelund-foreningen, som ejer an
lægget, har besluttet, at der ikke skal
rejses flere. Den sidste sten er opsat
over elever fra Skibelund Efterskole,
omkommet i de to verdenskrige. Skibe
lund Efterskole ligger for foden af skrå
ningen nær mindeparken. Den blev
startet i 1874, og fra det første år var der
mange nordslesvigere blandt eleverne.
1 Første Verdenskrig deltog 263 gamle
Skibelund-elever, hvoraf 63 faldt. I An
den Verdenskrig faldt tre.
Når det i dag er besluttet ikke at rejse
flere mindesten, er det ud fra et ønske
om at bevare Skibelund Krat som et
nationalmonument over en klart af
grænset og betydningsfuld periode i
landets og folkets historie.
Et besøg her kan stærkt anbefales,
fordi det giver et levende indtryk af de
kræfter, der stod bag kampen for Søn
derjylland og for udbredelsen af
grundtvigianismen. Her er mindestene
over så forskellige folk som den fynske
vækkelsesprædikant Peder Larsen
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Parti fra festpladsen i Skibelund krat. I baggrunden til venstre mindesten for Cornelius Appel, til højre
for Sophus og Amalie Høgsbro. Postkort før 1920 i Historiske Samlinger, Aabenraa.

Skræppenborg og fysikeren Poul la
Cour, der bl. a. arbejdede med proble
mer omkring vindkraft og iøvrigt del
tog i det folkelige oplysningsarbejde.
H. A. Krüger og H. D. Kloppenborg er
blandt de nordslesvigere, der er rejst
mindesmærker for. Også den første
frimenighedspræst i Rødding, Corne
lius Appel, har fået en mindesten.
Men den nutidige gæst får også et
andet indtryk med fra Skibelund Krat.
Ligesom i flertallet af de øvrige gamle,
folkelige mødesteder får man her en
fornemmelse af glemsel og et vist for
fald, og det kan være svært at fatte, at et
planlagt kongebesøg her kunne udløse
kommentarer på regeringsplan. Dette
understreger imidlertid, at nationale
symboler ikke var eller er kuriositeter,
men højst alvorlige fænomener. Men
samtidig viser en lidt nøjere betragt
ning af de meget forskellige mindes
mærker, der spænder fra streng klassi
cisme til Jugendstil, at det er utroligt
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svært at definere det nationale. Hvad er
det kulturelle indhold i danskhed, når
det mest fremtrædende og markante
monument, »Modersmaalet«, netop
vidner om et frugtbart møde mellem
det danske og det europæiske?
Henvisninger
1. Franz von Jessen: Mit livs egne, hændel
ser, mennesker, bd. 3., s. 399f.
2. Klaus Berntsen: Erindringer, bd. 3,1905, s.
183.
3. Vedr. begrebet tyskerkurs, se Bjørn
Svensson: Tyskerkursen, 1983.
Vedr. Skibelund og dets mindesten og mo
numenter kan bl. a. henvises til: Aug. F.
Schmidt: Træk af Skibelunds Historie (i
Sønderjysk Månedsskrift 1942, s 17-30). Tønnes Bekker-Nielsen: Skibelund Krat - et
Grundtvigiansk nationalmonument (i Bekker-Nielsen m. fl. (red.): Stykkevis og delt. 5
essays om Grundtvig og Grundtvigianis
me, 1986). - Georgia la Cour Petersen:
Skibelund og dets Mindesmærker, 1935. L. P. Hindkær: Skibelund Krat. Uden år.
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Set og sket i Sønderjylland
Grænselandskronik
Af FR. RUDBECK
Syd for grænsen

Sjældent har man vel, siden der iøvrigt
sænkede sig en nationalpolitisk fred
over grænselandet, oplevet en mere
sindsoprivende periode end efterårets
politiske rivegilde i Slesvig-Holsten.
Vel lød det besynderligt, da Der Spiegel
op til landdagsvalget den 13. septem
ber afslørede en række højst mærkvær
dige gøremål, den siddende minister
præsident, dr. Uwe Barschel, i forsøget
på at mistænkeliggøre sin politiske
modstander, Björn Engholm, skulle
være skyldig i. Ingen troede faktisk, at
det kunne passe, at politisk magtbegær
kunne føre et menneske ud i en efter
hånden helt ukontrollabel, ja nærmest
kriminel situation.
Allerede på sit første møde den 2.
oktober valgte landdagen som repræ
sentant for det største parti, SPD, fru
Lianne Paulina-Mürl som landdagens
første kvindelige præsident. Samtidig
nedsattes et undersøgelsesudvalg, der
skulle finde ud af de besynderlige af
sløringer. Allerede den 26. september
var Barschel trådt tilbage, men nu kom
lavinen for alvor til at rulle. Ganske vist
havde Barschel højtideligt og under
edsansvar erklæret sig uskyldig i alle de
af pressereferent Reiner Pfeiffer frem
satte påstande, men hurtigt viste der
sig så mange uoverensstemmelser i
Barschels påstande, at CDU-fraktionsformand Klaus Kribben også krævede
Barschels afgang som landdagsmand,
og alt tydede på, at en retsforfølgelse
blev uundgåelig. Den 11. oktober valg
te Barschel selv at gøre op med det
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2/88

hele. Han tog sit eget liv. En æra var
afsluttet, men dermed var der langt fra
skabt ro i det skandaleramte land.
Et forretningsministerium under vi
cepræsident Henning Schwartz fort
satte som regering, men en regering
uden flertal bag sig, ligesom der heller
ikke var flertal for en anden regering.
Hverken SPD plus SSV eller CDU og
FDP kunne mønstre et regeringsdyg
tigt flertal med 37 mandater til hver
side. Både SPD og SSV ønskede derfor
et hurtigt nyvalg, mens FDR der på
grund af sine koalitionsløfter til CDU
befandt sig i en yderst vanskelig situa
tion, og CDU, der gerne så lagt afstand
til de skandaler, der tydeligt viste, at
regeringsapparatet og CDU's partiap
parat havde ladet sig misbruge til at
gå hånd i hånd, så derfor helst et
nyvalg udskudt længst muligt. Imid
lertid var en vis enighed nødvendig.
Finansloven skulle vedtages, og som et
kompromis gik den fungerende rege
ringschef med til at udskrive valget til
den 8. maj.
Det politiske uvejr i Slesvig-Holsten
når da formentlig at lægge sig en smu
le. Hvordan den kommende landdag
skal se ud, og hvem der kommer til at
danne regering, er det nu op til vælger
ne at bestemme.
Sydslesvigsk Vælgerforening gav på
sit landsmøde den 3. oktober fuld op
bakning til den af Karl Otto Meyer
førte politik. Selv om hans holdning
ved ikke at ville støtte en ny CDUregering skabte en del tysk postyr, ja
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endog fremkaldte mordtrusler, der før
te til, at den danske landdagsmand
måtte finde sig i at være under politibe
skyttelse og søge om våbentilladelse,
var situationen for SSV helt klar. Enten
måtte partierne forhandle sig til rette,
og ellers måtte et hurtigt nyvalg afklare
forholdene. SSV stod i følge menings
målingerne godt placeret, og partiet
havde da også selv opnået gode resul
tater. De offentlige tilskud fra amter og
kommuner var fra 1985-86 steget med
144.734 DM, ligesom der var sikret
væsentlige forhøjelser og direkte til
skud fra Kiel. Alene til skolerne steg
tilskuddet med 8,7 mill. kr. Til den
almindelige landspolitik var der på
landsmødet absolut tilslutning. SSV og
Karl Otto Meyer kunne derfor gå frem
tiden trygt i møde.
Er der således mange lyse sider in
denfor det politiske arbejde, er der dog
dem, der nærer store betænkeligheder
ved det kulturelle arbejdes mulighe
der. Sydslesvigsk Forening skulle som
den store folkelige organisation gerne
tegne hele den danske folkedel. Men
medlemstallet viger, og der savnes især
større opbakning fra de yngres side,
som nok finder SSF's tilbud vel tradi
tionsbundet. Den tidligere SSF-formand Gerhard Ernst udtalte da også en
direkte frygt for, at skete der ikke snart
fornyelser, ville en tiltagende politise
ring præge det danske arbejde og der
med få alvorlige konsekvenser for den
kulturelle og sproglige indsats, der vel
burde være en klar forudsætning for
hele det danske arbejde.
Her var der imidlertid ikke enighed.
Den afgående SSF-formand Ernst Vollertsen nærmest betegnede Gerhard
Ernst-kritikken som et selvmål, og på
SSF's landsmøde den 31. oktober rejste
der sig da heller ingen særlig kritiske
røster. Men SSF fik en ny ledelse med
den fra ungdomsarbejdet som en dy
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namisk leder kendte Heinrich Schultz
fra Garding som formand. Som næstformænd henholdsvis genvalgtes den
mangeårige formand for Den slesvig
ske Kvindeforening, Edith Sigaard
Madsen og nyvalgtes en anden prøvet
organisationsmand, Andreas Lorenzen,
Damholm. Desuden kom et nyt ansigt
ind i SSF's forretningsudvalg, forfatter
og lektor, dr. phil. Karin JohannsenBoysen. Der skulle således være chan
cer for nye toner og for, at de gamle,
prøvede tilbud måske støves lidt af, så
nyt kan komme til. At kulturen dog
ikke er kommet helt til kort, fremgår bl.
a. af, at SSF i 1986 holdt 2812 medlems
møder med over 94.000 deltagere, og at
Dansk Centralbiblioteks udlån steg til
530.000 bind.
Men samtidig er der andre ting, der
rører sig. Skal Flensborghus ombygges
til et moderne dansk hotel? Kan der
blive råd til skabelsen af et dansk
museum i Flensborg, og skal lejrskole
hjemmet Christianslyst omdannes til
et mere tidssvarende kursuscenter?
Det kun få år gamle Nordiske Universi
tet i Flensborg kom i pengetrang og
truedes med lukning, men fik så fornø
den hjælp fra Kiel og dermed mulighed
for at starte nye og mere nordvendte
aktiviteter. Den i 1982 åbnede Lade
lund Ungdomsskole fik en hårdt til
trængt udvidelse, og endelig kunne
Sydslesvigs ældste danske menighed
udenfor Flensborg i Jaruplund ved en
festgudstjeneste fejre sit 60 års jubi
læum.
Nord for grænsen

Selv om tilværelsen for det tyske min
dretal i Nordslesvig skulle være ret så
problemfri, har også dette mindretal
sine problemer. Løgumkloster byråds
beslutning om ikke at anerkende den
tyske børnehave i Øster Højst, men til
gengæld at oprette en dansk børnehaSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2/88

Kort før jul udkom »Flaskehalsen«, 2. årgang af et skrift, der ligesom æ Rummelpot haret afslappet syn
på mangt og meget, i dette tilfælde det danske arbejde i Sydslesvig. Heftet giver i tekst og tegninger
personer og begivenheder i Sydslesvig en humoristisk kommentar med på vejen. Tegningen her, der er
udført afR. Voss, bærer overskriften »Zeit zum aufklären«, et citat af SPD's leder Bjørn Engholm, og
underteksten »Tynget af tysk tingeltangel søger flere og flere borgerlige nu et nyt ståsted« - en
kommentar til de politiske forhold i Slesvig-Holsten som følge af Barschel-affæren. - Flaskehalsen
koster kun DM 7,50 og kan bl.a. købes i Padborg Boghandel.

ve, fremkaldte selvsagt vrede og util
fredshed hos mindretallet og dertil en
reprimande af amtsborgmester Kre
sten Philipsen, som på Den tyske Dag i
Tinglev betegnede den negative sær
behandling som ikke særlig klog. At
Broager kommune også valgte at un
derkende den tyske børnehave, gjorde
ikke sagen bedre.
Selvsagt var Den tyske Dag den 1.
november præget af begivenhederne i
Kiel, der som chefredaktør Siegfried
Matlok betegnede det, har rystet tilli
den til tysk demokrati. Mest lyttedes
der dog nok til fhv. landdagsvicepræsi 
dent Kurt Hamers tale, hvori han un
derstregede, at alle måtte bære medan
svaret for et folks historie. Også det
tyske mindretal kan kun eksistere, når
det vil vedkende sig sin historiske
tradition. Kun derved opnås en ny
selvforståelse og selvbevidsthed.
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Alle de mange taler fik dog nogle
unge til at reagere. Vil mindretallet
overleve, må adskilligt ændres, skrev
Kaj Herrmann, idet han advarede imod
de unges flugt fra mindretallet, fordi de
engageres for lidt, og politisk ikke ser
nogen fremtid i at støtte et ensidigt
Slesvigsk Parti. Desuden træffes for
mange afgørelser fra oven. Karin Fer
lov fulgte op med at skrive, at man nu
snart skulle lade fortid være fortid og
heller ikke blive hængende i nutiden,
men se på fremtiden, dvs. beskæftige
sig med ungdommen, og hvordan den
sikres en plads indenfor mindretallet.
Vel skrev Der Nordschleswiger, at kri
tik er sølv men egen indsats guld, og
det erkendtes da også fra ledende side,
at det næppe ville være klogt at ignore
re de unges kritik. Derfor vil der også
på nytårsstævnet i Sankelmark blive
givet de unge en mulighed for at kon-
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Fra dronningebesøget i Haderslev den 30. novem
ber. Om formiddagen deltog dronningen i guds
tjenesten, hvor de messehagler, som dronningen
har designet, blev taget i brug, og om eftermidda
gen overværede hun afsløringen af kunstneren
Erik Heides 14 jernskulpturer på Torvet i Haders
lev. Herover ankommer dronningen og modtages
af borgmester Kurt Dørflinger og frue, til højre for
borgmesteren kunstneren Erik Heide (med skæg).
På billedet til venstre afslører skolebørn en af
skulpturerne, en bondekone, der er kommet til
marked i byen. Alle skulpturer har tilknytning til
Torvets tidligere funktion som markedsplads. Fot. Vestkysten.

kretisere deres oplæg. Der er således
håb men nok en lang vej igen.
Når tyske unge således har deres
betænkeligheder, er det lidt kedeligt, at
unge danske fra Sydslesvig endda i
Nordslesvig skal opleve at blive beteg
net som tyskere og det, der er værre.
Det virker sårende og fremmer ikke
landsmandsskabet hen over grænsen.
Vi burde snart være klogere.
Lige før årsskiftet fik mindretallet
omsider en aftale med de sønderjyske
kommuner, som til det tyske biblio
teksvæsen vil yde et tilskud i henhold
til de sidst afgivne tyske stemmetal på
ialt 238.325 kr. Når dertil lægges amtets
bidrag på 370.000 kr. og statsbevillin
gen på over 1 mill, kr., skulle der
omsider være skabt ro om et længe
irriterende spørgsmål. Fem af Sønder
jyllands 23 kommuner mente dog ikke
at kunne deltage i tilskud.
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I Bov kommune havde man håbet på
i samarbejde med Flensborg by, som
straks viste interesse, at kunne etablere
en fælles international flyveplads ved
Kragelund. Det har nok lange udsigter,
selv om der kan forventes EF-tilskud til
projektet. Alt tyder på at Kragelundpladsen næppe er helt velegnet. Efter
13 års arbejde totalfredes nu 750 ha
omkring Dybbøl. Dermed skabes for
håbentlig uden kunstige skanser den
store nationale mindepark, man længe
har set frem til. Utilfredsheden blandt
Tøndermarskens landmænd omkring
miljøstyrelsens fredningskrav vil der
nok længe stå svære dønninger om
kring.
Kulturminister H. P Clausen kunne
1. oktober lukke op for de første rekla
mer i dansk TV som TV-Syd lagde
skærm til. Tiden vil vise, hvor stor og
indtægtsbringende en succes det bliSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2/88

ver. Mens nyt opstår, forsvinder andet.
Forskningshøjskolen i Haderslev luk
kede 1. november. Hverken økonomi
eller elevtilslutning var tilstrækkelig til
at holde dette ellers yderst idealistiske
projekt i gang. Til gengæld kunne Søn
derjyllands Erhvervsråd, der i septem
ber fejrede 40 års jubilæum, ved års
skiftet bemærke, at 1987 havde været
et spændende år. Sønderjylland er in
dustrielt på højde med det øvrige Dan
mark, og der er god vækst i industrien,
samtidig med at der søges nye produk
tioner udviklet på basis af landbrugets
råvarer.
Derimod råder der stadig uklarhed
omkring, hvorvidt de sønderjyske gar
nisoner bliver bevaret. Her lever man
stadig i håbet, men må nok forudse
visse skuffelser. Sønderjyderne kan
dog med rette sige, at de i hvert fald har
gjort deres for at bevare garnisonerne.
Endelig havde Haderslev den 30. no
vember sin dronningedag, da dron
ning Margrethe i domkirken overvære
de indvielsen af de efter dronningens
design fremstillede messehagler og
desuden deltog i indvielsen af en
skulpturgruppe på det nyindrettede
Søndertorv.

De nationale frisere

Glemmes skal det heller ikke, at der i
det gamle hertugdømme Slesvig også
findes en tredie national folkedel, fri
serne med deres problemer. Det er
tydeligt, at den dansk-orienterede
Forening for nationale Friiske savner
sine markante ledere, og at meget af
det frisiske arbejde, mænd som Johs.
Oldsen og Carsten Boysen opbyggede,
nu trues af en tysk dominans. Det er
herfra forsøget gøres for at stimulere
det svindende frisiske sprog i skolerne,
ligesom Frisisk Institut i Bredsted nu
nærmest er tysk-frisisk domineret.
Også forholdet mellem nationale frise
re og danske er blevet et debatspørgs
mål, som i skrivende stund langt fra
har fundet sin løsning. At friserne ikke
længere er repræsenteret i Sydsles
vigsk Forenings forretningsudvalg kan
være et første skridt i retning af, at
dansk og nationalfrisisk måske endnu
en tid politisk står sammen omkring
SSV mens man på det kulturelle områ
de går hver sin vej. Det vil være bekla
geligt og næppe til gavn for den nord
frisiske bevægelse som helhed.

Det var så i hvert fald nogle af de
væsentligste begivenheder, sidste
kvartal i 1987 bød på i hele Sønderjyl
land.

Bognyt
Oehlenschlæger på Als.

H.

E. Sørensen: Oehlenschlæger på Als. Forlaget
Melbyhus, 1987. 96 s., ill. Pris kr.

Sammenstillingen af H. E. Sørensen og
Adam Oehlenschlæger lyder umiddelbart
noget barok, men der er kommet en sjov
bog ud af makkerskabet, som for digterens
vedkommende har været ufrivilligt. Bogen
rummer en skildring af Oehlenschlægers
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rejse til Fyn og Als i 1835, hvor han besøgte
kronprins Christian Frederik (den senere
Christian VIII) og hans svoger, hertug Chri
stian August af Augustenborg (den senere
oprørshertug). Oehlenschlæger måtte - i
lighed med tidens andre digtere - kvittere
for de fyrstelige nådesbevisninger med
lejlighedsdigte, ofte noget flade, og denne
fortsættes side 62
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Det sker - på de nordslesvigske
museer
Skryd fra Smøl
Det sker ofte, når man arbejder med
museers samlinger eller registrerer
nyindkomne genstande, at man er helt
uforstående overfor enkelte genstan
des anvendelse eller findested. Meget
sjældnere indleveres ting, der kan løse
sådanne gåder.
I sommeren 1987 arbejdede en histo
riker med museets hestesko og fandt til
alles forbavselse flere æselsko af tilsy
neladende forskellig type og alder fra
to lokaliteter på Als. Dette gav anled
ning til mange spekulationer. Dyret
anvendes jo som ride-, træk- og laste
dyr omkring Middelhavet og i Asien,
hvorimod det ikke trives langt mod
nord. Salmonsens Konversations Lek
sikon fastslår 1918: »Kulde og Fugtig
hed taaler Æ. kun dårlig, og i Mellemog Nordeuropa, hvor de lider herunder
og tillige er mindre ansete og behand
les mindre godt, kendes kun en lidt

Tegnet af Steffen Almtorp.

60

forkrøblet Race, som også i Intelligens
staar langt under Sydens Æ.«
Senere på året modtog museet et sæt
mælkejunger af træ stammende fra en
50 tønder land stor gård i Smøl på
Broagerland. Karrene var af keglestubform med elliptisk grundflade, frem
stillet af solide egestaver sammenholdt
af sortmalede jernbånd og med kraftige
rundjernshanke. De var malet mørke
grønne udenpå og rødbrune indeni og
på låg. Hver beholder målte 43 cm til
randen, vejede 10 kg og kunne rumme
omkring 30 liter.
Sammen med jungerne indleveredes
et gulnet atelierfotografi af et æsel og
en dreng med oplysningen, at æslet
havde båret mælk hjem fra marken i
spandene for giverens morfar omkring
1860 i Smøl, og at drengen hed Jacob.
Æslet ser sundt ud og tager situationen
med ro. Det tilhører Poitou-racen, der
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også betegnes stort europæisk æsel,
måler 150 cm til manken og bruges til
avl af muldyr.
Nysgerrige forespurgte vi Land
brugsmuseet på Djursland og fandt
fem æselsadler fra Sjælland og Fyn,
kraftige kløvesadler med to åbne jern
kroge på hver side til ophæng af netop
mælkejunger af træ.

Man må gå ud fra, at æsler har været
anvendt på enkelte større gårde indtil
omkring 1875. Æselskoene fra Als er
faldet af dyr, der har transporteret
tunge byrder på hårdt vejdække. De
100 kg, Smøl-æslet bar over marken,
krævede ingen sko. Det var næsten
gået i glemmebogen, nu er det på
museum.
pjans pjeimer Kristensen

Arrangementer på de nordslesvigske museer
15. febr. -15. marts
Haderslev Museum
Arkæologi under vandet,

særudstilling

22.febr. - 27. marts

Aabenraa Museum
Vi elsker vort land

til 20. marts

En udstilling om og med flygtninge, se Sønderjysk Måneds
skrift 1/1988, s. 28.

Sønderjyllands Kunstmuseum.
Modulationer - malerier af Finn Mickelborg

til 15. marts

Udstillingen er et koncentrat af de billedmæssige problemstillinger, Mickelborg har arbejdet med de sidste ca. 10 år.
Indenfor et abstrakt billedunivers har kunstneren først og
fremmest arbejdet med billedmæssige rumvirkninger i form af
tonede overgange og transparente farvelag, der giver hans
kunst en helt usædvanlig tredimensionel karakter, som ikke
blot er fascinerende synsoplevelser, men som også tilfører
hans billeder et spirituelt indhold.
Museet på Sønderborg Slot
Kinesiske Mønter

til 28. febr.

Se omtalen i Sønderjysk Månedsskrift 1987, s.322
Bogstaveligt talt

til 1. marts

Se omtalen i Sønderjysk Månedsskrift 1987, s.212.
Midtsønderjyllands Museum, Gram.
Udstillingen har lukket indtil palmesøndag den 27. marts.
En billedfortælling fra ruinerne of Great Zimbabwe

3. marts kl. 19.30

Rejseforedrag ved geograf Torkil Funder, Ribe. Folkeuniversi
tetet.
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fortsat fra side 60

ret ringe poesi får sin bekomst at Sørensens
skarpe pen. Flere af digtene karakteriseres
som fedteri og vamle hyldester, skrevet
som »tak for mad«. Det er nok at dømme
fortiden på nutidens præmisser.
Imidlertid giver breve, erindringer og
vers tilsammen et ganske bevægende bille
de af digterkongen, der på grund af en
datters-død og sin alder iøvrigt, er ved at
føle sig udbrændt. Rejsen var med til at
give ham livsmodet tilbage, og senere i
livet kunne han med glæde se tilbage på
den hyldest og virak, han og hans poesi
havde været genstand for på Als.
ia

Dansk virke i Sydslesvig
Sydslesvigsk Årbog. Dansk virke i grænselandet

1986-87. Udgivet af Sydslesvigsk Forening. Nr.
27, januar 1988. 135 s., ill. Pris: DM 10 eller 40
kr. Ekspedition: Dansk Generalsekretariat, Nor
der Strasse 76, Postfach 2664, D 2390 Flens
burg.

Foruden at rumme de sædvanlige beret
ninger om danske foreningsaktiviteter,
mindeord om afdøde medlemmer af min
dretallet samt en fyldig Sydslesvig
dagbog, rummer årbogen en gennemgang
af »Danske huse i Sydslesvig«. Jane Bossen
tager her læserne med rundt til en række af
de bygninger, der danner rammen om en
eller flere former for dansk virke i landsde
len. Blandt disse bygninger er mange æl
dre, markante bygninger, f.eks. Paludanushuset i Frederiksstad fra 1637 og Amt
mandsgården i Rendsborg fra 1775. De er
erhvervet af Sydslesvigsk Forening i nyere
tid, men vidner om dansk restaureringsar
bejde på samme måde som de mange
bygninger, der er opført til deres formål,
vidner om det gennemgående høje niveau,
danske arkitekter har nået også ved nybyg
gerier i Sydslesvig. Alle disse bygninger
sætter, som Jane Bossen skriver, et dansk
præg på Sydslesvig som kulturlandskab og
er udadtil repræsentanter for dansk tanke
gang.
Iøvrigt præger Dansk Centralbiblioteks
udvidelse både denne artikel og årbogen
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iøvrigt, bl.a. med overskriften »Grænse
landshistorisk Begivenhed«. Det er nemlig
første gang, tyske myndigheder har betalt
halvdelen af omkostningerne ved et ny
byggeri af mindretallet. Bogens mange illu
strationer er med til at underbygge ind
trykket af det brede danske arbejde, der
udføres syd for grænsen.
hf

Roman fra Sydslesvig
Karin Johannsen-Bojsen: Regnbuelandet. Bind
1-2. 464 sider. Pris 200 kr.

Litteraturmængden om det danske min
dretal i Sydslesvig er overvældende, men
blandt de stakkevis af bøger, der gennem
årene er udgivet om emnet, er der kun få
skønlitterære imellem. Det forsøger Karin
Johannsen-Bojsen nu at råde bod på med
romanen »Regnbuelandet«, som kort før jul
blev udsendt på Hernov's forlag.
Handlingen udspiller sig i Flensborgs
jubilæumsår, 1984, hvor vi følger den dan
ske familie Brodersen gennem et par hekti
ske sommermåneder. Vi hører om kampen
for idealismen i mindretalsarbejdet, kon
flikter mellem generationerne, dansk/tyske
spændinger, miljø- og fredsbevægelser,
men først og fremmest om hovedpersonen
Elkes dilemma, da ungdomskæresten Vic
tor dukker op og griber voldsomt ind i
hendes følelsesliv.
»Regnbuelandet« er en gennemarbejdet
og velskrevet roman, som giver et realistisk
og nuanceret billede af Sydslesvig i dag.
Det er samtidig en modig bog, der går tæt
på mindretallet og ikke viger tilbage for en
til tider bedsk kritik. Men det er også en
fortælling om en engageret og veletableret
families problemer, når engagementet i det
store buldrende samfund får familielivet til
at ligne en tom skal.
»Regnbuelandet« tager store emner op,
og det er nok romanens største svaghed.
De mange spørgsmål og problemer, der
berøres, synes at rumme stof til flere roma
ner. Men det kan ikke skjule indtrykket af
en virkelig god bog, som varmt kan anbefa
les til alle, hvad enten man interesserer sig
for Sydslevig eller ej.
swa
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Museumsårbøger fra Ribe og Sønderjyl
lands Amter
Nordslesvigske Museer, 14. Tønder 1987. Red.
Flemming Roth. 103 s., ill. Pris: 75 kr. Ekspedi
tion: Haderslev Museum, Dalgade 7, 6100 Ha
derslev.

Mark og montre. Fra sydvestjyske museer 198687. 22.-23.drg. Red af Per Kristian Madsen m.fl.
195 s., ill. Pris: 50 kr. Ekspedition: Den antikvari
ske Samling, Overdammen 12, 6760 Ribe.

Museerne i Ribe og Sønderjyllands amter
udgiver, ligesom museerne i andre amter,
en fælles årbog for amtets museer, Her
bringes nyt om undersøgelser, som mu
seerne har foretaget i det forløbne år samt
mere eller mindre udførlige beretninger fra
de enkelte museer. I det følgende skal
fremdrages en række artikler i de to årbøger
af almen og lokalhistorisk interesse.
Årbogen fra de nordslesvigske museer
rummer bl.a. en interessant artikel om
»Åbenråegnens sømandskoner«. Den er
det foreløbige resultat af et forskningspro
jekt, der forsøger at anskue Aabenraa Mu
seums »mandsdominerede« søfartsafde
ling fra en lidt anden synsvinkel, nemlig
kvindernes. Projektet ønsker at nå til en
forståelse af forholdet mellem kvindernes
livsforløb og mændenes erhverv, søfarten.
Undersøgelsen bygger bl.a. på en række
interviews, således at især forholdene i
dette århundrede belyses, men også ældre,
mere spredt materiale er fremdraget og vil
blive bearbejdet. Flere resultater kan altså
forventes.
Og så er et nyt og spændende museums
initiativ blevet taget omkring Cathrinesminde Teglværk, hvor mange gode kræfter
er gået sammen om at skabe noget, der kan
blive til både et sønderjysk teglværks- og
industrimuseum og til et samlingssted for
lokalbefolkningen samtidig med at stedets
rekreative muligheder udnyttes. Det ser
meget lovende ud - et anderledes museum
end det man er vant til, tegner sig.
Af en helt anden karakter end de her to
nævnte »rapporter« er H. P. Jensens lille
studie i en episode af den kendte storbonde
og nationale fører, H. A. Krügers liv: hans
arrestation den 28. marts 1864 og efterføl
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gende fængsling. Sønnens beretning her
om fra 1913 fremdrages, kommenteres og er
med til at føje endnu en brik til billedet af
den stoute bonde, der kom til at tegne
billedet af de dansksindede nordslesvigere
i årene efter 1864.
I Mark og montre dominerer det arkæo
logiske og bygningshistoriske stof. Stig Jen
sen beretter om en udgravning af gårde fra
vikingetiden ved GI. Hviding og Vilslev
ved Kongeåren. Især fundet fra Hviding er
spændende. Gården var beliggende tæt
ved Hviding kirke, og fundet rejser spørgs
målet, om der måske er en sammenhæng
mellem denne rige vikingetidsgård og det
senere kirkebyggeri på dette sted - en
spændende teori, der venter på nye fund
og nye undersøgelser.
1 flere mindre artikler gennemgås under
søgelser og resultater omkring et middelal
derhus i Ribe, som pludselig dukkede frem,
da et hus på Overdammen skulle ombyg
ges. Det viste sig at gemme velbevaret
bindingsværk fra omkring 1490 og blev
hermed pludselig det ældste, stående bin
dingsværkshus i Ribe, ja måske i Danmark
og dermed uhyre vigtigt for vores viden
om bindingsværkskonstruktionernes ud
vikling. Det er virkelig spændende læsning
at følge, hvorledes et hold af eksperter i
bogstaveligste forstand lag for lag afdæk
ker husets historie og konstruktion.
Årbogen rummer også en grundig rede
gørelse for en af Europas længste stations
bygninger, Vedsted-Hviding jernbanesta
tion - ca. 200 m lang - i dag en del af
Psykiatrisk Hospital i Hviding, men før
1920 fælles dansk-tysk grænsebanegård.
Artiklen er - ligesom hele årsskriftet - rigt
illustreret og giver et godt og levende
indtryk af livet på denne store banegård,
hvis danske del iøvrigt blev bygget af C. E
Tietgen!
Også en artikel om Ribe-egnens andels
mejerier og 1930rnes økonomiske krise be
rører sønderjyske forhold, så Mark og
Montre fortjener at blive læst også på
denne side af grænsen til »det gamle
land«.
hf
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Bagsiden
om
forsiden

Dronning Thyre og Danevirkesagnet

Sagnet om dronning Thyre som Danevirkes bygherre illustreres af billedet side 37,
der er udført af Lorenz Frölich i 1855, og
hvoraf et udsnit ses på forsiden. Det viser
den endnu i 1800-årene udbredte forestil
ling om den initiativrige dronning, der
iværksatte det store værk at hegne det
danske rige, hvor leddet var af lave. Hen
des tilnavn, som står på den ene af Jellingstenene, var Danmarkarbot, senere afslebet
til Danebod. Tidligere mente man, at det
betød den, der bød riget, sætter det i stand,
men det betyder nok Danmarks pryd.
Thyre er som nævnt blevet frakendt
æren som den, der byggede Danevirke,
men hvordan er denne forestilling om
hendes indsats overhovedet opstået?
Dronning Thyre er hovedperson i en
række sagn optegnet i Danmark og på
Island omkring 1200-årene. Saxo fortæller
således, at da Thyre »bar Mands Mod i
Kvindedragt, udfriede hun også Skaane fra
Sveriges Vælde og fra den tyngende Skat,
de skyldte. Saalunde drev hun Fjenden
bort, hist ved (at bygge) Vold og Virke, her
med Vaaben, og hegnede lige trygt og fast
alle Landets Ydergrænser.« En noget mere
udførlig skildring findes hos Sven Aggesøn. Han gengiver et sagn om Thyre som
initiativtager til Danevirke og skildrer
voldbyggeriet - det er herfra det klassiske
sagn er udviklet.
De forskellige sagn om Thyre er blevet til
over en periode af omkring halvanden hund
rede år, de rummer indbyrdes modstri
dende oplysninger og er ikke brugbare som
historiske kilder til Danevirkes bygnings
historie. Derimod giver sagnene en indta
gende karaktertegning af den første kvinde
af kød og blod i Danmarkshistorien. Fælles
for alle sagnene er, at Thyre er en stærk,
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Tegning fra 1854 af den lille Jellingesten. Runeindskrif
ten lyder: Gortn konge gjorde dette kumi over Thyre, sin
kone, Danmarks bod. Teksten læses nedefra og op,
begyndende til venstre. De sidste to ord loan være et
tilnavn til Gorm og ikke til Thyre!

snild og dygtig kvinde med en evne til at
begejstre og igangsætte sine omgivelser. At
hun har været en kvinde af usædvanlig
støbning, herom vidner også de mindes
mærker, der er rejst i Jelling over hende.
Her er en høj med den omtalte mindesten,
rejst af hendes ægtefælle Gorm, og på den
store Jellingsten har sønnen Harald medta
get sin mors navn mellem sin fars og sit
eget. Dette kan tolkes som politisk klog
skab og vidnesbyrd om den folkeyndest,
som endnu mange år efter hendes død var
knyttet til hendes navn.
Sagnene om Thyre Danebod giver ikke
en korrekt skildring af Danevirkes tilblivel
se - dette er forlængst fastslået og ofte
gentaget. Men derfor kan de godt give os et
rigtigt billede af Thyres stærke karakter,
initiativrige virksomhed og folkeyndest.
ia

Litt.: Henrik Ussing: Sagnene om Thyre Dane
bod (1928)
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