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

r-.Ä- • st

MÅNEDSSKRIFT

Sønderjysk
Månedsskrift
Udgivet af
Historisk
Samfund
for Sønderjylland

(-------------------I dette nummer:
\___ _ __________

Da Haderslev var ung................................................

67

Middelalderarkæologen Lennart S. Madsen fra Haders
lev Museum gør status over resultaterne af museets
jubilæumsudgravninger i Haderslev i 1987.

Et syskrin og en tegning ...........................................

72

J. Slettebo fra Museet på Sønderborg Slot fortæller om to
af museets gaver fra 1987. De har begge noget med
sønderjysk kunsthistorie at gøre.

Socialisten fra Bredebro Paul Johannsen Geleffs barndom og baggrund...........
Abonnementspris
110 kr. årligt
incl. moms
og forsendelse.
Enkeltnumre koster
15 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

66

76

Jens H. Nielsen, Mjolden, har studeret Paul Geleffs
barndom og baggrund og bringer nye oplysninger om en
af det danske socialdemokratis pionerer.

Apropos - Knivsbjerg.
Rigskanslerens lange rejse .........................................

81

Med udgangspunkt i sin artikel om Knivsbierg i måneds
skriftets januar-nummer fortæller Inge Adriansen, Søn
derborg, om hvad der skete med Bismarck-statuen efter
192Û.

Da mund- og klovsygen hærgede vort land ...............

85

Laurids Stigsen, Skærbæk, var forpagter på gården
Bjørnkær ved Skærbæk i 1920'erne og fortæller her om
sine oplevelser og erfaringer med mund- og klovsygen,
som langt op imod vor tid var en frygtet sygdom.

Gamle kommandørsten på Rømø
- i anledning af en bog................................................

89

Birgitte Kragh Rasmussen, Aabenraa, omtaler en spæn
dende bog om de mange velbevarede kommandørsten
på Rømø kirkegård og knytter nogle kommentarer til
togen og stenenes kulturhistoriske oetydning.

Bognyt .......................................................................

91

- med omtale af fire vidt forskellige bøger.

Det sker - på de nordslesvigske museer......................

92

Udstillinger på museerne i marts og april, som også er
forårsrengøringens tid. Helle Denckert fortæller om,
hvordan det foregik »i gamle dage«.

Bagsiden om forsiden: Rømø kirke .

96

Steen W. Andersen, Haderslev, fortæller om Rømø kirke
og dens særpræg, som hænger sammen med øens fortid
som søfartsø.
Forsidebilledet viser Rømø kirke set fra nordøst. På bagsiden fortælles
om kirken, og inde i bladet fortælles nærmere om en ny bog om de flotte
kommandørsten, som gør kirkegården til noget helt særligt. Fot. A.
Martinsen, Højer, i Historiske Samlinger, Aabenraa.

SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 3-89

Slotsgade set imod øst med Slotsgrunden nr. 7 for enden afgaden. Det var i dette område, den gamle borg
Haderslevhus lå i middelalderen. Store Klingbjerg går ned til højre. Parallelt med den løb formodentlig
en af borgens voldgrave. Fot. Hugo Matthiesen 1920. Nationalmuseet.

Da Haderslev var ung
Af LENNART S. MADSEN
Mens Haderslev forbereder sig til 700-års
jubilæet i 1992, snuser byens museum rundt
i haver, i opgravede gader og på byggegrunde i
etforsøg på at finde ud af, hvordan det ældste
Haderslev egentlig så ud. Lederen af undersø
gelserne, Lennart S. Madsen fra Haderslev
Museum, fortæller her om nogle af resulta
terne.

Igennem de senere år har studiet af de
mange middelalderlige danske køb
stæder ændret karakter. Fra ældre tid
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 3-89

foreligger der om mange byer mono
grafier, der beskriver den enkelte bys
historie uden i nævneværdig grad at
inddrage det arkæologiske kildemate
riale i konklusionerne. Egentlige mål
rettede arkæologiske udgravninger i
vore middelalderlige byers kulturlag
har først i større målestok fundet sted
igennem de sidste 20-30 år. Disse man
ge udgravninger, foranlediget dels af et
statsligt forskningsprojekt - »Middel
alderbyen« og dels af de mange bygge-
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rier og nedrivninger, der i de senere år
har ændret vore byers udseende, har
medført, at man idag er nået betydeligt
nærmere en samlet forståelse af byer
nes opståen og udvikling igennem
middelalderen.
Selv om man på denne baggrund har
kunnet opstille nogle fællesnævnere
for danske byer, så har en af hovedkon
klusionerne været, at hver bys topo
grafiske udvikling, dens udseende og
årsagen til dens beliggenhed er forskel
lig. Dette betyder, at det ikke umiddel
bart er muligt at sammenligne en by
med en anden, uden at der først er
skaffet et nogenlunde solidt og velunderbygget billede af den enkelte bys
udvikling igennem middelalderen.
Vort billede af det ældste Haderslev
er i høj grad meget sammenstykket og
usikkert, byggende på nogle skriftlige
kilder, Braunius bekendte prospekt af
byen fra 1585, samt enkelte tilfældige
udgravninger foretaget i løbet af dette
århundrede. I erkendelse heraf beslut
tede Haderslev Museum at fejre sit
100-års jubilæum i 1987 med en række
mindre arkæologiske undersøgelser i
den middelalderlige bykærne i håbet
om herigennem at skaffe nogle flere
brikker til det puslespil, der nødven
digvis må lægges, før Haderslevs tid
ligste historie kan skrives. Der blev
opstillet nogle spørgsmål, som det ville
være ønskeligt at få besvaret, og på
baggrund heraf blev der udvalgt en
række steder, hvor det var muligt at
»komme i jorden«. Da undersøgelserne
foregik samtidigt med Haderslev kom
munes store omlægning af Torvet og
Bispegade/Apotekergade lykkedes det
at inddrage iagttagelser herfra i projek
tet.
Der skal på dette sted lyde en tak fra
Museet til de lodsejere der velvilligt
stillede haver og græsplæner til rådig
hed, til Haderslev kommune og ikke
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mindst til firmaet Ove Arkil og dets
medarbejdere, der udførte gågadeom
lægningen og indimellem måtte udvise
stor tålmodighed.

Haderslevhus
Siden 1926, da Achelis udgav første del
af sit værk om Haderslevs historie, har
man vidst, at den middelalderlige borg
Haderslevhus, som Hertug Hans den
Ældre nedrev i 1560-erne, skal søges i
Slotsgadekvarteret. Gennem Henrik
Fangels arkivstudier og en udgrav
ning, Haderslev Museum foretog i 1985
bag grundene Slotsgade 16-24 var pla
ceringen efterhånden blevet indsnæv
ret til den østlige del af Slotsgade.
Udgravningen viste nemlig, at der ved
Slotsgade 16-18 havde været en meget
bred og dyb, nord-syd gående grav,
løbende langs med Store Klingbjerg.
Denne grav må have adskilt borgen fra
byen. Slotsgade 20 og 22 lå på fast
grund, en slags forborg, hvorimod hu
sene nr. 24 og 26 igen ligger placeret
ovenpå en nu tilfyldt bred og dyb grav.
Meget tydede således på, at selve ho
vedborgen måtte befinde sig længst
mod øst i Slotsgade, omkring den
plads, der i dag meget betegnende
netop hedder »Slotsgrunden«. Her
blev der gravet otte mindre huller
forskellige steder på grundene Slots
grunden 6 og 7, for om muligt at finde
fysiske rester efter Haderslevhus.
Desværre fandtes der ikke spor, der
entydigt kan sættes i forbindelse med
borgen, men to grøfter rummede i
fylden genstande fra anden halvdel af
1500-tallet, og der kan her muligvis
være tale om fundamentsgrøfter fra
bygninger med tilknytning til borgen.
Den vigtigste iagtagelse var nok, at
terrænet, hvor husene Slotsgrunden
6-7 er beliggende, oprindeligt har skrå
net meget kraftigere ned mod Jomfru
stien end idag, således at der her har
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 3-89

Et kig ned i kulturlagene under brolægningen bag Slotsgrunden nr. 7. - Byarkæologien må ofte stille sig
tilfreds med bittesmå huller. Fot. Haderslev Museum.

været tale om et regulært plateau,
liggende højt over Jomfrustien og Naffet - en helt naturlig placering for en
borg.
Skal der i dag drages en konklusion,
må det være, at den middelalderlige
borg Haderslevhus lå nøjagtigt hvor
ejendommen Slotsgrunden 7 ligger, og
at stort set alle fysiske spor efter bor
gen er borte.
Havnen
En af forudsætningerne for Haderslevs
eksistens i middelalderen var havnen,
- muligheden for at sejle varer langt
ind i Jyllands midte. I to af de ældste
kilder, der overhovedet omtaler Ha
derslev, kaldes byen da også for »hav
nen Haderslev«. I 1987 åbnede der sig
mulighed for, at lave en grøft fra Bad
stuegade mod syd til Møllestrømmen.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 3-89

Boreprøver havde vist, at hele dette
område bestod af 5-8 meter fyld, altså
sandsynligvis et tilfyldt havnebassin. I
udgravningen fandtes da også rester af
den ældste havnekaj, beliggende et par
meter syd for den nuværende Badstue
gade. Den bestod af to parallelle risflet
ninger, stabiliseret af kraftige nedbankede pæle og med et foranliggende
vandret stykke tømmer, der muligvis
har fungeret som bolværk. De mange
meter fyld, samt det højtstående
grundvand forhindrede desværre en
fuldstændig blotlægning af kajanlæg
get, der må opfattes som byens ældste,
stammende fra 12-1300 årene.
Et par nye kloaknedgravninger på
Møllepladsen gav iøvrigt den interes
sante oplysning, at denne plads synes
etableret på mosejord i 1300-tallet,
hvilket taler for, at Møllestrømmen op-
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w
På modsatte side:
Moderne bykort over Haderslevs centrale bydel
med de i teksten omtalte lokaliteter og udgravnin
ger markeret:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Haderslevhus.
Voldgrav mellem borg og forborg.
Voldgrav mellem byen og borgen.
Byens ældste kajanlæg.
Byens ældste brønd.
Vådområde i Bispegade.
Rest af en kannikkegård.
Grav mellem byen og klosteret.
Middelalderlige udsmidslag.

Det middelalderlige kajanlæg i Badstuegade un
der opmåling. Fot. Haderslev Museum.

rindelig gik helt op til Høj- og Lavga
des udløb i Møllepladsen, men i 1300tallet er blevet kraftigt indsnævret,
sandsynligvis i forbindelse med eta
bleringen af Slotsvandmøllen.
Toruet
Selve omlægningen af Torvets belæg
ning gav som vigtigste resultat den
oplysning, at torvepladsen oprindeligt
har været en del højere end den frem
træder idag. Alle de kulturlag, der bur
de være afsat på en plads, der har været
central i byen siden 1200-tallet, mang
lede helt og er altså på et tidspunkt
blevet afgravet. Sandsynligvis er dette
sket engang i forrige århundrede. Der
fandtes på Torvet kun spor efter funda
mentet til statuen af kejser Wilhelm 1.,
der blev fjernet i 1920, samt spor efter
byens ældste fælles brønd. Det drejede
sig om en bred, kegleformet nedgrav70

ning, hvor der i fylden fandtes keramik
fra perioden omkring 1300. Det lykke
des ikke på grund af forskellige kloak
rør at komme ned til selve brønden,
men det kan slås fast, at den i hvert fald
har ligget mere end to meter under
nuværende gadeniveau.
Bispegade/Apotekergade
Det viste sig at være umådeligt van
skelligt at gøre iagttagelser i forbindel
se med omlægningen af gågaden. Utal
lige ældre nedgravninger af rør og
ledninger havde ødelagt de fleste mu
ligheder, men nogle få gevinster gav
det dog. Kirkegårdsmuren - vest for
Vor Frue - har oprindelig stået nogle
meter længere ude i gaden, hvilket
styrker den teori, at gaden i middelal
deren var en del bredere end den
fremtræder idag. Sandsynligvis strakte
den sig til midt under Apotekergades
vestlige husrække, flugtende med faca
den af ejendommen Bispegade 3. Tan
kevækkende er det også at konstatere,
at hele strækningen fra Smedegade til
Jomfrugang oprindelig har været et
vådområde, et vandløb eller en lille
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 3-89

mose, der først synes at være tilfyldt i
senmiddelalderen. Det foreløbig ube
svarede spørgsmål bliver da: Forløb
Bispegade oprindelig helt anderledes,
eller var der her en bro over sumpen?

Klosteret og Jomfrugang
Ifølge et mageskifte fra 1401 erhverve
de kannikkerne ved kollegiatkapitlet i
Haderslev hele området mellem gaden
»Klosteret« og Møllestrømmen til de
res private boliger. Spor efter disse er
aldrig fundet, men en mindre udgrav
ning afslørede sandsynligvis et lille
udsnit af en kannikkebolig bagerst på
grunden Klosteret nr. 9. Det drejede sig
om et udsnit af en munkestensmur lagt
i 1er samt et tildels bevaret lergulv. Det
var ikke muligt at udvide udgravnings
feltet, men fremtidige undersøgelser
vil forhåbentlig kunne afsløre, om der
her helt nede ved vandet har stået en af
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 3-89

de omtalte stenbygninger, som tilhørte
kirkens præster.
Af andre dokumenter fremgår det, at
der mellem byen og dominikanerklo
steret lå en vandførende og sejlbar
kanal, der fungerede som grænse mel
lem de to områder. Et udgravningsfelt
placeret tæt ved Jomfrugang, på grun
den Jomfrugang la leverede beviset.
Feltet viste sig at være placeret midt i
kanalen, hvis fyld tydeligvis bestod af
vandaflejrede lag. Det var desværre
ikke muligt at grave helt til bunds, men
boreprøver kunne afsløre, at bunden af
kanalen lå ikke mindre end 3 Vi meter
under det nuværende gadeniveau. En
lang grøft trukket fra Apotekergade l's
bagbygning og ned til Jomfrugang vi
ste endvidere, at forholdsvis tykke
middelalderlige udsmidslag her har
skabt den stejle skråning, der i dag
præger området. Oprindelig fandtes en
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Et syskrin
og en tegning
- omkring C. W Eckersberg
Af J. SLETTEBO

Herover fjernes der græstørv bag Jydske Tidendes
bygning på Klosteret. Under jordoverfladen gemte
sig rester af et hus, som måske har været bolig for
en af kannikkerne. - På billedet herunder er
fjernvarmerør under nedlægning på Torvet. Un
dergrunden i byen er meget ofte gennemrodet på
denne måde på kryds og tværs. De lyse områder er
uberørt undergrund. Fot. Haderslev Museum.

svag skråning ned imod vandløbet
under Jomfrugang med dominikaner
klosteret liggende på den anden side.
Konklusion
Jubilæumsgravningerne har som det
ses løst enkelte problemer i Haderslevs
middelalderlige topografi, Haderslevhus, havnen, kanalen under Jomfru
gang og muligvis kannikkeboligerne,
men der er, ikke overraskende, også
rejst en række nye spørgsmål, der ind
byder til nye arkæologiske undersøgel
ser i Haderslevs gamle bykerne.
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/ 1987 erhvervede Museet på Sønderborg
Slot to små kunstværker, der begge har
tilknytning til sønderjysk kunsthistorie,
selvom de næppe tidligere har været i Sønder
jylland. Det drejer sig om et syskrin og en
tegning. Lederen af Museet på Sønderborg
Slot, /. Slettebo fortæller her nærmere om
syskrinet og tegningens historie.
Syskrinet, der er 22 x 12,5 x 7,5 cm, er af
mahogny med smukke indlæg i træ af
anden farve. På låget ses en spinkel
konkylie og indvendig er indlagt et
hjul i hvert hjørne. Selve skrinet er
opdelt i mange små rum med plads til
trådruller, garner, fingerbøl og syred
skaber. Et meget elegant og fint udsty
ret lille skrin.
I lågets inderside er anbragt en lille,
oval akvarel, 8 x 11 cm stor, i en smal
mahogny-ramme. Den er udført af
Christoffer Wilhelm Eckersberg (født
1783 i Blåkrog ved Blans, død 1853 i
København). Den viser en lille familie i
en stue, forsamlet omkring et bord. På
den ene side sidder manden, der følger
interesseret med i konens sysler over
for, og hos ham står en dreng, optaget
af at læse. På bordets anden side sidder
hans kone, beskæftiget med at kniple
på et knipleskrin med rund valse. En
pige læner sig op ad hende og lægger
armen om hendes hals. Foran står en
flettet kurvevugge med et spædbarn.
En hyggelig, borgerlig familiescene
med far, mor og deres tre børn. Borger
præget understreges af klædedragten,
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 3-89

møblementet og antydningen af både
klaver og en reol med bøger i baggrun
den.
Med skrinet fulgte en seddel, hvorpå
der stod, at det var en gave fra Eckers
berg til fru kobberstikker O. O. Bagge,
født Karen Nielsen (1789-1856).
Eckersberg havde særdeles god
grund til at forære et så pænt skrin til
Karen Bagge. Han var, under sin ud
dannelse på Akademiet i København,
den l.juli 1810 blevet gift med Christi
ne Rebekka Hyssing, med hvem han
allerede i 1808 havde fået sønnen Er
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 3-89

ling. Kun tre dage efter at ægteskabet
var indgået, indledte han sin store
uddannelsesrejse, der varede i seks år.
Først i august 1816 vendte han tilbage
til København. Kort før, i maj, var hans
ægteskab blevet officielt ophævet.
Muligvis giftede Eckersberg sig med
Christine Rebekka Hyssing ud fra en
følelse af pligt og for at sikre hende en
lidt bedre tilværelse end det at være
ugift mor. Hans gode venner i Køben
havn var dog langtfra tilfredse med
dette ægteskab og det har han næppe
heller selv været. I alt fald tog J. F.
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Clemens og O. O. Bagge allerede i 1812
initiativ til at få ægteskabet ophævet,
og hverken de eller Eckersberg ønske
de derefter at overlade den lille søn i
moderens varetægt. I stedet blev det
Eckersbergs gode ven, den nygifte
Oluf Olufsen Baggge (1760-1836) og
hans kone Karen, som var godsejerdat
ter fra Straarup ved Kolding, der fik
Erling i pleje i resten af Eckersbergs
rejseår, fra sønnen var knap fire til han
var otte år. Under hele sin studieop
hold i udlandet, først i Paris, siden i
Rom, skrev Eckersberg hyppigt til Bag
ge, først og fremmest for at høre nyt om
sønnen.
I sine første breve fra Paris var Ec
kersberg endnu fuld af omsorg for sin
hustru og sikrede sig, at der gennem J.
E Clemens, der under alle hans seks år i
udlandet tog sig af hans pengesager,
også betaltes hjælp til hende og til
sønnen. I oktober 1811 ønskede han at
øge den hjælp, der gives til »min liden
Familie, da Tiderne er slette og min lille
Dreng vokser til«. I løbet af 1812 indløb
flere dårlige efterretninger om Christi
ne Hyssing, og Erling kom som nævnt i
Bagges varetægt. Eckersberg glædede
sig meget herover og i et brev, vistnok
fra jan.-febr. 1813 skriver han til Bagge:
»Også takker jeg dig, ædle Ven, og din
gode Kone, hvilken jeg beeder ret hjærteligen at hilse fra mig, for den ømme
Pleje og Omsorg, I beviiser min lille
Søn. Du tror aldrig, hvor godt det gjør
mig lykkelig, at han er i saa gode
Hænder og saavel forsørget, nu vil han
vel ogsaa faae en liden Legekammerat i
Din lille Elisa«.
Der er derfor intet mærkeligt i, at
Eckersberg skænkede et fint lille sy
skrin til sine gode venner og til sin søns
trofaste plejemor. Skrinet er nu, på
grund af motivet med den kniplende
kvinde, udstillet i museets store knip
lingsmontre.
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Den anden nyerhvervelse er en teg
ning af Jens P. Møller. Han var født 1783
i Fåborg, men kom som barn til Eckern
forde, hvor han voksede op, og hvorfra
han kom i malerlære i Slesvig. Efter
endt uddannelse rejste han til Køben
havn og begyndte på Akademiet i 1803,
samtidig med Eckersberg. De blev næ
re venner, selvom de ikke fulgtes ad op
gennem de enkelte klasser. Til deres
nære vennekreds hørte foruden O. O.
Bagge også sønderjyden C. D. Gebauer
og deres lille gruppe støttedes af den
nogen ældre kobberstikker J. F. Cle
mens. 11810 begav både C. W. Eckers
berg og J. P. Møller sig på store uden
landsrejser. Eckersberg rejste først.
Han forlod København den 3. juli og
ankom til Paris den 9. oktober. Her
fandt han sig et logi, men følte sig
iøvrigt noget ensom og fortabt. Det
hjalp, da J. P. Møller næsten to måneder
senere, efter at have rejst via Holland,
indfandt sig den 18. november. De
boede og arbejdede nu sammen. Det
fremgår af Eckersbergs dagbog, hvor
han nøje fører regnskab over de mange
gange, Møller har lagt ud, og over,
hvordan han betaler tilbage og af og til
bemærker, at de gør udflugt sammen
(»En behagelig Tuur med Müller i Bois
de Boulogne og St. Cloud, spiist i
Sevres«). Det ses også af et maleri fra
omegnen af Paris, udført af Møller, men
med personerne malet på af Eckers
berg og af en del tegninger, hvoraf et
par fra St. Cloud, hvor Møller har
dateret sin den 26. juni 1811, Eckers
berg sin dagen efter.
Da de havde været tre år i Paris,
besluttede de at forlade Frankrig, og nu
skiltes deres veje. Den 5. juni 1813
forlod Eckersberg Paris og rejste gen
nem Frankrig over Alperne til Rom for
at videreuddanne sig, især indenfor
historiemaleriet, den mest ansete gren
af malerkunsten. Møller, der ville speSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 3-89

cialisere sig som landskabsmaler, hvil
ket ikke regnedes for nær så fint, og
som malerikonservator, rejste samme
vej, men kun til Schweiz, hvor han blev
en kort tid, inden han vendte tilbage til
Danmark.
I Schweiz og på hjemvejen gennem
Alperne og Bayern tegnede han en del
landskabs- og bjergmotiver. Alene
blandt hans efterladte tusch-tegninger
var der 44 fra hjemrejsen gennem
Schweiz og Tyskland. Det er en sådan
tegning, museet nu har erhvervet. Det
forestiller en floddal med et lavt vand
fald til venstre og skovklædte skrånin
ger til begge sider. Hele baggrunden
domineredes af et højt bjergmassiv,
hvis øverste del rager over trægræn
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sen. På det flade land langs floden går
to unge mod højre, han med fuldt
læsset, høj flettet bærekurv på ryggen,
hun med en lille kurv på armen. Teg
ningen er forneden til højre signeret »I.
P. Møller, del. Novbr. 1813«.
De to venner var skiltes i juni. Ec
kersberg nåede frem til Rom den 3. juli,
men allerede undervejs havde han fra
Bologna skrevet brev til Møller i
Schweiz. Her opholdt J. P. Møller sig
flere måneder. De tidligste daterede
tegninger var fra Geneve den 20. juni,
og der findes tegninger fra Schweiz
frem til midten af juli. Efter nogle
måneder i de sydtyske bjergegne
vendte Møller i november hjem til
København, hvor han ægtede Anne
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Cathrine Haase fra Slesvig. Hende hav
de han kendt fra sin tidligste ungdom,
og også Eckersberg havde lært hende
at kende før deres udenlandsrejse. I
sine breve fra Rom til Møller sendte
han også hilsener til hende.

¥
Med disse to erhvervelser, syskrinet og
tegningen, har Museet på Sønderborg
Slot udbygget sin lille samling til illu
stration af C. W. Eckersberg, især af
hans yngre år og af hans sønderjyske
vennekreds. Til denne gruppe hører
også museets malerier og tegninger af
C. D. Gebauer, hvoraf nogle dyrestu
dier blev erhvervede i 1986. Desværre
går det ikke altid så heldigt som i disse
tilfælde, hvor museets økonomiske
muligheder slog til. Netop i 1987 mis
lykkedes et andet indkøb, der ville
have været centralt for museets kunst
afdeling. Det var to små, men meget
fine portrætter netop af sønderjyden
Eckersbergs nære venner, landskabs

maleren J. P. Møller og hans hustru
Anne Cathrine, malede af endnu en
sønderjyde, portrætmaleren C. A. Jen
sen. De havde passet meget fornemt
ind i museets samling, både på grund
af de to afbildede sønderjyder, på
grund af den sønderjyske maler, og
fordi museet udover værket af Eckers
berg og C. A. Jensen også ejer en
samling tegninger fra Treårskrigen af J.
P. Møllers søn Gustav. De to portrætter
var vurderet til 100-150.000 kroner,
men takket være meget generøse til
sagn fra en række fonde kunne museet
gå til auktionen med over 200.000 kro
ner, det største beløb, museet nogen
sinde har disponeret over. Alligevel
glippede det. De to små malerier kom
op på en pris af godt 300.000. Så nu må
museet og dets gæster i stedet for
glæde sig over de to mindre nyerhver
velser, der også hver for sig er vigtige
supplementer til museets smukke
samling fra dansk malerkunsts guldal
der.

Socialisten fra Bredebro
Paul Johannsen Geleffs barndom og baggrund
Af JENS H.NIELSEN
Pio og Geleff- disse to navne står indskrevet i
det danske socialdemokratis historie blandt
partiets første pionerer. Geleff var født i
Bredebro i Sønderjylland, og Jens H. Nielsen,
Mjolden, fremdrager her en række nye oplys
ninger om hans sønderjyske oprindelse og
opvækst.
Paul Johannsen Geleff fødtes i Brede
bro 1842 og døde i Italien 1928.1 »Dansk
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Biografisk Leksikon« fortælles, at fade
ren var kniplingskræmmer og hus
mand, og denne oplysning giver umid
delbart indtryk af, at barndomshjem
met havde en nogenlunde holden
standard, men virkeligheden var en
ganske anden.
Faderen, Johannes Jensen Geleff,
fødtes i Jels 1775 som søn af en mindre
gårdmand, Jens Jensen. Denne havde
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Paul Geleff (1842-2928). Portrættet med den
manende undertekst er fra 1870'erne, måske
optaget i 1876, da han blev folketingskandidat for
socialdemokratiet. Fot. i Arbejderbevægelsens Ar
kiv og Bibliotek, København.

taget navnet Geleff, praktisk nok, fordi
hans far og farfar også hed Jens Jensen.
Man har diskuteret, hvor navnet Geleff
kommer fra, men det er højst sandsyn
ligt et konstrueret familienavn, som
man har fundet frem til i samråd med
sognepræsten. På Jels-Oksenvad kan
ten opstod på den måde en lang række
familienavne, der er tyskklingende,
fordi man var påvirket af den nærlig
gende herrnhutiske brødremenighed i
Stepping (senere Christiansfeld).
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 3-89

Den unge Johannes Jensen Geleff
følger i slægtens spor og bliver land
mand. Han får i en række år plads som
tjenestekarl på gården Svanstrup ved
Bredebro, men forsøger sig på et tids
punkt som kniplingskræmmer og får
derved samlet sig en mindre kapital,
der imidlertid forsvinder ved krisen i
1813. Efter at have været soldat i syv år
under Napoleonskrigene vender han
på et tidspunkt tilbage til Brede sogn.
Om hans første ægteskab vides kun
lidt, men den 28. august 1824 gifter han
sig 2. gang i Brede med kniplepige Siile
Marie Styrk, der var 26 år yngre end
han. Aldersforskellen til trods blev det
et par, der gik fint i spænd sammen.
Begge var af middelhøjde og -drøjde.
Han havde mørkt krøllet hår, og hun
var rødmosset og havde rødligt hår.
Hendes holdning var lidt foroverbøjet
som hos mange kniplepiger. Begge
havde gået i skole, og begge havde lært
at læse og regne, og Johannes havde i
skolen også lært at skrive. Han var så
dygtig til det sidste, at han i skolen fik
lov til at skrive med pen og blæk.
Ægteparret Geleff fik bopæl i Brede
bro i et hus, som tilhørte købmand
Niels Mikkelsøn Lausten, og som inde
holdt fem lejligheder. Hver lejlighed
bestod af ét værelse med alkover og et
køkken, men i Geleffs, der lå i den
østlige ende af huset, var der to værel
ser. Derfor var huslejen der også en
rigsdaler højere pr. år end i de andre
lejligheder.
Johannes Geleff arbejdede som dag
lejer. Han var en dygtig arbejder og var
derfor sjældent arbejdsløs, Han var
især dygtig til at lægge stenbro og
sætte stengærder, men de fleste dagle
jerdage var naturligvis ved landbruget.
Daglønnen var kun lille, men indbefat
tede også kosten. Hjemme sad Sille
Marie ved knipleskrinet og supplerede
på den måde de små indtægter. Når

77

vinteren kom, slap daglejerarbejdet op.
Bortset fra tærskning og brændekløv
ning var der intet at få. Men Johannes
Geleff gik så i gang med husflidsarbej
der som drejning, fletning af måtter og
kurve af langhalm og børstebinding.
Der var derfor altid aktivitet i det hjem,
hvor Paul Johannes Geleff så dagens
lys den 6. januar 1842. Han døbtes den
12. januar, og blandt fadderne var den
unge kniplingshandler Johann An
dreas Högberg Wulff fra Brede.
I den lille lavloftede stue med de små
blyindfattede ruder har Sille Marie
spændt vogtet på den lille Pauls trivsel
og sundhed. Børnedødeligheden var
stor, især i daglejerfamilier, og Siile
Marie vidste det af smertelig erfaring.
Hun og Johannnes fik ialt ti børn,
hvoraf de syv døde som små. Denne
alvorlige realitet satte også sit præg på
hverdagen. Siile Marie læste således
hver morgen en salme, før hun gik i
gang med knipleriet, og om søndagen
var hun og Johannes flittige kirkegæn
gere.
I Paul Geleffs drengeår led de to små
landsbyer Brede og Bredebro af vokse
værk. Det var de mange aktiviteter, der
blev iværksat af den succesrige knip
lingshandler og fabrikant Jens Wulff
med sønner, der var årsag til dette, I
begyndelsen af 1840'erne havde de
oprettet en fabrik, et bomuldsvæveri,
som fra starten havde 7 vævestole og
12 ansatte. I 1846 fik fabrikken en ny
bygning og udvidede samtidig til 41
vævestole, og i 1850 er antallet af ansat
te oppe på 80 personer. Med andre ord
var der tale om et industrieventyr, hvis
man skal vurdere det ud fra datidens
målestok.
Fabrikken beskæftigede ikke blot
folk fra Brede sogn, men trak også
vævere til sig fra andre dele af landet
og fra Holsten. Boligbyggeriet kunne
ikke holde trit med denne udvikling,
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og det bevirkede, at de i forvejen små
huse med flere familier blev indrettet
til at rumme yderligere en eller to
husstande. På den tid var det alminde
ligste, at de mindste huse rummede
flest beboere, og undertiden oplevede
man, at fattigvæsenet nægtede at støt
te en husinderste med almisse med
den begrundelse, at han kunne leje
noget af sin egen bolig ud.
Også det Geleff'ske hjem fik den
lokale boligmangel at mærke. Ved
folketællingen i 1840, var der som
ovenfor nævnt fem lejligheder i huset,
men ved tællingen i 1845 er der otte
husstande i det samme hus. Sandsyn
ligvis er denne udvidelse sket på be
kostning af familien Geleffs andet væ
relse, som de måtte afgive til oprettelse
afen ny lejlighed. Desuden må to af de
andre lejligheder i huset være blevet
delt. Der er blevet trangt med plads.
Det samme kan man se, er sket med
andre huse i Brede og Bredebro.
Under et kongebesøg i Brede 1847,
hvor Christian 8. med gemalinde og
følge besøgte kniplingshandler Jens
Wulff, efter at denne var blevet hædret
med fortjenstmedaljen i guld, overrak
tes en klage til kongen, hvori man
besværer sig over, at de mange vævere,
der kommer til byen for at arbejde på
fabrikken, bevirker, at der bliver bolig
mangel med stigninger i huslejen til
følge. Klagen blev overrakt kongen af
tømrer Peter Bundesen, der selv havde
bopæl i et hus med fire husstande. I sin
dagbog nedvurderer kniplingshandler
Wulff denne begivenhed ved at kalde
overrækkeren af klagen, Peter Bunde
sen, for tosset og ondskabsfuld, og i
øvrigt trøster Wulff sig med, at kongen
vil glæde sig mere over boligmangel
end over tomme huse. Men byens
daglejere, vævere og håndværkere har
næppe delt denne glæde, med mindre
de selv har været husejere. De trange
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Paul Geleff (i midten) fejres og interviewes i New York omkring 1920, antagelig i forbindelse med sin
hjemrejse til Danmark, som skete på foranledning af det danske socialdemokrati. Fot. i Arbejderbevægel
sens Arkiv og Bibliotek.

boligforhold, der har været ramme om
Paul Geleffs barndom, har også bevir
ket, at den lille Paul har haft let ved at
finde legekammerater, idet fire af de
familier, der beboede huset, havde
børn, der var jævnaldrende med ham.
Han har sikkert også ofte taget turen
over til nabobyen Brede, hvor hans to
morbrødre Johannes og Jacob Styrk
boede i et hus, hvor de levede ugifte.
De var begge uddannede skræddere.
En tredie morbroder Paul Hansen
Styrk, var degn og lærer i Holsten.
Paul Geleff har ikke haft nogen lang
skolevej, idet skolen kun lå godt 100
meter fra hjemmet, lige ved siden af
kirkegården. Paul fik sin første skole
gang hos den gamle degn, lærer og
dannebrogsmand Thomas Petersen,
der var respekteret både som lærer og
menneske. Med strenghed og alvor
lærte han omhyggeligt sine elever at
læse, skrive og regne. Men da børnetal
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 3-89

let var på 80-90 elever, var det begræn
set, hvor megen tid han kunne ofre på
den enkelte elev. Hos ham gik Paul de
første fire-fem år af sin skoletid.
Efter faderens død kom Paul i pleje
hos storebroderen. Peter Jensen Gelef£
der kort tid forinden havde giftet sig og
samtidig fået lærerembede i Angel. Her
hos broderen fik Paul Geleff ikke blot
pleje, men også skolegang og forbere
delse til en læreruddannelse. Peter Jen
sen Geleff var selv en dygtig lærer, der
senere fik embede på Fyn (1861-99). I
1896 udnævntes han til dannebrogs
mand, og han døde på Frederiksberg i
1912, 85 år gammel. Paul Geleff har
således i storebroderen haft et godt
forbillede, og i 1864 tog han lærereksa
men i København og begyndte deref
ter sin lærergerning på Fyn, hvor han
sideløbende blev medarbejder på
»Fyns Avis«. Journalistikken fik så
stærkt tag i ham, at han opgav lærer-
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fra ca. 70 til ca. 650 medlemmer. I
Randers fik Geleff ca. 100 nye medlem
mer, og i Ålborg blev det til ca. 350
medlemmer. Tallene stammer fra poli
tispionen »lærer Kornerup«, der fulgte
Geleff på rejsen.
I 1873 blev Geleff idømt tre års for
bedringshusarbejde på grund af sin
socialistiskeo virksomhed, men blev løs
ladt i 1875. Året efter blev han opstillet
til folketinget for socialdemokratiet,
men blev ikke valgt. 11877 udvandrede
han sammen med Louis Pio til Ameri
ka. De var blevet bestukket af politiet
til denne emigration. I 43 år opholdt
Geleff sig i USA, hvor han også arbejde
de med blad- og bogudgivelser, men i
1920 foranledigede Socialdemokratiet,
at han blev hentet hjem til Danmark,
hvor han levede sine sidste år som
pensionist i Nyborg.
*
Geleffs grav på Capri. Det cr betegnende for hans
liv, at han døde i udlandet. Fot. i Arbejderbevægel
sens Arkiv og Bibliotek.

gerningen, og i de følgende år ydede
han en beundringsværdig arbejdsind
sats som skribent og udgiver.
Fra 1867 blev han bogtrykker og
udgav bladet »Heimdal« i Ribe. Bladet
fornærmede preusserne og blev derfor
forbudt i Slesvig. 11869 udgav Geleff et
nyt »Heimdal« i København, Fra 1870
desuden »Roskilde Dagblad« og fra
1871 »Nordiske Skoleblade«
På den tid kom Geleff i kontakt med
Louis Pio og dermed med arbejderbe
vægelsen, hvor han blev en dygtig og
slagkraftig agitator, og hvor han blev
den, der lagde grundstenen til socialis
men i den danske provins. Hans agita
toriske evner kom rigtig for dagen
under en rejse i efteråret 1871, hvor han
blandt andet besøgte Århus. Her for
øgedes medlemstallet i Internationale
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Når man vil forsøge at finde motivatio
nen for Paul Geleffs idealistiske virke
som bannerfører for socialismen, kan
man fristes til den antagelse, at barn
dommen i Bredebro må have været
medvirkende. Her havde han oplevet,
at overklassen repræsenteret af blandt
andet Jens Wulff og familie opnåede
alle tilværelsens goder samt kongelig
gunst og nåde, mens på den anden side
af samfundsspektret de fattige dagleje
re trods et livslangt slid og slæb for det
daglige brød til sidst måtte dø på
fattiggården.
Kilder
Brede sogns præstearkiv.
Lø herreds skøde- og pantefogedprotokol.
Folketællingslisterne 1840 og 1845.
Jens Engberg: Til arbejdet liv eller død.
P. Kr. Iversen: Kniplingskræmmer Jens
Wulffs dagbog.
H. F. Petersen (udg.): Lærer Peter Jensen
Geleffs optegnelser, i Sønderjysk Måneds
skrift 1967, s.33ff.
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Bismarck-statuen på sin plads på Aschberg i Hüttener Berge skuende imod nord over det smukt
kuperede landskab. Postkort i Historiske Samlingen Aabenraa. Herunder et udsnit af kort i 1:200.000.
Aschberg ligger ved landevejen til Egernførde tæt ved afkørslen »Owschlag« på motorvejen
Flensborg-Ham borg.

Apropos
- Knivsbjerg
Rigskanslerens lange rejse
Af INGE ADRIANSEN
Den syv meter høje statue af Bismarck var
det centrale punkt i det store tårn på Knivs
bjerg. Men som omtalt i januar-nummeret af
Sønderjysk Månedsskrift blev statuen allere
de i 1919 fjernet fra tårnet og sendt syd på af
frygt for overgreb mod det tyske nationalmo
nument, hvis Nordslesvig blev dansk. Inge
Adriansen, Sønderborg, fortæller her om
statuens videre skæbne.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 3-89

Initiativtagere til fjernelsen af statuen
var medlemmer i Knivsbjergselskabet,
bl.a. Hans og Jacob Bendixen og Jürgen
Bruhn. De fik med en del besvær rigs
kansleren skåret fri af tårnet, lagt på to
hestetrukne vogne og bragt til Aaben
raa, hvor han blev henlagt i et pakhus,
tilhørende firmaet Cimbria. Her havde
byens borgere lejlighed til at bese sta81

Satirisk postkort fra 1919, udgivet af postkortfabrikant C. C. Biehl, Gråsten. Postkortet gengiver en
tegning af Joh. Lyck, der skal illustrere enden på det preussiske herredømme i Nordslesvig. Bismarcks
afhuggede hovedefra statuen på Knivsbjerg i baggrunden er på vej sydpå. På vognen en sørgmodig tysk
gendarm med grænsepælene fra Kongeå-grænsen, som nu må flyttes med - måske til Ejderen ved
Rendsborg? Historiske Samlinger, Aabenraa.

tuen på nært hold, og kejsertro perso
ner kunne tage afsked med kansleren,
før han efter nogle dage blev sendt
med jernbane til Rendsborg. Under
rejsen var statuen ledsaget af et par af
byens fremtrædende hjemmetyskere,
Hans Schlaikier og Jacob Bendixen, der
begge var skibskaptajner. Studenter fra
Kiel var i al hemmelighed kommet til
Aabenraa for at bistå med det tunge og
uhåndterlige rejsegods, som helst skul
le afsendes uden opmærksomhed, da
man frygtede overgreb.
Velankommen til Rendsborg kom
der vanskeligheder. Der var i hele byen
intet egnet sted til opstilling af kansle
ren, og i første omgang måtte man
derfor henlægge statuen i en hal på
kvægtorvet. Under togturen havde
man i øvrigt måtte skille Bismarck af
med hovedet, da den bestilte person
vogn ikke var 7 m lang. Trods denne
mangel lå statuen nu godt og sikkert
under hø i kvægtorvshallen og vente
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de på en passende plads. Amtsrådet
bevilligede Knivsbjerg-selskabet de
godt 5000 mark, transporten havde
beløbet sig til.
Men 2. juledag 1919 kom Bismarck til
at svæve i fare, der var lige så truende
som de frygtede danske overgreb. Der
udbrød ild på kvægtorvet, forårsaget af
et kakkelovnsrør, der var for tæt på
kanslerens hødække. Det lykkedes at få
selve statuen ud, før den havde taget
skade, men hovedet blev udsat for så
stor varme, at kobberet helt ændrede
farve. Det var der dog råd for. Familien
J. P. Bendixen, der stammede fra Nord
slesvig, tog hovedet i sin varetægt og
ved daglig gennem lang tid at overhæl
de det med sildelage fik Bismarck atter
sin naturlige lød (patina) igen.
J. P. Bendixen var formand for
Rendsborg-afdelingen af »Verein hei
mattreuer Nordschleswiger«, og det
var en naturlig opgave for denne fore
ning at forsøge at finde et passende
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sted til statuen. Valget faldt på udsigts
punktet Aschberg mellem Rendsbog
og Eckernförde, og under den udtryk
kelige forudsætning, at denne plan
blev realiseret, blev ejendomsretten til
statuen overdraget af Knivsbjergsel
skabet i fællesskab til Rendsborgafde
lingen og hovedafdelingen af de »hjem
stavnstro«. Hovedafdelingen hørte til i
Kiel.
I tillid til at, statuens genrejsning var
nær forestående lod Bendixen nu Bis
marck overføre fra kvægtorvet i Rends
borg og til en staklade i umiddelbar
nærhed af Aschberg. Det blev dog
hurtigt klart, at en erhvervelse af
Aschberg-området og en genopstilling
af statuen ville overstige selskabets
økonomiske formåen.
Men i Weimar-republikken var ikke
alle borgere så begejstrede for minder
ne fra kejsertiden som Bendixen og
hans fæller. Derfor kunne der ikke ska
bes enighed om statuens opstilling, og
opholdet i stakladen blev flerårigt. Det
te havde ladens ejermand, Peter
Gosch, ikke forestillet sig, da han af
patriotisme havde stillet bygningen til
rådighed. Der er derfor ikke noget
forargeligt i, at han forsøgte at holde sig
skadesløs ved at opsætte et skilt om, at
der var Bismarck-besigtigelse forme
delst en Grosschen. Især om søndage
ne kom der mange vandrere, der un
drende så den lange hovedløse krop og
det smukt patinerede hoved.
På Aschberg blev der i begyndelsen
af 1920'erne indrettet sportsanlæg for
ungdommen, og kansleren havde såle
des mulighed for igen at indgå i den
kulturelle påvirkning af ungdommen.
Men opsætningen af statuen krævede
efter de flestes mening, at der blev
bygget et tårn, og det var en så beko
stelig affære, at det oversteg alles kræf
ter, både de hjemstavnstro og Aschberselskabets. Imidlertid dukkede pludse
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lig et columbus-æg op: På udsigts
punktet Scheersberg i Angel var der i
1903 blevet opført et Bismarcks-monu
ment, et tårn men uden statue. Denne
monument-type var ret almindelig, da
det var en mere økonomisk overkom
melig løsning end både at bygge tårn
og erhverve statue, således som der
havde været offervilje til på Knivs
bjerg. I Scheersberg-selskabet fik man
nu den ide at ombygge tårnet, så det
kunne rumme statuen. Herved ville
kansleren (næsten) komme i sine rette
rammer igen. Det kom dog ikke til at gå
så let at få kansleren på plads.
En bitter strid brød nu ud mellem
Rendsborg og Kiel om ejendomsretten
til statuen, idet man i Rendsborg ikke
ville opgive tanken om at få statuen
genrejst på Aschberg. På et årsmøde i
foreningen af de hjemstavnstro beslut
tede man i 1928 - under protester fra
Rendsborg - at skænke Bismarck til
Scheersberg, og som forberedelse her
til blev statuen straks sendt til Kiel. I
Kiel blev den henlagt i en fabrikshal i
Herzog Friedrich-Strasse, og forman
den for Scheersberg, apoteker Tiedje i
Quern, fik telefonisk besked: »Man
könne sich den »Alten« holen, je früher,
desto besser«. Ved kanslerstatuens an
komst til Quern et par dage senere var
landsbyen smykket med flag, og ud fra
Bismarck- tårnet hang der bannere i de
slesvig-holstenske farver, selvom det
jo netop var Bismarck, der havde knust
drømmen om et selvstændigt SlesvigHolsten. Men man glædede sig for
tidligt i Angel. Den næste dag indløb
der ilbud til Scheersberg-selskabet om
straks samme dag at give møde hos
landråden i Flensborg og forklare det
formastelige initiativ. Apotekeren og
en af de lokale gårdmænd mødte op i
Flensborg og blev her belært om, at
genrejsningen af Bismarck var en sag af
så speciel politisk karakter, at den måt-
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te afgøres i Berlin. Både den finansielle
og den kunstneriske side måtte gran
skes nøjere, og dette kunne tage tid, og
mens dette skete, måtte Bismarck ikke
befinde sig på Scheeersberg.
Kansleren kom således atter på far
ten, men denne gang gik turen blot til
en ny ydmyg våning, et brændeskur i
en nærliggende skov. Her blev han i
knap to år, mens de høje myndigheder
i Berlin granskede sagen, og de to
selskaber for Aschberg og Scheersberg
forhandlede indbyrdes, og Rendsborg
folkene var en tur i retten for at få
ugyldiggjort beslutningen fra årsmø
det i 1928. Også Knivsbjerg-selskabet
blev involveret i striden, men retten
skønnede, at dette selskab havde mis
tet retten til at kræve betingelser ved
statuens bortgivelse opfyldt, når man
uden protester havde affundet sig
med, at statuen nu på 10. år befandt sig
i rammer, der for et nationalmonument
var helt uværdige.
Enden på alle disse trakasserier blev,
at Rendsborg-afdelingen af hjem
stavnstro nordslesvigere påtog sig selv
at skaffe midler til opstillingen af Bis
marck på Aschberg. Det blev et mere
beskedent og langt mindre imposant
monument end den oprindelige plan.
Der var ikke midler til en høj sokkel, så
for den nutidige iagttager er det en
ganske forunderlig fornemmelse at stå
på helt nær hold af statuen, der jo er
beregnet til at ses på lang afstand og
omgivet på de tre sider af et tårn. Med
nogen besvær blev hoved og krop atter
genforenet. Det sværeste spørgsmål
var nok at bestemme i hvilken retning,
Bismarck skulle se. Ikke overraskende
valgte man at lade kanslerens faste blik
skue mod nord.
Således har statuen fra Knivsbjerg
stået siden da og været vidne til store
folkefester især i 1930'erne, hvor der på
Aschberg blev afholdt fester under
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Nærbillede af »jernkansleren« på Aschberg. - Ved
en besigtigelse i efteråret 1988 konstateredes det, at
kansleren havde et stort hul i højre bronzestøvle.
Postkort i Historiske Samlinger, Aabenraa.

mottoet »Ein starkes Geschlecht zu
erziehen ist unser Ziel«. I efterkrigsåre
ne måtte kansleren opleve den tort, at
pietetsløse landsmænd stjal hans
sværd, og i 1967 bortrev en kraftig
storm hans hoved. Disse skader er dog
straks udbedret, dog med den lille
ændring, at blikkenslageren, som satte
hovedet på, gav sin egen politiske
tolkning ved denne lejlighed: »Ich ha
be den Kopf, so weit es ging, vom
Norden etwas nach Osten gedreht«.
Ingen har tilsyneladende protesteret
over denne ændring, der nok især kan
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 3-89

tages som udtryk for et harmonisk
forhold mellem dansk og tysk i græn
selandet.
Efterkrigsårene har også medført en
ændring i monumentets ejerforhold.
Ved en retslig afgørelse er det blevet
fastslået, at det igen er Knivsbjerg
selskabet i Nordslesvig, der er den
rette ejermand til Bismarck-statuen.
★
Således endte da rigskanslerens lange
rejse - det blev en odysse som i åremål
og besværligheder turde sammenlig
nes med Odysseus. Vanskelighederne
skyldes især, at nationale monumenter
ikke blot er vanlige kunstværker, men
de er tillige udtryk for politiske hensig
ter, dog undertiden forklædt i en alle
gorisk form. En ganske særlig skæbne
vil de nationale monumenter i et græn
seland altid blive udsat for. Herom
vidner ikke blot Bismarck fra Knivs

bjerg, men også Skamlingsbanke-støtten, Istedløven, Kejser Wilhelm-statuen i Haderslev og talrige andre knap
så markante monumenter. På interna
tionalt plan, først og fremmest i UNES
CO, beskæftiger man sig i disse år
meget med tilbageføring af kulturgods;
men når det kommmer til de aktuelle
sager hober vanskelighederne sig ofte
op. Hvem kunne forstille sig Bismarck
genrejst på Knivsbjerg eller kejseren
på Torvet i Haderslev? Derimod har vi
fra dansk side meget lettere ved at tale
om det indlysende rigtige i at få Isted
løven tilbage til den gamle kirkegård i
Flensborg.
Noter
Fremstillingen bygger især på Hans Peter
sen: Die Odyssee der Bismarckstatue auf
dem Aschberg, i: Jahrbuch Heimatge
meinschaft Eckernförde e. V årg. 46,1988, s.
11-20.

Da mund- og klovsygen hærgede
vort land
Af LAURIDS STIGSEN

Mund- og klovsyge er en meget smitsom
sygdom, der især angriber kreaturer og sjæld
nere svin. Sygdommen har medført store tab
for landmændene. Herom fortæller fhv gård
ejer Laurids Stigsen i Skærbæk.

De unge landmænd i dag kender hel
digvis ikke den væmmelige pest, der
kostede landbruget dyrt og gav kvæ
get skrækkelige lidelser. Siden 1951 har
vi ikke haft nogen egentlig epidemi her
i landet. Jeg fik ikke så lidt kendskab til
denne sygdom, idet vi havde den i
vores besætning fire gange i den tid, vi
havde landbrug. Derfor vil jeg prøve at
beskrive mund- og klovsygens forløb.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 3-89

I efteråret 1921 blev jeg bestyrer og
forpagter på gården Bjørnkær i Arrild
sogn. Allerede den følgende sommer
fik vi mund- og klovsyge blandt de
mange græskreaturer. Vi havde endnu
kun seks køer, idet kobesætningerne
ikke var så store dengang man havde
alsidigt landbrug med heste og køer,
svin og får samt fjerkræ. Vi prøvede at
holde køerne fri af græskvæget; men
det gik kun en månedstid, så havde
også de sygen. Vores dyrlæge konsta
terede klovsygen og anmeldte det til
politiet. Kredsdyrlægen overtog nu til
synet med dyrene. Han kom og gav
sine ordrer: Ingen måtte forlade går-
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Til venstre udsnit af Geodætisk Instituts kort i
1:200.000. Bjørnkær ligger øst for Skærbæk.
Gengivet med instituttets tilladelse (A.404/85).
Herunder et skilt, som blev sat op, når der var
konstateret mund- og klovsyge på en gård. Den
blev afspærret fra omverdenen.

Mund- og Klovesyge
Adgang forbudt
POLITIET

den, og posten måtte ikke komme ind.
Hunde skulle bindes og katte skulle
aflives eller spærres inde. Desuden
skulle der opsættes store skilte med
»Adgang forbudt, mund- og klovsyge«.
Et kar med stærk lysolvand skulle stå
parat, så vi kunne dyppe fodtøjet, hver
gang vi havde været ude hos dyrene.
Hvis vi ville have mælken til mejeriet,
skulle vi selv køre med den, og det
måtte først ske, når de andre mælke
vogne var kørt der fra. Vi kørte imidler
tid ikke til mejeriet, da der var 6 km.
Hvis vi ville bruge mælken til svinene,
skulle vi først koge den. Men vi havde
ikke tid at koge mælk, og vi hældte den
lige fra malkningen over i svinetruget.
Heldigvis fik svinene ikke sygen.
Selvom klovsygen ikke var særlig
ondartet i 1922, blev det alligevel en
dyr omgang for selskabet: Foruden
hver aktionærs syv kreaturer, havde de
i fællesskab købt 40 stude, som skulle
være færdige til august. De blev på
grund af sygdommen udsat i foder
forskellige steder og måtte græsse en
sommer mere. Vi fik foreskrevet, at vi
skulle rense stalden grundigt og fik
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udleveret en mængde lysol til dette
brug. Siden hen blev man klar over, at
dette ikke havde spor virkning mod
klovsyge-baciller. Man vidste ikke, at
der var forskellige typer baciller, der
kunne forårsage denne sygdom, og
folk averterede frejdigt: »En kælvekvie
til salg, har overstået klovsygen«. Efter
den almindelige opfattelse kunne krea
turer ikke få sygen igen. Men det var en
stor fejltagelse!
Det fik vi grundigt at føle allerede
næste år. Græskreaturerne kom fra for
skellige ejere og blev sendt med amts
banen fra Skodborg til Skærbæk. Det
var vist kun otte dage efter ankomsten,
at jeg så tegn på klovsygen. Dyrene
skulle have været synet af en dyrlæge,
før de kom på græs. Dette havde man
forsømt, hvorfor selskabet fik en bøde,
og så skulle en dyrlæge ud og syne dem
på grund af sygdomstegnene. Dyrlæ
gen kom, og vi gik ud for at se på
dyrene. De var imidlertid for langt ude
i græsmarken efter dyrlægens mening.
Da vi havde gået lidt og talt om jagt,
spurgte han om. hvor mange dyr der
var ialt. Jeg oplyste, at der var 184. Vi
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gik hjem, og der kom en regning på 92
kr. for besigtigelsen af de syge dyr.
Derpå begyndte samme omgang som
året før med afspærring og opsætning
af skilte omkring ejendommen. Det
viste sig snart, at sygen var mere ond
artet i 1923 end året før. Vore køer
havde kælvet om vinteren, og de skulle
alle malkes. Men i lang tid gav de
næsten ingen mælk. Vi fodrede dem
ved at proppe foderet langt ind i mun
den på dem, deres patter var som
svampe, og mælken kom ud mellem
fingrene på os. En ko blev sendt til
slagteriet, men vi fik næsten intet for
den. Der gik næsten et helt år, før vi
kunne få de andre køer med kalv igen.
Mange af græskreaturerne kunne ikke
æde i mange dage, fordi de havde store
vandblærer på tunge og læber. Des
uden fik mange af dem en mærkelig
øjensyge, og flere var en tid helt blinde.
De kunne nok finde til vandstederne,
men nogle af dem gik på hovedet i
kanalerne. Det var besværligt at få dem
op igen. En var kommet ud af fennen,
og vi måtte hente den et par kilometer
borte, og tre af græskreaturerne døde.

havde fået nye dyr andre steder fra,
eller om vi selv havde været udrejst.
Da dyrlægen havde indberettet til
politiet om vort tilfælde, fik vi en
mængde forskrifter og forbud, blandt
andet måtte vi denne gang ikke levere
mælk til mejeriet. Indtil vi igen fik
tilladelse, skulle vi notere vor daglige
kvanta mælk, så kunne vi få det erstat
tet. Køerne gav næsten ingen mælk de
første 14 dage. Jeg mener, vi var afspær
ret i seks uger ialt. Da jeg sendte listen
over mælkeydelsen ind, kom der kun
nogle få kroner for de første tre uger og
ingen penge for de sidste tre uger med
den højere mælkeydelse. Det hjalp
ikke, at jeg protesterede. Leveringen
var blevet frigivet efter tre uger; man
havde blot glemt at meddele mig det.
Det var i øvrigt almindeligt, at syg
dommen var værst ved de højest yden
de køer. En af vore bedste køer smed
kalven en måned for tidligt, og vi måtte
senere sælge koen for næsten intet.
Flere af ungdyrene var helt utrivelige
den efterfølgende vinter. Det blev os en
dyr omgang med mund- og klovsygen
i 1938, men det blev meget værre, da vi
igen fik epidemien 13 år senere.
*
Da vi i 1951 fik pesten til vor besæt
Der er nogle, der endnu tror, at 13 er et ning, kom den ikke bag på os, da den
uheldstal, og en kendsgerning er det længe havde raset rundt i landet. Man
da, at klovsyge-epidemien optrådte havde fundet på at vaccinere mod
med 13 års mellemrum - i 1938 og 1951. sygen, men havde ikke vaccine nok.
Det begyndte i 1938 med spredte tilfæl Derfor var det kun de nærmeste na
de i besætningerne, og det bredte sig, boer, der kunne få deres besætninger
så det var ikke så få tilfælde, hvor hele vaccineret, når der skete et udbrud af
besætninger blev slået ned og begravet sygdommen.
En søndag aften så jeg et par køer,
på statens bekostning, Men sygen
bredte sig trods alle disse foranstalt der pludseligt havde besvær med at
ninger. En morgen midt om sommeren, æde roer, og jeg var straks klar over, at
da jeg drev køerne på græs, kunne jeg der var noget galt, og næste morgen
se på et par køer, at nu havde vi den var jeg helt sikker. Vi havde endnu ikke
modbydelige syge igen. Inden middag telefon, men vor nabo kom tilfældigvis
var jeg helt sikker og fik bud efter forbi og spurgte, om vi ikke ville have
dyrlægen. Der var ingen tilfælde i nær vaccineret. Han havde talt med dyrlæ
heden, så jeg blev udspurgt, om vi gen, nu kunne vi alle få det gjort. Jeg
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Savlende ko med mund- og klovsyge. Efter sær
tryk af Hyologisk Tidsskrift, om svinet, 1982-83.

bad ham i stedet ringe efter dyrlægen,
og han var ikke sen til at komme bort.
Dyrlægen kom ikke før sent om afte
nen. Da jeg fortalte ham, at min nabo
dagen før havde fået to sopolte hos os,
var det jo helt sikkert at også de ville få
sygen i løbet af få dage, men de fik den
imidlertid ikke. Man anede faktisk ikke,
hvordan smitten spredtes. Der var in
gen problemer med mælken denne
gang, idet vi på dette tidspunkt slet
ikke leverede mælk til mejeriet, da vi
kun havde tre køer.
Vor hovedindtægt kom fra studeop
dræt og fedning, og følgelig havde vi
flest kreaturer om sommeren. Der var
godt 30 stk. kreaturer på stald, og
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desuden var der jo hestene - de var
ikke helt afskaffet endnu. Den ene ko
kælvede en lille måned for tidlig, men
det gik tilsyneladende godt. Kalven
trivedes godt en månedstid, så lå den
pludselig død en morgen. Det så ud til,
at koen skulle komme over sygen. Den
begyndte at æde normalt og gav lidt
mælk; men den blev ved at ømme sig
på klovene, Vi fik den anbragt i en sti
med en mængde strøelse, men til sidst
måtte vi sende den til slagteriet, hvor
den blev totalt kasseret. De andre køer
kælvede om foråret, så var de færdige,
men vi fik dem dog sendt til eksport og
fik lidt for dem.
Mange af de andre dyr kom først i
gang igen næste forår, da de kom på
græs. Et par store kvier havde flere
gange næseblod, og dyrlægen rådede
os til at sende dem til eksport. Han
mente, at deres hjerter havde taget
skade, og at de godt kunne falde døde
om en dag.
Det gik også slemt ud over svinene i
1951; det havde det ikke gjort de andre
gange. Denne gang kostede pesten os
mange tusinde kroner. Der var andre
steder, hvor det gik meget værre. En
landmand, ikke så langt fra os, mistede
ti køer - det var halvdelen af hans
kobesætning.

*
Vi må håbe, at landbrugets veterinærer
i fremtiden må forstå at holde denne
epidemi borte fra landet, både for land
mændenes skyld og for hele landets.
Jeg tror, det vil lykkes. Landbruget har
før bevist, at det formåede at klare
store opgaver. Jeg tænker her på
udryddelsen af kvægtuberkulosen,
den smitsomme kalvekastning og
udryddelsen af oksebremsen. Det var
hver for sig noget, der kostede land
bruget og dermed hele landet uhyre
summer årligt.
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Gamle
kommandørsten
på Rømø
- i anledning af en bog
Af BIRGITTE KRAGH RASMUSSEN

Rømø kirkegård er berømt for sine
kommandørsten. Det er det eneste
sted i Danmark, hvor man har så man
ge store og smukt udhugne gravsten
fra 16-1700-årene. Ialt har man kendt
lidt over 40, og i dag er 35 bevarede på
selve kirkegården. De stammer fra
øens storhedstid og fortæller om den
velstand og særprægede kultur, som
vadehavsøerne fik ved deres deltagel
se i Grønlandsfarten fra Holland og
Hamborg. Rømø leverede en stor del af
kommandørerne, dvs. kaptajnerne, og
derudover hele mandskaber til hval
eller sælfangerskibene. Selvom det kun
er et mindretal af stenene, der er sat
over eliten af kommandører, så symbo
liserer betegnelsen storhedstiden,
hvor man tog kulturgods med hjem fra
søfartscentrene i Holland og Hamborg,
og altså også de karakteristiske grå og
gule sandsten til gravmindet.
De enestående Rømø-gravsten kan
man nu, for første gang, lære grundigt
at kende i en lille bog af lærer Fritz
Joachim Falck. Hver sten har han fast
holdt i en skarpt fotografi, og de ofte
utydelige tekster er fuldt udskrevne.
Bogen har form af et katalog, hvortil
forfatteren har føjet nogle sammenfat
tende betragtninger over stenenes
form og indhold. Den er blevet til ved
besøg gennem mange år, og forfatteren
drager nyttige sammenligninger til sin
nuværende hjemø Føhr, der ejer de
fleste og fornemst bearbejdede gravSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 3-89

Gravsten for »kommandør« Peder Christensen,
død 1703. Nederst er endvidere tilføjet indskrift
for kommandør Hans Jørgensen Dun. Dødsår og
alder ved døden er ikke udfyldt. Stenen er udsmyk
ket med en dommedagsscene: Gudfader og engel i
færd med at høste kornet med segl.

sten fra hvalfangertiden. Bl.a. fremhæ
ver han, at Rømø-stenene overvejende
er enkle, oprindeligt liggende grav
sten, ofte uden dekoration og uden
variationer i skrifttypen hvor antikva
helt dominerer. Værksteder eller - me
stre kan ikke som på Føhr bestemmes
nærmere, selvom bogstaverne, der er
udhugget i lavt relief, vidner om øvede
håndværkere. Bortset fra ét tilfælde, en
mere frit og kunstnerisk, formet sten,
der er lavet i Hamborg, kan forfatteren
ikke finde sikre spor om stenhuggerne.
Visse ligheder viser, at nogle også leve-
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Gravsten for »ærlig og gudfrygtig matrone«
Karen Jespers afToftum, død 1721; i hjørnerne ses
evangelistsymboler og for neden bomærke og
drueklase over dødningehoved.

En af de fem gravsten med skibsmotiver, rejst over
kommandør Matthis Svensen, død 1783. Han
foretog 21 rejser fra Hamborg til Grønland med
skibet Simnen. Stenen er udført i Hamborg.

rede til Vadehavets bagland i geesten.
Det danske sprog i teksterne er kun et
usikkert fingerpeg om, at håndværker
ne kan være hjemlige og måske omrej
sende.
Et andet hovedspørgsmål, Falck ta
ger op, er de holdninger til døden, som
afsløres i stenene. De tomme felter for
dødsårene fortæller, at mange blev be
stilt, mens ejeren var i live. Troen på
den kristne genopstandelse gik forud i
16-1700-årene og den understreges i
indskrifter og billeder af f.eks. domme
dag. På otte sten står hele familien med
dens mange børn frem for Gud. Det var

ikke gensynet med de efterladte, der
prægede gravmindets indhold, sådan
som i de efterføgende århundreder.
Heller ikke fremstillingen af erhvervet
dominerer. Kun fem sten smykkes af et
skib, mens en del indskrifter dog kun
fortæller, at søen var hovednæringen.
Et par opregner sørejser og nogle få
mindes sønner, der omkom på havet.
Et træk, som blot strejfes, er de
forholdsvis mange sten, der er sat over
kvinder og tilmed ældre ugifte kvinder.
På Rømø var det ligesom på søfartsøen
Læsø kvinderne, der stod for landbru
get langt op i 1800-årene. Gårde og
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huse gik ofte videre på spindesiden, og
gravstenene har formentligt tilhørt de
enkelte ejendomme, som i perioder er
blevet drevet af enlige kvinder. Mange
bærer et bomærke eller opregner ejere i
flere led. Både indskrifterne og stene
nes form, der er bestemt som et kiste
låg, tyder på at man har haft ejendoms
gravsteder. Muligvis har nogle af grav
stenene ligesom andre steder tilmed
dækket over murede grave. Den dybe
re hensigt har - ligesom anført om tekst
og billeder - været at bevare minde og
lig til evigheden.
Disse betragtninger fører dog videre
end den lille vejleders sigte, som er det
grundlæggende at fastholde og bevare
de enestående minder om Rømø. Den
lidt triste baggrund er selvfølgelig, at
forvitringen stadig skrider frem, hvad

bogens mange ældre fotografier i sig
selv beviser. Udgivelsen er af stor be
tydning for studier i slægts- og perso
nalhistorie, - kirkebøgerne før 1814
mangler - endvidere for studier i Vade
havskultur, i begravelsesskikke og i
folkekunst. Den er en kærkommen vej
leder for turister og en opfordring til at
styrke bevaringsindsatsen. Man må
ønske, at dette også kom til at omfatte
selve kirkegården, sådan at de sjældne
kommandørsten ikke blot bliver løs
revne udstillingsgenstande, men at de
også kan ses som led i en traditions
bunden gravskik på en særpræget ø.

Revolutionen i 1918

Hæftet indeholder dog gode citater og
mange interessante billeder, hvoraf en del
ikke har været vist tidligere, i hvert fald
kender jeg dem ikke, herunder stemplet
side 12 med teksten »Arbeiter- und Solda
tenrat Sonderburg. Präsident«.
Der er en meget lang og grundig littera
turliste, som bl. a. omfatter Lenins udvalgte
værker i 15 bind, men hvor man savner i
hvert fald to bøger, som begge »citeres« i
teksten, i det ene tilfælde tilmed forkert.
Desværre er der en del misforståelser i
teksten. »Landrat« betyder således ikke
»amtsråd«, men snarere »amtmand«, og i
oversættelsen af en af Bruno Topffs prokla
mationer fra Sønderborg bliver vendingen
»Im Auftrag« (som ikke gengives på tysk) til
»På vegne af« i stedet for »Efter bemyndi
gelse«. - En bedre korrekturlæsning ville i
øvrigt ikke have skæmmet hæftet. Jeg har
sjældent set så mange stave- og trykfejl på
så få sider.
fortsættes side 94

Henrik Poulsen: Den tyske revolution og Sønder
jylland. Udgivet afDKP, Sønderjylland. 24 s. ill.
Pris: 35 kr.
Henrik Poulsen, der er fabriksarbejder og
formand for DKP i Sønderjylland, har ud
sendt et hæfte på avispapir og med mange
illustrationer om den tyske revolution i
november 1918 og dens udløbere i Sønder
jylland. Hæftet er delt op i fire afsnit:
Revolutionens forløb i Tyskland, begiven
hederne i de sønderjyske byer og lands
byer, den danske (kongerigske) reaktion
herpå og endelig nedkæmpelsen af revolu
tionen i Tyskland.
Begivenhederne må i sagens natur være
fremstillet ultrakort, nærmest summarisk,
og det kan måske undre, at gennemgangen
af de sønderjyske hændelser i et hæfte af
denne art kun fylder ca. en tredjedel af
teksten. Og i øvrigt ikke bringer noget
egentligt nyt.
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Fritz Joachim Falck: Gamle Kommandør
sten på Rømø - i ord og billeder. Udgivet af
Foreningen »Venner af Rømøs Natur« 1988,
ill., 96 s. Pris: 59,50 kr.
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Det sker

Illustration fra Astrid Stoumann: Gør husarbej
det lettere. 1938. »Når gardinerne er taget ned,
foldes de forsigtigt sammen og rystes ude, inden de
lægges til vask.«

Hovedrengøring i dette århundrede.
»Hovedrengøring var ikke påbudt af
øvrigheden. Men det er nu en dejlig
ting med at få gjort så godt rent, at alt
stråler af renhed og friskhed« l).
»Hvis skoven var nået at springe ud til
pinse, kom der bøgegrene i vaser og
ligeledes pinseliljer fra haven, det var
så dejligt, at det var alt sliddet værd«2).
Forårets hovedrengøring har sat et
skel mellem vinterens mørke med kak
kelovnsvarme stuer, og sommerens sol
og lys med åbne døre og vinduer.
Rengøringen inde som ude skulle være
afsluttet til pinse.
Starten på hovedrengøring var godt
vejr. Så blev rummene taget fra en ende
af. Nips og billeder blev samlet til
rengørelse, og møblerne blev båret ud
og vasket af og banket, og gardinerne
kom ned. Måske blev de skiftet ud med
lette sommergardiner, hvilket var et
større arbejde. Kakkelovnen blev ren
set, pudset og sværtet, og så blev der
ikke fyret mere i den sæson, hvor kold
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en maj det end gav. Loft og vægge blev
vasket ned.
De hvidskurede gulve blev skrubbet
i sæbevand med en halmvisk og tørret
af i flere hold skyllevand med en gulv
klud af sækkelærred. De ferniserede
gulve blev også skrubbet, her var gulv
kluden lavet af gamle underbukser
med lodden vrang 3).
Da gulvtæpperne vandt udbredelse
var opfindsomheden med hensyn til
rengøring stor. Snittet hvidkål eller
brugte teblade blev drysset ud på tæp
pet og fejet sammen - støvet hang ved.
Efter endt rengøring var hænderne
godt opblødte af alt det vand, og så
blev de smurt ind i tyk fløde, eller
kærnemælk efterfulgt af en gang maskinolie 4).
Blandt kvinder, som er vokset op
med 20'ernes og 30'ernes hovedrengø
ring, er der bred enighed om, at det var
centralvarmen og støvsugeren, som i
løbet af 1950'erne gjorde det af med
disse store rengøringer, men også æn
dringer i familiens brug og indretning
af boligen har spillet ind.
Det hed i en husmoderbog fra 1868,
at man skulle gøre rent »både for forde
lens og ærens skyld«. I dag er renlighed
vist ikke en dyd i samme grad som
førhen, men interessen for rengøring
har fået nyt udgangspunkt, idet flere
og flere bliver allergiske over for støv i
hjemmet.
Helle Denckert
Citaterne 1-4 er fra beretninger indsendt til
Nationalmuseets Etnologiske Undersøgel
ser under »Opvask og rengøring«.
1) Stemmild, Burkal sogn, ca. 1920-40.
2) Odsherred, ca. 1930.
3) Højrup ved Kolding, ca. 1905.
4) Styding nær Vojens ca. 1920.
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1

- på de nordslesvigske museer
fra 8. marts

5. marts til
2. april

8.-9. april

19. marts til
23. april

4.april

21. marts til
15. maj

15. - 16. april

25. marts til
30. april

Museet på Sønderborg Slot
Årets høst
Udstilling af tilvæksten til samlingerne i 1988 - hvad museet
har købt og fået som gave.
Haderslev Museum
Maleren Hans Fuglsang 1889-1917
Billeder fra et kort, men produktivt liv - samlet i 100-året for
kunstnerens fødsel. Arr. af Haderslev Kunstforening.
Historisk Messe
Spændvidden i det lokalhistoriske arbejde på Haderslevegnen præsenteres af talrige foreninger. Kl. 10-17.
Midtsønderjyllands Museum, Gram
Køb ikke deres liv
En udstilling om handel med udryddelsestruede dyr. Øget
turisme og souvenirhandel øver et stort pres på mange arter.
Udstillingen viser et bredt udsnit af produkter fra dyr, som er
forsøgt ulovligt indført i Danmark. Produceret af Toldmu
seet.
Grant teglværks og lergravens historie
Foredrag af statsgeolog Leif Banke Rasmussen om arbejdet i
lergraven og de vigtigste fund fra den. Kl. 19.30.
Aabenraa Museum
Havetid
Udstillingen fortæller med billeder og genstande om land- og
byhavens udvikling gennem de sidste 200 år. Den belyser bl.a.
emner som boligens og havens samhørighed, nyttehavens
udvikling, pyntelighed i haven, børn og haver. Produceret af
Langelands Museum.
Hovedrengøring
Under forårsudstillingen på Jacob Michelsens gård i Kolstrup
bliver der skrubbet og skuret, kalket vægge og klippet nyt
hyldepapir. Kl. 14-17.
Se omtalen på modsatte side.
Sønderjyllands Kunstmuseum, Tønder
THE GATE
Ingvar Cronhammars skulpturprojekt The Gate vises i mu
seets nye lokaler, vandværksbygningerne. En kæmpe jern
konstruktion med vandbassin, hvalkranium, slæbende jern
kæder m.m.
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fortsat fra side 91
Henrik Poulsen skriver i sit forord, at
han håber, at hæftet »forhåbentlig (vil) give
lyst til mange andre til at kaste sig over en
egentlig forskning i hele dette stykke næst
en udyrkede sønderjysk historie«.
Heri kan man kun give ham ret. Er dette
lille hæfte startskuddet hertil, skal det være
særdeles velkomment.
H.E.Sørensen

Festskrift til Jørgen Slettebo.
Nordslesvigske Museer. Nr. 15.1988. Redigeret af
Inge Adriansen og Steen W. Andersen, 160 s. ill.
Pris: 75 kr. Ekspedition: Museet på Sønderborg
Slot, 6400 Sønderborg.
Der indledes med en lang gratulationsliste,
der klart viser, at Jørgen Slettebo har man
ge venner fordelt over det ganske land,
men helt naturligt med flertal i det sønder
jyske, hvor han gennem 33 års virke som
museumsleder, skribent og foredragshol
der er kendt og skattet.
Ialt 15 kolleger og medarbejdere har
bidraget med artikler, der spænder vidt.
Fra landsdelens forhistorie, middelalderen,
kultur og kunst til vore dages Sønderborg
Slot.
Rigsantikvar Olaf Olsen fremhæver i sin
artikel den store indsats, Slettebo har øvet
for at skabe det prægtige museum, Sønder
borg Slot er i dag, og giver tillige et fint
billede af mennesket Jørgen Slettebo. Dette
følges op af en lykønskning fra Historisk
Samfund for Als og Sundeved
I følgende artikler fortæller Steen W.
Andersen om alsiske skibssætninger, Len
nart S. Madsen om middelalderens spe
dalskhedshospitaler, Birgitte Kragh Ras
mussen omtaler den nye kirkegårdslovgiv
ning og en undersøgelse af nogle kirkegår
de i Sønderjylland.
Museumsdirektør Niels Oksenvad skri
ver om den enestående række portrætter,
som den tyske kunstner Carl Hartmann
tegnede af H. C. Andersen på Graasten i
1845. Mere kunsthistorie finder vi i to tyske
kollegers bidrag. Ernst Schlee fortæller om
de to malervenner Lorenz Frølich og Chri
stian Carl Magnussen. Historien om et
maleri af Edvard Lehmann er skrevet af
Ulrich Schulte-Wülwer.
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Kunstindustrien i Sønderjylland har dr.
phil. Sigurd Schoubye og læge H. Roesdahl
taget sig af, henholdsvis sølv og glas.
Schoubye viser i »en sørgmunter kommen
tar«, hvor farligt det kan være at stole på
det trykte ord, da nye oplysninger kan føre
til, at tidligere opfattelser må revideres. H.
Roesdahl skriver om Flensborg Glasværk,
der engang hørte til byens største virksom
heder. Uden at kunne hente megen hjælp
fra arkivalier har Roesdahl med sin store
viden om glas kunnet dokumentere gla
sværkets meget forskelligartede og betyde
lige produktion til det blev nedlagt i 1914.
Bogens sidste afsnit er helliget Sønder
borg og Slottet. Edith Meesenburg fortæl
ler om barndomsdage i 1930'erne. Rudolf
Lassen fortæller fornøjeligt om Slottet som
arbejdsplads, hvor han både under Raben
og Slettebo var altmuligmand og omviser. I
tilknytning hertil skriver Ellen Weiss om
børns besøg på musseet, og hvad de får ud
af det.
Inge Adriansen afrunder med at fortælle
om Christian 2.'s fangenskab på Sønder
borg Slot, og om de besøgendes skuffelse
over, at de ikke kan komme til at se cellen og
føle rillen i stenbordet, som kongen ved sin
vandring omkring det havde slidt i det.
Myter er livskraftige, ikke mindst når de
fremkommer i den historiske litteratur og
på billeder, så personalet vil nok endnu i en
årrække være nødt til at være »lyseslukke
re«.
Festskriftet er glimrende illustreret, Bil
lederne står skarpt og supplerer fint tek
sten. Ingen bog er uden trykfejl, men sæt
ternissen har tilsyneladende også villet
bringe Jørgen Slettebo sin hyldest. Alt i alt
et festskrift der er en vel fortjent hyldest til
borgherren på Sønderborg Slot.
Poul Andersen

Mellem dansk og tysk
Gynther Hansen: Hitler, min far og mig. Gylden
dal 1988, 203 s. Pris: 198 kr.

Hvis Gynther Hansen ikke allerede havde
fået Sprogforeningens litteraturpris, havde
han fortjent den alene i kraft af denne
roman. Bogen rummer to hovedtemaer:
Drengen Ernsts opvækst i et hjemmetysk
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håndværkerhjem fra 1935-44 og en beskri
velse af landsbylivet fra den periode, hvor
landsbyerne endnu var ramme om en helt
selvstændig kulturform. Hertil kommer, at
bogen rummer et indtrængende, næsten
rystende psykologisk barneportræt. For at
klare den vanskelige balancegang mellem
skolens danske miljø og hjemmets tyske,
måtte Ernst sætte vandtætte skodder op
mellem de to verdener, Der gives overbevi
sende eksempler på betydningen af at
vokse op med en dansk kulturarv - og det
gjorde Ernst (alias Gynther) i kraft af sko
lens åndsfag. Han mødte det danske i
timerne i sang, historie og dansk og ikke
mindst i bibliotekets udvalg af børnebøger
og i forsamlingshusets dilettantkomedier.
Grænsen mellem det personlige og det
private overskrides ikke trods det klare
selvbiografiske præg; romanen er først og
fremmest en almen skildring afen landsby i
grænselandet og en hjemmetysk familie.
Gynther Hansen afdækker med forståelse,
klarsyn og nænsomhed, hvorfor faderen og
storebroderen blev tiltrukket af nazismen.
Bogen slutter noget brat og uforløst i
1944, og som læser sidder man tilbage med
et stort ønske om at opleve 5. maj med
Ernsts øjne og følge hans valg mellem
dansk og tysk. Det må blive emnet for
Gynther Hansens næste bog.
ja
To løver
Harald Jørgensen: I grænselandets tjeneste. Fore
ningen »To Løver« gennem 100 år 1888-1988,
Udgivet af Foreningen To Løver. Kbh. 1988. 80 s.
ill. Pris: 65 kr. Ekspedition: Advokat Mogens
Tvermoes, Kronprinsessegade 22, 1306 Kbh. K.

Foreningen To Løver blev dannet i 1888 af
en kreds af konservative studenter i Kø
benhavn. Foreningens formål var bl.a. - på
samme måde som andre lignende organi
sationer, bl.a. Studentersamfundets Søn
derjyske Samfund, det såkaldte 4S - at
virke for bevarelsen og udviklingen af den
åndelige forbindelse mellem kongeriget og
Sønderjylland og at udbrede kendskabet til
Sønderjyllands kamp i kongeriget. De poli
tiske modsætninger mellem højre og ven
stre i Danmark og forskellige holdninger til
den nationale kamp i Sønderjylland førte
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efter århundredskiftet til en splittelse af de
kræfter, der støttede det danske arbejde
syd for Kongeåen, en splittelse, som også
viste sig i holdningen til grænsedragnin
gen i 1920.
Afgørelsen i 1920 var en stor skuffelse for
To Løver, som imidlertid fortsatte sit natio
nale arbejde i modsætning til bl.a. 4S, der
blev opløst. Der blev ydet støtte til det
danske arbejde syd for grænsen, bl.a. i
Medelby og Ladelund sogne, men også
nord for grænsen var man aktiv, bl.a. i
Rinkenæs sogn. Dette arbejde blev fortsat
efter 1945, hvor mange kræfter også blev
anvendt på at skabe gode rammer for et
dansk arbejde i Lyksborg.
Harald Jørgensen beretter nøgternt og
redeligt om foreningens virksomhed. Der
lægges ikke skjul på, at der undertiden var
stærke modsætninger mellem de forskelli
ge organisationer. Jubilæumsskriftet brin
ger vel ikke meget nyt på dette felt, men er
vigtigt ved at vise, hvad der konkret er
udrettet af foreningen i form af oplysnings
virksomhed samt økonomisk og moralsk
støtte til det danske arbejde.
Det samme kan siges om et andet jubi
læumsskrift, som Harald Jørgensen udgav
for et par år siden, »For de gamle som faldt.
Træk af Dansk Kultursamfunds indsats
1910-1985«, der udkom på C. A. Reitzels
forlag i 1986. Gennem denne organisation,
der opfattedes som en slags udbygning af
4S, kanaliseredes økonomisk støtte i form af
bl.a. statsmidler til sønderjydernes natio
nale arbejde. Også Dansk Kultursamfund
fortsatte sin virksomhed efter 1920 og eksi
sterer i dag som en institution, der stadig uden de store armsving og uden offentlig
hedens store bevågenhed - yder en vigtig
indsats til gavn for dansk kulturarbejde i
grænselandet.
De to bøger yder hver for sig vigtige
bidrag til forståelsen af, hvor væsentligt det
er, at det danske arbejde på begge sider af
grænsen bakkes op nordfra, og at der
endnu er mennesker, som er indstillet på at
gøre et stort og uegennyttigt arbejde for at
formidle denne støtte.
Næste nummer udsendes med postvæsenet den
11. april.
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Set. Clemens kirke på Rømø
Helt ovre fra Ballum dige kan man se den:
Rømøkommandørernes kirke med det
karakteristiske, fligede »Tørning-lenske«
tårn, sådan som det også ses på forside
billedet. Kommer man forbi, bør man
absolut kigge ind. Ikke alene for at se de
særprægede gravsten (se side 89-91),
men i høj grad også på grund af selve
kirkebygningen.
Naturligvis nok er kirken indviet til de
søfarendes skytshelgen, Set. Clemens.
Clemens med tilnavnet Romanus, der
levede omkring 100 e. Kr., var biskop og
senere pave i Rom. Men som så mange
andre af kristendommens tidligste ban
nerførere måtte han dø for sin tro. På
Krim, hvortil han var forvist af den
romerske kejser, blev han ifølge legenden
kastet i havet med et anker om halsen.
Ankeret blev hans helgensymbol, og
med dette ved sin side blev han i den
tidlige middelalder overordentlig popu
lær, især blandt søens folk. Senere måtte
Clemens dog se sig detroniseret af en
anden søfartshelgen: Set. Nikolaj.
Den ældste del af Rømø kirke kan føres
tilbage til den sene middelalder, men
gennem en lang række om- og tilbygnin
ger fremtræder huset i dag hovedsagelig,
som det var kommet til at se ud i anden
halvdel af 1700-tallet. Hvalfangsten skaf
fede rigdom til øen, og det smittede
naturligvis af på kirken.
Med to tilbygninger i nord og én i syd
er der skabt et helt usædvanligt kirkerum
- bredt og lavloftet, så det mere tager sig
ud som en sal end som en kirke. »Det
hyggeligste kirkeinteriør i Sønderjyl
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Bagsiden
om
forsiden

land«, som det malende betegnes i vær
ket »Danmarks Kirker«.
Med til at give kirken sit hyggelige
præg er en renæssanceprædikestol og en
broget altertavle overvejende udført i
barok-stil, pulpitur, tre fornemme lyse
kroner og ikke mindre end fire kirkeski
be. Sidstnævnte er kommet ret sent til:
Alle er de fra 1800-tallet, og øjensynlig
har skibsophængningen da været ved at
tage overhånd. I et referat af et kirkesyn
fra 1854 læser man om skibene, at de »ere
ingen sømmelig prydelse«, og at der ikke
bør hænges flere op. Særegne er også de
mange nedhængende jernknager, der i
ældre tid har tjent til at holde styr på de
mandlige kirkegængeres hatte. Stolesta
derne stammer fra kirkens forskellige
byggeperioder, men har i dag et ensartet
præg takket været forrige århundredes
udglattende egetræsmaling. Gavlene er
nummererede, og på bagsiden af ryglæ
nene kan man læse, hvem stolepladserne
har tilhørt. - Et Dannebrog på væggen i
den nordlige tilbygning minder os om, at
vi befinder os i et sogn, hvor der aldrig
har været tvivl om det nationale tilhørs
forhold.
Alt i alt bærer kirken præg af, at man
befinder sig på en ø, hvor lokal sædvane
og utraditionelle løsninger har vundet
indpas frem for det mere regelrette, som
vi kender det på fastlandet.
swa
Litt.: Danmarks kirker, bind 21, Tønder
Amt, 1957.
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