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Gallehus-stenene. Postkort i Historiske Samlinger, Aabenraa.

Gallehus, Guldhornenes findested

- et besøg værd

Af STEEN WULFF ANDERSEN

I år er det 350 år siden, det første af de berømte 
guldhorn blev fundet i Gallehus nær Møgel
tønder. Det enestående oldtids fund har ikke 
blot en helt særlig plads i vore forestillinger 
om oldtiden, men vi forbinder det også med 
noget særligt dansk og sønderjysk.

Sønderjysk Månedsskrift fejrer jubilæet 
med hele to artikler: Steen W. Andersen, 
Haderslev, beretter fra selve stedet, mens Inge 
Adriansen, Sønderborg fortæller om horne
nes brug som nationalsymbol.

Historien om fundet af guldhornene og 
deres videre skæbne er velkendt, men 
lad os alligevel i anledning af jubilæet 
repetere den spændende beretning: 

Lørdag den 20. juli 1639 finder en ung 
kniplepige, Kirsten Svensdatter, et 
stort drikkehorn af guld på en mark i 
Gallehus på vej fra hjemmet i Østerby 
til Tønder. Kirsten tror, det er af mes
sing, men tager det alligevel med sig; 
vel nærmest som et kuriosum. Først 
nogle dage senere, da fundet i Tønder 
vises til rådmand Dirk von Lutten, 
bliver den rette sammenhæng afsløret. 
Rådmanden er klar over, at hornet er 
danefæ, og at det skal afleveres til 
kongen. Men vejen går først via Møgel
tønderhus og lensmanden på Riber- 
hus, inden Christian IV under et op
hold i Glückstadt kan modtage det
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prægtige fund. Der iværksættes en 
hidsig guldjagt på åstedet, men alle 
anstrengelser er forgæves. Kongen 
måtte tage til takke med det ene horn, 
mens finderen, Kirsten Svensdatter, 
ifølge traditionen blev spist af med et 
rødt silkeskørt og det først efter, at hun 
gennem et bønskrift selv havde bragt 
den manglende belønning i erindring.

Knap 100 år senere, i 1734, findes et 
nyt guldhorn i Gallehus; på samme 
mark og ganske nær det første. Spidsen 
af hornet manglede, men i sin oprinde
lige udgave har »det korte horn«, som 
det kaldes, både været større og tunge
re end det første. Denne gang er finde
ren, husmand Erik Lassen, med det 
samme klar over betydningen af sit 
fund. I hvert fald fortælles det, at han 
med skatten løb hjem til sin kone og 
råbte: »Idag har jeg fortjent brænde
vin!« Det spontane udbrud bragte 
uheldigvis Lassen et rygte som én, der 
så lidt dybt i flasken, men den brave 
husmands omdømme er dog forlængst 
renset.l)

Erik Lassen afleverer fundet på 
Schackenborg, hvorfra hornet går vi
dere til Christian VI, som kvitterer med 
en findeløn på ikke mindre end 200 
rigsdaler. Efter reglerne på daværende 
tidspunkt kunne grev Schack have 
valgt selv at beholde hornet, men un
der hensyn til fundets værdi og sjæl
denhed lader han det som nævnt gå 
videre til kongen.

De to horn udgjorde tydeligvis et 
par, og de anbragtes sammen i kongens 
private museum: Kunstkammeret, der 
havde til huse på førstesalen i det 
nuværende Rigsarkiv på Slotsholmen i 
København. Foruden en masse forskel
lige rariteter opbevaredes her en lang 
række kostbarheder, som kongen i ti
dens løb havde erhvervet. På trods af 
de store værdier, der her var samlet, 
var det så som så med sikkerheden. 

Natten mellem den 4. og 5. maj 1802 
kunne en tyv ved hjælp af blot to 
simple nøgler låse sig ind i Kunstkam
meret, hvor han med største lethed 
forsynede sig med guldhornene og 
andre kostbarheder. Udåden blev først 
opklaret året efter, men da var de 
sjældne oldtidsfund forlængst gået i 
smeltediglen.

Intet andet dansk oldtidsfund har 
været omgivet af så stor interesse som 
guldhornene fra Gallehus, og gennem 
årene er der skrevet tusindvis af sider 
om dem. Om hvordan de blev fundet, 
om deres udseende, om tolkningen af 
runeindskriften på det korte horn, om 
de mange mærkelige figurer og om 
tyveriet og omsmeltningen i 1802, der 
for altid berøvede os en sikker og 
detaljeret viden om hornenes form og 
udsmykning.

Det er ikke uden grund, at »guld
hornsfeberen« nu har raset gennem 
350 år. Alene hornenes metalværdi 
vækker øjeblikkelig interessen. Den 
samlede guldmængde på små 7 kg 
repræsenterer en mindre formue. 
Hvad den har betydet i oldtiden, kan vi 
kun gisne om, men i dagens penge 
svarer det til ca. 6- 700.000 kr., og heller 
ikke omkring fundtidspunkterne var 
der tale om småpenge. I 1640 kunne 
man således for de 7 kg guld købe ikke 
mindre end omkring 1900 tønder 
rug.2)

Hertil kommer så den arkæologiske 
interesse: hvilken funktion har horne
ne haft, da de for omkring 1600 år siden 
blev fremstillet, hvad kan runeindskrif
ten sige, og hvad betyder de forunder
lige billeder, der pryder ydersidernes 
bånd? At hornene ikke eksisterer mere, 
så diskussionen skal føres på grundlag 
af en række mere eller mindre præcise 
tegninger og beretninger, har naturlig
vis ikke gjort skrivelysten mindre.

Selvom guldhornene blev fundet på
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Niels Simonsen: Kirsten Svensdatter finder Guldhornet. 1859.
Billedet blev udført på bestilling af Frederik 7. Det tilhører i dag Statens Museum for Kunst og 

hænger på Nationalmuseets bevaringsanstalt. Det gengiver en idealiseret opfattelse af den fattige 
kniplepige, der har lagt sit knipleskrin på jorden for at drage guldhornet frem. Både den fornemme herre, 
der retter sin opmærksomhed mod Kirsten, og det skovrige, bakkede landskab må henregnes til malerens 
fantasi. Fot. Statens Museum for Kunst.
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en tid, hvor der endnu ikke fandtes en 
historisk bevidsthed i vor forstand - 
endsige interesse for oldtiden - kan de 
omtrentlige findesteder alligevel ud
peges med rimelig sikkerhed. Det skyl
des bl.a. en redegørelse, som blev lavet 
af Schackenborg gods til hofmarskalla
tet i København kort tid efter fundet af 
det andet horn i 1734. Her angives de to 
findesteder - målt i skridt - i forhold til 
husmand Erik Lassens hus og i forhold 
til Tønder-Lindskov landevej. 3) Gan
ske vist brændte Erik Lassens hus i 
1832, men både gennem arkivstudier 
og arkæologiske undersøgelser ved 
man, hvor i Gallehus, det har ligget.

Man vil uvilkårligt spørge, om der nu 
ikke skulle ligge mere guld i Gallehus; 
af det ene horn var der jo som bekendt 
brækket en ende. Naturligvis er der på 
og omkring findestederne både i ældre 
og i nyere tid blevet søgt efter den 
manglende ende og evt. flere horn, 
senest i begyndelsen af 1950-erne og 
igen omkring 1970 af P. V Glob fra 
Arhus Universitet. Men resultatet har 
været som i Oehlenschlägers guld
hornsdigt: når der søgtes bevidst, duk
kede intet op, mens der omvendt duk
kede noget op, når man ikke søgte. Det 
fortælles således, at der i 1795 eller 1796 
ved pløjning skulle være fundet et 
stykke massivt, let krummet guld, som 
af finderen blev solgt for 80 rdl. cou
rant, og endelig blev det i ældre tid på 
Gallehus-egnen fortalt, at der omkring 
1830 skulle være dukket endnu et horn 
op, som havnede i Hamborg.

Det er derfor næppe sandsynligt, at 
der umiddelbart i nærheden af finde
stedet er mere af interesse; dertil er 
området for meget gennemrodet. No
get andet er, at der et sted i nærheden 
meget vel kan ligge resterne af en 
bebyggelse fra guldhornstiden, dvs. 
den ældre germanske jernalder. Vi ved 
fra andre steder i det vestlige Sønder

jylland, at man netop på denne tid 
yndede at slå sig ned i nærheden af de 
frugtbare marskenge.

Guldhornsstenene i Gallehus er så
ledes det eneste, der i dag på findeste
det fortæller om disse Danmarks nok 
mest berømte oldtidsfund. Mindeste
nene blev rejst i 1907 på initiativ af 
greve O. D. Schack og historikeren P. 
Lauridsen med rådgivning fra Natio
nalmuseet i København. Der forelå 
ikke nogen bestemt anledning, men 
samme Lauridsen havde netop afslut
tet en undersøgelse af de nærmere 
omstændigheder omkring fundet af 
guldhornene.4) Af korrespondancen i 
Nationalmuseets arkiv fremgår det 
klart, hvad sigtet med mindestenene 
har været. »Vi kan maaske ikke vente at 
faa Lov til at rejse en Sten med dansk 
Indskrift...«, skriver Lauridsen til Na
tionalmuseets daværende direktør, 
Sophus Müller, »men«, fortsætter han, 
»en Indskrift - omgivet af Guldhorne
ne i Relief - lydende paa Kristine 
Svendsdatter 1639 og Erik Lassen 
1734..., er alene ved Findernes Navne 
saa national dansk, at den i saa Hen
seende opfylder sit Formaal, og det 
forekommer mig, at Hovedvægten her
efter måtte lægges paa Stenens Størrel
se, Form og Tilhugning og Afpasning 
efter Formaalet.« Det fremgår videre af 
brevet, at mindestenen er tænkt stor 
og iøjnefaldende - som en bautasten.5) 
Af korrespondance i Schackenborg 
godsarkiv fremgår det endvidere, at to 
billedhuggere - Niels Skovgaard og H. 
C. Petersen - på et tidspunkt har været 
inde i billedet, uden at det dog blev til 
mere.

Projektet lykkedes til fulde. Resulta
tet blev ikke én, men to mindesten; 
oven i købet begge med lange indskrif
ter på dansk. Efter alt at dømme har 
man haft svært ved at finde passende 
emner til mindesmærket i den stenfat-
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Udkast til mindesmærke på Guldhornenes findested i Gallehus. Udkastet er udført af billedhugger H.
C. Petersen 1907. Det udførtes ikke; i stedet for opsattes to enkle sten med indskrifter. Schackenborg 
godsarkiu

tige egn. Man går i alt fald til en 
handlende i Tønder - L. P. Johannsen - 
og beder ham skaffe nogle anvendelige 
sten. Johannsen prøver først hos Da
nielsen & Co. i Haderslev, der har 
forhandling af bornholmsk granit, men 
uden held. Firmaeet skriver, at de ikke 
kan levere sten af den ønskede form. 
Stenene bliver for store til, at det vil 
kunne lade sig gøre at fragte dem fra 
Allinge. Først efter et besøg i Harzen, 
lykkes det at finde de helt rigtige em
ner 6), og kort før jul i 1907 kan minde
stenene endelig stilles op.

Det kan synes besyndeligt, at man 
måtte til Tysklands hjerte for at finde 
stenene, der skulle rejses over det dan
ske nationalsymbol: Guldhornene, 
men i nationalsymbolikken synes pa
radokserne at trives.

Henvisninger
1. Jvf. H. C. Davidsen, i: Sønderjysk Må

nedsskrift, 3. årg., 1926-27, s. 145-48.
2. Dansk Socialhistorie, bd. 3,1980, s. 249.
3. P. Kr. Iversen, i: Sønderjysk Måneds

skrift, 1950, s. 187.
4. P. Lauridsen: Historiske og topografiske 

oplysninger om Guldhornsfundene ved 
Gallehus. - Aarbøger for Nordisk Old- 
kyndighed og Historie, 1908.

5. Brev i Nationalmuseets arkiv (I afd).
6. Schackenborg godsarkiv. Greve Hans 

Schack, Møgeltønder, takkes for hjælp 
med at finde de pågældende akter. Jvf. 
endvidere H. C. Davidsen: Nordsles
vigsk Søndagsblad, nr. 11-14, 1908.

7. Nordslesvigsk Søndagsblad nr. 14, 
1908.
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Evigt ejes kun det tabte...

Guldhornsforestillinger fra Oehlenschläger til nutiden

Af INGE ADRIANSEN

Guldhornene eller rettere forestillin
gen om Guldhornene har haft en særlig 
betydning for udviklingen af de dan
ske, nationale begreber, siden de gyld
ne horn gik tabt ved guldhornstyveriet 
i 1802.1 virkeligheden må vi nok være 
taknemlige overfor den simple tyv, 
som stjal hornene og omsmeltede dem. 
Ved at gøre dette bortsvandt hornene 
ganske vist for altid, men tilbage blev 
forestillingen om deres betydning, og 
det viste sig i dette særegne tilfælde 
ikke at være det ringeste. Ideen om 
Guldhornenes helt særlige betydning 
for danskerne fik straks efter tyveriet 
sin litterære tolkning i Oehlenschlä- 
gers berømte digt »Guldhornene«, som 
har været obligatorisk læsning i skoler
ne på de ældre klassetrin, indtil det 
meste af den ældre, danske litteratur 
udgik som ikke-relevant stofområde i 
slutningen af 1960'erne.

Det kan synes som et paradoks, at 
guldhornenes mytologiske betydning 
er blevet mangedoblet i kraft at at de er 
gået tabt. Der er faktisk andre oldtids
fund - f.eks. Solvognen fra Trundholm 
og Gundestrupkarret - der med hen
syn til arkæologisk betydning kan 
sammenlignes med Guldhornene, og 
disse fund har aldrig givet anledning til 
den mytedannelse, kopiering eller 
symbolik, som er knyttet så uløseligt til 
Guldhornene. Den helt særlige betyd
ning, som Gallehus-fundene er blevet 
tillagt, skyldes en række forhold: Hor
nene er usædvanlige både i henseende 
til teknisk og kunstnerisk kvalitet og 

ikke mindst på grund af deres høje 
metalværdi. Hertil kommer, at de næp
pe har været gemene brugsgenstande, 
men antagelig har haft særlige funktio
ner ved ceremonier og processioner. 
Alt dette svarer imidlertid til Gunde
strupkarret og Solvognen, men to helt 
særegne forhold gør Guldhornene for
skellige fra andre fremtrædende old
tidsfund: Det ene horn bærer en af de 
aller tidligste indskrifter på oldnordisk, 
eller »dansk tunge«, og hornet rummer 
således - poetisk udtrykt - vort mo
dersmåls fødselsattest. Dette har med
virket til at gøre Guldhornene til et 
dansk-nationalt symbol, selvom der 
ikke eksisterede et dansk rige i det 5. 
århundrede - det tidspunkt, hvor 
Guldhornene er blevet fremstillet. Et 
andet helt egenartet træk ved Guld
hornene er, at de er forsvundne for 
altid. Denne sørgelige skæbne gav som 
nævnt inspiration til et poetisk efter
spil: Oehlenschlägers »Guldhornene«, 
der blev et slags programdigt for den 
danske romantik og dermed ouvertu
ren til vor litterære guldalder. Heri 
tolkede digteren tyveriet som et varsel 
fra guderne til de ligegyldige danskere, 
der ikke skønnede på deres skatte: 
»Hvad de gav, de tog tilbage/ Evigt 
bortsvandt Helligdommen.«

Guddomsvarsel og nationalsymbol, 
så ophøjede funktioner er ingen andre 
danske fortidsminder blevet tillagt, og 
Guldhornenes rige, men vanskeligt tol
kelige udsmykning og deres tragiske 
skæbne har da også inspireret skil-
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lingsviseforfattere og andre digtere, 
malere og tegnere, sprogforskere og 
historikere og ikke mindst menigmand 
lige siden tyveriet i 1802.

Oehlenschläger benyttede guld
hornsmotivet to gange mere i sin digt
ning. I 1828 skrev han i heltedigtet 
»Hrolf Krake« om et horn, der blev 
fundet af en ung mø i en eng i Slesvig. 
»Hornet var hidbragt til Dannerkysten 
af fjerne Folkefærd«. Med denne sæt
ning tilsluttede Oehlenschläger sig sin 
samtids oldforskere, der anså Guldhor
nene for at være af fremmed oprindel
se; men det har tilsyneladende været 
en stor overvindelse for ham at foreta
ge dette knæfald for videnskaben. 
Guldhornene ophørte jo derved med 
at være glimt fra »hensvundne dage, da 
det strålte i i Norden«, således som han 
havde beskrevet det i digtet fra 1802. Få 
år senere vendte digteren da også til
bage til tanken om, at Guldhornene 
måtte være af dansk oprindelse. Dette 
sker i et digt fra 1833, hvori hornene 
skildres som fædrelandets gave til sin 
søn. Oehlenschläger svingede således i 
sin digtning frem og tilbage mellem at 
opfatte Guldhornene som guddoms
varsel og at tolke dem som et nationalt 
symbol. Digterens intuitive opfattelse 
af hornene som nordiske blev i øvrigt 
senere endegyldigt fastslået af oldfor
skerne.

Englandskrigene og ulykkerne stod 
for døren, da Guldhornene blev stjålet i 
1802, og det var under indtryk af disse 
svære tider, at Oehlenschläger skrev 
det digt, der blev hans livs berømteste. 
Under fædrelandets næste krig, Treårs
krigen fra 1848-50, skrev en anden dig
ter om Guldhornenes betydning. Det 
er H.C. Andersen, som i fædrelands
sangen »I Danmark er jeg født« frem
hæver Guldhornene som et national
symbol, skænket af Gud: »Plovjernet 
Guldhorn finder/ Gud give dig

Storkorsvåben for arkæologen og direktør for 
Rosenborg, /. J. A. Worsaae, 1882. Våbnet er 
gennemtrængt af national symbolik; det er rødt og 
hvidt, og i midten ses roser og guldhorn - 
symboler på det museum og den arkæologi, han 
havde viet sine kræfter. Convivium 1978, side 
65.

fremtid/ som han gav dig minder«.
Den politiske krise og tilbagegang i 

midten af 1800-årerne var med til at 
styrke interessen for fortiden, og tidens 
førende oldforskere som E. C. Werlauff, 
L. F. Wimmer og ikke mindst J. J. A. 
Worsaae tog historiske og forhistoriske 
emner op, som var gennemtrængt af 
nationale symboler. Worsaae skrev 
vægtige afhandlinger om Dannebrog 
og om Guldhornenes billedverden, 
som han gav en nordisk-mytologisk 
tolkning af. Kongen belønnede hans 
indsats med en høj orden, og i Wor- 
saaes våben som storkorsridder indgik
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Nederste del af forsiden på Sprogforeningens Almanak 1894-1959. Tegneren kendes ikke, men 
drageslynget, hvoraf en del ses her, er meget karakteristisk for 1890'eme.

både Dannebrog og Guldhornene som 
udtryk for nogle af de centrale temaer i 
hans liv.

Siden anden halvdel af 1800-årene 
har hornenes nationale betydning væ
ret fastslået, og i megen højstemt natio
nal digtning, især efter 1864, er symbo
let blevet anvendt. I Sønderjylland har 
horn-symbolikken spillet en særlig rol
le, fordi det var vigtigt for de dansksin
dede at fastholde deres historiske ret til 
at betragte Sønderjylland som gammel 
dansk folkegrund. Derfor har mange 
tyske oldforskere også prøvet at tolke 
indskriften på det korte guldhorn som 
urtysk (vestgermansk) i stedet for som 
urnordisk (nordgermansk). I tyske 
sprogværker kunne man endnu i 
1890'erne se guldhornsindskriften om
talt som »in einem deutschen Dialecte 
geschrieben«, og det nævntes ikke, at 

nordiske sprogforskere havde en helt 
anden opfattelse af indskriftens oprin
delse.

»Sprogforeningens Almanak«, der er 
blevet udgivet siden 1894, var på forsi
den prydet af et symbolmættet billede 
med Skamlingsbanke-støtten, drage
slyng og de to guldhorn. På bagsiden 
var først Mor Danmark og siden, da 
dette symbol blev forbudt, De sønder
jyske Piger. Almanakken var i mange år 
den mest udbredte, folkelige læsning i 
landsdelen, og den guldhornsprydede 
forside skulle ligesom indholdet være 
med til at bekræfte læserne i deres 
danske sindelag og støtte deres over
bevisning om at kæmpe med historien 
og retten på deres side. Forsiden blev 
nytegnet i 1960, men trods forsøg på 
modernisering blev Guldhornene dog 
fastholdt. Deres budskab om sprogets

Nederste del af forsiden på Sprogforeningens Almanak 1960-1980. Her indgår Guldhornet i en enhed 
med de slesvigske løver og Skamlingsbankestøtten (ikke med på billedet). Tegneren er antagelig Hans 
Fallesen.
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Årsmøde i Dansk Kvindesamfund med faneindtog i 1960'eme. Fot. Museet på 

Sønderborg Slot.

betydning for nationsdannelsen havde 
Sprogforeningen svært ved at give slip 
på, da dette budskab er en del af dens 
idemæssige grundlag. Men i 1980 fandt 
man, at almanakkens udseende var for 
gammeldags, og ved nytegningen af 
forsiden forsvandt Guldhornene. Man 
kunne fristes til at tro, at dette var et 
billede på, at Sprogforeningen havde 
ændret sit ideologiske grundlag, men 
det er på ingen måde tilfældet. Der
imod har foreningen evnet at forny sig, 
og den er i 1980'erne i høj grad gået ind i 
debatten om dansk og tysk TVs række
vidde i grænselandet. Guldhornssym
bolikken må siges at være uegnet til 

illustrere de problemstillinger, som i 
dag er centrale for det danske sprogs 
overlevelse.

Også andre foreninger anvendte 
Guldhornene som symbol på deres 
særlige virke. Dansk Kvindesamfund 
fik omkring år 1900 egen fane med 
Kirsten Svensdatter, der løfter det lan
ge guldhorn. Fanen var et billede på 
kvindernes særlige ansvar for bevarel
se og videregivelse af »mål og minder« 
og et godt udtryk for den selvforståel
se, der rådede blandt pionererne i 
kvindebevægelsen. Fanen blev da også 
båret forrest i det berømte kvindetog, 
der i 1915 drog til Christiansborg for at
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takke for valgretten, og fanen benytte
des ved årsfester i Dansk Kvindesam
fund indtil 1960erne. Så moderniserede 
man her - som i Sprogforeningen - 
ritualer og symbolik i erkendelse af, at 
kvindens samfundsmæssige stilling 
forlængst var blevet udbredt til mange 
andre felter end den sproglige og histo
riske oplæring af børnene; tværtimod 
var kvindekampen i høj grad kommet 
til at dreje sig om frigørelse herfra.

Den unge kniplepiges fund af det 
første guldhorn har af naturlige grunde 
inspireret historiemalere, og to mar
kante billeder med motivet skal her 
fremhæves. Niels Simonsen udførte i 
1859 et maleri på bestilling af Frederik 
7. Motivet var Kirsten Svensdatter, der 
finder det første guldhorn, og Simon
sen udførte billedet samtidigt med, at 
der blev fremstillet rekonstruktioner af 
Guldhornene til Oldnordisk Museum, 
ligeledes på bekostning af Frederik 7.

Også Harald Slott-Møller har været 
fristet af guldhornsmotivet og han 
brugte motivet i et maleri, der indgik 
som en del af »Kunstnergaven af 1920«, 
som var danske kunstneres genfore
ningsgave til Sønderjylland. Maleriet 
overgik til Haderslev Museum, men 
har af gode grunde ikke kunnet indgå i 
museets arkæologiske udstilling, da 
det gengav en idealiseret situation, 
fjernt fra den virkelighed, som kilderne 
til fundet afspejler. Billedet er i dag 
deponeret på Brundlund Slot og hæn
ger her som et smukt udtryk for den 
guldhornsbegejstring, der fandtes om
kring 1920.

I perioden 1919-1920 kunne man i 
forbindelse med afstemningerne og 
Genforeningen opleve anvendt natio- 
nal-symbolik i mange, meget forskel
ligartede sammenhænge. Den kom
mercielle udnyttelse var ret grov og 
afslører især evne til at udnytte en 
idemæssig strømning rent pengemæs-

Julemærke 1920, ud
ført af kunstnerinden 
Anna E. Munch, der 
på julemærkets mini
format formår at kom
binere tre af tidens 
populæreste danske 
symboler. Forstørret 
gengivelse.

sigt. Den ideologiske brug er mere 
interessant, da den afspejler tidens tro 
og forhåbninger. Dette gælder f. eks. 
det officielle julemærke i 1920, der som 
motiv havde den store nationalpoliti
ske begivenhed, som havde præget 
året. Den sønderjyske malerinde Anna 
E. Munch havde udført motivet, og 
hun havde formået at samle de vigtig
ste nationale symboler på ét billede - 
ovenikøbet i miniformat. Julemærket 
viste Mor Danmark, der får overrakt et 
guldhorn af Sønderjylland i skikkelse 
af en ung pige. Julemærkekomiteen 
udsendte en tryksag om mærket med 
et lille digt til at belyse kunstnerens 
idé: »Løft Lykkens guldhorn/ højt mod 
sky./ Et urdansk land/ er blevet dansk 
påny!« Her fremhæves endnu en gang 
Guldhornenes betydning som bevis på 
Sønderjyllands oprindelige tilhørsfor
hold til Danmark.

I genforeningsåret er der mange ek
sempler på guldhorns-symbolik, og 
her skal kun fremhæves den mest mar
kante af alle. Ved den store fest i 
Dybbøl Skanser den 11. juli 1920, hvor 
kongen mødtes med sønderjyderne, 
blev der overrakt to gaver til majestæ
ten, og de var omhyggeligt udvalgte 
for at kunne være symboler på den 
nære forbindelse mellem de hjem
vendte sønderjyder og det danske folk. 
Gaverne bestod af et Dannebrog - det 
sidste danske flag, der vajede i Sønder
borg i 1864 - og en kopi af de to 
guldhorn fra Gallehus. Valget af netop

SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 7/8-89 221



disse to symboler viser, hvor nært de 
nationale forestillinger kan være vævet 
sammen med de religiøse. Dannebrog 
blev jo sendt fra himlen til frelse af de 
danske korsfarere i Estland, og Guld
hornene var ikke alene et billede på 
Sønderjyllands danskhed, men de var 
også gudernes gaver til menneskene, 
og der skulle skønnes på denne gave, 
for ellers ville den gå tabt igen. Det var 
kaptajn Fischer, Aabenraa, som foretog 
overrækkelsen, og han fremhævede 
netop i sin tale, at gaven skulle vidne 
om Sønderjyllands danskhed og slut
tede »Gud give os fremtid, som han gav 
os minder«.

Denne tolkning af Genforeningen 
som Guds gave til det danske folk og 
sønderjyderne passede smukt ind i 
tidens ånd, og begejstringen over ga
vevalget var da også stor. I sit værk om 
Genforeningen skriver den køben
havnske borgmester Ernst Kaper her
om: »Et naturligere og værdigere sym
bol (end guldhornene) kunne ikke væ
re valgt«, og han begrunder dette med 
indskriften, som »er de ældste ord, der 
er bevaret af dansk tunge. Sammen 
med runestenene fra Dannevirke er de 
jordens egne, utvetydige vidnesbyrd 
om den danske odelsret til landet.«

Det kan ikke undre, at guldhorns
symbolikken vedblev at blomstre i åre
ne efter Genforeningen, især i Vestsles
vig var den markant. Tønder Statsskole 
fik således i 1922 sin egen fane, og på 
denne indgik Dannebrog og guldhorn 
en nær forbindelse. De to horn var 
simpelthen broderet på fanen, som 
herved blev et billede på Genforenin
gen og tillige på Danmarks ret til at 

besidde Sønderjylland. Det sidste var 
ikke det mindst vigtige at få understre
get i en by, hvor den danske stem
meandel kun havde været ca. 30 % i 
1920. Guldhornene blev i 1920'erne 
nærmest et emblem for statsskolen i 
Tønder; de anvendtes på elevblade og 
flidspræmienåle, var tema for festspil 
etc. Vigtigst af det hele var den sang, 
som en af skolens lærere, Egebjerg 
Jensen, havde skrevet, også i 1922: »For 
en fremmed barsk og fattig/ er vort 
land, men rigt på minder/ for dets børn 
og fuldt af skønhed/ Her plovjernet 
guldhorn finder.« Sangen har nærmest 
fået karakter af en vestslesvigsk natio
nalsang, og den er ikke kun en prisning 
af egnens særprægede landskab, men 
også en understregning af dens danske 
tilhørsforhold.

11920'erne opførtes et guldhornsspil 
i Tønder, og en helt ny udgave blev vist 
i Møgeltønder i 1970'erne. Det netop 
overståede guldhornsspil i Møgeltøn
der er således det tredie i rækken af 
store friluftspil, skrevet og opført af 
lokale folk, der var fænget af historien 
om Guldhornene.

Det kunne forventes, at guldhorns
motivet ville være at finde på en række 
genforenings-sten, men der er imidler
tid kun få sten med guldhorn, bl. a. i 
Lemvig og Hoven. Det skyldes måske, 
at disse mindestene især bærer korte 
indskrifter og kun i få tilfælde har 
egentlige motiver indhuggede. Dette 
arbejde ville stille betydelige krav til 
stenhuggeren, og mange af stenene er 
netop rejst for meget beskedne midler 
af sogneboere.

Også efter Genforeningen er der en

Harald Slott-Møller: Kirsten Svensdatter med det første guldhorn. Maleren var meget interesseret i 
sønderjyske forhold og malede, også i 1920, et stort maleri af Den internationale Kommission, som 
forestod afstemningen.

Billedet af Kirsten tilhører Haderslev Museum og hænger i dag på Brundlund Slot. Fot. Haderslev 
Museum.
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Porcelænsfigur udført af billedhuggeren Holger 
Christensen og fremstillet af Den kgl. Porcelæns
fabrik fra 1920 til omkring 1960.

Holger Christensen arbejdede i 50 år for 
porcelænsfabrikken og har givet udkast til overor
dentligt mange figurer.

Fot. Museet på Sønderborg Slot.

række eksempler på overrækkelser af 
guldhorn til mænd, der har udført et 
særligt arbejde i den nationale sags 
tjeneste. Af indlysende årsager har dis
se guldhornskopier kun sjældent væ
ret af guld - men også mere beskedne 
udførelser kunne finde anvendelse, da 
det væsentlige var de associationer, 
gaven vakte, og ikke dens faktiske 
værdi. H. P. Hanssen fik således over
rakt to forgyldte sølvhorn som påskøn
nelse for sin livslange indsats for den 
danske sag i Sønderjylland.

I den genforenede landsdel blev 
mange skoler efter 1920 udstyrede med 
guldhornskopier i guldbronzeret gips 
med ret simple og grove ornamenter. 
Gipshornene var i naturlig størrelse, og 
gav kun en svag afglans af de rigtige 
guldhorn. De krævede derfor en enga
geret historielærer til at tolke hornenes 
budskab, men fortællekunsten var hel
ler ikke i miskredit i de to årtier mellem 
verdenskrigene, og gipskopierne har 
for en del skolebørn været døren ind til 
en interesse for oldtiden.

Guldhornskopier blev især fremstil
let som hædersgave til fremtrædende 
personer med tilknytning til grænse
landet. Således fik næstformanden for 
Grænseforeningen gennem mange år, 
Valdemar Harsløf, som tak for sin ind
sats i det sønderjyske arbejde skænket 
en figur fra Den kgl. Porcelænsfabrik 
forestillende Kirsten Svensdatter, der 
knælende holder det lange guldhorn 
frem. Men kongelige personer fik dog 
sædvanligvis »rigtige« kopier i metal; 
således fik kronprins Frederik i 1946 
overrakt et sæt guldhornskopier i for
gyldt bronze fra KFUM-spejderne. Ved 
modtagelsen lovede kronprinsen, at de 
skulle blive anbragt i Sønderjylland: 
»Spejder-guldhornene skal altid høre 
til på Gråsten Slot«.

KFUM-spejderne synes i øvrigt at 
have taget guldhornene til sig i særlig 
grad, idet deres tredie sønderjyske di
vision bærer navnet »guldhornsdivi
sionen« og har en fane med de to løver 
og det ene guldhorn.

Lad dette eksempel være det sidste 
på brug af guldhornssymbolik - der 
kunne hentes mange andre fra hverda
gen, især her i landsdelen, og eksem
plerne spænder fra navne på dessert
chokolader over medlemsemblemer 
for de sønderjyske sygeplejersker til 
firmamærker for mineralsfabrikker og 
flyttefirmaer. Guldhornene er blevet 
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Etiket for »Guldhorn Mineralvand«, fremstillet i 
Halk ved Haderslev. Forlægget er Harald Slott- 
Møllers billede (side 223), som også blev anvendt 
på en nødpengeseddel fra Tønder 1920. Privat
eje.

udnyttet på mangfoldig vis, ikke blot 
ideologisk, men i høj grad også kom
mercielt - og dette svarer i grunden 
helt til brugen af andre nationale sym
boler.

Guldhornsinteressen kan også væk
kes i nutiden. Dette oplevede Haders
lev Museum i 1980, da man arrangere
de en udstilling om guldhornene, og 
det var lykkedes at låne et sæt guld
hornskopier udført i rent guld. Det var 
ikke Nationalmuseets nye rekonstruk
tioner, fremstillet i 1970'erne på grund
lag af nøje studier over alle de forskelli
ge teorier om de ægte horns udseende, 
men et helt tilsvarende sæt, der tilhør
te rejsekongen Simon Spies. Udstillin
gen blev en stor succes med hensyn til 
besøgstal - museets personale opleve
de det dejlige syn at se kødannelse 
langt udenfor hovedindgangen. Spies 
var til fulde klar over den særlige 
fascination, der er knyttet til Guldhor
nene - en fascination der som nævnt 
både skyldes deres høje pengemæssi
ge værdi og den symbolik, der er knyt
tet til dem - og ikke mindst den kends
gerning, at de er forsvundne for altid. 
Derfor var Spies' slutreplik efter udstil
lingsåbningen da også: »Nu må vi håbe 
både for Jer og for mig, at hornene 
bliver stjålne!«

Således gik det dog ikke, og såvel 
rejsefirmaet som museet måtte und
være den kolossale omtale, et sådant 
tyveri ville have givet anledning til. 
Men replikken er væsentlig, fordi den 
udtrykker det samme som digteren 
(ikke Oehlenschläger, men Henrik Ib
sen) sagde med ordene: »Evigt ejes kun 
det tabte.« I enestående grad passer 
disse ord på den symbolske brug af 
guldhornene.

Litteratur
Om guldhornene er der skrevet mere end 
om noget andet dansk oldtidsfund, men 
det bør ikke skjules, at en del af guldhorns
gåderne er selvskabte, da hornenes rige 
udsmykning og særlige skæbne har fristet 
til overtolkninger. Hovedværket om hor
nenes arkæologiske tolkning er fortsat Jo
hannes Brøndsted: Guldhornene, 1954. 
Denne artikel om hornsymbolikken bygger 
især på Per Hougaard: Fra Guddomsvarsel 
til Landssymbol. Guldhornene i digtning 
og billedkunst, i: Convivium 1978, s. 56- 
83.
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Genbrugt gravhøj
Af INGE BODILSEN

I en overpløjet gravhøj i udkanten af Pad- 
borgs ekspanderende industriområde skulle 
Haderslev Museum foretage en rutinemæs
sig udgravning før byggekranernes ankomst. 
Forløbet af den arkæologiske undersøgelse 
blev dog helt anderledes end forudset. Herom 
fortæller udgraveren, Inge Bodilsen fra Ha
derslev Museum.

I forbindelse med anlæggelsen af DSB's 
godsterminal i Padborg undersøgte 
Haderslev Museum i september 1988 
en overpløjet gravhøj, som lå »i vejen« 
for byggeriet ved terminalen. En tidli
gere prøvegravning havde vist, at der 
var bevaret temmelig meget højfyld, så 
udgravningen startede med store for
ventninger - her måtte bestemt være 
uforstyrrede grave med gode chancer 
for rige fund fra bronzealderen.

Af hensyn til den formodede midter
grav i højen var der ved prøveundersø
gelsen ikke blevet gravet helt ind til 
centrum, så vi blev overraskede, da 
rendegraveren fjernede græstørven 
midt på højen og et rektangulært mur
værk, bestemt ikke af oldtidskarakter, 
dukkede op. Der blev sendt bud efter 
museets middelalderekspert, men han 
var lige så meget i vildrede over fæno
menet som vi andre. Hans forslag var, 
at det muligvis kunne være et borgtårn 
fra Middelalderen, anbragt på markens 
højeste sted, gravhøjen, med god ud
sigt over vandskellet mod vest.

Et sådant borgtårn blev ikke brugt til 
beboelse, men opført af den lokale 
stormand for at markere terrænnet 
over for »de andre«, så det var ikke 
sandsynligt at finde nogle genstande i 

eller ved bygningen, som kunne give 
en datering. Der blev derfor sendt bud 
til forsøgsstation Risø, hvorfra V Mej- 
dahl kom og udtog materiale til en 
såkaldt termoluminiscensdatering.

Efterhånden som resten af højen 
blev åbnet, svandt forhåbningerne om 
rige forhistoriske fund; næsten hele det 
indre af højen var stærkt forstyrret og 
stort set kun randstenene stod urørte 
tilbage sammen med en lille rest origi
nal høj mod vest, hvor prøvegravnin
gen blev foretaget. En lille udgravning 
på ydersiden af det formodede tårn fik 
de sidste håb til at briste, da det ikke 
som forventet var placeret oven på 
gravhøjen, men gravet helt ned gen
nem den.

Andre underlige anlæg dukkede op: 
I højens nord-vestlige del var et lergulv 
på ca. 2 x 3 m, men uden stolpespor 
omkring. Lige vest for bygningsværket 
var nogle stolpespor - her var til gen
gæld hverken gulv eller fundament. 
Det hele blev endnu mærkeligere, da 
der dukkede en bueformet åbning op i 
tårnets østside. Der blev gravet ned på 
ydersiden for at se, hvor stor denne 
åbning var. Dette var ikke noget let 
arbejde, da der netop foran østsiden 
var blevet anbragt nogle lerdynger - 
resten af højen bestod af sandet 
muld.

Det var først, da den næste bue 
dukkede frem i murværket, ligeledes 
mod øst, at tiøren faldt: Det drejede sig 
om et lille teglværk, der var gravet ind i 
højen. Murværket var rester af selve 
teglovnen, lergulvet mod nordvest var 
ælteplads, mens stolpesporene lige
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Bronzealderhøjen ved DSB's containerterminal ved Viaduktvej i Padborg under udgravning efteråret 
1988. Resterne af teglovnen anes til venstre i billedet. Fot. Haderslev Museum.

vest for ovnen sandsynligvis stammer 
fra en tørrelade. Da leret øst for ovnen 
havde stået et par dage og tørret, viste 
det sig at være ubrændte mursten, 
pænt stablet foran indfyringshullerne, 
inden ovnen blev forladt, og højen 
atter dækket til.

Anlægget var ganske lille: Teglov
nens indre areal var knap m2, lergul- 
vet/æltepladsen ligeledes ca. 6 m2 og 
tørreladens bredde 2 m, mens længden 
ikke kunne fastslåes.

Af selve teglovnen, som var bygget 
op af ubrændte mursten, var der beva
ret 1,25 m murværk. Forbandtet ligner 
ikke kendte middelalder- eller renais- 
sanceskifter, men virker lokalt, (fig 4). 
Selve murstenene havde usædvanlige 
mål: 7 x 11 x 23 cm, omtrent som en 
moderne mursten, men tykkere. Mur
stenene var groft magrede, af og til 

med små flintesten, andre gange med 
stumper af brændte mursten. Et par af 
murstenene er mærket eller dekoreret 
med en omtrent fingerbred fordybet 
cirkel, ca. 6 cm i diameter, i midten en 
spids fordybning. Hvis nogle af læser
ne kender til lignende mærker, vil un
dertegnede gerne have besked, ellers 
må det nok regnes for en tilfældig 
dekoration, evt. en efterligning af et 
teglmærke, men placeret ukorrekt, på 
murstenens brede side.

Ovnen havde afrundede hjørner og 
to indfyringskanaler, 65 cm høje. Midt 
på begge sider samt bagtil var en 
støttepille i en murstens bredde, kun 
ganske let varmepåvirket. Som før 
nævnt var ovnen bygget af ubrændte 
mursten, der under brugen er brændte 
indefra, så stenene overalt er gennem- 
brændte i¥2 stens tykkelse. Man kan se, 
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at varmefordelingen har været ret 
jævn; folkene har altså ikke været 
ukendt med arbejdet. Kun ved den 
nordligste indfyringskanals bund var 
en grønsintret sten, murstenenes farve 
var ellers kraftig orangerød. Der har 
formentlig været plads til 6000 sten i 
ovnen.

En ovn, der er bygget af ubrændte 
mursten, kan kun være brugt i ganske 
kort tid, da den ellers vil blive ødelagt 
afvind og vejr, hvor den ikke har været 
beskyttet af jorden. Selve anlæggets 
lille størrelse og de rå mursten, der var 
stablet op foran indfyringskanalerne 
tyder på, at anlægget har været opført 
til et bestemt, kortvarigt formål og 
derefter forladt, men hvornår og af 
hvem? Der blev ikke fundet meget 
daterende materiale ved udgravnin
gen, men nogle munkesten, en Flens
borgsten og et par stumper af kridtpi
ber kan give et fingerpeg. Den ene 
spids af en kridtpibe, dekoreret med 
små indstemplede cirkler, kom frem, da 
gulvet inde i ovnen blev afrenset. 
Kridtpiber findes ikke før 1600-tallet, 
og den smalle, gule Flensborgsten, fun
det inde i ovnen, laves ikke før 1700. 
Munkestenene, som ligeledes fandtes 
inde i ovnen, peger dog længere tilba
ge, så en datering til første halvdel af 
1700-tallet vil være rimelig på bag
grund af fundmaterialet. Også det lille 
teglværks placering peger i denne ret
ning - 1700-tallet er oplysningstiden, 
hvor meget forandres og troen på vi
denskaben afløser troen på nisser, væt
ter og andet godtfolk. Fra denne tid og 
frem tiltager udslettelsen af gravhøje 
ganske kraftigt, da tidligere tiders tro 
på forbandelser fra de underjordiske 
forsvinder til fordel for en mere ratio
nel tænkemåde. Samtidig er lands
byudskiftningen begyndt i Slesvig, og 
muligvis er teglovnen lavet af en eller 
måske flere gårdmænd for at brænde 

sten til deres nye huse. Efter brug har 
man så lukket ovnen og genordnet 
højen, iøvrigt efter at have »undersøgt« 
de forhistoriske grave, der var i den.

Sådanne små teglværker er ganske 
almindelige i Slesvig i 1700-tallet i 
modsætning til resten af Danmark. 
Pastor Dyssel, som virkede i Nustrup 
1758-64, fortæller i en lille bog »Forsøg 
til en Indenlands Reise« fra 1763: »Jeg 
kom til den første by i mit sogn ved 
navn Skrydstrup ... Jeg plejer ellers 
skæmtsomt at kalde denne by Ægyp
ten for de mange teglværkers skyld, 
som her findes. På gaden i denne by ser 
man en halv snes teglovne, som bøn
derne har tilfælles og skiftes til brænde 
i. Disse små teglovne, som er i brug 
overalt i det slesvigske, drives med 
megen liden bekostning og giver ved 
hver brænding 5 å 6000 sten. Det er 
årsagen, hvorfor man i det holstenske 
ser langt smukkere landsbyer med 
mest murede huse, end de danske 
byers elendige hytter, af 1er opklinede 
vægge, der i sig selv koster mere uma
ge og tid. Man kliner her om sommeren 
for at lade det nedregne om vinteren; 
fugtighed og kulde plager den danske 
bondestand, mens den holstenske sid
der tør og varm inden en mur, som han 
selv har opsat for sig og børnebørn.«

Udgravnings tegn i ng. 1 midten ses det rektangu
lære omrids af teglovnen med indfyringshulleme 
mod øst. Nordvest for ovnen ligger resterne af 
æltepladsens lergulv og modsat tre stolpespor 
(sorte), som sandsynligvis stammer fra en slags 
tørrelade. - Rundt om disse tre anlæg ses resterne 
af bronzealderhøjen med randstenskreds og sten
dynger omkring begravelserne. Haderslev Mu
seum.
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Da der ikke er mange daterende fund 
fra højen, er tidsfæsteisen naturligvis 
behæftet med en tilsvarende usikker
hed, men den vil yderligere kunne 
underbygges ved en termolumini- 
scens-datering, som dog ikke er frem
kommet på nuværende tidspunkt.

Herover ses en udgravningstegning (2:40) af 
teglovnens front med de to indfyringsåbninger. 
Hele ovnen måtte graves væk i forbindelse med 
anlægsarbejdet'og findes således kun bevaret på 
opmålinger, i fotos og tegninger.

På billedet herunder ses teglovnen under ud
gravning. Midt i billedet det ene af indfyringshul
lerne. Fot. Haderslev Museum.
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C. A. Jensen

Kunst i Sønderjylland (3)

Af JESPER TOFFT

Maleren Christian Albrecht Jensen 
(1792-1870) var født i Bredsted i Syd
slesvig og blev en af de ganske mange 
betydningsfulde guldalderkunstnere, 
der stammede fra hertugdømmerne 
Slesvig og Holsten. Den såkaldte 
»guldalder« i dansk kunst, digtning og 
musik strakte sig over årene ca. 1810- 
1860.1 denne for dansk kunst og kultur 
så lykkelige periode var Det kongelige 
Kunstakademi i København centrum 
for kunstlivet i hele Norden og en del af 
Nordtyskland.

C. A. Jensen kom til København i 
1811 og blev her elev af maleren, pro
fessor C. A. Lorentzen, der var født i 
Sønderborg. Her studerede han indtil 
1816, hvorefter fulgte de klassiske 
dannelses- og studierejser til Tyskland 
og Italien.

Mens de fleste af C. A. Jensens maler
kolleger malede såvel portrætter, histo
riemalerier som landskaber, specialise
rede C. A. Jensen sig helt og holdent i 
portrætmaleriet. Kunstneren nåede i 
forhold til andre af tidens malere frem 
til en ny realisme i personopfattelsen. 
Den portrætterede fremtræder ofte 
yderst nærværende og personlig. Ryn
ker i ansigtet o. lign, glattes ikke ud, og 
idealiteten forsvinder således til fordel 
for realismen, samtidig med at sympa
tien for modellen dog bevares.

C. A. Jensens store tid med mange 
bestillinger lå fra midten af 1820'erne 
og en snes år frem. En lang række af 
tidens personligheder - adel, borgere, 
politikere, videnskabsfolk og kunstne
re - er blevet portrætteret af C. A.

C. A. Jensen: Johanne Marie Swane, født Gad. 
Udateret maleri fra 1830'erne. 65 x 51 cm. 
Museet på Sønderborg Slot.

Jensen, og disse billeder kan i dag ses 
som et helt galleri af guldalderens bor
gerskab. Tidens seriøse og alvorlige 
mænd ser ud på os med en nogle gange 
reserveret, andre gange intens nærvæ
relse i fremtoningen, og de udstråler 
ligesom fruerne i deres pæneste tøj og 
imposante hovedtøjer en borgerlig 
mildhed.

C. A. Jensens succes i disse år blev 
bl.a. befordret af hans mæcen og be
skytter, kronprins Christian Frederik, 
den senere kong Christian 8. Fremhæ
ves må især et fremragende portræt af 
prinsen fra 1827 og nogle fortrinlige 
fremstillinger af danskhedens forkæm
pere i Sønderjylland, bl.a. Jensens svo
ger, den stænderdeputerede, købmand
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Peter Hiort Lorenzen fra Haderslev (i 
dag på Frederiksborg-museet).

Malerens produktion gennem årene 
viser en udvikling frem mod en løsere 
penselføring, men kvaliteten bevare
des til det sidste. Han malede ikke 
portrætter efter 1858.

Jensen kom af flere grunde i mod
vind, især fra midten af 1840' erne. 
Christian 8.'s død i 1848 og Treårskri
gens udbrud blev en personlig kata
strofe for maleren, der ikke ønskede at 
skjule sine slesvig-holstenske sympa
tier. Han mistede sin kundekreds og 
stod fra 1849 uden økonomisk grund
lag. Det gik ned ad bakke for ham, og 
han endte som assistent på Kobberstik
samlingen, hvor han restaurerede bil

leder. Han fik ikke af sin samtid et 
eftermæle efter fortjeneste. Først efter 
1900 kom C. A. Jensen til ære og vær
dighed, og han bedømmes nu som en 
af de absolut fornemste portrætmalere 
i dansk malerkunst.

Museet på Sønderborg Slot har en 
fin samling af C. A. Jensen portrætter, 
heraf flere fra Slesvig og Holsten. Også 
Haderslev Museum har et fornemt por
træt, der forestiller kunstnerens sviger
far, amtsforvalter Thomas Lorenzen fra 
Haderslev.

Litteratur
S. Schultz: C. A.1 Jensen, bd. 1-2,1932. 
Claus M. Smidt: Portrætmaleren C. A. Jen
sen. En guldaldermalers skæbne. 1986.

»La Marseillaise« i 
1919

Historien bag billedet

Af HENRIK FANGEL

I de historiske samlinger i Institut for 
Sønderjysk Lokalhistorie dukkede for 
nogen tid siden det billede, der ses side 
234, op. Det viser en gruppe mennesker 
stående på en strand. Børnene står 
forrest, nogle drenge og piger vifter 
med små Dannebrogs-flag, mens en 
mand står med et stort flag, hvis dug 
holdes ud af en anden mand; nogle af 
de unge piger vinker med hvide tør
klæder. Alles opmærksomhed er hen
vendt mod noget, der foregår ude på 
vandet.

Alssund i august

Hvad foregår der mon her? Er der 
nogen der er ved at lægge til eller sejler 
forbi? Er det mon kongeskibet? Og 
hvornår og hvor er billedet taget?

Heldigvis har billedet en bagside og 
teksten her rummer nøglen til histo
rien bag billedet. Der står: »Taget ved 
Sottrupskov mens »La Marseillaisen« 
venter«.

Hermed er billedet både steds- og 
tidsfæstet. Stedet er Sottrupskov ved 
Alssund og tidspunktet er Genforenin
gen, eller rettere tiden før Genforenin-
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C. A. Jensen: Thomas Lorenzen (1754-1834), kunstnerens svigerfader, amtsforvalter i Haderslev 
1795-1834, fader til Peter Hiort Lorenzen. 80 x 64 cm. Haderslev Museum.
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gen. Og med navnet »La Marseillaisen« 
er det også klart, hvad det er for en 
begivenhed.

Lokalhistorikeren Olav J. Bonefeld, 
der døde for nylig, har i Årsskrift for 
Sottrup sogn 1985 fortalt historien om 
dengang, da »Christen Jacobsen fra 
Sottrupskov lodsede »La Marseillaise« 
ud i Lillebælt«. Baggrunden er følgen
de:

Den 28. juni 1919 - for 70 år siden - blev 
Versaillesfreden underskrevet i Paris. 
For at kunne træde i kraft måtte freds
traktaten først ratificeres, dvs. godken
des af de implicerede lande, og det tog 
nogen tid. Faktisk varede det et halvt 
år, før alle havde godkendt fredstrakta
ten og dermed også bestemmelserne 

om en afstemning i de to zoner i 
Slesvig. Sønderjydernes håb om en 
snarlig genforening med Danmark for
tonede sig derfor noget, og landsdelen 
var stadig en del af Tyskland.

Sommeren og efteråret 1919 blev en 
meget urolig tid. Voldelige sammen
stød mellem danske borgere og tyske 
marinesoldater, som dem der fandt 
sted i Sønderborg den 23. juli 1919 i 
forbindelse med et dansk spejderbe
søg, hørte dog til sjældenhederne. Be
givenhederne her førte imidlertid med 
sig, at der dagen efter holdtes et folke
møde foran »Dybbøl-Posten«s bygning 
i Perlegade. Her blev der vedtaget en 
resolution, hvori man anmodede om 
allieret beskyttelse, og en deputation 
blev sendt til København.

234 SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 7/8-89



Ad diplomatiets snørklede veje nåe
de denne henvendelse via den danske 
regering frem til de allierede, der i 
august sendte et par krigsskibe til far
vandene øst for Sønderjylland. Den 
franske panserkrydser »La Marseillai
se« kom den 26. august til Flensborg og 
den 28. til Sønderborg - trods stærke 
protester fra tysk side.

I Sønderborg blev skibet og dets 
besætning modtaget på det hjertelig
ste af den danske befolkning med hur
ra, taler og besøg ombord. »La Marseil
laise« lagde sig natten over ud for den 
tyske marinestation for næste dags 
morgen at liste op ad Alssund, hvor 
tyske marineskibe i nattens løb havde 
fjernet sømærkerne i Alssund og halet 
bøj erne i det sydlige Lillebælt ind på 
grundene. Meningen var selvfølgelig 
at få den tunge, dybtgående krydser til 
at grundstøde. Men her var det så, at 
Christian Jacobsen fra Sottrupskov 
(1877-1928) kom franskmændene til 
hjælp. Han var ude at fiske med sine to 
sønner og var klar over, at det franske 
skib kunne komme i vanskeligheder i 
det smalle farvand. Derfor roede han 
ud til skibet, hvor den danskfødte 

premierløjtnant Hjelmfeldt fungerede 
som tolk. Han kom ombord og lodsede 
derefter skibet ud i åbent vand.

Imens har der så været tid til for 
beboerne i Sottrupskov at samles på 
stranden med de Dannebrog, som alle
rede var anskaffet med henblik på den 
med længsel ventede genforening. Det 
var ikke hver dag, man så et så stort 
skib i sundet, og franskmændene be
tragtedes som befriere, så de skulle 
hilses med Dannebrog som tegn på 
den glæde og forventning, man havde. 
Og så har der altså været en mand med 
et fotoapparat, som kunne tage dette 
billede fra den lange dampskibsbro, 
hvis gelænder skimtes til højre. Hvem 
fotografen var, er ikke godt at vide, men 
at det er lykkedes ham at indfange 
øjeblikkets glæde og forventning for
nemmes stadig, når man betragter det
te charmerende billede med Sottrup- 
skovs beboere, store som små, opstillet 
på stranden.
Litteratur
Årsskrift for Sottrup sogn 1985, s. 7-10. 
Sønderborg bys historie, bind 2, 1966, s. 
148-152.

»La Marseillaise« i Alssund ud for Sønderborg. Fol. Museet på Sønderborg Slot.
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Huelin fra Als, antagelig fra omkring 1840 og sam
mensyet af en Tønderknipling og et ty Ilsbroderi.

Kniplinger i Sønderborg
I anledning af den store kniplingefesti- 
val i Tønder i juni har Museet på 
Sønderborg Slot udvidet og delvis 
nyopstillet den bestående udstilling 
med kniplinger såvel udefra som fra 
museets egne samlinger. Grundstam
men her er kniplinger erhvervet for få 
år siden, indsamlet af Laura Ragoczy i 
Danmark og på rejser i Europa.

Kniplingernes lokale stilpræg fortæl
ler hver især et stykke kulturhistorie. 
Især kniplingerne fra området Binche 
og Malines i Flandern og fra Lille i 
Frankrig har været forbilleder for den 
såkaldte Tønder-knipling igennem 17- 
1800-årene. Lille-kniplingerne er vel 
nok mest kendt for det lette tyil med 
galslag, rocaille former med rosenbun
de og motiver som »Rosen«, »Overflø
dighedshornet« og »Kronen«. Den 
førstnævnte og lidt ældre type med sit 
fine lærredsvæv, snebunde og barokke 
borter er mere sjælden.

Udstillingen rummer også nyere

Det sker -
kniplinger og prøvebøger, der har til
hørt kniplelærerinde Grethe Mohr. I 
forlængelse af den genoplivning i vort 
århundrede af dansk og svensk almue
tradition, som bl. a. Johanne Nyrop- 
Larsen stod for, udbredte hun en række 
nye modeller.

Knipleskrin med tilbehør af klude, 
prikbreve, pinde, stilser osv. illustrerer 
fremstillingskunsten. Endvidere er der 
lagt vægt på de forskellige teknikker, 
der har ligget tæt op ad den kostbare 
knipling. Således vises i udstillingen 
eksempler på den såkaldte syede knip
ling - ikke renæssancens reticella, men 
lignende såkaldte baldyringer fra He- 
deboegnen.

De Lille-inspirerede Tønder-kniplin
ger efterlignedes i 1800-årenes løb i 
tyllstræk, dvs. broderier på maskin
fremstillet tyli. Museet har her en fin 
samling lokale huelin og korsklæder fra 
Als og Sundeved, hvor Tønderknipling 
og tyllstræk er kombineret på forskellig 
vis. Udstillingen omfatter endelig for
skellige former for kniplingsimitatio
ner som strikning, hækling og lidsesy
ning især fra tiden omkring år 1900.

Alt i alt er samlingen en fryd for øjet - 
forhåbentlig også for folk, der ikke er 
bekendt med kniplingeverdenens gan
ske særlige sprog og udtryk.

Mette Eriksen

Museet på Sønderborg Slot
16. juli til 27. aug. Tyli og kniplinger

til ultimo august

Udvidelse af museets faste kniplingsudstilling (se omtalen 
herover).
1864 i samtidens billeder
Udstilling af fotografier især fra skanserne på Dybbøl efter 
stormen den 18. april 1864.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

på de nordslesvigske museer
Sønderjyllands Kunstmuseum, Tønder

8. juli til 27. aug. Vor Bilder - Nach Bilder

2.sept. til 1. okt.

Nyere østtysk maleri og grafik, inspireret af klassiske værker 
fra kunsthistorien.
Friedensbotschaft
Udstilling opbygget af den tyske kunstner Raffael Rheinsberg 
over fundstykker fra det danske konsulat i Berlin, bl.a. fra 2. 
verdenskrig.

til 29. okt.
Midtsønderjyllands Museum, Gram
Dinosaurer
Udstilling fra Geologisk Museum i København med bl. a. 
afstøbninger af kranier, fundet i Canada.

til 13. aug.
Aabenraa Museum
Traditionen i dansk kunst
Malerier fra samlingerne i Sønderjyllands Kunstmuseum. 
Arr. af Aabenraa Kunstforening.

9. - 24. sept. Glimt af evighed
Tegninger af Eiler Krag, kendt fra bl. a. talrige dagblade. 
Arr. af Aabenraa Kunstforening.

onsdage i juli
Haderslev Museum
Sommeraftner på museet
Noget for hele familien: folkedans, gårdsangere, gymnastikop
visning, hestevognskørsel, håndværksdemonstrationer. Kl. 
19.30.
Arr. i samarbejde med Haderslev Turistforening.

til 30. juli Borgerforeningen i 150 år
Jubilæumsudstillingen fra Haderslevs »Bürgerverein« fortæl
ler om den tysksindede befolknings liv og vilkår i byen siden 
1838.

til 6. aug. Smykker og korpus
Eksperimenterende arbejder fra seks nutidige danske guld- og 
sølvsmedes værksteder. Arr. af Haderslev Kunstforening.

17. aug. kl. 19.30 Venderne og Danmark
Foredrag af museumsinspektør Michael Andersen, Roskilde, 
om vores sydlige naboer i den tidlige middelalder.
Arr. af Haderslev Arkiv- og Museumsforening og Folkeuniver
sitetet.

SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 7/8-89 237



( Bognyt
Hjortspringbåden
Flemming Kaul: Da våbnene tau Hjortspringfun- 
det og dets baggrund, 1988, 96 s., ill. Nyt nordisk 
Forlag, Arnold Busck, i samarbejde med forenin
gen Nationalmuseets Venner. Pris: 158 kr.

På arkæologiens landkort er Hjortspring 
Mose på Midtals én af de lokaliteter, der 
straks springer i øjnene. Her udgravedes i 
begyndelsen af 1920'erne en 19 m lang 
krigskano samt en mængde våben fra den 
tidligste jernalder. Ét af jernalderens forun
derlige krigsbytteofferfund, der giver os et 
glimt af de vældige religiøse kræfter, vore 
forfædre i oldtiden har haft at tumle med. 
At båden samtidig er det ældste planke
byggede fartøj, der kendes fra Norden, gør 
naturligvis ikke stedet mindre fascineren
de.

Båden eller rettere resterne af den, for 
der var tale om meget skrøbelige træsager, 
kom til Nationalmuseet, hvor den efter 
endt konservering i slutningen af 1930'erne 
indtog én af hæderspladserne i National
museets oldtidsudstilling. Imidlertid viste 
det sig, at den valgte konserveringsmetode 
var katastrofal for Hjortspringbåden. Træet 
blev langsomt omdannet til pulver, men 
heldigvis lykkedes det i slutningen af 
1960'eme i sidste øjeblik at få reddet stum
perne ved hjælp af en ny forbedret konser
veringsteknik. Men herefter gik projektet 
totalt i stå. Pengemangel satte i de næste 20 
år en effektiv stopper for en nyopsætning 
af vragdelene, og først efter en storstilet 
indsamlingskampagne kunne National
museet sidste efterår atter vise den sjældne 
båd frem.

»Da våbnene tav«, der er udgivet i anled
ning af nyopsætningen af Hjortspringbå
den, er en velskrevet og fængende bog. 
Udgravningen, genstandene og hele fun
dets historie bliver beskrevet på en instruk
tiv måde, og samtidig sættes tingene ind i 
en bredere sammenhæng ved en gennem
gang af andre samtidige offerfund fra ind- 
og udland. swa

Danmarks kultur- og kunstskatte

Borgens Kulturguide Danmark. Borgens forlag 
1989. 260 s, ill. Pris: 175 kr. Oversat af Claudia og 
Friederike Dose efter H. Wolandt: Knaurs Kultur
führer Dänemark 1987.

Bogen definerer kultur som borge og slotte, 
kirker, herregårde og museer samt smukke 
gadepartier i de danske provinsbyer. Der
imod synes hovedparten af de mange ar
kæologiske seværdigheder fra oldtid og 
middelalder at falde udenfor forfatterens 
kulturbegreb, og det samme gælder de 
menneskeskabte naturseværdigheder. Det 
er således i højere grad en kunst- end en 
kulturguide. Med den nævnte begræns
ning rummer bogen en god og hurtig 
introduktion til væsentlige danske sevær
digheder. Den rummer mere end 200 farve
fotos, der næsten alle er af fremragende 
kvalitet, og for en stor dels vedkommende 
er ny optagelser ved fotograf J. Keil. Især de 
talrige kirkebilleder må tilskynde læserne 
til at besøge denne rige del af vor fælles 
kulturarv. For udenlandske turister er bo
gen en gave, som sætter enhver i stand til 
hurtigt at orientere sig også udenfor de 
vanlige turiststrøg. Bogen rummer over 
770 opslag med stednavne med talrige 
seværdigheder beskrevet, og registre over 
samtlige omtalte byer og steder samt over 
fagudtryk og kunstnere gør det let at orien
tere sig i bogen.

Forfatteren er meget velorienteret i det 
danske kulturlandskab, og indholdsmæs
sigt er bogen meget stofmættet uden at 
være stoftynget. Bogen er dog præget af at 
være oversat, og der er en del steder, hvor 
det indholdsmæssige præges heraf og bli
ver uklart. F. eks. fremgår det i beskrivelsen 
af Frøslevlejren, at »mange af de o. 12.000 
modstandsfolk, som var her i de ni måne
der, lejren eksisterede, blev sendt til Tysk
land, hvor de blev dræbt eller omkom i 
fangenskab.« (s. 218-19) Der omkom ca. 300 
i tyske lejre.
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Kulturguiden har prisværdigt prøvet at 
medtage de seneste oplysninger om sevær
digheder. Kunstmuseet Trapholt ved Kol
ding, der åbnede i 1988, er omtalt, mens der 
mangler et museum som Ehlers Lertøjs
samling i det meget smukke hus Slotsgade 
20 i Haderslev.

Det er imidlertid altid en skønssag, hvad 
der skal medtages i værker af denne type, 
og hvad der må udelades. Jeg mangler f. 
eks. Skamlingsbanken under beskrivelsen 
af Koldings omegn; her er til gengæld 
medtaget Skibelund Krat og et fint udvalg 
af egnens kirker med jysk granit. Småfejl 
kan man altid fornøje sig over at påvise, ja 
der er nogen, der samler herpå, og de er 
oplagte købere. Billedhuggeren Hansen- 
Jacobsens hovedværk, Militarismen, står 
således ikke i anlægget ved Vejen Museum, 
men i byens hovedgade. Forlaget anmoder 
om at få tilsendt rettelser, og det kan jeg 
kun tilskynde til, så næste udgave bliver 
bedre. Der må komme flere udgaver af 
denne informative og meget smukt illu- 
strede handskerumsbog, der giver lyst til at 
være turist i Danmark.

ia

Krigen i 1864 i samtidige vidnesbyrd

Lars Lindeberg: Krigen i 1864. De så det ske. Med 
indledning af Jobs. Fabricius. Forlaget Sesam 
1989, 220 s, ill. Pris: 188 kr.

11964 udgav forlaget Union en rigt illustre
ret og velskrevet bog om krigen i 1864 i 
samtidige billeder og skildringer. Teksten 
var især hentet fra samtidige dagblade og 
soldaterdagbøger, og det meget brede ud
valg af illustrationer, heraf enkelte i farver, 
omfattede både gengivelser af historiema
lerier og fotografier.

Lars Lindebergs bog er nu blevet genud
sendt af Sesam, men i en noget formindsket 
udgave i sort/hvid med ringere billedgen
givelse og beskæring af en række illustra
tioner, uden at dette er angivet. Det er synd 
for det oprindelige arbejde, og det er for
bløffende i en tid, hvor mange forlag, også 
Sesam, netop satser på god billedkvalitet. 
Teksten er imidlertid den samme som for 25 
år siden. Den senere forskning har således 

ikke påvirket teksten, men bogen kan godt 
tåle at blive genlæst. Den er præget af at 
være skrevet af en journalist, dvs. den har 
fængende overskrifter og er letlæst. Selv
om den ikke når ret dybt i at forklare 
årsagssammenhænge, er den et godt bud 
på en lettilgængelig introduktion til krigen, 
der ikke blot drejer sig om begivenheder på 
slagmarken, men også om lazaretter, for
plejning og civilbefolkningens forhold.

ia

Urmagere i Ribe amt

Jens Kongsted Lampe: Urmageriet i Ribe amt. 79 
s., ill. Forlaget Chronos, Århus 1989. Pris: 79 
kr.

Sejt og med stor flid har Jens Lampe, før 
Sønderborg, nu Århus, gennem en lang 
årrække offentliggjort lister over de gamle 
urmagere og berettet om gamle ure i for
skellige dele af landet. 1979-84 publicerede 
Sønderjysk Månedsskrift hans nyttige bio
grafier over mere end 750 urmagere i Søn
derjylland. Nu foreligger en lignende be
handling af Ribe amt.

Ribebogen fortæller i et indledende kapi
tel om de gamle tidsmålere inden for det 
nuværende Ribe amt - dvs. også sognene 
Hviding, Roager og Spandet, som i 1970 
blev flyttet fra Tønder til Ribe amt. Vi hører 
om Danmarks vistnok ældste tårnur i Ribe 
Domkirke fra 1401, om ure i andre kirker, i 
herregårde, borger- og bondehjem.

Derpå følger et »biografisk leksikon« med 
mere eller mindre fyldige oplysninger om 
ca. 260 urmagere født før 1880 med virke 
inden for amtet. Mange har enten ved 
fødested eller virkekreds tilknytning til 
Sønderjylland. Noter og litteraturliste af
slutter bogen.

Jens Lampe har givet personal- og lokal
historikere et nyttigt opslagsværk og et 
godt supplement til urmagerlisterne i Søn
derjysk Månedsskrift 1979-84 - omend ar
bejder af denne type selvfølgelig altid kan 
udvides med nye oplysninger og derved 
blive endnu bedre.

Lars N. Henningsen 
Næste nummer udsendes med 
postvæsenet den 12. sept.
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Bronzealder i Bov

Bagsiden 
om 
forsiden

Den genbrugte bronzealderhøj ved 
DSB-terminalen i Padborg, som der 
fortælles om i artiklen side 226-30, er 
kun én blandt mange oldtidshøje i den 
sydlige del af Bov sogn. Med 111 regi
streringer er sognet udsædvanligt rigt 
på gravhøje, men det er nu ikke meget, 
de idag syner i landskabet. Intensiv 
dyrkning, motorvej og en eksplosiv 
byudvikling har fjernet hovedparten 
eller forvandlet dem til næsten usynli
ge spor i terrænet. Kun syd for Frøslev 
- både på den danske og tyske side af 
grænsen - kan man endnu få et indtryk 
at hvor monumentalt de kuplede høje 
engang har virket i det flade landskab. 
På forsidebilledet side 209 ses en af de 
flotteste, der ligger umiddelbart nord 
for Simondys.

Bedømt ud fra de efterhånden ret 
mange høje, der er arkæologisk under
søgt, må den overvejende del af højene 
være opført i den ældre bronzealder, 
ca. 1500-1000 f. Kr. Store velbyggede 
høje med randstenskæder og egekiste- 
grave i voluminøse stendynger. Grav
udstyret kan være svingende, men 
samlet kan Bov sogns bronzealderhøje 
fremvise et imponerende opbud af dol
ke, sværd, økser, dragtsmykker og 
guldringe.

Når bronzealderen er så markant 
repræsenteret netop i dette område, 
har det flere årsager. De mange udgrav
ninger og fine fund hænger først og 
fremmest sammen med den store an
lægsaktivitet i og omkring Padborg og 
med amatørarkæologen Andreas Wort- 
manns ihærdige indsamlingsarbejde 
gennem 50 år. Forklaringen på, at bron

zealderfolkene netop 
valgte at slå sig ned i 
dette område, skal imid
lertid søges i de naturgiv
ne forudsætninger. I Bov 
sogn befinder vi os i et 
grænseområde mellem 
det lerede bakkeland, let
tere jorder og udstrakte 
enge, og at dømme ud fra 
fund fra andre egne af 
Sønderjylland har dette 
tilsyneladende været 
ideelt for datidens bøn
der. Det har givet mulig
hed for en flerstrenget 
driftsform med udbredt 
husdyrhold og et ager
brug på letopdyrkelige 
jorder samtidig med, at 
man har haft skoven med 
dens ressourcer af vildt, 
olden og tømmer i ryg
gen. swa

Litt.: Aner & Kersten: Die 
Funde der älteren Bronze
zeit des nordischen Kreises, 
bd. 6,1981.

Fornemt sværd fra slutningen af 
ældre bronzealder med dekora
tion af guldblik og guldtråd på 
fæstet. Sværdet blev fundet i 
1738 i en gravhøj i nærheden af 
Frøslev, hvorfra det blev indleve
ret til Det kgl. Kunstkammer i 
København. I dag opbevares 
praktstykket på Nationalmu
seet.

i
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