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Sønderborg Slot. Tropper færges over til Sundeved. 1848. Efter tegning af Em. Larsen. Museet på
Sønderborg slot.

En foretagsom skibsdreng
Ved A. REHDE-NIELSEN
og J. SLETTEBO
Erindringer, der rækker så langt tilbage som
til ca. 1850, er sjældne. I et samarbejde
mellem lederne af museerne i Fåborg og
Sønderborg fremdrages her et uddrag af
erindringer fra Sønderborg under treårskri
gen 1848-50.

Omkring 1900 skrev den godt 60-årige
skibskaptajn og købmand Peter Wil
helm Dreiøe i Ærøskøbing sine erin
dringer. I 1944 blev de renskrevet af
hans yngste datter, og for få år siden
kom de i Fåborg Museums besiddelse.
Datteren tilføjede en indledning om
slægten, hvoraf det fremgår, at forfatte
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 11/12-89

rens far, Erik Clausen Dreiøe, også var
skipper, og at han døde i 1853, fordi han
blev smittet af kolera, da han lå med sit
skib i København.
Peter Wilhelm Dreiøe var født i 1836.
Han gik tidligt til søs, først som skibs
dreng, snart efter som kok og siden
som letmatros, hvorefter han tog styr
mandseksamen i Flensborg. Han sejle
de derpå til Sydamerika, hvor han
sejlede fra, især til USA. I 1870 ægtede
han en kaptajnsenke, Wilhelmine
Korn, f. Klempel, der havde to døtre. En
øjensygdom tvang ham til at opgive
sin stilling som skibskaptajn, og han
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vendte hjem til Ærøskøbing, hvor han
grundlagde en købmandshandel og et
skibsmæglerfirma. Her fik han selv to
døtre, der voksede op sammen med de
to ældste piger som en søskendeflok.
Erindringerne handler næsten ude
lukkende om P. W. Dreiøes tid til søs. De
har imidlertid en kort indledning om
hans drengeårs oplevelser i Sønder
borg under Treårskrigen 1848-50. Det
er denne del, der her gengives efter de
gamle erindringer:

Jeg var dengang 12 år og gik i skole,
men i ferien tog jeg hyre og sejlede med
små jagter, som handlede med alskens
slags fødevarer. Særlig solgtes disse til
soldaterne i Sønderborg, Flensborg og
Aabenraa. Der var nemlig en dreng til,
som ligeledes sejlede i ferien med sam
me slags skibe, og hvem jeg ofte traf
sammen med på vore små farter. I
Sønderborg drev vi mest vort spil.
Hyren var kun lille - en mark om dagen
og kosten, men når vi lå og høkrede
vore varer: Løbsk pølse, skinke, æg osv.
ud til soldaterne, som var meget be
gærlige efter vore varer, og skipperen
sparede heller ikke på en lille extra
snaps gratis til dem, når handelen gik
raskt, som den altid gjorde. Som sagt
vor hyre var lille og kosten flou, da der
ikke var tid til at koge, når handelen
skulle passes. Så plejede jeg og den
anden dreng at få hver otte skilling
courant til at købe middagsmad for i
byen; men i stedet for at gøre det gik vi
hen på slotspladsen i Sønderborg, hvor
soldaterne kogte ærter og flæsk, og
spiste hos dem, og det var gratis. Skønt
ærterne den meste tid var så hårde, at
de godt kunne skyde tyskerne med
dem, smagte de os dog godt.
Der var flere gamle madammer, som
gik og solgte »krambamboli« til solda
terne. Vi købte os en dag et glas af
denne ædle drik og opdagede snart,
308

hvad den var lavet at det var nemlig
kun en blanding af vand, sirup og
eddike. Vi talte lidt sammen og beslut
tede for vor opsparede penge at købe
os en dunk og et blikmål, som var lidt
større end de gamle koners - vi købte
os derpå 1,5 pund sirup, 3/4 pægl
eddike og fyldte derefter vor dunk med
vand ved posten, rystede det hele godt
og smagte på det, og den var langt
kraftigere end den, de gamle koner
solgte. Derpå tog vi vejen til slotsgår
den og pladsen og råbte: »Krambambo
li, den eneste ægte krambamboli!« I et
øjeblik var vor dunk tom. Vi fyldte den
atter og atter med vort bestemte mål,
som gav en kraftig læskedrik for vore
Jenser i den stærke varme. Det var
indbringende handel, og fra den tid
tjente vi drenge mønt. Vi udvidede vor
handel i alle retninger, hvor der var
noget at tjene.
Når vi sejlede tilbage til de små øer
for at gøre indkøb af fødevarer, købte vi
gerne for alle vore penge billeder af de
forskellige slags, før vi sejlede fra Søn
derborg. Disse solgte vi igen til øboer
ne, hvor vi kom, og tjente godt på dem.
Jeg købte engang af skipperen på en
jagt, som var kommen til Sønderborg
fra Norge, seks tønder sild. Jeg passede
tiden, når soldaterne skulle over og
løse af på batterierne på Sundeved, og
rullede så ved den lejlighed to tønder
sild ind i slotsgården. Når den sidste
soldat var ude af pladsen, kunne jeg
sparke til tønden, så var den tom; den
anden tønde gik i det regiment, som
kom tilbage fra Sundeved. Her var
tjent penge, og det gav mod.
Jeg var heller ikke så knap med at
give en soldat, som ingen penge havde,
en sild eller et glas krambamboli, og det
syntes Jenserne godt om, og jeg blev
godt lidt iblandt dem og kunne om
trent gøre, hvad jeg ville imellem dem.
En dag drev jeg dog spøgen for vidt,
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 11/12-89

Episode afslaget ved Dybbøl den 5. juni 1848. Litografi af Em. Bærentzen efter maleri afN. Simonsen.
Udsnit. Museet på Sønderborg Slot.

idet jeg gav en stor jyde et glas krambamboli med et godt kvantum sildelage i - jyden drak det ud i et drag, da han
var meget tørstig; men jeg må tilstå, jeg
følte mig greben af et par næver, der
var kraft i, og jeg fik mig en ordentlig
dragt prygl. Endskønt jeg bød ham
hele dunken med alt, hvad der var i
den af krambamboli og to fede sild,
kunne det ikke friste ham til at holde
op, før jeg af fuld hals råbte »Vagt i
Gevær«. Der kom da et par soldater af
mine gamle venner, som jeg tit havde
hjulpen med en marks penge og fik
jyden til at holde op. Jeg glemmer ikke
den salve så let, endskønt jeg nu er
over 60 år; men det var også den eneste
gang jeg blev slået af soldaterne, end
skønt jeg tit kunne have fortjent en
omgang. Dagen efter dette store slag,
hvori jeg havde fået mig grundig gennempryglet, kom jyden tillige med en
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 11/12-89

syv-otte andre kammerater hen til mig
for at få dem et godt glas krambamboli
og jyden siger da: »Ka du hovse i go?«
»Javel kan jeg det«, sagde jeg, »men
kom du nu og få din krambamboli, og
kan du banke tyskerne lige så godt, når
du kommer over til dem, giver jeg til jer
alle otte et glas krambamboli og en fed
sild til hver!« »Der er sgu mod i knejten,« sagde jyden. »Her æ min hånd, å
la vos være venner igen - å få jæ fat på
en tysker, ska jæ lov dæ for, at han skal
mærke min jyske lab.« Godt« sagde jeg,
»så er vi venner igen og kom nu og få
jer et glas krambamboli og en fed sild
gratis.« Jenserne satte sig i kreds om
mig, og jeg trakterede med det første
glas. De kunne ikke modstå at pille og
smage af sildene, og de blev naturligvis
tørstige og måtte have mere krambam
boli, så jeg måtte forny dunkens ind
hold flere gange, før de gik, og uagtet
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jeg havde trakteret dem fra først af,
havde jeg dog tjent godt ved de otte
Jenser, før de gik fra mig.
En anden gang, den 5. juni 1849, lå
jeg med vor lille skude ved købmand
Kæhlers Plads, også i Sønderborg, hvor
et stort skib stod på stabelen, som
senere fik navnet »Frederik den Syven
de.« Tidlig om morgenen vågnede min
skipper og hørte skuddene ovre fra
Dybbøl skanser, og en times tid efter
begyndte kanonerne fra batteriet ved
slottet at give ild; nu fik vi travlt, det vil
sige med at løbe; vi kom i tøjet i en fart
og ud af byen og til møllerne, som lå på
bakken udenfor byen, hvor vi i kikkert
kunne se, hvorledes det gik til i slaget
på Dybbøl Banke. Men allerbedst som
vi stod der og var optaget af slaget,
kom min skipper pludselig i tanke om,
at han havde glemt sine penge, og jeg
tilbød straks at løbe ned og hente
pengene og tegnebogen, som lå skjult
et vist sted under køjen ind imellem
garnering og plankerne. Jeg lovede at
komme hurtig tilbage med pengene og
bogen. Begge dele fik jeg hurtig fat i og
stoppede dem ind på brystet - men nu
var der røre i byen, hvor folk løb
omkring imellem hinanden og ud af
byen, da der af tyskernes kugler allere
de var faldet en del i selve byen. Men
særlig henne ved Slotsbatteriet, hvor
der fyredes med kanoner, var der liv
blandt soldaterne, og flere regimenter
trak over flydebroen til Dybbøl til
forstærkning. Jeg glemte rent, at jeg
skulle tilbage med tegnebogen og pen
gene. Da jeg havde lyst til at se kom
mersen, som jeg syntes, det var, stillede
jeg mig op ved et hushjørne, hvorfra
jeg kunne overse det hele og stod der
vel en god times tid. Den ene kanon
kugle efter den anden gik over hovedet
på mig og gennem tagene på den
anden side af gaden, da jeg pludselig
følte mig greben i nakken med et kraf
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tigt tag og udråb:« Står du der, din
hund, med pengene og tegnebogen!«.
Det var min skipper, som jeg havde
gjort tiden for lang, og nu gik det atter
raskt ud af byen til møllen, hvorfra vi
tydeligt kunne se fodgarden gå på med
bajonetten. Jeg var naturligvis ked
over at være bleven revet så hurtigt
væk fra min beskyttede stilling ved
hjørnet, hvorfra jeg kunne overse det
hele; men da vi, efter at slaget var endt,
atter kom ind i byen, så vi, at der netop
i det hus, jeg havde stået bag, var gået
mange kugler igennem. Huset lå lige
for tømmerpladsen, hvor skibet stod
på stabelen, som tyskerne skød efter
for at skyde det i brand, men det var nu
noget jeg ikke havde tænkt på.
Da vi var kommen hen i vort logi ved
Chr. Jacobsen ved Nørre Flydebro, be
gyndte de at komme med sårede solda
ter. Blandt disse var en officer, der
havde fået et strejfskud i maven og
revet skindet op. Der skulle min skip
per være lægen behjælpelig med at
holde et fad med vand for ham for at
vaske såret ud, men det kunne han ikke
tåle at se på, hvorfor officeren udbrød:
»Hvad, du gamle ulk! Kan du ikke tåle
at se på det? Jeg, som er såret, kan tåle
denne smerte og mere til, men jeg har
også erobret to kønne malmkanoner
fra Preusserne!« - »Ja, jeg blæser af
deres malmkanoner«, sagde skipperen,
»så hellere en hel mave og ingen kano
ner.« Jeg måtte så være sagen behjæl
pelig, skønt det var mig en hård tur at
se på, at maven blev syet sammen, men
det hjalp ikke at gøre indvendinger.
En anden gang lå vi med vor lille
skude ved Varnæs Hoved ved indsej
lingen til Aabenraa fjord. Vi var den
dag i Blaakrog, og om aftenen, da
kromanden fulgte os ud, siger han til
skipperen: »Det er nok bedst, at du
letter anker og driver lidt længere ud
fra land. Da de tyskere var i Flensborg i
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 11/12-89

Preussisk soldat begraves ved Dybbøl kirke 1848. Tysk litografi.
går, kan de gerne komme her i nat og
tage både dig og drengen og dine
kartofler.« »O« sagde skipperen, »de
løber vel ikke her ned på en dag«, »Jo,
du kan elsen tro, de har lange støvler«,
sagde kromanden, men vi sagde god
nat, gik ombord og til køjs. Om morge
nen tidlig blev vi vågnet ved at høre
skuddene fra strandbredden og forbavsedes ikke lidt ved at se en snes
pikkelhuer stå og skyde til skive efter
os. Her var gode råd dyre, men endnu
var vinden ud fra land, hvad der var
held for os. Da enkelte af deres kugler
blev siddende fast i masten, turde vi
ikke vise os på dækket, men noget
måtte der gøres. »Kommer de lidt mere
krudt for, kan de skyde os skuden i
sænk og så er vi færdige«, sagde skip
peren. »Jeg vil tænke over, hvad vi nu
skal gøre.« Der kom bestandigt flere
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 11/12-89

soldater til på stranden, og min gamle
var ikke glad ved situationen, men
imidlertid holdt tyskerne inde med
skydningen i nogen tid. Det benyttede
vi til at krybe langs dækket og kappe
vort tov. Da det var gjort, krøb vi ned i
hullet igen, bandt vort flag på et koste
skaft, rakte det op i vejret, men selv
blev vi endnu en tid siddende nede i
hullet og holdende flaget, så højt vi
kunne, uden selv at udsætte os for
deres kugler, som nu haglede ned over
os, den ene salve efter den anden, uden
dog at gøre os nogen skade. Vi drev
længere og længere væk fra kysten, og
da vi var ude af oprørernes skudvidde,
kom vi op, hejste vort flag på toppen og
fyrede to pistolskud af efter tyskerne til
afsked med dem. Vi styrede da op
gennem Alssund til Sønderborg, hvor
vi solgte vor last til god pris.
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Fig. 1. Myrpold, som den fremtræder i dag, majestætisk beliggende ved Aabenraa fjord. Fot.
Nationalmuseet.

Myrpold
- set i ny belysning
Af ERIK JØRGENSEN

l 1888 fremgravedes på bakkeskråningen
nord for Skarrev på Løjtland en stenalder
grav bygget af mægtige sten. Gravkammeret,
der lå skjult i en stor høj kaldet Myrpold,
findes stadigvæk og troner i dag majestætisk
alene ud mod Aabenraa fjord. Arkæologen
Erik Jørgensen, Stevelt, omtaler her udgrav
ningen i 1888 og giver et nyt bud på gravens
datering.
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Stenaldergraven »Myrpold« har tidli
gere været omtalt flere gange i den
arkæologiske litteratur og senest er
oldtidsmindet beskrevet i bogen om
Løjt sogns Historie fra 1988 (s. 14-15) og
i Sønderjysk Månedsskrift fra samme
år (s. 74-75). Her som i tidligere omtaler
benævnes anlægget som en stenkiste/
gravkiste og henføres til bondestenal
derens enkeltgravskultur. Når Myrpold-graven hidtil er blevet henført til
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 11/12-89

enkeltgravskulturen, skyldes det dels
stengravens særprægede form dels og
især de oldsager, der fremkom nær
gravbunden.
Efter forfatterens opfattelse kan det
te kulturelle tilhørsforhold næppe læn
gere opretholdes, da anlægget efter al
sandsynlighed er en stordysse bygget
af det såkaldte tragtbægerfolk ved mellemneolitisk tids begyndelse, dvs. i
tidsrummet 3400-3300 før Kristi fødsel
og ikke indenfor perioden 2800-2400,
som senest angivet.
Siden udgravningen i forrige århun
drede er der ikke foretaget undersøgel
ser ved Myrpold ud over, at oldtids
mindet blev restaureret i 1937 af Natio
nalmuseet. Begrundelsen for nytolk
ningen af Myrpold-anlægget hviler
derfor på de oplysninger, der kan hen
tes i nedenstående fundberetning fra
1889, og på den viden vi i dag har om
enkeltgravskulturens gravkister og
tragtbægerkulturens storstensgrave.

Udgravning af kæmpehøjen »Myr
pold« fremstillet af overretssagfører A.
Reeh, Aarhus
Udgravningen foretoges den 15. juni 1888 af
hr. fhv apoteker i Aabenraa, nu apoteker på
Løveapoteket i Aarhus, D. A4. Reimers, efter
hvis notitser og meddelelser nedenstående er
nedskrevet.
Højen, der benævntes »Myrpold«, må vel
nærmest karakteriseres som en runddysse.
Den var beliggende på en bakke på N.
Michaelsens ejendom i Skovby kommune,
Løjt sogn, Aabenraa amt, imellem Skærrev og
Dyrehaven ved Aabenraa fjord.
I urørt tilstand har højen, der havde en
oval form i retningen SV-NØ, været 22V2
meter i den længste og 17Vi meter i den
korteste diameter (jvf. fig. 3).
Den var omsat med en kreds af tildels med
jord tildækkede store sten, omtrent 40 i tallet.
Denne stenkreds, der ligeledes var oval, var
17 meter i den længste diameter og 12 meter i
den korteste diameter.
Fra den sydøstligste side af stenkredsen

Fig. 2. Myrpold umiddelbart efter undersøgelsen den 15. juni 1888. Til højreses apoteker D. M. Reimers
og frue. Situationen er foreviget af fotograf Wilh. Dreesen, Flensborg
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Fig. 3. Plan over My rpoId-an lægget, således sotn udgravningsberetningen fra 1889 viser den. Selv om
skitsen er en »frihåndstegning« illustrerer den klart anlæggets karakter.
strakte sig et gravkammer med en foranlig
gende gang i retning SØ-NV
Inden imellem stenkredsen og gravkam
meret var der på bunden af højen brolagt med
mindre sten.
Kammeret var omgivet med et omtrent en
alen tykt lag 1er, blandet med flintspåner.
Mellemrummene imellem bærestenene
(kammerets sidesten) var udfyldt med samme
masse.
Gangen, som førte fra mellemrummet
mellem to sten i den sydøstlige side af
stenkredsen, dannedes af seks flade sten uden
overliggere, således at tre sten stod på hver
side af gangen. Dennevaren meter bred ogto
meter lang (indvendige mål) i retning SØNV og brolagt i bunden.
Kammeret lå ligeledes i retning SØ-NV og
bestod af ni store, uspaltede sten, nemlig fire
sten på den sydvestlige side og fire sten på den
nordøstlige side, og en stor flad sten, som
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dannede kammerets endesten på den nord
vestligeside. Kammeret var en meter bredt, tre
meter langt og en meter højt (indvendige mål)
samt overdækket med to svære sten som
overliggere. I kammerets bund forefandtes
enkelte mindre sten, dog uden at man kan
sige, at den var brolagt her ligesom i gan
gen.
Imellem de to sydøstligste sidesten af
kammeret, lige indenfor kammerets indgang
var anbragt en tærskel af flade sten.
I kammeret forefandtes, foruden neden
nævnte oldsager, ti menneskeskeletter, i lig
gende stilling lagte i fem lag ovenpå hinan
den og pålangs i kammeret, således altså at
hvert lag strakte sig, det ene ovenpå det andet,
i sin fulde længde igennem hele kammeret fra
SØ-NV.
1.1 det øverste lag altså det yngste lag, lige
under overliggerne, lå et skelet med hovedet i
SØ og med benene i NV Ved dette skelet, ikke
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Fig. 4. Oldsager fra Myrpold-udgravningen, tegnet til udgravningsberetningen 1889. Genstandene
befinder sig i dag på Forhistorisk Museum, Moesgård.

langt fra den sydøstligste overligger og ved
7. Under kammerets bund og alle omsatte
indgangen til kammeret lå imod øst et spyd med mindre sten henstod tre lerkar uden
blad ogen ravknap (fig. 4, nr. 3). Lige overfor indhold, det ene med bunden i vejret (fig. 4,
disse genstande, på den sydlige side, lå i nr. 1). To kar (fig. 4, nr. 1 og 8) blev optagne i
samme højde en spydspids (pastor Fischer) nogenlunde hel stand, deriblandt det om
og en ravperle (fig. 4, nr. 5).
vendte nedsatte kar, mens knap halvdelen er
2. I laget under forrige lag lå to skeletter, bevaret af det tredie kar nemlig en temmelig
men med hovederne i NV og benene i SØ.
flad og bred skål (fig. 4, nr. 7).
3. I laget under forrige lag lå tre skeletter
Karrene henstod i den nordvestligste del af
med hovederne i NV og benene i SØ. Ved det kammeret.
ene af skeletterne lå en spydspids.
4. I laget under forrige lag lå to skeletter Herefter fortsætter fundberetningen med
en beskrivelse af de enkelte oldsager, hvori
med hovederne i NV og benene i SØ.
5. I laget igen under forrige lag lå to mellem det oplyses, at der senere er fundet
skeletter ligeledes med hovederne i NV og (men uden stedsangivelse) og afleveret til
hr. Reimers: tre hele og to halve flintflækker
benene i SØ.
samt en ravperle og to små stykker rav.
6. Under forrige lag men på bunden af
Foruden ovennævnte oldsager forelig
selve kammeret og i nærheden af de kar, der ger der fra Myrpold en fragmenteret rav
nævnes nedenfor under nr. 7, lå to hele og en perle, en overbrudt flintmejsel og en lille
halv flintflække, en hulsleben økse og to tyknakket flintøkse, der fremkom under
restaureringsarbejdet i 1937.
slebne kiler.
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Selv om det i fundberetningen indled 1901 kunne Sophus Müller så udskille
ningsvis nævnes, at Myrpold vel nær endnu en type blandt stenaldergrave
mest må karakteriseres som en rund ne: gravkisterne.
I Sophus Müllers store artikel i Årbø
dysse, skal man ikke forledes til at tro,
at man allerede i 1889 havde klarhed ger for nordisk Oldkyndighed og Hi
over anlæggets identitet. For det første storie fra 1913 om »Sønderjyllands
skelnede man dengang indenfor dansk Stenalder« bliver Myrpold for første
arkæologisk forskning, der endnu var i gang indplaceret i, hvad man dengang
svøb, stort set kun mellem dysser og troede var den typologiske udviklings
jættestuer, som man havde gjort lige række af yngre stenalders storstens
siden 1843, da kometen i dansk arkæo grave: dysserne, jættestuerne, gravki
logi, J. J. A. Worsaae i sit banebrydende sterne og hellekisterne. Myrpold blev
værk »Danmarks Oldtid oplyst ved her henført under gruppen af ældre
Oldsager og Gravhøje« beviste, at disse gravkister i den tvedeling af gravki
var grave fra stenalderen. Det siger sterne, som Sophus Müller havde fore
måske ikke menigmand så meget i dag, taget to år forinden.
I sin doktordisputats fra 1944 »Stu
men man skal lige huske på, hvad
Rasmus Nyerup skrev i 1806, da han dier over den jyske enkeltgravskultur«
syslede med planerne om sit »National placerer P. V. Glob også Myrpold blandt
Museum«, nemlig at: »...alt det, som er enkeltgravsfolkets gravkister og anser
fra den ældste hedenold, svæver for os det for sandsynligt, at den er opført i
den yngre del af enkeltgravstiden. Da
i en tyk tåge i et umådeligt tidsrum.«
Hvad der for os nu er stenalderens teringen var baseret på de tre lerkar,
grave, opfattedes dengang som ting der fandtes i det nederste lag i grav
steder, altre eller jætternes grave og kammeret ( fig 4. nr. 1, 7 og 8). At de
tre ovennævnte lerkar hidrører fra en
boliger.
For det andet var det først i 1889, at J. keltgravskulturen og sandsynligvis
Mestorf kunne udskille de jyske enkelt stammer fra yngre enkeltgravstid, kan
grave som en særlig gruppe blandt der næppe herske ret megen uenighed
rundhøjene samt datere dem til stenal om. Men selv om de fandtes ved grav
deren. Få år senere, i 1892, blev helleki bunden, kan man ikke være sikker på,
sterne adskilt fra dysserne og jætte at de repræsenterer den oprindelige
stuerne af O. Montelius og dateret til gravlæggelse, hvortil anlægget er op
stenalderens slutning. Og endelig i ført. Vi ved nemlig fra adskillige underFig. 5. Indenfor bondestenalderen hører tragtbægerkulturen til i tidsrummet 4200-2800 f. Kr.,
enkeltgravskulturen derimod i perioden 2800-2400 f Kr.
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Fig. 6. A Plan over Myrpold, således som J. S. Raklev tegnede den under restaureringsarbejdet i 1937. På
tegningen vises gangen kun af et enkelt stenpar, men såvel udgravningsberetningen som skitsen over
anlægget fra 1889 (fig. 3) illustrerer klart, at gangen var bygget af tre stenpar, og at den var forbundet
med randstenskredsen. Det er enkeltgravskulturens gravkister ikke.
B. Plan over gravkiste fra enkeltgravskulturen af nordjysk type, fra Bøstrup nær Lovns Bredning.
C. Plan over gravkiste fra enkeltgravskulturen afødansk type, fra Musse på Lolland.

søgelser af storstensgrave fra stenalde
ren, at gravkamrene ofte er blevet ryd
det for at gøre plads til nye begravelser,
der kan være flere hundrede år yngre
end den første gravlægning. De fundne
oldsager i Myrpold-graven siger såle
des kun noget om, hvornår der er
blevet foretaget begravelser (dvs. i sen
enkeltgravs tid og i dolktid), men ikke
noget sikkert om på hvilket tidspunkt
anlægget blev opført.
Sammenlignes Myrpold-anlægget
med de gravkister, der med sikkerhed
vides at tilhøre enkeltgravskulturen, er
der imidlertid væsentlige og afgørende
forskelle, der gør det lidet sandsynligt,
at Myrpold-anlægget hører ind under
betegnelsen »gravkister«. Dels er en
keltgravskulturens gravkister oftest
opført af store flade sten, dels er gan
gen, hvis en sådan findes, ganske kort
og forholdsvis bred. Det betyder, at
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gravlægningen ved disse gravkister er
foretaget på en anden måde end ved
Myrpold. Her var gravkammeret jo
forbundet med randstenskæden ved
en gang dannet af tre stenpar (fig. 3).
Begravelsen ved Myrpold er således
foretaget fra åbningen i randstens
kredsen, via gangen ind i kammeret.
Ved gravkisterne derimod må grav
handlingen være foretaget fra området
tæt inde ved åbningen til gravkisten.
Efter forfatterens overbevisning kan
Myrpold bl.a. af ovennævnte grunde
derfor ikke være nogen gravkiste fra
enkeltgravskulturen; det må være no
get andet!
Parallel til anlægget i Lønt
Indenfor tragtbægerkulturen sker
der omkring 3400-3000 f. Kr. store so
ciale forandringer, der bl.a. resulterer i
anlæggelse af de såkaldte »befæstede«
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Fig. 7. Stenalderlokaliteten ved Lønt nær Haders
lev fjord omfatter dels et sandet næs med sporene
af et af de såkaldte »befæstede« anlæg, dels en
tætliggende gruppe af otte høje med dysser og
jættestuer.

Fig. 8. Langhøjen fra Lønt med de fire sammen
byggede megalitgrave (1-lV) i plan. Efter Natio
nalmuseets Arbejdsmark 1988.

anlæg eller samlingspladser, der kan
indeslutte arealer på op til otte hektar
eller måske mere, samt i opførelse af
storstensgrave: dysser og jættestuer.
Lokaliteten Lønt ved Haderslev
fjord viser klart denne udvikling. Her
findes på et sandet næs nær fjorden et
befæstet« anlæg, og i umiddelbar nær
hed lå tidligere en fremtrædende klyn
ge på otte høje, seks rundhøje og to
langhøje, med tilsammen 11 storstens
grave, der nu alle er udgravet.
En af langhøjene har særlig interesse
i forbindelse med Myrpold. Som det
ses af planen fig. 8, bestod dette old
tidsminde af fire sammenbyggede gra318

vanlæg. Anlæg I, der var det ældste, var
en runddysse med et lukket firsidet
kammer. Anlæg II var også en rund
dysse, men her var kammeret forbun
det med randstenskredsen ved en kort
gang. Anlæg III, som var det yngste,
var en regulær jættestue, mens anlæg
IV indtager en mellemstilling mellem
en stordysse og en jættestue.
En jættestue defineres i overens
stemmelse med dansk tradition her
som et gravkammer, helt eller delvis
bygget af store sten og forbundet med
højfoden ved hjælp af en gang, hvis
længderetning ikke ligger i forlængelse
af kammerets længderetning. Som
stordysser opfattes derimod grave,
hvor gangens og kammerets længde
retning ligger i forlængelse af hinan
den; altså en overgangsform mellem
dysserne og jættestuerne.
Sammenlignes Myrpold-graven (fig.
3 og 6A) med anlæg II i ovennævnte
langhøj fra Lønt (fig. 8), er der påfal
dende ligheder. Begge gravkamre er
beliggende i nærmest runde høje om
givet af en randstenskreds og begge
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gravkamre er forbundet med denne
gennem en kort gang.
Ligeledes er kamrene omgivet af en
kompakt 1er- og stenpakning og mel
lem gang og kammer ligger der tær
skelsten. Af bl.a. ovennævnte grunde
er det højst sandsynligt, at Myrpoldgraven er en stordysse ligesom anlæg
II i Lønthøjen.
Bondestenalderens dysser og jætte
stuer var ikke alene gravsteder, de
fungerede også som offerpladser, hvor
lerkar - antagelig med mad og drikke blev hensat. Ved runddysser uden
gang blev karrene stillet rundt langs
højfoden, ved de øvrige kamre med
gang blev karrene derimod placeret på
randstenene tæt ved indgangen eller i
området umiddelbart foran indgan
gen.
Såfremt nytolkningen af Myrpold er
korrekt, dvs. at oldtidsmindet er en
stordysse, så er der også ved dette
anlæg i sin tid henstillet offerkar. En
arkæologisk undersøgelse af især om
rådet foran og på begge sider af grav
kammerets indgang vil kunne bekræf
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te dette - dog under forudsætning af, at
ikke alle anlægsspor og fund er bortgravet i forrige århundrede eller for
svundet under den moderne dyrkning
af det tidligere højområde. Det er imid
lertid før set, at udgravning af næsten
helt sløjfede tomter af storstensgrave som f.eks ved Lønt - har givet forbav
sende gode fund og resultater. En ny
udgravning ved Myrpold ville nok væ
re umagen værd!
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Fra feltvagt til sold
Et soldaterbrev fra 1864
Af LEIF HASLE
At samle på frimærker er mange ting; stemp
ler, konvolutter, breve o. m. a. kan rumme
spændende ting. Leif Hasle, København,
fortæller her om, hvad han fik ud af et enkelt
brev i en større samling.

I en frimærkesamling købt på en døds
boauktion tiltrak et brev sig straks
opmærksomheden, da det var stemp
let »Feltpost«. Sådanne stempler er
søgt af både danske og tyske filatelister.
Brevet er dateret den 29. april 1864,
elleve dage efter stormen på Dybbøl.
Datiden anvendte ikke konvolutter,
man foldede og forseglede selve brev
arket og skrev adresse på ydersiden.
Det betyder, at man også har det indre,
hvis det ydre er bevaret - en omstæn
dighed, som desværre kun sjældent er
karakteristisk for moderne meddelel
ser.
Brevet er skrevet af Wilhelm Dine
sen, løjtnant i den danske hærs 8.
brigade og sendt til hans ven, grev V
Sponneck (1842-1921), Kronprinsesse
gade nr. 339 (nu nr. 36 ) i København; i
dette hjem var Dinesen vokset op.
Næst efter Dybbølskansernes besæt
ning var 8. brigade den enhed, som fik
den hårdeste opgave: at foretage mod
angreb i yderste øjeblik efter at skan
serne var faldet for at dække højre fløjs
tilbagetog og tillige for at vise omver
denen, at Danmark ville bringe store
ofre for at bevare slesvigsk jord.
Tyve år senere skildrede Wilhelm
Dinesen de voldsomme begivenheder i
sin bog »Fra Ottende Brigade«. Det
lykkedes 8. brigade under store tab en
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Wilhelm Dinesen (1845-95), fotograferet ved den
tid, da han skrev »Fra ottende Brigade«. Fot.
Museet på Sønderborg slot.

sidste gang at støde frem til Dybbøl
Mølle; da danskerne nåede møllens
indre, måtte de smide geværerne og
kæmpe med sabler og de bare næver.
Men inden længe måtte de overleven
de vige for overmagten, og kun halvde
len af 8. brigade nåede tilbage til broho
vedet og derfra til Als.
Dinesen skildrer klart, at ordren til
modangreb og generobring af Dybbøl
Mølle ikke var dikteret af sund fornuft:
Slaget var afgjort forinden, og hærens
højre fløj kunne være nået i sikkerhed
på Als uden betydelige tab.
Men han ser lige så klart, at gennem
8. brigades modangreb fik Danmark sit
»Monument«, som han kalder det, sin
myte, som man måske senere ville
have sagt. Tyskerne måtte efter krigen
møjsommeligt opbygge deres »DenkSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 11/12-89

mal« i granit og jern, uden at nogen
rigtigt lagde mærke til det; danskerne
beholdt for altid Dybbøl Mølle, selv om
den blev skudt i grus og lå i et land, der
var gået tabt.
Samtidigt med at Wilhelm Dinesen i
august 1884 undfangede sin bog, und
fangede hans kone det væsen, som
senere i dåben fik navnet Karen og
endnu senere navnet Blixen. Far og
datters slægtskab blev ikke bare blo
dets.
Vi er Frans Lasson stor tak skyldig,
fordi han har sørget for, at Karen Blixens breve fra Afrika er blevet udgivet. I
et brev den 21. nov. 1928 til søsteren
Ellen Dahl skriver hun om Wessel,
Blicher og Drachmann, at de blev my
ter, og hun fortsætter: »Således også i
gamle dage Olav Trygveson, som dog
vist i grunden ikke var nogen stor
konge, men som de ikke engang rigtigt
kunne få livet af; han dukkede op igen i
Miklagård, han var ikke død, han viste
sig i syner for sine mænd. På en måde
tror jeg også, at dette gælder Fader; jeg
har truffet så mange gamle herrer som,
når de blev rigtige gemytlige, begynd
te at fortælle med inderlig fornøjelse og
beundring: »Så sagde Wilhelm«, - »saa
gjorde Dinesen saadan« - og Gud ved,
om det altid passer, men det er sand
hed i højere forstand, det er mythe.«
Nu er begrebet myte for moderne
mennesker blevet belastet, et syno
nym for digt og drøm, udsmykning af
den sørgelige sandhed. Mytens ideali
tet må om ikke have sin rod, så dog
kunne genkendes som sandhed i vort
omskiftelige livs fænomener. Hvad var
da sandheden om Wilhelm Dinesens
liv? Han deltog i tre krige. Foruden den
danske-tyske i 1864 også den fransk
tyske i 1870-71 og den tyrkisk-russiske
1877-78. Hver gang var han på tabernes
side. Han blev valgt til folketinget men
uden at få indflydelse og kom på kant
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med både regering og opposition. Di
nesen endte med at begå selvmord
»som en slagen og syg mand«, som der
står i en livsskildring om ham.
Men der er også en anden sandhed:
Han udmærkede sig i sine tabte slag, så
verden og blev verdensmand, opdage
de så tidligt som nogen den indianske
kulturs dybe værdier, blev indianernes
ven, fik navn af dem og bar og brugte
det med stolthed: Boganis. Det betyder
hasselnød, hård skal med kerne. Det
var dengang hans samtidige Vilhelm
Topsøe mente, at det hvide samfund
»havde en højere ret til jorden« end
indianerne. Dinesen blev ejer af Rungstedlund og Folehave. I 1892 valgtes
han som venstremand til folketinget og
kritiserede her modigt regeringens
ulovlige provisorier uden af den grund
at skifte sine ridestøvler ud med Ven
stres træsko. Og så en dag satte han
selv det sidste punktum i sit livs histo
rie.
Han var en taber, der blev vinder ved
at forvinde sit tab. Karen Blixen var
ikke bare hans datter, hun valgte også
at være det. Han tog sin afsked fra livet,
da hun var ti år, men han vedblev at
være den usynlige krigskammerat i
hendes livslange kamp for at blive et
med sin skæbne.
Men lad os nu give ordet til den attenå
rige løjtnant Dinesen, der netop har
været igennem et blodigt slags blodig
ste begivenhed, hvor han mistede
halvdelen af sine kammerater der
iblandt er par nære venner; han skriver
en halv snes dage senere fra en fynsk
landsby:

Kjøng d. 29. 4. 64. Kjøng, siger Du, Kjøng,
Kjøngs Plaster, hvad er Kjøng ? Det er en
Oase i en Ørk, det er Blikstille paa en Storm,
det er Solskin paa et Tordenveir, det er
Hvilestedet underet Felttog! Istedenfor Grøf-
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Scene fra kampene i Dybbøl skanser, med titlen »Dæk!« Træsnit i Illustreret Tidende.
ter Stuer, istedenfor Huler Syner, istedenfor
Granater Dolkeblik, istedenfor Nationalfor
plejning veltillavet Mad og store Qvantiteter
Væde, istedenfor i Baggrunden at have Brohovdet, findes Frederikslund, beboet af ynde
fulde Væsner og fuld af Flasker med liflige
Drikke. Alt seet med Krigsherreøine Uændset af Verden, og uden at bekymre sig
om Verden, hen lever jeg her magelige og gode
Dage (og Nætter) indtil atter - det hele Appel - hurtig lyder, da jeg styrket vil være
kapabel til at klare en grovere Storm, det være
med Østerrigere, Preussere eller kjøbenhavnske Wühlere.
Jeg deltog i sidste Affaire, Reg. opførte sig
udmærket, men Fjenden var der i Masser, og
vi maatte vige efter at have kastet ham et
Stykke tilbage. Vore brave Soldater faldt
omkring mig, en Lt. af Rang, da jeg stod og
talede med ham, General du Plat og Major
Rosen tæt ved mig; næsten Alle havde Skud
gjennem Kappe, Tornyster, Buxer eller Støv
ler, men Kuglerne turde ikke røre mig, alle gik
de gal af Veien saavel de store som de
smaae.
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Nu skal Posten gaae, hils Alle, skriv straks
enten det er fra Conferencen eller fra Krigs
skuepladsen, fra hvilken jeg, jeg haaber paa
kort Tid, har fjernet mig med Reg. Din Ven
Wilhelm Dinesen. Hvorfor skulle vi ei more
vos, more vos, more vos.
»En Dybbølvise: Dæk, dæk, Ragebøl dæk
Paa'en igjen, Granaten er væk!.«

Vi er vel alle i vor opfattelse af 1864
præget af nederlagsstemningen i Her
man Bangs »Tine«. Men her er noget
andet: en taber, som er fuld af mod på
at tabe igen. Myten er altså sandhed; i
Wilhelm Dinesens brev og hans liv
mødes den indre linie med den ydre.
Hans liv var let, fordi det var så svært,
og morsomt, fordi det var så fuldt af
ulyksalighed. Deri ligner far og datter
hinanden.

For transkription af Dinesens gotiske be
retning til latinsk skrift takker jeg rigsantik
var Olaf Olsen.
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Seks til atten
- i håndværkerlære 1912-16
Af OTTO JENSEN
14 år og en arbejdsdag på 10 timer eller mere.
Det var vilkårene for mange læredrenge i
begyndelsen af århundredet. Otto Jensen,
Fredericia, der i Sønderjysk Månedsskrift
1988 s.o 114-18 fortalte om sin barndom i
Vester Åbølling ved Skærbæk, fortsætter her
sin beretning, med tiden som bygningslær
ling i Døstrup. Året er 1912 og Otto er netop
blevet konfirmeret.
I mine sidste skoleår blev det drøftet,
hvad jeg skulle beskæftiges med efter
konfirmationen.
Jeg havde besøgt to værksteder,
hvor man væsentlig udførte møbler,
hvad jeg godt kunne tænke mig at
være med til, og desuden var jeg inter
esseret i gartneri.
Mine forældre rådede mig dog til at
lære et bygningsfag, og der blev deref
ter truffet aftale om en læreplads hos
bygmester Iver Enemark i Døstrup, en
stationsby ca. 15 km. fra mit hjem i
Vester Åbølling. Det var en stabil for
retning med en kundekreds i byen og
nærmeste omegn. Det var en alsidig
byggeforretning, bestående af hånd
værksarbejde, handel med byggema
terialer og brændsel samt tillige landbrug.
Der blev oprettet en kontrakt (Lehr
vertrag), affattet på tysk, mellem, som
der står, Bygningsentrepenør I. Ene
mark og min far på mine vegne om at
lære fagene tømrer, murer og byg
ningssnedker.
Læretiden omfattede fire år fra 1. maj
1912 til 1. maj 1916. Mesteren yder
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lærligen følgende i læretiden: kost, logi,
og tøj. Lærlingens far betaler gebyrer
til fagskole, håndværkskammer og
prøver, samt for indkøb af et sæt nød
vendigt værktøj.
Efter fire års læretid yder mesteren
100 mark til lærlingen, dog med fradrag
af sygebidragspenge. Arbejdstiden var
de første fem hverdage i ugen fra kl. 6
til 18 med en halv times middagshvil
og en kvart times pause henholdsvis
formiddag og eftermiddag og fem ti
mer om lørdagen, ialt 60 timer om
ugen.
Jeg var lille afvækst, hvorfor der blev
lagt planker på gulvet, udført et hævet
gulv, så mine albuer under arbejdet
kunne glide frit hen over høvlebæn
ken. Det første jeg skulle lave, var et
værktøjsskab til eget brug. løvrigt blev
der på værkstedet udført mange for
skellige arbejder, såsom døre, vinduer,
køkken- og klædeskabe, borde, ruller,
vaskemaskiner, trillebør, vognkasser,
ligkister m. v. samt almindelig indsæt
ning af vinduesglas.
Umiddelbart efter et dødsfald blev
der lavet ligkiste, som udførtes lidt
forskellig, og dermed også til forskellig
pris. På den tid anvendtes ikke hvide
kister; de skulle være sorte, og svært
ningen udførtes ved at stryge med lim
og dernæst at drysse med kulstøv,
hvorved der skabtes en stoflig fin over
flade.
Rørarbejde blev også udført i beske
dent omfang, bl. a. udførte jeg alene et
selvvandingsanlæg i en stald med 25
kreaturer.
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Skolebillede fra Havervad skole 1911, kort før Otto Jensen forlod den. Otto Jensen ses som nr. 3 fra højre
i bageste række. Yderst til venstre lærer Jørgen Jensen. Fot. i Lokalhistorisk Arkiv Skærbækegnens
Museum.
Der blev lagt stor vægt på at holde
værktøjet i orden, at slibe jernene rig
tig, navnlig til pudshøvlen, så man blev
istand til at behandle en plan flade, f.
eks. en bordplade, så den blev fuld
stændig plan og glat, uden den mind
ste oprivning ved knasterne.
Der blev ikke udført nybygninger i
vintermånderne, og udendørs istand
sættelser blev kun lavet i nødvendigt
omfang, derimod blev der udført ind
vendige reparationer samt snedkerar
bejde på værkstedet f.eks. vinduer og
døre, der skulle bruges til planlagte
nybygninger i det kommende forår.
De første to år af læretiden var jeg
væsentlig beskæftiget på snedker
værkstedet, men var dog i kortere
perioder med ude på bygninger og
tømmerpladser. I det tredie læreår,
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navnlig i sommertiden, var jeg i murer
lære, og der påbegyndtes læren med
opførelse af skillerum, derefter opmuring af facader og så de vanskelige
hushjørner. I boligerne udførtes der
altid pudsede lofter, der kaldtes gipse
de lofter, selv om der ikke var anvendt
gips, idet de var udført med et første
træk af groft kalkmørtel, iblandet lidt
cement og derefter finpuds af ren kalk
og fint sand.
Efter at have været to år i tømrer- og
snedkerlære og i den tid tilegnet mig
visse færdigheder, navnlig lært at se,
fik jeg lov til at være med ved det mest
forefaldende arbejde, men i den korte
læretid opnåedes ikke den store ruti
ne.
Der var jo landbrug knyttet til forret
ningen, og det blev passet af en karl og
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hos en af tømrerne. Fot. Historiske Samlinger, Aabenraa.

en pige, men det kunne hænde, at jeg
fodrede hestene og var med i marken
en travl høstdag, men derudover del
tog jeg ikke i landbrugsarbejdet.
På værkstedet arbejdede en snedker,
som havde været beskæftiget der i en
årrække, og som var min nærmeste
foresatte. Han blev ofte lidt hastig, og
så kunne der vanke et par, for mig
uforståelige lussinger, f.eks. kunne han
forlange, at jeg skulle udføre arbejdet
lige så hurtig som ham, men det kunne
jeg ikke altid, eller jeg havde lagt et
stykke voks til drivremmen på oprette
ren i stedet for på en hylde, men jeg tog
det ikke så tungt, for han blev hurtig
normal og var iøvrigt flink til at vise
mig, hvorledes værktøjet skulle holdes
i orden og materialerne behandles.
Navnlig om sommeren var der flere
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murer- og tømrersvende beskæftiget.
Af disse lærte jeg bedst tømrerne at
kende, fordi de boede i samme hus som
jeg. Jeg beundrede disse unge, flotte
svende i de sorte fløjelsdragter med
store, blanke knapper. De viste mig
tegninger med indviklede konstruktio
ner af trapper og tagværk, så jeg måtte
tænke, at sådan noget får du aldrig
lært, men de havde også været på
Vestbirk Høj- og Håndværkerskole.
Svendene havde desuden ofte været
på valsen i udlandet og blev på hjem
rejsen hyppigt nogle måneder i Slesvig
for at have en skilling på lommen ved
hjemkomsten. Foruden de sønderjyske
svende var der flere svende fra Dan
mark og i nogle måneder også en
franskmand. Jeg kan huske, han havde
et langt sort hår og talte et blandet

325

fransk/tysk med os. Svendene sendte
mig undertiden til købmanden, både i
arbejds- og fritid efter små fornøden
heder, men da jeg ikke mente, at læreti
den skulle ødes på den måde, købte jeg
til et lille lager, så jeg ikke skulle løbe
hele tiden.
Vi var to lærlinge i den første halvdel
af min læretid, som skulle rydde op på
værkstedet efter arbejdstid, dog sær
ligt grundig lørdag eftermiddag. Lige
ledes skulle vi lørdag eftermiddag hele
sommeren igennem rydde og rive den
grusede gårdsplads, så mester kunne
komme til at spille kroket.
Ved første verdenskrigs begyndelse
blev mester indkaldt til militærtjene
ste, men da han hørte til de ældre
årgange, »landstormen«, fik han, på
grund af påtrængende opgaver på
hjemegenen, ret hyppigt orlov. Der
blev dog ikke påbegyndt nyt byggear
bejde, men kun lavet nødvendige repa
rationer, der udførtes af en ældre svend
og mig. Ofte måtte jeg tage på arbejde
alene, hvilket bl. a. var tilfældet ved
færdiggørelse af kroen ved Ballum slu
se.
Fritiden var knap, og efter den lange
arbejdsdag var der ikke mange kræfter
tilovers, men det lykkedes dog at samle
et lille fodboldhold til spil i de lange
sommeraftener. Mesterens datter Jo
hanne, der var to år yngre end jeg, fik
undervisning i klaverspil. Mester spil
lede efter gehør, og så var han medlem
af en sangforening, som hans broder,
murermester Hans Enemark var for
mand for, og hos hvem jeg gik til
undervisning i violinspil. Der skulle
øves, og det foregik på mit værelse, der
lå i tagetagen over mesterens daglig
stue. Jeg husker, at mester en tidlig
morgen, da han indfandt sig på værk
stedet, sagde: du spiller jo falsk - og det
gjorde jeg nok også. Derefter blev un
dervisningen opgivet og er aldrig fort
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sat, kun en sjælden gang tager jeg
violinen og klimper en lille melodi.
Det var en regel, at jeg tog hjem til
Vester Åbølling hver anden uge, fra
lørdag aften til søndag aften, oftest
med tøj til vask og reparation. Turen
foregik oftest til fods, undertiden med
tog de 10 km og 5 km til fods, men efter
to år fik jeg en cykel - uden friløb, som
også anvendtes til arbejdskørsel. I jule
dagene var jeg også hjemme, og det
kunne hænde, at jeg havde en lille
selvgjort gave med. Til julen 1913 hav
de jeg lavet et tobaksbord med to
skuffer, drejede ben og fuldt poleret.
Samme år var der snestorm ind under
jul, og alle veje var spærrede, men så
tog jeg bordet på nakken og gik de 15
km gennem snedriver, over marker og
hegn og nåede frem med julegaven til
far.
Pengeforbruget var beskedent, men
da jeg fik kost og logi hos mester og
påklædning fra mit hjem, kunne man
klare sig med små lommepenge. Jeg gik
ikke til underholdning eller købte ny
delsesmidler af nogen art, men lidt
lommepenge var alligevel nødvendigt,
og de indkom som kransepenge. Der
blev hvert år opført fire-fem nye gårde,
enfamiliehuse el. lign., og det var skik,
at naboer og venner af den byggende
skænkede en krans, som af lærlingene
blev opsat over tagværket imod ydelse
af et gratiale på en å to mark pr. krans,
og det kunne blive til ca. 80 mark, 40
mark til hver lærling, og det blev så vor
kontante årsløn.
Mesterens kone, Kristine Enemark,
sørgede for, at vi fik tilstrækkelig og
god mad. Vi fik bl. a. ret ofte en ret, som
jeg ikke kendte og aldrig siden har
smagt. Den bestod af komaver, stegt
som rullemops - finker med krydde
rier, og den var sandelig velsmagende.
Sidenhen har jeg i Italien set kogte
komaver, skåret i skiver og solgt på
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Otto Jensens lærebrev, udstedt den 5. april 1916. Ved en fejl er læretidens begyndelse angivet til 1.
november 1912.

gaden, svarende til salg af pølser i
Danmark, rejer i Slesvig og Holsten
samt muslinger i Nederlandene, men
den komave rørte jeg dog ikke.
Når der arbejdedes langt fra værk
stedet, spiste vi undertiden middag
hos bygherren, og det kunne da ske, at
der blev sat et stort fad midt på bordet
med grød el. lign, med sukker på og en
smørklat i midten. Jeg var ikke vant til
den form for fællesspisning og jeg und
lod derfor at dyppe i smørret og lagde
skeen, såsnart mit private område i
fadet blev truet. Det skal dog bemær
kes, at det var et rent og probert hjem,
men det var endnu ikke blevet almin
deligt, at der til de faste retter blev
dækket med en tallerken til hver. Man
var jo helt uden kendskab til faren for
smitsomme sygdomme.
Efter at have stået i håndværkerlære
i fire år skulle der aflægges nogle
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prøver og derefter udfærdiges svende
brevet.
Som prøve udførtes et vindue med
karm og to rammer med otte ruder i
hver, to i bredden og fire i højden, alt
udført på mesterens værksted. Samlin
gerne blev, trods de mange profiler,
helt tætte, så der ikke blev behov for
kitning af nogen art. Desuden udførtes
en prøve på et værksted i Løgumklo
ster, der bestod i at samle nogle stykker
træ til en æske. Træet skulle zinkes
sammen for dæk i hjørnerne, og det vil
sige, at samlingerne skulle være helt
skjulte, og så skulle der skrives en lille
forklaring om det udførte arbejde.
Nogle dage derefter fik jeg tilsendt et
»Lehr-Brief« hvori der bl.a. står, at jeg
efter at have stået i lære fra 1. maj 1912
til 1. maj 1916 er udnævnt til snedker
svend, og at de ønsker mig megen
lykke på min fremtidige livsvej.
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Skolesager fra Arrild Sogn
Af INGER SOPHIE ANDERSEN
Gården Hoffmannsgave er en af de store
gårde i Roost i Arrild sogn. På gården
opbevares bl.a. en lille uanselig lommebog,
som en tidligere ejer, Hinrich Thomsen, har
ejet og brugt. Hans oldebarn, Inger Sophie
Andersen, der bor på gården i dag, har kigget i
lommebogen og bringer heren af de beretnin
ger, som den rummer.
Hinrich Thomsen i Roost (1845-1919)
var dattersøn af brændevinsbrænder
Hinrich Andersen Jessen, der købte
Roost Fogedgård i 1829. Hans far var
Hans Thomsen fra nabogården Hoff
mannsgave og hans mor Hanne Jessen
fra Fogedgården. Selv kom han til at bo
på Hoffmannsgave, idet han og hans
bror trak lod om de to gårde.
Igennem et langt liv kom han til at
beklæde en række tillidsposter: han var
kasserer i den Nordslesvigske Skole
forening, kirkeværge, medlem af Ha
derslev Kredsdag og af Provinssyno 
den og meget andet, ligesom han en tid
skrev så godt som alle ansøgninger til
og klager over de tyske myndigheder,
som blev fremført fra hans egn.
I en beskeden lommebog har han
nedfældet, hvad han hørte og opleve
de. På forsiden af lommebogen står der
skrevet »Fra 7. okt. 1894. Brandvæsen.«
Det viser, at lommebogen egentlig
skulle have rummet hans regnskab
som incassator for et brandforsikrings
selskab. På en snes sider er der også
ført regnskab, men i resten af bogen er
der optegnelser om mange forskellige
ting, fra gamle remser og sagn til beret
ninger om, hvad han har fået fortalt
eller selv har oplevet. En af Hinrich
Thomsens beretninger handler om
skoleforhold i Arrild sogn og bringes
her ordret efter lommebogen:
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Hinrich Thomsen (1845-1919). Fot. N. Gaasvig
Haderslev, i Historiske Samlinger, Aabenraa.

I årene før og efter 1880 - i en halv snes
år - var Peter Jensen Wolfsberg, en født
Skærbækker, en flink og begavet mand,
seminarist fra Tønder efter 1864, lærer i
Roost, indtil han blev forflyttet til Rejsby som degn og lærer. Wolfsberg var
vellidt af befolkningen i Roost, ikke
alene på grund af hans flinkhed og
begavelse, men også fordi han, som
man godt vidste, var beboernes ven i
politisk retning, og fordi han nok både
kunne og ville lære børnene, hvad der
burde læres, og helst vilde behandles af
bønderne som deres ligemand -, var i
al gemytlighed »dus« med dem alle og
gerne ville være i selskab med, ikke at
glemme såre gerne ville have et slag
kort med dem.
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En skavank havde han - hvem har
ikke sine fejl - og det var, at når han
kom ud, især ud af byen, og der gaves
selskab og lejlighed, så slog han sig løs,
så gik naturen over optugtelsen, og så
drak han sig en alvorlig rus. Da blev
han vild og balstyrig, vidste ikke at
holde op, en dag kunne ikke altid slå til.
Han kunne synge og spille som nogen
mester, på violin og harmonika, dertil
opføre små skuespil; han havde et
snakketøj uden lige og var fuld af
spilopper, som kun få. Når han altså,
som han selv sagde, »kom i fart«, var
det egentlig slet ikke, fordi han havde
trang til at få spiritus, men det var bare
de løjer, der førte ham dertil. Om han
var nok så omtåget, benene og snakke
tøjet lystrede ham dog godt - kun
tankerne blev lidt uklare - når han ikke
fik søvn et par døgn.
Dengang var Wassner sognepræst
og stedlig skoleinspektør for Arrild
sogn. Hans Sørensen var degn og lærer

for den enklassede skole i Arrild, og i
Hønning havde man en lærer Friis.
Stegelmann i Haderslev var den tid
kredsskoleinspektør, og Sass i Slesvig,
den senere gehejmeråd, var regerings
skoleråd for hertugdømmet Slesvig.
Stegelmann var en myndig, utiltalende
herre, hans optræden lignede ikke en
forhenværende sjælesorgers, og man
overdriver ikke, når man siger at hver
ken lokalskoleinspektører (præster) el
ler lærere, og allermindst skolebørnene
og deres forældre syntes godt om ham
og hans færd, tværtimod, han var i
almindelighed ilde lidt og ilde set. Man
ville hellere se hans bag end hans åsyn,
for han var brutal både i sin optræden
og i sin mund.
Han kom en gang til Arrild skole i
undervisningstiden til degn Sørensen,
der i grunden havde langt for mange
børn, lige ved 100, at undervise, ganske
alene uden hjælp. Under Stegelmanns
nærværelse kunne en del af de mindste

Til venstre Roost skole set fra syd. Skolen er opført i 1835 med en tilbygning imod vest fra begyndelsen af
dette århundrede. Til højre i baggrunden ses Hoffman nsgave og bag den (med tre skorstene)
Fogedgården. Fot. Lokalhistorisk Arkiv for Arrild sogn.
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børn ikke sidde ganske rolig, andre
kunne ikke give svar på Stegelmanns
spørgsmål, og da Stegelmann var en
uforstandig herre, der næppe var i
besiddelse af nævneværdige pæda
gogiske kundskaber og evner, blev han
som så ofte hidsig og udtalte sin util
fredshed med børnenes opførsel og
kundskaber, tilmed på en spydig må
de.
Degnen spurgte da - naturligvis alt
på tysk »Hvordan skal jeg bære mig
ad med så mange børn af forskellig
alder og fra såre forskellige hjem og
med endnu mere forskellig begavel
se?« Svaret lød: »Schlagen Sie die Kin
der, dass sie gelb und blau werden.«
(De skal slå børnene så de bliver gule
og blå deraf). Læreren: »Vil De sagtens
give mig dette skriftligt?« Stegelmann
så på Degnen, svarede ikke, sluttede
besøget og sagde farvel.
Sørensen i Arrild havde brugt det
nok før at prygle børnene, sommetider
mere end godt var, men det må siges:
det havde aldrig været hans skik at slå i
flæng, og derfor var inspektørens råd
dog alt for råt for ham.
Lærer Friis i Hønning kunne også
nok straffe med at slå, men hans måde
og hovedstyrke bestod mere i at skæl
de ud. Han brugte hårde, usømmelige
skældsord mod børnene, og det værste
var, det påstod forældrene i det mind
ste, at han skældte børnene ud, fordi
han ikke kunne lide, ikke stod på god
fod med forældrene. Han kunne skæl
de ud såvel på dansk som tysk, og når
han skældte ud på dansk, forstod bør
nene det. Der var to ord han brugte
med forkærlighed: »Djævleunger« og
»Teufelsbrut«, og de brugtes flere gan
ge om dagen, selv midt i religionsun
dervisningen, så fik endda børnene en
hel del klaps i tilgift. Børnene fortalte
det naturligvis til forældrene, og nogle
af disse kom efterhånden i tanker om,

330

Hans Nielsen Sørensen (1846-99), lærer og degn
i Arrild 1874-99, fotograferet sammen med sin
hustru. Historiske Samlinger, Aabenraa.

Hønning skole. Fot. Lokalhistorisk Arkiv for
Arrild sogn.
at når deres børn kaldtes »Djævleun
ger«, »Unger af Djævle«, så måtte det
være det samme, som om læreren be
tegnede forældrene som »Djævle«. En
af fædrene sagde: »Havde han endda
blot skældt dem ud på tysk, så havde
det ikke oprørt os, for så havde hverken
vore børn eller vi forstået det.«
Der måtte dog gøres noget derimod,
men at gå til læreren og tale med ham
derom, turde de ikke, for han havde et
gammelt gevær i huset, og han havde
erklæret, at hvis de kom til ham og
gjorde vrøvl, skød han vistnok på dem.
At gå til præsten, lokalskoleinspektø
ren, ville heller ikke nytte, det havde de
prøvet, og han ville snarest holde med
lærer Friis.
Alle skoleinteressenter, der havde
børn i skolen, var med en enkelt undta
gelse enige, og to mænd, gårdejer Jes P.
Skovby i Lindet og Lorenz Lindrum på
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 11/12-89

Hønning Mark blev udset til og lovede
at tage sig af sagen.
Disse to mænd kom så en dag over til
mig i Roost, og bad mig skrive en
besværing for dem. De mente, at den,
for at gå den instansmæssige vej, skulle
sendes ved lokalinspektøren (præsten)
til kredsskoleinspektøren (Stegel
mann) og rettes til denne. Jeg rådede
dem til at klage direkte til regeringen
og så gå de to første instanser helt forbi,
for dem som selvstændige privatfolk
gjaldt ingen forskrifter eller forpligtel
ser i den retning. Det var efter min
mening klogest at gå lige til hovedet og
ikke begynde ved halen, thi på den af
min foreslåede måde kunne de være
sikker på, at sagen blev undersøgt, og
at de fik svar. Det blev da således, at der
blev sendt klage til regeringen i Sles
vig, navnlig over, at lærer Friis den ene
dag efter den anden direkte betegnede
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 11/12-89

børnene i Hønning som »Djævleunger«, og dermed indirekte men med
forsæt betegnede børnenes forældre
som »Djævle«, samt ved hans udskælden lærte børnene »slet tone«, lærte
dem ondt i stedet for godt. Således gik
sagen til regeringen.
Det tog naturligvis tid inden der
kom svar. - Forinden skete det, at
Stegelmann en formiddag uventet
kom til Roost skole for at inspicere. Det
gik altid flink med de få børn i skolen,
han var stået godt op, og han var
veltilfreds. Læreren fik kun at vide, at
der var nogle småting at bemærke til
rengøringen. Fra Roost gik det videre
til Arrild Skole, til degn Sørensen.
Wolfsberg kom straks efter Stegel
manns bortgang farende ned til mig, og
sagde:
»Jeg har en hilsen fra Stegelmann til
dig, og den skal du have varm; han har
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lige været i skolen og var forøvrigt
»søde« i dag. Han spurgte mig, om jeg
traf dig, da jeg svarede ja, sagde han:
»Hils ham fra mig, at det er »höchst
unschön« gjort af ham, at skrive en
klage for bønderne i Hønning over
deres lærer Friis.«
Præsten havde kendt min hånd
skrift, da klagen var hos ham til erklæ
ring. Det morede mig med denne hil
sen; jeg vidste altså, at klagen førte til
undersøgelse. Om eftermiddagen skul
le jeg til Arrild til præsten, i min egen
skab som kirkens regnskabsfører, og
kom, efter at have sat vogn og hest ind i
kroen - det var om sommeren - henad
kl. 3 om til pastor Wassner. Da jeg kom
ind i hans dagligstue, sad de ved kaffe
bordet: præsten, hans hustru og Stegelmann, denne bag bordet i sofaen.
Jeg bød goddag, de andre ligeså, præ
sten forestillede Stegelmann og mig for
hinanden, og tilføjede de ord: »De her
rer kender måske hinanden før,« hvor
til vi begge måtte svare nej - men jeg
benyttede straks det belejlige øjeblik
og sagde til Stegelmann: »Må jeg med
det samme benytte lejligheden og kvit
tere for hilsenen, som de i formiddags
sendte mig ved Wolfsberg.« Disse ord
gjorde en uventet, men storartet virk
ning. Stegelmann sprang, ikke gik, ud
fra bordet om på gulvet, og ud i for
stuen. Døren slog han i efter sig. »Hvad
var det?« spurgte præstens kone. Ste
gelmann kom ikke ind igen. Præsten
gik ud at se, hvor han blev af. Det viste
sig, at han havde taget overfrakke og
hat på, og var forsvundet uden at sige
farvel. Da Wassner kom ind, sagde han:
»Han er løbet bort, han er snart i
Hønning: nå, hans besøg undværer vi
nok« - og fru Wassner tilføjede: »og han
er løbet fra sin kaffe!« - Vi fik os en billig
latter over den stakkels mands frem
færd. Han var ikke nogen dannet
mand.
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De Hønning mænd fik intet rigtigt
svar på deres klage, men snart efter
blev læreren »tvangsforflyttet« til
Skodborgskov, og så kom der det svar,
at »med denne forflyttelse måtte deres
klage betragtes som bortfalden.«
Se, »det var i salig Stegelmanns da
ge«, plejede folk i mange år at sige efter
at han var »tvangsforflyttet« til Biele
feld. Han havnede senere som lærer i
Altona.«
Oplysninger om de i teksten nævnte lærere
(på grundlag af L. S. Ravn: Lærerne i
Nordslesvig ca. 1814-1920,1978):
Friis, Hans Frederik, f. 1852 i Haderslev,
uddannet fra Tønder Seminarium 1876,
lærer i Hønning 1877-82, lærer i Skodborg
skov 1882-1910.
Sørensen, Hans Nielsen, f. 1846, d. 1899 i
Gramby, uddannet fra Jelling seminarium
1866, lærer og degn i Arrild 1874-1899.
Wolfsberg, Peder Jensen, f. 1852 i Skærbæk,
d. 1923 i Hygum, uddannet fra Tønder
seminarium i 1875, lærer i Roost 1879-89,
lærer og degn i Hygum 1894-1906.

Carl Wilhelm Heinrich Georg Wassner var
født 1863 i Haderslev, præst i Arrild 1890-95,
i Hammelev 1908 og i Fjelstrup 1914. Efter
genforeningen i 1920 fratrådte han sit em
bede og flyttede til Holsten, hvor han døde
i 1924.
Claus Heinrich Christian Stegelmann, f.
1842 i Elmshorn, d. 1928, teologisk embeds
eksamen i 1867, præst i Ubjerg 1871-79,
kredsskoleinspektør i Haderslev 1979-94, i
Bielefeld fra 1894.
I L. S. Ravn: Træk af folkeskolens historie i
Nordslesvig 1864-1920, 1981, findes s. 11434 et afsnit om skolens tilsynsmyndighe
der, herunder kredsskoleinspektørernes
funktion og kompetence.
H. P. Jensen, Agerskov, har i Sønderjysk
Månedsskrift 1975, s. 246-48, under titlen
»Den sidste agen« benyttet det afsnit af
Heinrich Thomsens lommebog, hvor der
berettes om anskaffelsen af Agerskov sogns
ligvogn.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 11/12-89

Set og sket i Sønderjylland
Grænselandskronik
Af HARALD NIELSEN
Under overskriften »En sommer gik« giver
Harald Nielsen, der er forstander for Løgum
kloster Højskole, sin skildring af store og små
begivenheder i Sønderjylland i juli kvartal.

Kasernesagen fra Sønderborg er efter
hånden ved at udvikle sig til noget af
en føljeton her i Grænselandskronik
ken. Derfor skal der da heller ikke
denne gang bruges mange ord på den
ne sag, som i så lang tid har kunnet
holde sindene varme. I medierne gøres
synspunkterne overkommelige, og set
fra et sønderjysk synspunkt synes det
uforståeligt, at der skulle være sam
fundsøkonomi i at flytte sergentskolen
fra Sønderborg til Odense, når man vel
at mærke ved samme lejlighed skal
bruge et to-cifret millionbeløb i an
lægsudgifter på eksperimentet.
Men i politik gives der mange andre
logiske argumenter end dem, der gæl
der andre steder i samfundet.
Udflytning af statsinstitutioner
Et sådant eksempel fik vi i den forgang
ne sommer. Regeringen - som har det
med at sige en del, som den måske også
mener - har gjort en del ud af at
fortælle befolkningen, at tiden er kom
met til, at dele af centraladministratio
nen kunne flyttes bort fra København.
Sønderjyllands Amtsråd så straks heri
en mulighed for at få en smule kom
pensation for de arbejdspladser, som
ville forsvinde, når sergentskolen i
Sønderborg nedlægges. Derfor tilbød
amtsrådet, at Kort- og Matrikelstyrel
sen under Landbrugsministeriet kun
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ne flytte til Sønderjylland. Amtsrådet
satsede højt med et favorabelt tilbud,
og blev dybt skuffet. På et regerings
møde blev det besluttet - efter indstil
ling fra medarbejderne, der ikke ønske
de at flytte fra København! - at Kort- og
Matrikelstyrelsen ikke var velegnet til
en udflytning til provinsen! Påstanden
blev ikke yderligere begrundet, og en
bitter amtsborgmester Kr. Philipsen
kunne konstatere, at dette havde været
én af de største skuffelser i hans politi
ske liv (det må vel siges at være billigt
sluppet!). Philipsen mente, at det her
efter ville være svært at fatte tillid til
regeringen, når den talte om udflyt
ning. Det skal nok passe.
Tilbage er der et spørgsmål, som
man ikke kan lade være at stille: Hvor
meget lyttede regeringen til Sønderborg-officerernes indvending, da man
besluttede at flytte Sergentskolen fra
Sønderborg. Måske en eller anden offi
cer i Sønderborg også har et lille hus,
der kan være svært at sælge efter
kartoffelkuren.
Nå, men sådan er der jo så meget.

En sønderjyde krydser sin grænse
Sommertiden er også den periode,
hvor politikere får tid til at forlade
København for at besøge statsinstitu
tionerne i provinsen.
Således nåede justitsminister H. P.
Clausen at besøge grænsepolitiet og
føre forhandlinger med de tyske myn
digheder. Mon han også fik snakket
med personaleorganisationen angåen
de politibetjentes bopælspligt?
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Fra justitsminister H. P. Clausens møde med repræsentanter for det danske og tyske politi, her ved
grænsen ved Skomagerhus; fra venstre politimester M. Mørup Hansen, justitsministeren, politiinspek
tør Jens Søbye Thygesen og Polizeioberrat Jürgen Hönle. Fot. Helge Grøhn/Der Nordschleswiger.

Anledningen for et sådant besøg
behøver man ikke at lede længe efter.
Der må naturligvis være nok at se på og
tale om. Men man gætter næppe for
kert, når den seneste tids grænseover
løbere har bidraget til at aktualisere
behovet for et minister-besøg ved
grænsen. Efter besøget kunne justits
ministeren da også udtale anerkenden
de ord om politiets virksomhed, hvil
ket selvfølgelig ikke kommer bag på
nogen.
En flygtning krydser en grænse
Netop i flygtningespørgsmålet har po
litiet udviklet en effektiv kontrol af
grænsen. Der er ikke mange dage imel
lem, at fælden klapper og en kurér
bliver taget med en gruppe, som har
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betalt store penge for at komme fra
Vesttyskland til Danmark.
Da en taxavognmand i begyndelsen
af sommeren tolkede den danske lov
givning således, at den var til for at
overholdes, brød et sandt uvejr løs
over mandens hovede. Det udviklede
sig i landspressen til en følelsesladet
hetz mod manden, som brugte den
praksis at køre grænseoverløbere til
politiet, så det kunne afgøre, hvad der
yderligere skulle ske med disse menne
sker.
Racist og andre voldsord blev hæftet
på manden, som slet ikke kunne gen
kende sig selv i dette postyr. Han
ønskede, at det danske samfund skulle
vise humanisme i sin flygtningepolitik.
Men han var samtidig imod selvtægt
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og civil ulydighed.
Som en af dem, der på tæt hold har
fulgt flygtninge og deres vilkår, idet vi i
fem år har haft en del flygtninge på
Løgumkloster Højskole, mener jeg, at
sommerens hetz mod taxavognman
den var ganske forfejlet. I flygtninge
politikken må vi altid spørge, om vi står
over for mennesker, der på grund af
deres politiske eller religiøse forhold i
hjemlandet - eller som de facto på
grund af deres tilstedeværelse i Dan
mark er udsat for forfølgelse/tortur
eller henrettelse i hjemlandet. Hvis det
er tilfældet, må vi i henhold til Genevekonventionen yde disse mennesker
den sikkerhed, som er nødvendig.
Men for grænseoverløberne gælder
der næsten altid andre forhold. Det er
som regel personer, som allerede har
fået opholdstilladelse i Vesttyskland.
Derfor er de ikke længere i fare - heller
ikke for at blive sendt hjem. De har
andre bevæggrunde til at ønske at
komme til Danmark. Det kan være
familie - så findes der særlige regler,
som man kan benytte, hvis blot man
har tid til at vente. Det kan også være
en bedre social- og uddannelsesmulig
hed. Men det argument kan Danmark
vanskeligt acceptere i respekt for vor
EF- og Nato-partner mod syd.
Alt dette havde for svært ved at blive
hørt, hvor landspressen med Dan
marks Radios TV-avis i spidsen gjorde
sit bedste for at forplumre situationen
- og hvor flygtningemodstanderne
med Søren Krarup og Fremskridtspar
tiet på den anden side gjorde sit til at
udnævne taxavognmanden til en na
tionalhelgen. Det var han ikke! Og han
havde ret i, at det var svært at se
begrundelsen for balladen. Han var
blot en stilfærdig borger, som ikke ville
acceptere selvtægt - det skal han have
lov til at være!
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Et dødsfald
Landspolitisk har Sønderjylland bidra
get til sommerens dramatik. Det starte
de med, at Fremskridtspartiets grup
peformand i Folketinget, sønderjyden
Helge Dohrmann, først på sommeren
gav navngivne medlemmer af folke
tingsgruppen nogle svære hug i et
ordvalg, som ikke egner sig for genta
gelse. Den slags gør man ikke ustraffet,
og da gruppen skulle konstituere sig
forud for det nye folketingsår, blev han
med et spinkelt flertal (loktrækning!)
væltet. Stor ballade i »familien«. Til
hængere og modstandere kappedes
om at fremkomme med de største
uhyrligheder, og der var lagt op til et
skæbnelandsmøde, da Helge Dohr
mann døde af en blodprop. Han blev
begravet »i stilhed« på Sdr. Vilstrup
kirkegård under hele landets bevågen
hed, og med hele Fremskridtspartiets
folketingsgruppe i følget. Dog med
undtagelse af kampagnelederen Mo
gens Glistrup, der for en gangs skyld
ingen bemærkninger havde til det ske
te.
Dødsfaldet indtraf natten efter, at de
sønderjyske folketingsmedlemmer for
gæves havde søgt at finde fodslag
omkring politiske tiltag for at sikre
Sønderjylland en større andel af de
statslige initiativer.

Mere landspolitik
Men sønderjydernes andel i det lands
politiske spil var endnu ikke forbi med
dette. Som man troede, at regeringen
ville gå planken ud for Erik NinnHansen som kandidat til posten som
Folketingets formand, ændrede man
klokken fem minutter i tolv sin opstil
ling. I stedet blev den sønderjyske
tusindkunstner H. P. Clausen valgt
som ny formand for Folketinget, og
dermed har Sønderjylland leveret per
sonerne til det danske folkestyres to
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højeste poster, idet statsministeren jo
som bekendt også er sønderjyde.
Det kan man da kalde en karriere. På
cirka tre år har han været kulturmini
ster (TV-2 loven), trafikminister (loven
om Storebæltsforbindelsen) og justits
minister (forliget med EF-kommisionen i anledning af dennes pinlige ret
sag mod Danmark). Han har i to år
været medlem af Folketinget. Han er
vist den første, der er røget så hurtigt til
tops i Folketinget. De sønderjyder er
hurtige i vendingen - når de vil!
Lokalpolitisk
På hjemmebane kneb det mere med
sammenholdet. Sønderjyllands Amts
råd brød en gammel tradition for at nå
til enighed omkring budgetterne.
Hvad enten det skyldes det foreståen
de valg - eller andre saglige grunde var det beklageligt, at politikerne ikke
nåede det bredest mulige forlig.
Valget fylder naturligvis meget i lo
kalpolitikken her sidst på sommeren.
Men Tønder er vel den eneste kommu
ne, hvor valget har givet anledning til
indre partistrid, der indtil nu har resul
teret i, at Venstre, Danmarks liberale
parti, går til valg med hele to borgme
sterkandidater. Med en sådan helgar
dering bør man være sikker på i hvert
fald at få én borgmester!

Kulturlivet
Kulturelt har sommeren budt på et
væld af koncerter og udstillinger. Det
bør bemærkes, at Sønderjylland stadig
- trods afstemningen i 1920 - er en del
af Slesvig-Holsten. I hvert fald når det
gælder den imponerende SchleswigHolsteinische Musikfestival, som har
et budget, der er større end hele det
danske kulturministeriums, og som i
sommer henlagde flere koncerter til
Sønderjylland. Sønderjyderne nød det
sandsynligvis - men lidt afen provoka
tion er det da!
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I det hele taget skydes der meget
store penge i Slesvig-Holstens kultur
liv. Museerne har vilkår, som gør dan
ske museumsfolk grønne i hovedet af
misundelse. Jo - der satses skævt kul
turelt på de to sider af grænsen.
Og alligevel kan vi også her i Sønder
jylland. En af sommerens store kultur
begivenheder var kniplefestivalen i
Tønder, med Tøndermuseerne som ud
gangspunkt, men med udstillinger i
mange forskellige og spændende Tøn
derhuse.
Jeg føler også trang til at nævne
aktiviteterne på det lille Museet Hol
men Løgumkloster, der må friste en
fattig tilværelse med et budget på ca.
100.000 kr. (sandsynligvis mindre end
portobudgettet i den slesvig-holstenske musikfestival). Alligevel er det ble
vet til et par spændende udstillinger. I
1987/88 modtog Museet Holmen en
værdifuld samling af prøver til kirketextiler fra væverne Kirsten og John
Beckers nedlagte værksted i Søllerød.
Det drejede sig om et meget stort antal
væveprøver af høj kvalitet. Denne ga
ve var grundlaget for en meget smuk
udstilling, som blev vist fra 12. juni til 4.
september. Derefter har museet sat
den japanske kunstner Sadao Watana
be på plakaten. Ved hjælp af et stort
beløb fra The Japan-Scandinavia Sasakawa Foundation, har det været muligt
at indkøbe 32 originalværker af denne
spændende kunstner, som anses for at
være en af Asiens fineste kristne kunst
nere, og som har modtaget en stribe
anerkendelser og æresbevisninger fra
japanske og udenlandske kunstner
sammenslutninger. Sadao Watanabe
vælger en japansk kunsttradition, der
på mange måder kan sættes i forbin
delse med ikontraditionen, som han
udfører med den gamle katazome-teknik, som meget ligner den europæiske
silketrykteknik. I Europa er han kun
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En af sommerens store begivenheder i det sønderjyske var Det danske Spejderkorps store sommerlejr
»Blå sommer« ved Hostrup sø, hvor tusindvis af spejdere fra hele verden var samlet, her »St. Josef
Pfadfinder« fra Duisburg. Fot. Helge Grøhn/Der Nordschleswiger.
repræsenteret på Vatikanmuseernes
afdeling for moderne religiøs kunst og på Museet Holmen Løgumkloster.
Men i Løgumkloster har man tre gange
så mange værker som i Rom! Det er vel
også rimeligt. Udstillingen blev åbnet
søndag den 12. september af kirkemini
ster Torben Rechendorff i overværelse
af mere end 150 gæster.
Museet Holmens store aktivitet har
nu bevirket, at Løgumkloster Byråd
har vedtaget at yde 1 mill. kr. til at
udvide museet for. Byggeriet håber
man kan starte i 1990.

Erhvervslivet
Erhvervsmæssigt er Sønderjylland sig
bevidst som brohoved mellem Norden
og Europa. Det gav sig bl.a. udtryk i en
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studietur i juni for konsuler, som af
Sønderjyllands Erhvervsråd blev vist
rundt i Sønderjylland, hvor man bl.a.
besøgte Ecco Sko i Bredebro, Løgum
kloster Refugium og Danfoss.
Institut for Grænseregionsforskning
har for Sønderjyllands Erhvervsråd la
vet en undersøgelse, som viser, at det
er ca. 20% billigere for virksomhederne
at etablere sig i Sønderjylland frem for i
Slesvig-Holsten - en konklusion, som
erhvervsrådet nu vil bruge for at til
trække flere virksomheder.
Der kunne være meget andet at berette
fra en periode, som man populært
kalder agurketid. Men dette var altså
lidt af det, der tegnede billedet i græn
selandet i sommeren 1989.
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To ravne, anlæg ved Broager kirke.

Nikolaus Wehding
Kunst i Sønderjylland (5)
Af JESPER TOFFT
Nikolaus Wehding, der bor i Rise ved
Aabenraa, er billedhugger - og iøvrigt
en af de yderst få fra det sønderjyske
område. Hans stil er den genkendelige
figurative, hvorved han står i modsæt
ning til mange af vor tids abstrakt
arbejdende billedhuggere.
Kunstneren er født i Aabenraa i 1932
og blev oprindeligt uddannet som ma
lersvend. Kunstinteressen fik dog
overtaget, og han kom på Kunstakade 
miet i København, hvor han blev un
dervist af billedhuggerne Johs. Bjerg og
Gottfred Eickhoff. Wehding fik tidligt
sucess som kunstner, og modtog bl. a.
Kunstadademiets lille guldmedalje i
1959. Siden fulgte en række legater.
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Hans foretrukne motiver er dyr og
mennesker, og materialet kan være bly,
bronze, 1er og sten. Rundt om i Sønder
jylland er der flere steder lejlighed til at
betragte Wehdings arbejder, og det
gælder både ude og inde. Han er såle
des repræsenteret med mindre skulp
turer på museerne i Aabenraa, Sønder
borg og Tønder. På Sønderborg Slot
bl.a. med en blyskulptur af to gravide
kvinder. Indtrykket er i dobbelt for
stand tungt, idet der hviler en tung
realisme over figurerne. Det samme
gælder en mindre skulptur forestillen
de en ældre herre på Amtsgården i
Aabenraa. Dette arbejde kan ved første
øjekast virke lukket og utilnærmeligt,
men vinder ved gensyn.
I bronze er en af Wehdings kendteste
skulpturer, »Hest der lægger sig ned«,
der er placeret ved indgangen til Aa
benraa Stadion. Hesten er lavet sidst i
1960erne, da kunstneren havde et tre
årigt arbejdslegat fra Statens Kunst
fond. Dyret har meget korte ører, men
er ellers realistisk i sine linjer - detaljer
ne er dog som på andre af Wehdings
skulpturer ret udviskede.
En anden dyrefigur i fri luft er bron
zeskulpturen af to kæmpende ravne,
der er placeret i parken ved Broager
Kirke. Det er både en action-figur og et
still-billede, der ligesom blot er sig selv
uden tanke på tid og sted.
På græsplænen ved Amtsgården i
Aabenraa ligger en kvinde og soler sig måske halvt i søvne. Den liggende
kvindeskulptur er ikke uden mester
skab. Ansigtet er udvisket, og flere
detaljer er stiliseret. Alligevel er der en
foruroligende ægthed og et foruroli
gende liv over skikkelsen. Denne kvin
de og flere andre liggende figurer af
Wehding kan virke dragende og fasci
nerende, men er ikke altid behagelige
og betryggende.
fortsættes side 342
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 11/12-89

Herover: Hest der lægger sig ned, ved Aabenraa stadion.
Herunder: Liggende kvinde, ved amtsgården i Aabenraa.
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Det sker -

Fra grundstensnedlæggelsen på Bov Museum den
1. november 1989. Tro mod traditionen blev
grundstenen placeret i den ene af pyramidernes
sydøstlige hjørne; derimod vardet klassiske blyrør
udskiftet med en stump nymodens kloakrør i
plastik. På billedet er det museets kommende
beskytter - repæsenteret ved borgmester Preben
Johansen - der ønsker byggeriet held og frem
gang.

Nyt museum i Bov
Et nyt museumsbyggeri til 4 mill, hører
i disse nedskæringstider til sjældenhe
derne, så det var ikke så mærkeligt, at
de store smil var fremme, da bestyrel
sen for Bov Museum og en kreds af

1. dec. til 7. jan.
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indbudte onsdag den 1. november
kunne fejre nedlæggelsen af grundste
nen til en 700 m2 udvidelse af museet.
Det nye museum, som ligger i umid
delbar tilknytning til Bov Museums
nuværende residens, »Oldemorstoft«,
kommer til at bestå af tre pyramidefor
mede pavilloner liggende på et let
skrånende terræn med en dejlig udsigt
over den smukke Krusådal.
Nybyggeriet skal danne rammen om
et landbrugshistorisk special-muse
um, som har sit udgangspunkt i en stor
privat samling af landbrugsredskaber i
Hokkerup, tilhørende fhv. konsulent N.
A. Drewsen. Museumsbestyrelsen har
siden 1978 ihærdigt arbejdet på at finde
et blivende sted til Drewsens samling,
men det endelige gennembrud kom
først i januar i år, da Velux-fonden af
1981 generøst gav de 4 mill. kr. til
projektet. Samtidig er Sønderjyllands
Amt trådt til med et større lån på meget
favorable vilkår, og endelig har Bov
Kommune garanteret museets fremti
dige drift. Ikke mindst det sidste må
siges at være en imponerende gestus,
når man tænker på, at kommunen i
forvejen er stærkt involveret i driften af
Frøslevlejrens Museum, og det vil gi
vetvis vise sig at blive af afgørende
betydning for det nye museums udvik
ling.
Til lykke til Bov.
Red.

Museet på Sønderborg slot
Juleudstilling
Børnehavebørn fra Sønderborg har pyntet det store juletræ i
slottets julestue. Her vises også et udvalg af gammel jule
pynt.
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på de nordslesvigske musseer
9. til 31. dec.

2. til 31. dec.
10. dec.

21. nov.

16. og 17. dec.

6. dec. til 14. jan.

17. dec.

Besøgscentret på Dybbøl
Museet viser bidragene til arkitektkonkurrencen om opførelse
og indretning af et besøgscenter på Dybbøl banke. En udstil
ling om moderne arkitektur på et meget traditionsrigt sted.
Aabenraa Museum
Juleudstilling
Julekrybber.

Jul på gården
Udstilling på Jacob Michelsens gård i Kolstrup. Kl. 14 -17.
Midtsønderjyllands Museum, Gram
Hvalstrandinger i Danmark
Jeppe Møhl fra Zoologisk Museum i København fortæller om,
hvad der sker, når de store havpattedyr går på land. Kl. 19.30.

Julestue
Juleklip og julehygge i museets festsal. Kl. 13 -17.
Haderslev Museum
Dansk Nyrealisme
Maleren Søren Hagen og Lars Thoning viser arbejder i den
nyrealistiske genre. Arr. af Haderslev Kunstforening.

Julestue
Omvisninger, julepynt og -gaver til salg, museumscafé.
Kl. 13 -17. Underholdning ved Visens Venner Kl. 14 -16

Sønderjyllands Kunstmuseum, Tønder
18. nov til 30. dec. Surrealistiske arbejder af bl. a. Poul Janus Ipsen, Anders
Kirkegaard og H. C. Rylander.

til 26. nov.

Tønder Museum
Forbryderbilleder
Fotos af indsatte i Odense arrest 1867-1870, ophængt i
arresten på Tønder Museum.

Museet for Frøslevlejeren og Dansk Røde Kors Museum
17. okt. til 30 nov. Carl von Ossietzky
Plancheudstilling fremstillet i DDR i anledning af 100-året for
Nobelfredsprismodtageren Carl von Ossietzky's fødsel den 3
okt. 1889.
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fortsat fra side 338
En usentimental og svært forklarlig
nærhed kendetegner en lang række af
Nikolaus Wehdings arbejder - og vid
ner om en kunstner af et endog betyde
ligt format.

Omtrent samtidig med udsendelsen af det
te nr. af Sønderjysk Månedsskrift udgiver
Forlaget De Unges Kunstkreds i Frøslev en
bog om Nikolaus Wehding skrevet af
kunsthistorikeren Kris Münster og med
fotografier af Helge Krempin, der også har
taget billederne på disse sider.

Rettelser og tilføjelser til Knud Erik Stavnager: »Æ dryvtvej«
(s. 275-83).
Ved en beklagelig fejl er der sket et
udfald af enkelte linjer:
Side 277,1. spalte, linje 8: »Herfra gik de
videre sydpå enten mod Gelsbro eller
over Kalvslund mod Ribe.« Her skal
stå: »Herfra gik de videre sydpå enten
over Københoved mod Jels, over Hjer
ting mod Rødding, over Dover mod
Gelsbro eller over Kalvslund mod Ri
be«. - Der er altså tale om fire vejlin
jer.
Side 280, 1. spalte, 5. linje efter over
skriften: »...Foldingbro Kros nuværen
de beliggenhed.« Herefter indføjes:
»Herfra drejede vejen sydpå op over
Dover banke videre gennem Dover by.

Fra Dover Banke havde man et vidt
udsyn.« Derefter fortsættes: »Herfra
kunne man efter sigende se tyve kir
ker...«
Side 280, 2. spalte linje 4: »CPS 1832«.
Årstallet skal være 1823.
Fra en læser har vi endvidere modta
get en supplerende oplysning til litte
raturlisten: Vejen er første gang blevet
udpeget af H. F. Feilberg i »Dansk
Bondeliv« (1889) side 179. Vejen er
endvidere behandlet sammen med de
øvrige drivveje i Bjørn Svensson: »Fra
hærvej til motorvej« (1984) side 38f,
ligesom vejen er aftegnet som nr. 13 på
vejkortet her side 65.

Kommentar til Aage Lauritsen: »Andreaskapellet syd for
Aabenraa« (s. 243-48).
Fra dr. phil. H. V Gregersen, Haderslev,
har redaktionen modtaget en kom
mentar til Aage Lauritsens teori om en
placering af det oprindelige Opnør på
Kapelbjerget ved Tøndervejs udmun
ding i Flensborgvej.
H. V Gregersen, der i Aabenraa bys
historie bd. 1, s. 20 har argumenteret
for en placering af det gamle Opnør på
toppen af den nuværende bybakke, er
af den opfattelse, at der ikke er noget
kildemæssigt grundlag for Aage Lau
ritsens teori, så meget mere som der
ikke er nogensomhelst mulighed for ad
arkæologisk vej at påvise en eventuel
bebyggelse ad arkæologisk vej. Kapel342

bjerget er - som Aage Lauritsen også
selv påpeger - jo forlængst gravet væk.
H. V Gregersen mener imidlertid, at
der ikke på noget tidspunkt kan have
ligget nogen bebyggelse her. Da Tøn
dervej blev anlagt i 1930erne, sank
vejbanen i den tilsyneladende bundlø
se eng og måtte flere gange rettes op.
Også på denne baggrund betegnes
Aage Lauritsens teori som ren spekula
tion, og artiklen burde derfor af redak
tionen være afvsit.
Redaktionen er af den opfattelse, at
ingen forfatter skal være afskåret fra at
komme til orde i Sønderjysk Måneds
skrift, fordi han eller hun vover sig ud i
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nogle teorier eller spekulationer, som
måske ikke kan bevises fuldt ud. Natur
ligvis må der kræves indhold og sub
stans i enhver artikel, og dette krav
opfylder Aage Lauritsens artikel til ful
de. Der er tale om en klart opbygget
argumentation på grundlag af en ræk
ke iagttagelser. De er sat ind i et histo
risk forløb, hvor der samtidig gøres et
forsøg på at se Andreaskapellet i en ny
sammenhæng, som redaktionen finder

er interessant, omend ikke bevisbar.
Hertil kommer så, at også faghistori
kere tit og ofte begiver sig ud i spekula
tioner, som ikke har kunnet bevises.
Ofte er nye resultater indenfor histo
rieforskningen netop opnået ved, at
nogen har vovet et øje og derved ledt
forskningen ind i nye baner, bort fra
vanetænkning og det én gang vedtag
ne. Om det vil ske i dette tilfælde - ja,
herom tør redaktionen ikke dømme.

Storegade i Haderslev

kan man more sig over, at drogist Lencer i
Storegade 13 o. 1910 sælger videnskabeligt
drivmiddel (wirtschaftlicher Betriebsstoff)
til automobiler - det tyske sprog er svært!!

Haderslev - set fra Storegade. Udgivet af Spare
kassen Bikuben AIS, Haderslev, 1989, 38 s., ill.
Ikke i handlen.
Der er grund til at ønske Haderslev til
lykke: Sparekassen Bikubens genopbyg
gelse af huset Storegade 21 har på efterføl
gelsesværdig måde bevaret en fin profil i
gadebilledet. Og med det lille lokalhistori
ske skrift, som samtidig er udgivet, er der
skabt en tiltalende tryksag. Heftet trækker
lange linjer gennem byens historie fra mid
delalder til nutid. Arkæolog Lennart S.
Madsen og byarkivar Jakob Røjskjær følger
byens og især Storegades historie fra mid
delalderens stadsret og Skt. Jørgensgård
indtil den moderne gågade. Undervejs be
rettes om skiftende tiders forretningsliv, og
der sluttes af med Alfred Thomsens erin
dringsglimt fra begyndelsen af 1930erne.
Bogen falder i tråd med en god tradition
for udgivelse af historiske publikationer i
forbindelse med pengeinstitutters mærke
dage. Her er omfanget ganske vist mere
begrænset end ellers set i Haderslev, og det
havde været ønskeligt, om lejligheden var
benyttet til at give en kulturhistorisk skil
dring af ejendommen Storegade 21 og dens
ejere fra opførelsen i 1759 og fremefter. Til
gengæld har vi fået en nydelig pjece, let
fordøjelig, smagfuld og velillustreret. Og så
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Lars N. Henningsen
Register til Sønderjyske Årbøger

Register til Sønderjyske Årbøger 1889-1988. Ved
Børge L. Barløse. Udgivet af Historisk Samfund
for Sønderjylland 1989,488 sider. Pris: 150 krfor
medlemmer, 225 kr i boghandlen.
Så kom det - det længe ventede register og
indgang til ca. 25.000 sider historiske artik
ler om Sønderjylland. Registret omfatter et
stedregister, der samtidig er emneopdelt, et
personregister med ca. 12.000 navne - et
helt lille sønderjysk bibliografisk leksikon samt en fortegnelse over indholdet i alle
årgange, ialt 1703 numre, heraf 785 egentli
ge artikler. Muligheden for en systematisk
udnyttelse af dette store stof er hermed til
stede. Registret er uundværligt for alle, der
beskæftiger sig med sønderjysk historie i
bred almindelighed og lokalhistorie og per
sonalhistorie i særdeleshed.

Red.
Hæste nummer af månedsskriftet udsendes med
postvæsenet den 10. jan. 1990.
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01 og grønne kranse
En af byggeriets mest sejlivede tradi
tioner er rejsegildet. Selv i vore dages
industrialiserede byggeri, hvor man
kan smække et hus op på få uger,
holdes skikken i hævd de fleste steder.
»Glemmer« bygherren rejsegildet, bli
ver der let murren på byggepladsen, og
især tidligere kunne utilfredsheden
udmønte sig i ophængningen af hånedukker - en såkaldt »død murer«, fla
sker, cementsække eller andet affald fra
byggepladsen. De særligt raffinerede
kunne finde på at indmure ølflasker, så
vindens tuden i flaskemundingen i al
fremtid kunne minde om bygherrens
nærighed.
Rejsegildet kan i Danmark følges
tilbage til renæssancen, men er utvivl
somt ældre. Første gang, vi har kend
skab til et rejsegilde, er i 1543, hvor der i
byggeregnskabet for et hus, som Kø
benhavns Universitet opførte, nævnes
en udgift til »en tønde dobbelt øl, deres
rejsetønde«. Øllet har været - og er jo
stadig - en væsentlig del af rejsegildet,
men et andet vigtigt element er de
grønne kranse, der udadtil synliggør
rejsegildet og fortæller, at bygningen er
godt i vej.
Men øl og kranse er foruden talerne
noget af det eneste rejsegilderne har til
fælles. Kransenes antal, hvordan de
anbringes, hvem der kommer med
dem, og en lang række andre skikke,
der er knyttet til festlighederne, udvi
ser en imponerende variation, der først
og fremmest er egnsbestemt.
Dominerende på øerne og i Østjyl
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Bagsiden
om
forsiden

land er den lodrette stang med en eller
flere vandrette kranse, som det kan ses
af forsidebilledets eksempel fra Søn
derborg. Karakteristisk for Sønderjyl
land er imidlertid en helt anden form
for ophængning: den vandrette stang
med flere lodret hængende kranse.
Også en række andre af rejsegildets
ritualer er specielle for det sønderjyske
område. Det gælder f. eks. til dels den
skik, at kransene flyttes ned under
taget, når rejsegildet er overstået, samt
ceremonien med at knuse sit glas, når
man havde udtalt sine gode ønsker for
nybygningen. I Sønderjylland og Vest
jylland er det endvidere almindeligt, at
det er venner og naboer, som kommer
med kransene, mens det mod nord og
øst i landet er bygherren, der må holde
for. En anden særlig sønderjysk tradi
tion er brugen af vimpler; en skik der
synes i fremgang, vel nok fordi det i
nutidens fortravlede samfund er nem
mere at stikke ned på byggemarkedet
og købe et par vimpler end først at
skulle til at binde en krans.
I sin beskrivelse af tilværelsen som
tømrerlærling i århundredets begyn
delse nævner Otto Jensen s. 326, at de
som lærlinge fik ikke så få drikkepenge
for at kravle til vejrs og sætte kransene
fast. Havde Otto været i lære et andet
sted i landet, havde han derimod måtte
undvære denne velfortjente skilling.
swa
Litt.: P. Michelsen: Rejsegilde i Danmark.
Nationalmuseet 1983.
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