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HISTORISK EKSKURSION TIL SYDFYN
Historisk Samfunds årlige egnsvandring 
går i år søndag den 5. september til egnen 
ved Fåborg. Der startes med busser fra de 
forskellige købstæder fra kl. 7. Kl. 9 an
kommer selskabet, hvis deltagerantal er 
begrænset til 225, til Fynshav og sejler med 
færgen til Bøjden. Det første mål er den 
gamle herregård Østrupgård, der har lan
dets største stråtækte bindingsværksbyg
ninger. Ejeren, arkitekt Arne Lud vigsen, 
Charlottenlund, har undtagelsesvis åbnet 
adgang til det senmiddelalderlige stenhus. 
Fyns specielle historiker, lektor A. F. Blom
berg, Langesø, vil fortælle om gården og 
dens historie.

Fra Østrupgård kører vi gennem en na
turskøn egn forbi Arreskov og Brahetrolle- 
borg til Fåborg, hvor middag eller med
bragt mad fortæres i Rasmussens Hotel. 

Her holder A. F. Blomberg foredrag om 
»Fynske og sønderjyske forbindelser«.

Om eftermiddagen bliver selskabet ind
delt i fire grupper, der får lejlighed til 
enten at besøge Fåborg museum (de fynske 
malere), museet Den gamle Gård, byens 
byhistoriske arkiv, det første i sin art i 
landet, (stifteren cand, pharm. H. Brandt 
vil være til stede), eller deltage i en by
vandring.

Sidste mål er Home kirke, den ene af 
landets to rundkirker vest for Storebælt, 
med pastor H. O. Larsen som foreviser.

Kl. 18 går færgen fra Bøjden.
Deltagerafgift er 40 kr. alt inch undtagen 

middagen.
Tilmeldelse inden den 28. august til Hi

storisk Samfund for Sønderjylland, Lands
arkivet, Åbenrå.

Under oprydning har jeg fundet en del 
eksemplarer af min bog Sønderjydske Slæg
ter, som forlængst er udsolgt. De kan fås 
ved henvendelse til undertegnede. Pris 50,- 
kroner afhentet.

Endvidere ønskes Sønderjysk Månedsskrift 
12.-23. årgang (1935-59) byttet med nogle 
årgange af Nordelbingen bd. 12 eller 24ff. 
Alt efter aftale.
Ligeledes A. Svensson: Redaktør J. Jessen I.

H. HEJSELBJERG PAULSEN 
Fjelstrup Præstegård 

6100 Haderslev

SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT
der udsendes af Historisk Samfund for 
Sønderjylland som selvstændig publika
tion, koster 30,- kroner årlig i abonne
ment (inch MOMS og forsendelse). 
Abonnementet og enkeltnumre (3,75 
kroner stykket, særnumre beregnes der 

dog en højere pris for) kan bestilles hos 
ekspeditionen, Landsarkivet, Åbenrå, 
telefon (046) 2 46 83, eller på redaktio
nens adresse: H. P. Hanssensvej 9, Ha
derslev, telefon (045) 2 17 37. 
Prøvenumre tilsendes gerne og gratis.



Tønder Museum 249. Fyrretræsskab.
Blåt. H. 195, Br. m. karm 210. Erhver
vet i Lindholm 1954. O. 1760. Renov. 
1867 af DH. 2 gammeltestamentlige 
malerier i dørene. Die schöne Rahel 
zeigt sich hie mit ihren Schafen, Der 
Jacob solle sie, vor treue Dienst be
schlaf f en. (1. Mos. 29. 10). Nim dies 
beliebte Brodt hiemit aus meinen Hän
den, Du wirst davon die Kraft gewiss
lich bad empfinden. (David og Äbi- 
gael, 1. Sam. 25. 23).

Et skab fra Nibøl-egnen
AF SIG. SCHOUBYE

Med støtte fra konsul George Jorck og hu
stru Emma Jorcks Fond og fra Statens Lo
kalmuseumstilsyn har Tønder Museum i 
foråret 1971 erhvervet et pompøst senba- 
rokskab (h. 2.20, br. 1.75 og d. 0.62), an
giveligt fra egnen omkring Nibøl (Syd
tønder amt).

Det er museets indtil nu dyreste enkelt
erhvervelse, men af uvurderlig betydning 
som dokumentation for den rige møbelkultur 
der præger den nordlige del af Vestslesvig 
i tiden mellem o. 1675 og 1825 på de ma
lede interiørers og møblers område.

Netop området o. Nibøl-Dedsbøl synes 
at have været et kraftcentrum, hvorfra im

pulser har spredt sig mod syd til Husum, 
mod nord til Rømø, svarende til hvad vi kan 
iagttage for renæssancens vedkommende 
mht. udskårne møbler i området omkring 
Døstrup i tiden omkring 1570.

Traditionen vil vide, at malere fra Deds- 
bøl-området tilbragte vintrene på de nord
frisiske øer, hvor de malede interiører og 
skabe i store mængder. Nogen dokumenta
tion for en sådan egentlig »skole« foreligger 
ikke, men ud fra forekomstkriterier virker 
teorien sandsynlig nok. Overleveringen 
er lykkelig rig, og selv om adskillige af de 
omhandlede møbler og panelstykker er 
overmalede, vil senere afdækning bringe os
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Tønder Museum 3314. Fyrretræsskab. 
Brunt. H. 192, Br. 164. Erhvervet i S. Lü- 
gum 1969. 1723. Felternes bemaling o. 
1760? 1 de fire ottekantede fyldinger for
skellige landskabsbilleder, 1) med kirke, 
2) pakhus ved havn, 3) hus på skrænt ved 
havet, 4) bakket landskab med træ i for
grunden og landsby i baggrunden.

ny viden og forhåbentlig nye malersigna
turer, så vi kan placere tingene endnu mere 
præcist.

I forbindelse med restaureringen af den 
såkaldte Thades gård, nationalmuseets kom
mandørgård på Rømø, i begyndelsen af 
1950'erne, kom man problemerne meget 
nær på livet, og i sin 1970 - i øvrigt med 
støtte af Jorcks Fond - publicerede bog om 
gården gør Ester Kappelgaard, der dengang 
sammen med Sv. Jespersen forestod går
dens genopbygning, grundigt rede for de 
iagttagelser man gjorde med malerarbej
derne på gården, og hvor man fandt frem 
til i hvert fald tre navngivne og stedfæstede 
malere.

Det drejer sig om Niels Pedersen, maler 
fra Ballum (nævnt på Rømø kirkes solur 
1743 og i kirkeregnskaberne 1751-54), 
dennes søn samt Niels Pedersen Bekker, 
maler i Vraaby (den gård hvorfra Flens
borg museums pisel stammer), f. o. 1745, 
endnu virkende ved folketællingen 1801.

Signaturen NP og NPB på arbejder fra 
tiden efter 1780 tillægges alene Bekker, og 
sikkert med føje, selv om den jo drilsk nok 
også kan betyde Niels Pedersen Ballum, og 
Ester Kappelgaard antager at de ældste ma
lerier på kommandørgaarden (e. 1746) er 
malede af Ballum-maleren, (midterdekora
tionerne i sønderdøms-loftet, de fire års
tider), mens de omfattende nymalinger ved 
husets renovering i 1770 tillægges Ballum- 
malerens søn, i hvis stil overgangen fra 
barok til rokoko fuldbyrdes. - Bekker er 
helt behersket af rokokoen og anses som 
mester for supplerende dekorationer i 
1790'erne.

Det interessante ved denne undersøgelse 
er altså, at det klart fastslås, at det grund
læggende arbejde kommer fra fastlandet 
(Ballum), og det er let at fastslå en række 
meget nære overensstemmelser mellem de to 
Ballum-maleres stil og den, der kendes fra 
Nibøl-Dedsbøl-området, belyst i en afhand
ling af Alfred Kamphausen i Berichte aus

282



Tønder museums nyerhvervede senbarok-skab fra Nibølegnen.
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Tønder Museum 2669. Et sæt fyrre
træsdøre. Grønne. H. 196. Br. 143 
(med nyere ramme). Erhvervet i Tøn
der (Østergade 51) 1944. O. 1770? De 
to øverste 8-kantede felter med bjerg
landskaber og foranstillede enkeltstå
ende træer, de to nederste 4-kantede 
fyldinger har huse på klipper og en 
husgruppe med fritstående skorstene 
bag en flod.

dem Schleswig-Holsteinische Landesmuseum 
Heft 8 (Drei Bemalte Schränke des 18. Jahr
hunderts aus der Bökingharde) 1971.

Fra talløse malede skabe fra Lindholm, 
Klockries, Dagebøl, Aventoft, S. Løgum, 
altså netop frisiske områder, er overleveret 
skabe af den type, Tønder Museum nylig har 
erhvervet. De er tydeligt hvad komposition 
angår inspirerede af barokkens pompøse 
Hamburger-Schapp og udtryk for en ud
præget sans for det geometrisk-arkitekto- 
niske, der går igen i de talrige frisiske (og 
Rømøs) panelstuer. Jo længere nordpå vi 
kommer i området, jo mere foretrækkes 
marmorering og anden abstrakt ornamente
ring fremfor egentlig billedmaleri. Karak
teristisk er det stiliserede højstammede, en- 
ligtstående træ i de landskabsfyldinger, vi 
kender fra 1770'erne, et bevidst brud med 
den følsomme stil som behersker Tønder 
Museums Nibøl-skab. Det samme brud 

som iagttages på loftet i kommandørgår
dens sønderdørns. Vort skab er fra tiden 
før dette brud, altså o. 1750/60.

Efterhånden som materialet vokser gen
nem museernes indsamling (hos os begyndte 
denne indsamling navnlig takket være Axel 
Steensbergs undersøgelser i slutningen af 
1940'erne), skabes grundlaget for de ikono
grafiske analyser, som er nok så vigtige som 
det egentlige herkomstproblem. Tønder Mu
seums skab, som ikke alene er billeddekore- 
ret i de fire hovedfelter i de to døre, men og
så i de skuffemarkerende bundfyldinger, i 
det todelte topstykke, i dørenes mellemfyl
ding og i sidepilastrenes midterrhomber, vil 
som det pragtmøbel det er, sætte gang i et 
forskningsarbejde, som har ladet vente på sig.

Det er i højeste grad et egns typisk ar
bejde, men tillige udtryk for, hvordan en in
ternational impuls omsættes og beriges i 
et afgrænset landskab.
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Nationale tilkendegivelser 
gennem hundrede år
AF AKSEL LASSEN

Redaktør Aksel Lassen, København, der tid
ligere har beskæftiget sig med befolknings
udviklingen i Sønderjylland, blandt andet i 
»Skæbneåret 1659« og »Fald og Fremgang« 
og med vælgerudviklingen i Norden i »Væl
gere på Vandring«, skriver her om hovedli
nien i valgtallene i Nordslesvig fra 1867 til 
1968. Redaktør Lassen vil i næste nummer 
belyse udviklingen i de nye storkommuners 
område og hele den sønderjyske amtskreds 
med særligt henblik på mindretallets forhold 
og tilvænningen til de danske partiforhold 
efter genforeningen.
Den nationale udvikling i det Sønderjylland, 
der i 1920 genforenedes med moderlandet 
efter 56 års tysk herredømme, falder i pe
rioden 1867-1968 i klart afgrænsede afsnit, 
påvirket af skiftende politiske og demogra
fiske forhold, der her skal søges belyst ved 
udviklingen i vælger- og stemmetal.

En gennemgang af valgene til det nord
tyske forbunds grundlovgivende rigsdag 
den 12. februar 1867 og senere tyske rigs
dage, af afstemningen i 1. zone i 1920 og 
af valgene til Folketinget fra 1920 til 1968 
viser, at følgende perioder er præget af hver 
sin tendens:

1. tiden fra februarvalget i 1867 til rigs
dagsvalgene i 1881 (-87) med tilbagegang 
både i vælgertal og i danske stemmetal,

2. perioden fra 1881 til 1912 med vækst 
i de tyske stemmetal og en sej dansk kamp 
for at vinde med,

3. genforeningstiden med det for mange 
så overraskende omslag i dansk retning,

4. tyvernes tilvænning til de danske par
tier,

5. tredivernes nye nationale mobiliserings
periode,

6. det tyske mindretals forhold til her
bergsstat og besættelsesmagt, som det kom 
til udtryk ved stemmeafgivning i 1939 og 
1943,

7. omslaget efter den anden verdenskrig 
og

8. det tyske mindretals overlevelseskamp 
efter 1953. For at klargøre udviklingen er 
det af ganske særlig betydning at iagttage 
valgtallene fra 1867, 1920, 1939, 1943, 
1953 og 1968, men i øvrigt gengives de 
samlede tal for samtlige valg, hvorom op
lysninger haves fra alle fire tyske kredse, i 
omstående tabel I. (S. 287).

De høje stemmeprocenters valg
Bortset fra den selvstændige værdi, navnlig 
valgene i 1867, 1920, 1939 og 1943 har 
som historiske milepæle, er det af afgørende 
betydning, at man ved valget i 1867, folke
afstemningen i 1920 og folketingsvalgene i 
1939, 1943 og 1968 opnåede ekstraordi
nært høje stemmeprocenter. Ved folkeaf
stemningen den 10. februar 1920 og folke
tingsvalgene i 1939, 1943 og 1968 oversteg 
eller tangerede stemmeprocenten halvfems. I 
sammenligning hermed kan en stemmepro
cent på 82,2 i 1867 synes lav, men her må 
det tages i betragtning, at mange vælgere 
ved den lejlighed havde en - af de tyske 
myndigheder vistnok tilsigtet - lang vej til 
valgstederne i de områder af Nordslesvig, 
hvor man frygtede den livligste danske 
stemmeafgivning. Men det gør ikke en sam
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menligning mellem afstemningsresultaterne 
i 1867 og 1920 mindre interessant.

Folketingsvalget efter grundlovsændrin
gen i 1953 er taget med på trods af den re
lativt lave stemmeprocent (80,0 i den søn
derjyske amtskreds), fordi det tyske mindre
tal ved den lejlighed har gjort sit yderste 
for at mobilisere alle reserver. Og blandt 
andet ønsket om at kunne vurdere et partis 
styrke uafhængigt af andre vælgergruppers 
interesse i et bestemt valg gør det ikke blot 
værdifuldt, men nødvendigt at kunne be
nytte procenter af det samlede vælgertal 
frem for procentdele af de afgivne stemmer 
til sammenligning. Derfor var det en glæde
lig overraskelse at konstatere, at det ikke - 
som hævdet (Franz von Jessens Håndbog i 
det slesvigske Spørgsmåls Historie I, s. 269, 
Kbh. 1938) - var i overensstemmelse med de 
faktiske forhold, at de officielle tal fra de 
tyske valg kun fandtes i rigsdagsarkivet i 
Berlin, hvor de vel måtte anses for tabt ved 
branden i 1933. Hovedparten af det officielle 
materiale er i mere eller mindre tilgængelig 
form i kopi opbevaret i landsrådsarkiverne fra 
de fire nordslesvigske kredse, nu Landsarki
vet for Sønderjylland. Beklageligt er det dog, 
at kommuneresultaterne fra Haderslev amt 
1912 ikke findes og menes at være destru
eret efter at være beskadiget af fugt.

Af ganske særlig interesse var det i Tøn
der Landrådsarkiv at finde vælger- og stem
metallene fra samtlige vestslesvigske byer 
og sogne fra valget den 12. februar 1867. 
I Franz von Jessens Håndbog i det nord
slesvigske Spørgsmåls Historie (København 
1901) findes gengivet efter skriftet Afstem
ningen i Slesvig (udg. 1867 i København 
af Den danske Folkeforening) vælger- og 
stemmetal fra så godt som alle afstemnings
steder i det øvrige Nordslesvig, men fra en
klavesognene samt Tønder, Højer, Abild 
med Tønder landsogn og Ubjerg nord for 
den nuværende grænse forelå kun folketal
let fra tællingen i 1860 til sammenligning 
med stemmetallene. Herefter savnes fra

Nordslesvig kun antallet af vælgere i 1867 
fra Bov og Frøslev. Yderligere er det lykke
des at finde vælgertal fra samtlige købstæ
der, kommuner og sogne ved de allerfleste 
rigsdagsvalg i den tyske tid. Folketingsval
gene i den danske tid frembyder ikke i den 
henseende noget problem, idet såvel stem
me- som vælgertal valg for valg er offentlig
gjort i Statistiske Meddelelsers valghæfter.

De tilrejsendes stemmer udskilt
Sammenligninger mellem valgtallene fra fe
bruar 1867 og afstemningstallene fra den 
10. februar 1920 vanskeliggjordes af, at der 
fra 1920 kun for købstæder og flækker fore
ligger en sondring mellem den bosiddende 
befolknings og de tilrejsende, men i lands
delen fødte, vælgeres stemmeafgivning. Man 
har hidtil til vurdering af sogneresultateme 
nøjedes med at angive de samlede danske 
og tyske stemmetal og højest dertil føjet an
tallet af tilrejsende fra nord og syd med den 
deraf flydende anvisning på at regne stem
mer, der er afgivet af de nord fra tilrejsende, 
for danske og de syd fra kommende stemmer 
for tyske. Grundtallene findes i Franz von 
Jessens Håndbog i det slesvigske Spørgs
måls Historie II, s. 501 ff (efter M. Macke- 
prangs afskrift (i Rigsarkivet) fra den inter
nationale kommission i Flensborg). En gen
nemgang af materialet viser, at i enkelte 
sogne, og, når man går yderligere i dybden, 
i mange af de afstemningsdistrikter, hvori 
landsdelen var delt, fører metoden til det 
absurde resultat, at der rundt om i 1. zones 
nordlige og vestlige egne blev minus af 
tyske stemmer, afgivet af en fastboende be
folkning, der dog siden valg for valg talte 
tilhængere af Slesvigsk Parti. Resultaterne 
fra købstæderne og flækker, hvor bosidden
de og tilrejsende stemte i hver sin afdeling, 
viser, at ikke så få tilrejsende syd fra har 
stemt dansk, således at der af tilrejsende alt 
i alt blev afgivet flere danske stemmer, end 
der registreredes tilrejsende fra den danske 
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side af Kongeåen. Intet taler for, at det skul
le forholde sig anderledes i landdistrikterne 
som helhed. Det viser sig da også, at et ma
teriale fra Vælgerforeningens Arkiv (LÅb), 
som stedkendte mennesker har kunnet for

syne Jakob Petersen med, bekræfter formod
ningen om, at mange tilrejsende sydfra også 
på landet har stemt dansk, mens kun nogle 
få tilrejsende nordfra stemte tysk.

TABEL 1
Udviklingen 1867-1968 (til 1920 uden Bov)Vælger- og stemmetal ProcenttalVælgere Danske Tyske Passive Da. Ty- Pass.
Rigsdagsvalg1867,1 ... 34.517 23.072 5.311 6.134 66,8 15,4 17,81867,2 ... - 20.986 4.352 9.179 60,8 12,6 26,61874 .......... 28.870 17.305 3.854 7.711 60,0 13,3 26,71881, log 2 25.510 12.513 4.475 8.522 49,1 17,5 33,41884 .......... 24.990 11.784 5.020 8.186 47,2 20,1 32,71887 .......... 25.327 10.768 6.592 7.967 42,5 26,0 31,5
1890 .......... 25.241 12.526 6.514 6.201 49,6 25,8 24,61898 .......... 28.686 14.400 7.053 7.233 50,2 24,6 25,21903 .......... 30.687 14.062 8.457 8.168 45,8 27,6 26,61907 .......... 31.368 14.552 9.527 7.289 46,4 30,4 23,21912 .......... 33.913 16.447 10.080 7.386 48,5 29,7 21,8
Afstemning10/2-20 82.122 60.218 15.386 6.518 73,3 18,7 8,0revideret 82.122 58.932 16.672 6.518 71,8 20,3 7,9med Bov s. 83.108 59.547 16.994 6.567 71,7 20,4 7,9
Folketingsvalg 1920 .......... 75.628 44.790 7.505 23.333 59,2 9,9 30,91924 .......... 81.022 49.326 7.715 23.981 60,9 9,5 29,61926 .......... 87.261 56.421 10.422 20.418 64,7 11,9 23,41929 .......... 87.362 58.546 9.787 19.029 67,0 11,2 21,81932 .......... 93.182 64.529 9.868 18.785 69,2 10,6 20,21935 .......... 98.997 68.795 12.617 17.585 69,5 12,7 17,81939 .......... 102.721 79.422 15.016 8.283 77,3 14,6 8,11943 .......... 106.078 83.736 __ 22.342 78,9 21,11945 .......... 109.369 89.177 - 20.192 81,5 - 18,51947 .......... 110.256 85.471 7.464 17.321 77,5 6,8 15,71950 .......... 113.024 83.947 6.406 22.671 74,4 5,7 19,91953,1 ... 117.251 84.444 8.438 24.369 72,0 7,2 20,8
1953,2 ... 123.229 88.918 9.721 24.590 72,1 7,9 20,01957 .......... 127.421 95.165 9.202 23.054 74,7 7,2 18,11960 .......... 131.599 101.678 9.058 20.863 77,2 6,9 15,91964 .......... 142.646 111.832 9.274 21.540 78,4 6,5 15,11966 .......... 146.714 125.670 - 21.044 85,7 - 14,31968 .......... 148.452 124.619 6.831 17.002 84,0 4,6 11,4
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Med de fejlmuligheder, der foreligger, for
di vurderingerne i nogle tilfælde er bygget 
på skøn og løsrevne bemærkninger, og 
navnlig fordi der ikke har kunnet tages for
holdsregler mod fejlplacering af de 844 blan
ke eller ugyldige stemmesedler, er der her 
foretaget en revision af vælger- og stemme
tal fra den 10. februar 1920, så det med ri
melig sikkerhed kan siges, at der af den 
hjemmehørende, stemmeberettigede del af 
befolkningen i 1. zone med undtagelse af 
Bov-Frøslev blev afgivet mindst 58.932, 
men i hvert fald ikke over 60.218 danske 

stemmer og svarende hertil højst 16.672 og 
i hvert fald over 15.386 tyske stemmer.

1867-1920 uden tysk gevinst
Holder man sig til det mindste danske og 
det højst beregnede tyske tal, der begge ser 
bort fra de uden for kontrol værende, men 
antagelig forholdsmæssigt fordelte ugyldige 
stemmer, kan der foretages en række sam
menligninger mellem stemmetallene fra fe
bruar 1867 og februar 1920. Når Bov-Frøs
lev undtages, var stemme- og vælgertallene 
følgende:

Danske stemmer Tyske stemmer Passive vælgere Samlet vælgertal
1867 ............... 23.072 5.311 6.134 34.517
1920 ............... 58.932 16.672 6.518 82.122

Det må her først og fremmest erindres, at 
egnsfremmede tyskere deltog i valget i 1867, 
mens tyske som danske, der var flyttet til 
landsdelen efter 1900, var udelukket fra at 
deltage i folkeafstemningen i 1920. Der
imod har betydningen af valgretsalderens 
nedsættelse fra 25 til 20 år og kvindevalg
rettens indførelse næppe været stor. I pro
cent af det samlede antal afgivne stemmer 
var fordelingen følgende:

Danske stemmer Tyske stemmer
1867 ........... 81,3 18,7
1920 ........... 77,9 22,1
Ændringer .. -4- 3,4 + 3,4

Populært sagt havde tyskerne i 1920 erobret 
3,4 procent af de afgivne stemmer, når man 
sammenligner med 1867.

Vurderer man imidlertid udviklingen på 

grundlag ikke af stemmetal alene, men af 
vælgertallet ved hvert af de to valg, bliver 
den procentvise fordeling følgende:

Danske stemmer Tyske stemmer Passive vælgere
1867 ........... 66,8 15,4 17,8
1920 ........... 71,8 20,3 7,9
Ændringer .. + 5,0 + 4,9 9,9

Det viser sig ved denne opstilling, at dansk
heden egentlig ikke kan siges at have tabt 
til erobrerne, men at begge parter har vun
det terræn ved mobilisering af passive væl
gergrupper. Her gælder det formentlig ikke 
mindst for danskhedens vedkommende, at 
det stærkt udvidede antal afstemningssteder 
har haft en mobiliserende virkning, men 
der kan gives mange andre, gode grunde 
for den hidtil uhørte generalmobilisering af 
danske vælgere. Selv om embeds- og be- 
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stillingsmænd og andre nytilflyttede bidrog 
til at styrke det tyske stemmetal i 1867, og 
selv om de sidste tyve års tilflyttere (både 
fra syd og fra nord) udelukkedes fra at del
tage i afstemningen den 10. februar 1920, 
må det siges, at forskningsresultaterne var 
små, og at danskheden blev mere klart ud
trykt i 1920 end i 1867. Især når man tæn
ker på de tab af unge, danskheden i de før
ste tiår efter 1867 led ved udvandring, må 

resultatet siges at være vidnesbyrd om en 
forbløffende trofasthed i de slægter, der af
lagde deres vidnesbyrd om dansk sindelag 
allerede i 1867.

Tilbagegangens tid
Udviklingen fra 1867 til valgene i henholds
vis 1881 og 1890 kendetegnes for de fire 
nordslesvigske kredse under et ved følgende 
stemme- og vælgertal:

Danske Tyske Passive Vælgerestemmer stemmer vælgere i alt

1867 .................................... 23.072 5.311 6.134 34.517
1881.................................... 12.513 4.475 8.522 25.510
1890 .................................... 12.526 6.514 6.201 25.241

Ændringer 1867-81 ........... -4- 10.559 -4- 836 + 2.388 -5- 9.007
Ændringer 1881-90 ........... + 13 + 2.039 -4- 2.321 -4- 269
Ændringer 1867-90 i alt .. -4- 10.546 + 1.203 + 67 -4- 9.276

Den første periode viser tilbagegang både 
i danske og tyske stemmetal. Uden kendskab 
til vælgertallene kunne dette tages som ud
tryk blot for en vigende interesse for 
valgene, og navnlig som en tiltagende paci- 
fisering af den dansktalende befolkning. 
Helt urigtig er en sådan fortolkning da heller 
ikke, men naturligvis har man aldrig fra 
dansk side været uden blik for forbindelsen 
mellem det dalende danske stemmetal og så
vel emigration som option. Tyskerne kunne 
selvsagt fryde sig over de dalende danske 
stemmetal. At der også var tilbagegang i de 
tyske stemmetal i forhold til februar 1867, 
kunne skjules ved, at man sammenlignede 
1881-tallene med stemmetallene fra august
valget i 1867, da det tyske stemmetal lå 
omkring tusind lavere end i februar og altså 
også lavere end i 1881.

Se i øvrigt tabellerne I—III. (Siderne 289 
og 298-299).

Tilbagegangen i de danske stemmetal 
fortsatte ved valgene 1884-87, mens de tyske 
stemmetal i tiårets løb steg noget. Firserne 
kræver særlig omtale, men foreløbig må det 
konstateres, at både vælgertallet og det dan
ske stemmetal blev stabiliseret ved valget i 
1890. Den følgende periode kendetegnes af 
en ret jævn fremgang i antallet af vælgere, 
dels som resultat af en tilvandring sydfra, og 
dels fordi synet på udvandring og option 
som protest totalt ændredes, og en ny ung
dom påtog sig ubehagelige forpligtelser for 
at bevare rettigheder og medbestemmelsesret 
i hjemstavnen. At dømme efter H. V. Clau
sens undersøgelser af landbefolkningens for
hold derimod kun i ringe grad af nationalt 
sindelagsskifte.

Vel dukkede socialdemokraterne nu op på 
arenaen, men deres stemmeafgivning må vel 
før 1920 betragtes som nationalt passiv, og 
derefter som ikke-tysk.
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Danske stemmer Tyske stemmer Passive vælgere Vælgere i alt
1890 ................... 12.526 6.514 6.201 25.241
1912 ................... 16.447 10.080 7.386 33.913
Ændringer ........... + 3.921 + 3.566 + 1.185 + 8.672

Den seje styrkeprøve
Fra 1890 til 1912 formede udviklingen i de 
fire kredse under ét målt i stemme- og væl
gertal sig som vist i tabellen ovenfor.
Den tyske fremgang var relativt størst, og 
det danske stemmetal kunne svinge fra valg 
til valg og fra sted til sted, men betragtes 
perioden og landsdelen som en helhed, ses 
det, at danskheden i 1912 holdt et lille for
spring. Her må det imidlertid ikke glemmes, 

at stemmeretten til de optanter og optant- 
børn, der efterhånden naturaliseredes, mere 
var et udtryk for en formel end for en reel 
fremgang for danskheden, mens den tyske 
fremgang virkede som en koloniserings
trussel.

Anskues perioden 1867-1912 som en hel
hed, kan der foretages følgende opgørelser 
over udviklingen i den tyske tid fra det 
første til det sidste rigsdagsvalg:

Danske stemmer Tyske stemmer Passive vælgere Vælgere i alt Procentvis fordelingdanske tyske passive
1867 .... 23.072 5.311 6.134 34.517 66,8 15,4 17,8
1912 .... 16.447 10.080 7.386 33.913 48,5 29,7 21,8
Ændringer ri- 6.625 + 4.769 + 1.252 ri- 604 ri— 18,3 + 14,3 + 4,0

Det samlede danske tab var ikke til at bort
forklare, og den tyske fremgang endnu 
mindre.

Rigsdagsvalg 1912 - folkeafstemning 
1920
Men så kom den 10. februar 1920 folkeaf
stemningen, der udtrykt i procent af det 
samlede stemmetal og sammenlignet med 
rigsdagsvalget i 1912 gav følgende for man
ge så overraskende resultat:
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Danske stemmer Tyske stemmer
Valget i 1912 ....... 62,0 38,0
Afstemningen 1920 77,9 22,1
Ændring ................ + 15,9 ri- 15,9

Næsten 16 procent skulle således være gået 
fra tysk til dansk side. Men udtrykt i pro
cent af den samlede vælgermasse ved hvert 
af valgene, tegner udviklingen sig ander
ledes:

Danske stemmer Tyske stemmer Passive vælgere
1912 ......... 48,5 29,7 21,8
1920 ......... 71,8 20,3 7,9
Forskel ... . + 23,3 + 9,4 ri-■ 13,9

Her viser det sig, at overgang fra tysk til 
dansk ikke, som den procentvise fordeling af 
de afgivne stemmer kunne tyde på, var ho
vedårsagen til »omsvinget« fra 1912 til 
1920. Hovedparten af den danske tilgang 



Kopi af indberetning fra Søn
derborg om valgene fra august 
1867 til 1878 om den »glæde
lige« tilbagegang i de danske 
stemmetal i 1. kreds. Over for 
en dansk tilbagegang på 4.000 
står en tysk fremgang på 600.

^/7/. ty.

Ctø/. J'/W>.

./// MM

«tøy

jL.

6M>,

kom umiskendeligt fra vælgerkredse, der i 
1912 havde forholdt sig passive, men i 1920 
vaktes til dansk dåd. Tilbage bliver imidler
tid trods alt det indtryk, at tæt ved en tredie- 
del - 9,4 af 29,7 procent - af den tyske an
del i 1912-vælgermassen var gået over på 
dansk side i 1920. Forholdet er dog mere 
kompliceret.

Vælgernes antal steg fra 34.000 i 1912 til 
82.000 i 1920, fordi valgretsbetingelserne 
var forskellige ved de to valg. Ved rigsdags
valget i 1912 havde kun mandlige tyske 
statsborgere over 25 år valgret. I 1920 ud
straktes valgretten til kvinder, til 20-24-

årige af begge køn og til fremmede stats
borgere, herunder fortrinsvis optanter og op- 
tantbørn samt indvandrede danske med over 
20 års tilknytning til landsdelen. Skal man 
sammenligne de nationale tilkendegivelser i 
1912 og 1920, må man først konstatere, at 
til de 34.000 mandlige vælgere (tyske stats
borgere) over 25 år må lægges omtrent det 
samme antal kvinder. Hertil skal yderligere 
lægges omkring 9.000 unge af begge køn, så 
der i 1912 har været ca. 77.000 personer, der 
ville have haft valgret, om valgretten alle
rede da var udstrakt til kvinder og 20- 
årige. Herfra må imidlertid trækkes - for
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mentlig - omkring 4.000 personer, der ville 
være udelukket fra at deltage i valget, fordi 
de ikke havde opholdt sig i landsdelen i tyve 
år. Derefter er vi nede på 73.000. Men til 
gengæld fik altså i 1920 alle, der havde me
re end tyve års ophold i landsdelen at hen
vise til, ret til at stemme, uanset at de ikke 
var tyske statsborgere. Deres tal var i 1920 
ca. 6.000, men synes i 1912 at have ligget 
væsentligt højere og kan vel da have an
draget ca. 9.000, hvorved det samlede antal 
bosiddende personer, der i 1912 ville have 
haft valgret efter 1920-reglerne, kommer op 
på 82.000.

Sindelagsskifte eller stabilitet
Hvordan ville et sådant vælgerkorps da 
have stemt? Alt tyder på, at kvinder stort set 
ville have stemt som mænd og unge som de 
gamle, idet undersøgelser foretaget i 1890 af 
H. V. Clausen og i 1924 af Anders Lebech 
viser, at der vel var tyske mænd, som var 
gift med dansksindede kvinder, men det om
vendte var tilfældet i nogenlunde samme 
omfang, ligesom børnene i danske og tyske 
ægteskaber forblev henholdsvis danske og 
tyske. Og i »blakkede« ægteskaber blev bør
nene oftest også »blakkede« - i øvrigt en 
uheldig benævnelse af dem, der havde van
skeligt ved under presset af forskelligartede 
følelser og argumenter i hjem, skole og om
gangskreds at træffe et valg.

Fordelt rundt regnet, som de, der virkelig 
havde stemmeret i 1912, fordelte sig, ville ud 
fra 1912-forudsætningerne i øvrigt de 
77.000 vælgere have fordelt sig med 37.000 
danske og 23.000 tyske stemmer, mens 
17.000 ville have afholdt sig fra at stemme. 
Men de ca. 9.000 optanter, optantbørn og 
andre danske statsborgere ville formentlig 
alle enten have stemt dansk eller undladt 
at stemme, og det måtte have betydet en 
tilgang af mindst 7.000 danske stemmer og 
højst 2.000 passive, så vi skulle have en 
sindelagsfordeling med 44.000 danske, 

23.000 tyske og 19.000 passive. Det giver 
86.000 i alf. Herfra skal nu trækkes de 4.000, 
der nok havde bopæl i landsdelen, men som 
ikke havde opholdt sig der i fulde tyve år. 
Der var både danske og tyske og folk af 
andre nationaliteter iblandt, og noget egent
lig grundlag for fordelingen kan ikke siges 
at foreligge, men hovedparten har været 
tyske tjenestemænd og deres husstande, for 
hvem en stilling i Nordslesvig var noget 
midlertidigt, samt erhvervsdrivende omkring 
tyske centre som Marinestationen i Sønder
borg, jernbanestationerne og ved grænsen. 
Dog har der også været en del indvandrede 
danske iblandt, f. eks. i ægteskaber med 
dansksindede sønderjyder, der havde hentet 
sig en ægtefælle under ophold i Danmark i 
årene op til 1912. Kan vi fordele disse 4.000 
med 500 dansksindede og 2.500 tysksindede 
og regne 1.000 for ikke at have været ind
stillet på at stemme, så skal tallene trækkes 
fra de nævnte 44.000 dansksindede, 23.000 
tysksindede og 17.000 passive, og sluttal- 
lene, der kan sammenlignes med den bosid
dende befolknings stemmeafgivning i 1920, 
bliver da: 43.500 dansksindede, 20.500 tysk
sindede, 18.000 foreløbig passive altså i alt 
82.000 stemmeberettigede.

Usikkerhedsmomenterne
Disse tal kan selvsagt diskuteres, men de illu
strerer i hvert fald, at danskheden i den bo
faste befolkning var stærkere i 1912 end de 
officielle valgtal tyder på. Det må herefter 
antages, at var stadig ca. 22 procent indstil
let på af forskellige grunde at holde sig fra 
valgurneme eller som socialdemokrater at 
holde sig uden for striden, så var dog ca. 
53 og ikke bare 48,5 procent ubetinget ind
stillet på at stemme dansk, mens kun 25 og 
ikke 29,7 procent ville have givet deres 
stemmer til de tyske kandidater.

Nøjagtige tal vil aldrig kunne fremskaffes^ 
og det kan knibe med det helt vel uo^erbyg- 
gede skøn. Grundmaterialet fra dç tyske fol-
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Vælgere, der var ligeglade med den nationale 
strid, kunne nok overtales til at modtage en 
socialdemokratisk stemmeseddel, men punschen 

og cigaren måtte dog være af bedre kvalitet, 
mente åbenbart den, der afleverede denne ugyl- 
diggjorte stemmeseddel.

ketællinger er tilintetgjort, og både køns- og 
aldersfordelingen af danske statsborgere i 
landsdelen er usikker, ligesom der hverken 
foreligger oplysninger om varigheden af op
hold i landsdelen for tyske eller danske. 
Heller ikke den danske statistik fra folketæl
lingen i 1921 yder den store hjælp. Her an
gives hen ved fem tusind personers tilflyt
ningsår fra udlandet som ubekendt, men - 
uden aldersfordeling - konstateres det, at der 

endnu et år efter genforeningen i Nordsles
vig befandt sig 16.615 personer, som var 
født syd for 1920-grænsen, og heraf var 
10.125 født syd for Ejderen.

Sammenligner man nu den her beregnede 
sindelagsfordeling i 1912 med stemmeafgiv
ningen i februar 1920 efter fradrag af til
rejsendes stemmeafgivning, som revideret på 
grundlag af Jakob Petersens materiale, tager 
»omsvinget« sig således ud:
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Danske Tyske Passive Ialt
Beregnet 
sindelagsfordeling 1912 .... 
Revideret

43.500 20.500 18.000 82.000

afstemningsresultat 1920 59.500 17.000 5.500 82.000
Tilvækst eller afgang ........... .. + 16.000 -4- 3.500 12.500 uf.



Set på denne baggrund bliver afstemnings
resultatet i 1920 ikke slet så overraskende, 
som det har forekommet mange. Der er ikke 
basis for den antagelse, at der fandt et over
vældende omsving sted som følge af den 
nødstilstand, hvori Tyskland på afstem
ningstidspunktet befandt sig. Efter den her 
opstillede beregning skulle kun fire procent 
af de godt 82.000 bosiddende vælgere med 
over tyve års tilknytning til landsdelen være 
svinget over. Hovedparten af den danske til
gang er hentet fra kredse, der som ikke- 
tyske statsborgere ikke kunne stemme eller 
som anså det for håbløst at stemme dansk i 
1912, navnlig i 2. og 4. valgkreds. Og om de 
relativt få, der vitterligt stemte tysk i 1912, 
men dansk i 1920 ville det være helt urime
ligt at bruge betegnelser som konjunktur

ryttere, flæskedanskere eller blakkede. Det 
er forståeligt, at der kan være samfunds
interesserede og selvstændigt handlende 
mænd, der har foretrukket en frisindet tysk 
kandidat for en konservativ, som der var 
arbejdere, der foretrak at stemme social
demokratisk, hvor en dansk kandidat - uden 
for 1. kreds synligt for den sunde fornuft 
ingen chance havde for at blive valgt. Da 
det kom til stykket, og chancen var der med 
et genforeningshåb som i 1867, viste det sig, 
at tyskheden trods alt intet sted, hvor den 
ikke var understøttet af statsindgreb, havde 
vundet terræn på danskhedens bekostning. 
Målt i procent af de samlede vælgertal i 
1867 og 1920 var den nationale stilling om
trent følgende i de syv valgkredse, hvori 
landsdelen har været opdelt fra 1920-1968:

Danske Tyske Passive1867 1920 1867 1920 1867 1920
1. kreds, Haderslev .... 63,1 71,7 19,9 20,3 17,0 8,0
2. kreds, Åbenrå........... 61,4 65,0 22,1 25,3 16,5 9,7
3. kreds, Sønderborg .. 64,2 65,0 18,0 26,0 17,8 9,0
4. kreds, Augustenborg 79,5 86,7 9,0 7,5 11,5 5,8
5. kreds, Tønder ........... 62,5 69,5 14,5 24,5 23,0 6,0
6. kreds, Løgumkloster.. 56,1 66,1 18,5 25,6 25,4 8,3
7. kreds, Rødding .... 75,1 87,6 7,6 5,6 17,3 6,8

Også tyskheden havde fremgang, stemme
afgivningen var i det hele livligere, og her er 
det nok værd at bemærke den udprægede 
passivitet (= usikkerhed) i 5. og 6. kreds i 
1867, men hovedsagen er, at danskheden 
reelt var urokket. Og at den, som udvik
lingen viser, styrkedes valg for valg til 1939 
og i 1968 stod stærkere end på noget tids
punkt i historien.

Tilvænningen efter 1920
Udviklingen fra genforeningen til 1939 var 
i allerførste omgang karakteriseret af, at en 
del tjenestemænd og ikke-egnsfaste privat
personer, der var udelukket fra at deltage i 

afstemningen den 10. februar 1920, hurtigt 
forlod landsdelen og erstattedes med danske 
nord fra, herunder sønderjyder, der vendte 
hjem. Tilbage skulle være hen ved sytten 
tusind over tyve år, der selv om adskillige af 
dem ikke var af sønderjysk, men af rigstysk 
rod, må accepteres som hørende til katego
rien hjemme tyskere - hvad ingen ville have 
kaldt dem før 1920. Trods al dansk opti
misme måtte det være indlysende, at der 
længe ville bestå en vælgergruppe med deci
deret ønske om »Wiedervereinigung« med 
Tyskland. Og udviklingen fra genforeningen 
til folketingsvalget i 1939 kan da sammen
trængt udtrykkes således i stemmetal og 
deres procentvise fordeling:
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De afgivne stemmer Procentvis fordelingdanske tyske danske tyske
Afstemningen 1920 .... 59.547 16.994 77,8 22,2
Folketingsvalg 1920 .... 44.790 7.505 85,6 14,4
Folketingsvalg 1939 .... 79.422 15.016 84,1 15,9
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Tallene viser usikkerheden over for de nye 
forhold ved folketingsvalget i september 
1920, men de kunne tyde på en relativ tysk 
fremgang på dansk bekostning i perioden 
1920-39. Tager man imidlertid igen procen
ten af det samlede vælgertal i stedet for 
procenten af de afgivne stemmer ved hvert 

af de tre valg, bliver billedet et andet. In
klusive Bov var vælgertallet ved de tre valg 
henholdsvis 83.108, 75.628 og 102.721 og 
sammenholdt med ovenstående stemmetal, 
der også omfatter Bov, blev den procentvise 
fordeling af vælgerne:

Danske stemmer Tyske stemmer Passive vælgere
Folkeafstemningen 1920 ................... 71,7 20,4 7,9
Folketingsvalg 1920 ............................ 59,2 9,9 30,9
Folketingsvalg 1939 ............................ 77,3 14,6 8,1

Populært udtrykt ses det heraf, at efter at 
det afgørende nationale valg var truffet ved 
folkeafstemningen den 10. februar, stod be
folkningen i den sønderjyske amtskreds ved 
valget i september samme år famlende over 
for situationen. Mindretallets stemmer blev 
mere end halveret, og evnen eller lysten til 
at tage stilling til dansk indenrigspolitik var 
også i danske kredse begrænset, men da det 
igen bar mod et nationalt opgør, der kulmi
nerede ved den »anden afstemning« i 1939, 
fandt sønderjyderne ind i det partipolitiske 
båsesystem, hvorigennem de dansksindedes 
nationale tilhørsforhold nu alene kunne regi
streres, og samtidig sluttede mindretallet 
sig trods nazismens ideologi mere talstærkt 
end på noget andet tidspunkt siden 1920 op 
om Slesvigsk Parti. Det viste sig da, at skønt 
det tyske mindretals stemmetal i 1939 ikke 
lå meget under tallet fra februar 1920, var 
danskheden blevet afgørende styrket. Lig
heden mellem væksten i vælgernes antal og 
tilvæksten af danske stemmer i forhold til 
februar 1920 var slående. Med en vælger
tilgang af 19.600 fra 1920 til 1939 opnåedes 
der en dansk stemmefremgang på 19.900. 
Herved mindes man om udviklingen i 1867- 
81, da det danske stemmetal i landsdelen 
faldt i takt med vælgertallet, uden at det 
bragte nogen tysk stemmefremgang Men 

tyskheden var i 1939 stadig levende.

Tyskhedens styrke i 1943
Går man videre til perioden 1939-43, vil 
man igen med de blotte stemmetal og navn
lig procenterne af det samlede stemmetal 
stå usikker i bedømmelsen af det tyske min
dretals forhold til herbergsstat og moder
land under den nazistiske besættelse af Dan
mark. Mindretallets ledelse ønskede ikke at 
deltage i folketingsvalget i 1943, og mens 
de landsomfattende partiers stemmetal der
for steg til 100,0 og det tyske faldt til 0,0 
procent af de afgivne stemmer, faldt valg
deltagelsen som helhed med et tal, der fra 
sted til sted på det nærmeste svarede til den 
andel af det samlede vælgerkorps, der i 1939 
havde sluttet op om Slesvigsk Parti.

Visse afvigelser er af særlig interesse. 
Men stort set har man i faldet i de afgivne 
stemmers tal en målestok for mindretallets 
loyalitet over for besættelsesmagten. En 
stigning i procenten af passive vælgere med 
tretten, fra 8,1 til 21,1 procent af det sam
lede vælgerkorps, svarer ganske godt til, at 
14,6 procent af det samlede vælgerkorps i 
1939 havde stemt på Slesvigsk Parti. Såvel 
ved valget i 1939 som i 1943 satte man fra 
dansk side alle sejl til for at få bekræftet 
genforeningsløftet om troskab mod Dan
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mark, og ved begge lejligheder fik man fak
tisk sogn for sogn de dansksindede vælgere 
af hus til sidste mand - ligesom i 1920. 
Nogle steder var valgdeltagelsen i 1939 
stærkere end i 1920. Men det kan skyldes 
rent demografiske forhold og behøver ikke 
at være udtryk for sindelagets ændring i 
den pågældende befolkningsgruppe.

Efterkrigstid med fortsat vækst
Efter 1945 hæmmedes mindretallet stærkt 
af det tyske krigsnederlags eftervirkninger. 
Ved valget i 1945 nåede de danske partiers 
stemmetal med en stigning på 2,6 procent 
af den samlede vælgermasse sit hidtil høje
ste. Udviklingen tog sig da således ud:

1920
1939
1943
1945

71.8 procent danske
77,3 procent danske
78.9 procent danske
81,5 procent danske

stemmer 
stemmer 
stemmer 
stemmer

Tiden var ikke til direkte at få registreret 
det tyske mindretals styrke i 1945, men 
allerede i 1947 toges der fat igen, og ved 
efterårsvalget i 1953 nåede Slesvigsk Parti 
sin største styrke i efterkrigsårene med 7,9 
procent af vælgerne i den sønderjyske amts
kreds bag sig. Partiet havde da end ikke 
nået samme styrke som ved de »dårligste« 
valg i mellemkrigsårene.

Fra dansk side betragtedes den nationale 
kamp som afsluttet. På linie med en afta
gende valgdeltagelse i det øvrige land og 
specielt i de tilgrænsende Ribe og Vejle am
ter dalede den almindelige stemmeafgiv
ning i Sønderjylland i fyrrerne og første 
halvdel af halvtredserne for igen at stige fra 
1957. Men den tyske vælgerandel faldt nu 
valg for valg. Med 85,7 procent af lands
delens vælgerkorps satte det danske stemme
tal ny rekord i 1966, da mindretallet und
lod at opstille kandidater til folketingsval
get. Formentlig har kun en hård kerne af 
mindretallets vælgere - ca. tre procent af 

det samlede vælgerkorps - da foretrukket 
i national protest at blive på sofaen frem 
for at deltage i det indrepolitiske opgør på 
dansk landsbasis.

Det måtte dog formodes, at en mindre
talsbeslutning om igen at opstille kandidater 
ville få en del vælgere til atter at stemme 
tysk, og sådan gik det også ved folketings
valget i 1968 og navnlig ved amtsrådsvalget 
i 1970. Tallene nåede dog ikke så højt, at 
nedgangslinien kan siges at være standset, 
så meget des mere som forskellige forhold 
tyder på, at mindretallets ungdom i vid ud
strækning ikke ønsker at fortsætte den 
kamp, deres olde- eller tipoldeforældre ka
stede sig og deres efterkommere ud i for 
mere end hundrede år siden - af politiske, 
men ikke egentligt nationale grunde.

Atter for perioden 1939-68 gælder det, 
at det danske stemmetal voksede i takt med 
vælger tallet. Til en vækst i vælgertallet på 
45.700 svarer i denne periode en fremgang 
i det danske stemmetal på 45.200. Alt i alt 
er vælgertallet fra 1920-afstemningen til 
1968 steget med 65.300 og det danske stem
metal med 65.100. Regner man med, at om
kring otte procent af vælgerne selv i bedste 
fald vil være forhindret i at deltage i et 
valg, vil det sige, at der ikke blot er tale 
om, at befolkningstilvæksten er kommet 
danskheden til gavn, men at der direkte er 
sket en vis overgang fra tysk til dansk - 
om end utvivlsomt langsommere end f. eks. 
H. V. Clausen havde ventet det.

Dette må tages som en foreløbig oversigt 
over udviklingen på den nationale front i 
Nordslesvig gennem hundrede år. Jeg håber 
siden at få lejlighed til at redegøre mere 
detaljeret for udviklingen, men tilføjer til 
foreløbig orientering for de »talstærke« for
uden oversigten over udviklingen (tabel I) 
som helhed tabeller vedrørende udviklingen 
i to områder af ganske særlig interesse for 
undersøgelserne — enklaverne i Tønderkred
sen (tabel II) og ni sogne i den sydlige del 
af Løgumklosterkredsen (tabel III).
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TABEL II
Enklavesognene 1867—1968

Vælger- og stemmetal ProcenttalVælgere Danske Tyske Passive Da. Ty. Pass.
Rigsdagsvalg1867,1 ... 2.410 1.941 56 413 80,5 2,3 17,21867,2 ... - 1.816 42 552 75,4 1,7 22,91874 .......... 2.027 1.562 47 418 77,1 2,3 20,61881,1 ... 1.667 1.167 61 439 70,0 3,7 26,31884,1 ... 1.586 911 80 595 57,4 5,1 37,51887 .......... 1.574 - 126 1.448 - 8,0 92,0
1890 .......... 1.517 1.035 163 318 68,2 10,8 21,01898 .......... 1.722 1.124 236 362 65,3 13,7 21,01903 .......... 1.757 1.128 301 328 64,2 17,1 18,71907 .......... 1.665 1.125 296 244 67,6 17,7 14,71912 .......... 1.704 1.175 306 225 68,8 18,0 13,2
Afstemningstal 10/2-20 4.875 4.236 312 327 86,9 6,4 6,7revideret - 4.162 386 327 85,4 7,9 6,7Folketingsvalg 1920 .......... 4.159 3.017 92 1.050 72,5 2,2 25,31924 .......... 4.199 2.921 80 1.198 69,6 1,9 28,51926 .......... 4.643 3.427 140 1.076 73,8 3,0 23,21929 .......... 4.340 3.115 162 1.063 71,8 3,7 24,51932 .......... 4.595 3.470 181 944 75,5 3,9 20,61935 .......... 4.735 3.553 231 951 75,0 4,9 20,11939 .......... 4.817 4.096 313 408 85,0 6,5 8,51943 .......... 4.909 4.180 729 85,2 _ 14,81945 .......... 5.046 4.267 - 779 84,6 - 15,41947 .......... 5.030 4.095 136 799 81,4 2,7 15,91950 .......... 5.075 3.878 98 1.099 76,4 1,9 21,71953,1 ... 5.106 3.762 124 1.220 73,7 2,4 23,91953,2 ... 5.364 4.048 178 1.138 75,5 3,3 21,21957 .......... 5.264 4.131 162 971 78,5 3,1 18,41960 .......... 5.170 4.203 178 789 81,3 3,4 15,31964 .......... 5.581 4.393 176 1.012 78,7 3,2 18,11966 .......... 5.573 4.708 - 865 84,5 - 15,51968 .......... 5.546 4.748 115 683 85,6 2,1 12,3
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TABEL III
Ni sogne i Løgumklosterkredsen 1867-1968

Vælger- og stemmetal ProcenttalVælgere Danske Tyske Passive Da. Ty. Pass.
Rigsdagsvalg1867,1 ... 2.658 1.149 680 829 43,2 25,6 31,21867,2 ... - 1.021 569 1.068 38,4 21,4 40,21874 .......... 2.147 797 336 1.014 37,2 15,6 47,21881,1 ... 1.922 322 359 1.241 16,8 18,7 64,51884,1 ... 1.912 297 428 1.187 15,5 22,4 62,11887 .......... 1.895 - 705 1.190 - 37,2 62,8
1890 .......... 1.887 558 704 625 29,6 37,3 33,11898 .......... 1.943 364 669 910 18,7 34,4 46,91903 .......... 2.005 361 753 891 18,0 37,6 44,41907 .......... 1.994 481 989 524 24,1 49,6 26,31912 .......... 2.130 570 1.171 389 26,8 55,0 18,2
Afstemning 10/2-20 5.268 2.811 1.986 471 53,4 37,7 8,9revideret - 2.781 2.016 471 52,8 38,3 8,9
Folketingsvalg 1920 .......... 4.681 1.997 1.051 1.633 42,7 22,5 34,81924 .......... 5.035 2.199 985 1.851 43,7 19,6 36,71926 .......... 5.537 2.723 1.454 1.360 49,2 26,3 24,51929 .......... 5.587 2.837 1.460 1.290 50,8 26,1 23,11932 .......... 6.036 3.306 1.439 1.291 54,8 23,8 21,41935 .......... 6.426 3.627 1.802 997 56,5 28,0 15,51939 .......... 6.569 4.014 2.087 468 61,1 31,8 7,1
1943 .......... 6.667 4.098 2.569 61,5 — 38,51945 .......... 6.849 4.695 - 2.154 68,6 - 31,41947 .......... 6.588 4.084 1.251 1.253 62,0 19,0 19,01950 .......... 6.718 4.004 1.208 1.506 59,6 18,0 22,41953,1 ... 7.199 4.180 1.568 1.451 58,1 21,8 20,1
1953,2 ... 7.591 4.410 1.766 1.415 58,1 23,3 18,61957 .......... 7.714 4.673 1.733 1.308 60,6 22,5 16,91960 .......... 7.789 4.880 1.755 1.154 62,7 22,5 14,81964 .......... 8.193 5.369 1.837 987 65,5 22,4 12,11966 .......... 8.263 6.336 - 1.927 76,7 - 23,31968 .......... 8.312 5.989 1.484 839 72,0 17,9 10,1
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Paludanushuset i Frederiksstad
AF HOLGER SCHIERFF

Paludanushuset, der efter restaureringen står 
som lidt af et dansk vartegn for Frederiks
stad, er i dag rammen om et livligt dansk 
foreningsliv. Pastor Holger Schierff, Frede
riksstad, har fundet lidt frem om det gamle 
patricierhus' historie til glæde for såvel læ
sere som turister, der vil besøge »Tolerancens 
by« i anledning af 350 års jubilæet den 24. 
september 1971.

Når turisterne kommer til Frederiksstad, 
den lille, særprægede Hollænderby ved Tre
nes udløb i Ejderen, gøres der flittigt brug 
af fotografiapparater, og et af de meget yn
dede motiver er det statelige, gamle patri
cierhus på hovedgaden, som nu er dansk 
forsamlingshus, men også og oftest kendt 
under navnet »Paludanushuset«. Det navn 
synes dog at være kommet til ret sent i hu
sets over 300-årige historie, måske endda 
først i dette århundrede, i al fald findes det 
ikke sådan omtalt i Frederiksstads endnu 
opbevarede brandprotokol fra 1698. Her er 
det slet og ret opført som »hjørnehus og 
stald udgående fra nordsiden af Vestre hav- 
négade«, og det skal have tilhørt en vis 
Johann Koenen. Det oplyses endvidere, at 
»det står for 4000 Mark«. Koenens arvinger 
besidder huset indtil 1765, hvor det tilskri
ves Hr. Doctor Kühn.

Præsten blev købmand
Men navnet Paludanushuset er ellers gen
nemskueligt nok, idet husets bygherre og 
første ejer var den i 1621 indvandrede, hol

landske præst Godefridus Paludanus, hvis 
initialer G. P. står at læse på en lille tavle 
på husets forside. Endvidere findes her bog
staverne G. M. og årstallet 1637. Paludanus 
havde kun én datter, Jenneke, som var gift 
med købmanden Gerrit Martens, så det er 
formodentlig denne svigersøn, der refereres 
til. Om Koenen, Kühn og Martens ved vi i 
dag ingenting. De er kun navne.

Om Godtfred Paludan, som vi nok må 
kalde ham her, ved vi dog lidt mere. Han 
var i sit hjemland blevet afsat fra præste
gerningen på grund af kætteri. Det ligger 
nær at antage, at kætteriet bestod i en afvi
gelse fra den strenge calvinske lære om for- 
udbestemmelse til evig frelse eller evig for
tabelse. Det var jo den tankegang, Remon- 
stranterne tog kraftigt afstand fra, da de 
hævdede, at Guds frelsesvilje er universel 
og gælder alle. Paludanus har været en af 
deres, og her i hertug Friedrichs nye by slog 
han ind på en vel nok så sikker og også me
re indbringende levevej, nemlig købmands- 
skab og handel med konsumvarer. Man har 
ofte sagt om ham, at »han slog sig på fla
sken«, måske fordi hans forretning også 
kom til at omfatte en større vinhandel, og på 
den før omtalte hustavle ses da også en vin
perse eller vinkurv, hvorover der hænger en 
frodig drueklase - hans og husets bomærke 
så at sige. Men at han personlig skulle have 
kigget lovligt dybt i flasken, er højst usand
synligt. I en gammel optegnelse fra en tid
ligere remonstrantpræsts hånd (pastor Pont) 
hedder det udtrykkelig, at Paludan i 1633 
var én af de fornemste borgere, og selv om 
han var købmand, prædikede han dog nu
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Paludanushuset

og da, så længe kræfterne tillod det, for sine 
indvandrede landsmænd og trosfæller. »Er 
war sowohl seines Charachters und seiner 
Gelehrsamkeit als seiner Predigergaben we
gen sehr beliebt«. Han døde i 1645, så det 
var ikke mange år, han fik lov at bebo sit 
smukke hus - eller mere korrekt - sine 
smukke huse. For det er det mærkelige, som 
nok de færreste, der i dag ser huset, kan

forestille sig: Paludanushuset var oprindelig 
og så sent som indtil 1840 to sammenbyg
gede langhuse med to smalle trappegavle, 
hvor der nu kun er en meget bred gavl. En 
lille fornemmelse af, hvordan det dengang 
må have set ud, kan man få ved at betrag
te et andet hus, Prinsensgade 23, skrås over
for. Det stammer fra omtrent samme tid og 
er ganske vist ikke nær så fornemt som 
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Paludanushuset, men har på sin vis bevaret 
det enkle og fine, som kendetegnede grund
læggernes arkitektur og hele livsindstilling.

Paludanushusets facade er ikke just en
kel og præget af »gudsfrygt og nøjsomhed«. 
Det er storkøbmandens skilt til gaden. Ud
styret med to hollandske løvehoveder, pro
filbånd, forskelligt formede vinduer (a la 
Amalienborg), kunstfærdigt smedede mur
ankre, indføjede italienske voluter i gavlens 
trappetrin, og ikke mindst den pragtfulde 
hoveddør, hvor Barok- og Roccocostil lige
som tager livtag med hinanden. Det var en 
dristig ombygning, købmand Christian 
Schnitger jun. foretog i 1840, og arkitekter 
og kunstkendere har ikke helt med urette 
ymtet lidt om det noget »problematiske Pa- 
ludanushus«.

Husets indre skal kort omtales. Men lad 
det være sagt med det samme: der er des
værre ikke meget tilbage fra en svunden tid. 
I stueetagen findes endnu tre gamle barok
døre at glæde sig over. Desværre er dørgreb 
og låsetøj gået tabt og det er en ynk at se, 
hvad der er kommet i stedet. Trappegelænde
ret til førstesalen er også det originale, fint 
og herregårdsagtigt har de boet Mayntzhu- 
sen, Schnitger, von der Heyde, Stuhr og 
mange andre.

Paludanushuset var i generationer beboet 
af købmænd, præster og læger. Det var 
kendt som huset med »kultur«. Her kunne 
forbipasserende en stille sommeraften høre 
Beethoven, Chopin og Mozart fra den åbne 
havestuedør, hvor flyglet stod. Her læstes 
tidens bøger, Theodor Storms og Grooths 
værker, højt i petroleumslampens bløde skær, 
og frau Senatorin sad på forhøjningen bag 
mollsgardiner og lod sig nådigt hilse på - 
jo, det var tider. Men tider skifter, og sæder 
midnes, hvis de ikke strenges. I 1945 fyld
te flygtninge de store stuer. Hvilken kontrast 
må der ikke have været mellem stuklofterne 
og disse menneskers få og fattige ejendele.

Da det kapitel af landets historie var 
skrevet til ende, var Paludanushusets »stor

hedstid« også forbi. I 1962 var bygningen 
så brøstfældig, at nok så megen Blåregn, 
Efeu og Vildvin ikke formåede at skjule ska
vankerne. Det var på tale at huset skulle 
rives ned. Det skete dog lykkeligvis ikke. 
Det er nok dette tidsskrifts læsere bekendt, 
at redningen kom fra Slesvigligaen, som 
købte og istandsatte huset på tag og fag, og 
selv om man vel ikke økonomisk havde 
magt, som man havde agt, så blev det alli
gevel et særdeles smukt og brugbart sam
lingssted for danske i vor by. I dag takker vi 
Slesvigligaen og dens folk, som havde både 
mod og hjerte til at give os denne store 
gave.

For nylig kom nogle turister og spurgte: 
»Er det her det danske kulturhus?« Spørgs
målet distraherede godt nok lidt, men jeg fik 
vist alligevel svaret »ja«. Det er huset, hvor 
danske i Frederiksstad ofte samles, hvor høj
skolesangbogen endnu er flittigt i brug, hvor 
husmoderforeningens medlemmer mødes 
hver onsdag, ungdomsforeningen hver tors
dag, hvor børnene fra den danske skole har 
en lystig klub-eftermiddag, og hvor menig
heden og sydslesvigsk forening bænkes om 
kaffebord med lysbilleder, film, foredrag op
læsning osv. Kultur forstået som »finkul
tur« er det måske nok lidt småt med i vore 
dage. Mozart og Chopin ville da givet græm
me sig, hvis de hørte den behandling, de 
udsættes for på det opretstående, og ingen 
hilser nådigt. Men vi, der færdes ud og ind, 
har det til fælles, at vi er danske, vi prøver 
på at være det, vil være det, så længe hjer
tet slår, og det er også kultur. Det er ikke 
altid lige let at være dansk hernede. Det kan 
være såre kompliceret og problematisk, når 
sandt skal være. Der må stadig vælges og 
vrages - tages standpunkt - bæres i tålmod 
og tros på det danskes umistelige værdi, 
men alt dette er nu engang vilkårene, som 
er med til at give det hele liv og farve og 
som er værd at skønne på og at sige tak for, 
ligesom huset, der blev rammen om det 
danske i Frederiksstad.
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Slægtsgården har ikke noget navn. Den gamle 11. 11. 1917, og en ny ejendom opførtes på 
gård, der her er fotograferet i 1894, brændte den brandtomten.

En 450 år gammel slægtsgård
AF A. A. MAY, AUGUSTENBORG

De fleste kender sikkert beretningen om 
Marie Grubbe, der var gift med Ulrik Frede
rik Gyldenløve og senere med justitsråd Palle 
Dyre, fra hvem hun også blev skilt. Hun 
endte som fattig færgekone i Borrehuset på 
Falster. Ludvig Holberg, St. St. Blicher og 
J. P. Jacobsen har skildret hendes bedrifter 
og hendes endeligt.

Grubbeslægten stammer fra herregården 
Tjele mellem Viborg og Hobro, og den ned
stammer måske fra Mogens Grubbe, der 
nævnes i det trettende århundrede.

Men det er ikke min agt at skrive Grubbe- 

slægtens historie; jeg nævner den kun i for
bifarten, fordi jeg i min søgen i slægtshisto
riens labyrint er stødt på mange af navnet 
»Grubbe« uden dog at tro, at den gamle 
herremand på Gundersholm eller rigsråd Pe
der Grubbe ville kunne anerkende nogen af 
dem som deres efterkommere.

For eksempel kan jeg nævne Simon Grub
be, der ejede en gård i Sjellerup på Als i 
1524, eller Diderik Grubbe, der var borgme
ster i Ålborg omkring 1600-tallet, eller Jør
gen Grubbe, der sammen med flere andre 
bønder i Lysabild sogn havde dannet en 
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strandvagt (hjemmeværn) i ufredstiderne i 
begyndelsen af 1600-tallet. De fangede og 
mishandlede nogle mistænkelige personer, 
der i 1627 forsøgte landgang ved kysten. 
Desværre for dem viste det sig at være ud
sendinge fra kongen, der skulle kontrollere 
strandvagtens effektivitet. Da sagen opkla
redes, blev Jørgen Grubbe og hans medhjæl
pere imidlertid dømt for drabsforsøg og 
landsforvist.

Slægten Grubbe
Min historie begynder egentlig først her, 
idet ovennævnte Simon Grubbe er den første 
kendte ejer af bondegården, art. 19 i Sjelle- 
rup By, Egen Sogn, hvis ejerrække fortsætter 
efter ham i direkte lige linie i tretten genera
tioner til den nuværende ejer.

I 1590 findes hans søn, Morten Simonsen 
Grubbe, som ejer af gården, men allerede i 
1605 er det dennes søn, Nis Mortensen, der 
sammen med tolv andre herredsbønder som 
tingsvidner stadfæster Peder Lassens ret til 
en bondegård i Stolbro.

Nis Mortensen benyttede tilsyneladende 
ikke slægtsnavnet »Grubbe«, og det ses hel
ler ikke, at hans søn, Christen Nissen Mor
tensen, kaldte sig Grubbe, men efter hans 
død i 1650, da gården overgik til hans søn, 
Christen Mortensen, findes Maren Grubbe 
på »Burchardts Kåd« i nærheden. Hun er 
måske Christen Nissen Mortensens enke, der 
har benyttet dette kåd som enkesæde (af
tægtsbolig) sammen med datteren Siile 
Grubbe.

Også de følgende ejere af slægtsgården 
har fortsat benyttet slægtsnavnet »Morten
sen«, indtil Christen Christensen Mortensen 
i 1736 blev gift med Karen Berthelsensdatter 
fra nabogården og lod sine tre børn, Chri
sten, født 1737, gift med Ellen Hansdatter 
Thordsen fra Guderup, Anna Dorothea, gift 
med Christen Blytækker i Guderup, og Ber- 
thel, født 1742 og gift 1768, følge tidens al
mindelige skik at lade børnene døbe »Chri

stensen« henholdsvis »Christensdatter« efter 
faderens fornavn.

Berthel Christensen overtog samtidig med 
sit giftermål i 1768 med Kirsten Christens
datter Nymand sin fædrenegård, men døde 
allerede efter seks års forløb. Enken giftede 
sig året efter med Hans Pedersen Møller fra 
Stolbro, der derefter i tredive år sad som 
sætterbesidder på den gamle slægtsgård, og 
sønnen i dette sidste ægteskab, Berthel Han
sen, fik sammen med stedsøsteren (af 1. æg
teskab), Karen Berthelsdatter, gennem hele 
deres opvækst tilnavnet »Møller«.

Karen Berthelsdatter (Møller), som jo var 
arving til gården, giftede sig i 1793 med 
Niels Nielsen fra »Skrivergården« i Dynd
ved. Men »Møller-navnet« var så fastgroet 
til gården gennem stedfaderen, at Niels Niel
sen også kaldtes »Møller«, og da deres søn 
skulle døbes i 1804, fik han navnet: Jes 
Nielsen Møller.

Jes Nielsen Møller blev i 1826 gift med 
Mette Marie Jørgensen fra Elstrup. I dette 
ægteskab var der fem døtre, der alle blev gift 
med boelsmænd i sognet, mens sønnen Niels, 
den yngste, arvede slægtsgården.

Niels Jessen Møller var født den 26.8.1835 
og blev viet den 10.10.1861 af biskop Jørgen 
Hansen i Guderup til Anne Kjestine Smide
mand fra Stolbroløkke.

Ringen sluttet
Der er det bemærkselsesværdige, at Anne 
Kjestine Smidemands tipoldeforældre var 
selvejerbonde Peder Thomsen Møller og Do
rothea Sophie født Schultz på den gamle 
junkergård i Egen, og da Dorothea Sophie 
var sønnedatter af den berømmelige præste- 
enke Klara Elisabeth Krag i Lysabild, et bar
nebarn af ovennævnte borgmester Diderik 
Grubbe i Ålborg, var ringen sluttet til 
»Grubbeslægten« igen.

Samtidig med sit giftermål i 1861 overtog 
Niels Jessen Møller slægtsgården, men efter 
krigen i 1864 og Prøjsens annektion af Søn
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derjylland, opterede han for Danmark for at 
undgå at blive prøjsisk soldat. I 1870 blev 
han udvist af landet, fordi han som dansk 
statsborger nægtede at melde sig til krigs
tjeneste i krigen mod Frankrig. Han rejste da 
til Lolland og tog plads på en gård, men kom 
af og til hjem på besøg for at se til sin fami
lie og sin gård. Disse besøg foregik selvføl
gelig illegalt, hvilket kunne lade sig gøre, da 
der ingen paskontrol fandtes ved grænsen 
den gang.

Arresteret for én nat
En gang gik det dog galt. En handels
mand, der kom omkring på gårdene, opda
gede, at han var hjemme og meldte ham til 
gendarmen, der lod anmeldelsen gå videre til 
myndighederne i Nordborg. Da gendarmen 
kom for at arrestere ham, forsøgte Niels 
Møller at flygte gennem et vindue ud gen
nem frugthaven, men det viste sig, at hele 
gården var omringet af gendarmkorpset fra 
Nordborg og omegn. Mens gendarmen fra 
Nordborg beroligede konen og børnene, blev 
Niels Møller i triumf ført til arresten i Nord
borg, for dagen efter atter at blive udvist.

Efter krigens afslutning i 1871 kom han 
tilbage og søgte prøjsisk statsborgerret for at 
få ro til at blive i hjemmet og kunne nu virke 
for den danske sag i landsdelen.

Min morfar har selv fortalt mig historien 
og vist mig den lille kiste med låsebeslag og 
bærehank, som han benyttede som »rejse
kuffert« i sin udlændighed. Kisten forærede 
han mig, og nu gemmer den gamle slægts
dokumenter og det af mig siden indsamlede 
slægtshistoriske materiale.

Niels Møller var i 1888 med til at oprette 
andelsmejeriet i Egen sogn og var i mange år 
dets formand, ligesom han var valgmand og 
tillidsmand for vælgerforeningen - vistnok 
til sin død i 1910.

I 1891 overlod han gården til sin søn Jes 
Møller og flyttede ind i aftægtshuset. Jes 
Møller døde allerede i 1900, 35 år gammel, 
og hans enke, der sad tilbage med fire min
dre børn, giftede sig med Hans Matthiesen 
fra Sjellerup, der derefter i atten år sad som 
sætterbesidder af gården indtil den ældste 
søn, Niels Møller, kom hjem fra krigstjene
sten og kunne overtage sin fødegård.

Vagtmanden var pyroman
Under krigen 1914-18 var der ligesom an
dre steder et hold russiske krigsfanger i byen 
til hjælp på gårdene, hvor alle arbejdsføre 
mænd var indkaldt til krigstjeneste. Krigs
fangerne bevogtedes af en tysk vagtmand, 
der havde den »kedelige« mani at skulle se 
ild. Der brændte efterhånden fire gårde i 
Sjellerup, deriblandt også den gamle slægts
gård, som den 11.11.1917 nedbrændte til 
grunden. Hans Matthiesen flyttede med sin 
familie over i aftægtshuset, der var blevet 
forskånet for ildsvåden.

Han lod avlsgårdens bygninger opføre på 
det gamle stuehus's grund, og da Niels Møl
ler kom uskadt hjem fra krigen, overtog 
han gården og opførte et nyt stuehus, såle
des at den gamle slægtsgård nu kan ses som 
en af de smukkeste i byen.

Siden sin fars død i 1947 sidder nu Jes 
Møller som den 14. ejer på den gamle slægts- 
gård.
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Fra Sproglov til Landskirkeaftale
AF INGEMANN CHRISTENSEN

I anledning af det 50-års jubilæum, som 
Dansk Kirke i Sydslesvig har fejret i maj 
1971, skriver provst Ingemann Christensen, 
Flensborg, om udviklingen fra den såkaldte 
sproglov, der blev udstedt i 1955, indtil den 
aftale, der blev sluttet med den slesvig-hol- 
stenske landskirke i 1969. Baggrunden for 
sprogloven 1955 var de dansk-tyske min
dretalsforhandlinger, der på .det politiske 
område gav så gode resultater, men som på 
det kirkelige område først bar frugt fjorten 
år senere, da de to kirkesamfund fandt en 
modus vivendi. Den højeste myndighed for 
Dansk Kirke i Sydslesvig er »Kirkedagen«; 
man holder møde en gang om året, medens 
de løbende opgaver varetages af »Kirkerå
det«.

I årene 1952-54 førtes en række forhand
linger mellem den tyske landskirke og den 
danske kirke i Sydslesvig (Den danske Me
nighed i Flensborg og Omegn) om nabofor
holdet mellem de to kirker samt om den 
danske kirkes benyttelse af landskirkens kir
kebygninger; forhandlingerne førte dog ikke 
til noget resultat. I 1955 gennemførte lands
kirken af egen magtfuldkommenhed en ord
ning, den såkaldte sproglov, som blandt an
det bestemte, at den danske præst ved sine 
gudstjenester i landskirkens bygninger kun 
måtte benytte det danske sprog. Dermed vil
le præsten i stort omfang være afskåret fra 
at blive forstået af sin menighed, hvad en
hver, der var kendt med sprogforholdene i 
Sydslesvig, må erkende. Denne lovs vedta
gelse affødte følgende udtalelse på Kirkeda
gen i 1956: »Præsterne forhindres ved den

ne lov i at betjene menighederne, således 
som de burde kunne det. ... Jeg tror, at det, 
der virkelig er i vejen for opnåelse af et godt 
forhold til landskirken er, at dens ledelse 
savner forståelse af forholdene i grænselan
det . . . Tilbage bliver udelukkende for den 
enkelte præst at søge opnået et godt forhold 
med den tyske præst i sognet.« Dette var i 
det år, 1956, hvor samtidig de to sidste em
beder blev besat med danske præster, nem
lig i Frederiksstad og Egernførde; herefter 
var der i alt 25 danske præster i Sydslesvig. 
Man vedtog på Kirkedagen følgende afslut
ning på drøftelsen: »Kirkedagen finder ikke 
tiden inde til nogen endelig ordning med 
den tyske landskirke.« Forud for denne ud
talelse havde der lydt røster, som udtalte sig 
for, at den danske kirke skulle gå over til 
oprettelse af danske frimenigheder i Syd
slesvig.

Kirken manglede
På Kirkedagen i 1957 diskuterede man 
spørgsmålet frimenigheder eller en frikirke. 
I beretningen blev det sagt: »Indtil nu har 
der jo kun eksisteret et dansk kirkearbejde 
i Sydslesvig uden gennemført kirkeorgani
sation. Vi har Kirkedag og Kirkeråd - nu 
mangler vi bare kirken! Vi har kirkearbej
det i gang i alt 104 steder i Sydslesvig, men 
vi savner en kirkeorganisation. Hvis vi ikke 
får den, er der fare for, at vort kirkearbejde 
falder fra hinanden og smuldrer bort.« Men 
der lød også advarende røster mod at danne 
en frikirke, og navnlig lød der røster, som 
ønskede en grundig undersøgelse af mulig-
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hederne først. Man sluttede med følgende 
resolution: Sydslesvigs Kirkedag, samlet til 
møde i Slesvig den 19.5.1957, henstiller til 
Sydslesvigs Kirkeråd at fortsætte og frem
skynde undersøgelserne af mulighederne for 
dannelse af en selvstændig »Dansk Kirke i 
Sydslesvig«.«

En frikirke var målet
Disse undersøgelser stod på i nogle år, og 
på vejen frem enedes man om et mellemsta
dium eller et overgangsstadium, idet »Dansk 
Menighed i Flensborg og Omegn« blev om
dannet til »Den danske Kirke i Sydslesvig 
e. V.«, således at man havde en kirkeorga
nisation, hvori hver dansk menighed i hele 
Sydslesvig kunne lade sig optage som med
lem og dermed være repræsenteret udadtil af 
dette fælles forbund. Dette blev foreslået i 
1958 og vedtoges i 1959. »Baggrunden for 
forslaget er et ønske hos mange sydslesvige
re om en fastere dansk kirkeorganisation.

Da der samtidig hersker uvilje mod at bry
de forbindelsen med landskirken, har det 
været nødvendigt at skabe en mellemløs
ning, så den enkelte sydsleviger kan være 
medlem af en dansk menighed uden at bryde 
med den sies vig-holstenske landskirke.

Formålet med organisationen er blandt an
det at varetage menighedernes fælles inter
esser, især over for landets borgerlige og 
kirkelige myndigheder.« Med ganske enkelte 
undtagelser sluttede menighederne op om 
forslaget, og med Kirkedagen 1960 ophæve
des den hidtidige Kirkedag, og »Den dan
ske Kirke i Sydslesvig« e.V.« var dermed 
en kendsgerning. Den skulle være et over
gangsstadium på vejen frem til en frikirke, 
altså en adskillelse fra landskirken. Men 
man bør dog ikke undlade at bemærke alle
rede her, at forhandlinger og undersøgelser 
vedrørende mulighederne for en selvstændig 
dansk kirke i Sydslesvig adskilt fra lands
kirken siden da synes at være lagt til side 
eller i hvert fald kun sjældent berøres.
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Mellemstadiet har derimod ført til en ny 
samtale med landskirken, som vi skal se i 
det følgende.

Ganske vist må man for de nærmest føl
gende år fastslå, at »officielt har forholdet 
ikke ændret sig, idet landskirken står fast 
på kirkeloven af 13. maj 1955 om brug af 
dansk sprog ved gudstjenester og embeds
handlinger. På vor side har vi ikke benyttet 
denne lov og altså heller ikke overtrådt den. 
Selvom landskirken efter egen overbevisning 
har strakt sig vidt for at imødekomme os, 
kan vi ikke anse de os budte vilkår for til
fredsstillende. Landskirken har ikke tilbudt 
sprogfrihed. Den kræver sin egen ordning 
overholdt ufravigeligt af de danske præster; 
den har ikke vist forståelse - endsige sym
pati - for den danske kirkeordning i Syd
slesvig.« Dette var stillingen i 1962.

En indbydelse
Men op i 1964 blev de danske præster 
indbudt til det årlige tyske stiftskonvent 
i Slesvig, formentlig fordi landskirkens 
biskop ønskede en dansk, teologisk professor 
fra København som taler ved konventet. Og 
denne sagde formodentlig ja på den be
tingelse, at de danske præster også blev ind
budt.

Pressen refererede samtaler og aftaler på 
mange andre områder i forholdet tysk
dansk, kun inden for kirken skete der ikke 
noget, bortset fra, at indbydelsen til de 
danske præster om at deltage i konventet nu 
blev udsendt hvert år.

Imens arbejdede den danske kirke med 
sine egne indre sager. Nogle lovændringer 
gennemførtes, så man fik en art kreds-valg 
til kirkerådet, for at sikre hele Sydslesvig 
repræsentanter i kirkerådet. Endvidere be
skæftigede man sig med kirkens økonomi, 
henstillede til rigsdanske og de af lands
kirken udtrådte at betale fuld kirkeskat til 
den danske kirke, ligesom man gjorde et - 
ganske vist forgæves - forsøg på at starte 
en fællesfond til fælles opgaver.

I 1968 førte en samtale mellem den dan
ske og den tyske provst i Flensborg til et 
forslag om en overenskomst mellem de to 
kirker om oprettelsen af personalmenig- 
heder i lighed med de tyske militærmenig
heder. En tysk militærpræst har jo en me
nighed, som omfatter flere sognemenig
heder, men alligevel er en selvstændig me
nighed. Således kunne man tænke sig de 
danske menigheder som selvstændige me
nigheder med medlemmer fra flere tyske 
sognemenigheders område. Den tyske provst 
havde ved sit forslag vist, at han forstod 
helt ud et grænselands forhold.

Men inden dette forslag nåede til behand
ling i landskirkens synode, førte andre sam
taler på den tyske biskops foranledning til 
forhandlinger, der resulterede i et forslag 
til en »Kirchengesetz zur Regelung der 
Zusammenarbeit mit der »Dänischen Kir
che in Südsleswig e. V.«

Et tilskud til 
den danske statskasse
Dette forslag blev vedtaget på lands
kirkens synode i november 1968 og kom til 
behandling på Kirkedagen i 1969. Loven 
gav den danske kirke i Sydslesvig adgang 
til landskirkens bygninger og frihed til, 
hvilket sprog man ville benytte. Men den 
pålagde også de danske præster at iagttage 
og altså rette sig efter landskirkens »Ord
nung des kirchlichen Lebens« og »Rechts
ordnung«. Herunder blandt andet at søge 
tilladelse til at udføre kirkelige handlinger 
for medlemmer af landskirken, som tillige 
er medlem af den danske kirke, og foretage 
tilbagemelding til den tyske præst til ind
førelse i dennes kirkebog. Dette sidste af
fødte temmelig megen diskussion på Kirke
dagen, idet nogle betegnede dette som et ab
solut tilbageskridt, eftersom forretnings
gangen visse steder var blevet meget for
enklet ved almindelig sædvane mellem de 
lokale præster. Navnlig påpegedes det, at 
den danske præst var forpligtet over for
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dansk kirkeskik, førend han var forpligtet 
over for tysk Rechtsordnung. Og loven blev 
kun vedtaget på kirkedagen med den klau
sul, at det »pålagdes Kirkedagen at virke 
for en ændring af en paragraf i loven, så
ledes at »Ordnung des kirchlichen Lebens« 
og »Rechtsordnung« er at iagttage, således 
som de er forenelige med den eksisterende 
forpligtelse for dansk kirke i Sydslesvigs 
præster på den danske folkekirkes ordning.« 
Endvidere indeholdt loven bestemmelse om, 
at landskirken yder den danske kirke i Syd
slesvig et årligt tilskud svarende til lønnen 
for fire præster i landskirken. Og endelig, 
at de danske præster skulle præsenteres 
for landskirkens biskop af den danske før
stepræst nu og i fremtiden, og ved denne 
lejlighed få overrakt »Ordnung des kirch
lichen Lebens«' samt »Rechtsordnung«. 
Denne lov godkendtes på Kirkedagen med 
76 stemmer, medens 21 ville nægte god
kendelse. Det var altså ingen énstemmig 
godkendelse, men dog en godkendelse med 
afgjort flertal, en godkendelse som dermed 
satte loven i kraft.

Med hensyn til landskirkens tilskud til 
den danske kirke er at sige, at det vandrede 

direkte tilbage i den danske statskasse, idet 
præsternes lønninger i forvejen kom derfra. 
Dette var så afgjort ikke tilsigtet endsige 
forudset af landskirken, som netop ville yde 
den danske kirke i Sydslesvig en godtgø
relse, fordi den faktisk betjener en del af 
landskirkens medlemmer. Måske dette 
spørgsmål under en eller anden form vil 
blive taget op.

Nu er samlivet mellem de to kirker fore
gået under denne lov et par år. Loven har 
afgjort mildnet forholdet og skabt mulighed 
for mere venlig samtale de enkelte imellem, 
men i realiteten er der ikke sket større æn
dringer ud over, at loven har givet sydsles
vigeren, måske mest landboen, fornemmel
sen af igen med god ret at høre til i sognets 
kirke. Loven må derfor alt i alt betegnes 
som et skridt på vejen fremad. Tiden vil 
vise, hvornår der kan tages flere skridt. Den 
har ført den danske kirke ad en vej, der ikke 
synes at føre til frimenigheder eller frikirke.

»Dansk Kirke i Sydslesvig« fejrer sit 50 
års jubilæum under ydre fredelige forhold. 
Efter jubilæet vender vi tilbage til arbejdet 
med denne kirkes økonomi, som i nogen 
grad hører til de uløste spørgsmål.
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Det korte Kovirke, fotograferet i 1935 umiddelbart før det blev sløjfet. 
Længst til højre ses et dige, som ikke har noget med virket at gøre. Dernæst 
ligger den flade vold midt i billedet, og til venstre for denne den brede, flad
bundede grav, hvis dimensioner Aage Lauritsen tager som bevis på, at den 
engang har været en skibskanal, bygget for ca. 1200 år siden og anvendt i 
måske 4-500 år.

En kanalteori
AF BJØRN SVENSSON

Som bekendt lå Danmarks store vejkryds i 
vikingetiden ved Slesvig, hvor Hærvejen 
mellem nord og syd krydsede øst-vest-han- 
delen, der havde Hedeby som knudepunkt. 
Aage Lauritsen, der tidligere har søgt at 
godtgøre et østligt hærvejsforløb med en 
broforbindelse over Slien, der forbandt He
deby med Slesvig (Sønderjysk Månedsskrift 
1967, november og december), har nu yder
ligere i Sønderjyske Årbøger, 1. halvbind 
1971 side 1-78 beskæftiget sig med den an
den vejlinie og gjort gældende, at øst-vest- 
forbindelsen i virkeligheden dannedes af en 
kanal fra Hedeby til Hollingsted ved Trenen.

Tanken om en kanalvej er ikke ny. Tid
ligere har man blot knyttet tanken til Ko
virkes voldgrav, der jo gik som en snorlige 
forbindelse fra Selk Nor til Kurborg, med en 

længde på i alt 6,5 km. Herbert Jankuhn af
viste Kovirkes grav som kanal i Haithabu, 
1963-udgaven side 69, fordi Rheideåen ikke 
var udnyttet som vandtilførselsmulighed, 
fordi graven på den sandede strækning ikke 
ville kunne holde på vandet, og fordi linie
føringen mod Selk Nor ikke var den mest 
hensigtsmæssige for en sådan kanal.

Aage Lauritsens fornyelse af kanalteorien 
ekskluderer Kovirkes voldgrav og bygger i 
stedet først og fremmest på »Den korte Ko
grav« eller »Det korte Kovirke«, en vold 
med tilhørende grav, der var placeret foran 
en tidligere port i den større vold, små 300 
meter syd for Kovirke, øst for Hærvejen.

Det korte Kovirke er nu forsvundet, jæv
net bort af Flyvepladsen ved Jagel, men har 
ifølge de foreliggende beretninger målt hen
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ved 400 m i længden. Volden har haft en 
bredde på 8 m og har været 50-70 cm høj; 
den tilhørende grav har ifølge Jankuhn væ
ret 7 m bred og I-IV2 m dyb med flad bund. 
Mellem vold og grav har der været en ber
me, en afsats på et par meters bredde.

Sophus Müller, der dog ikke havde kend
skab til placeringen foran porten, troede ikke 
på befæstningspræget: »Til forsvar kan den 
næppe være dannet, idet det ville have væ
ret meningsløst at trække en grav foran Ko
virke just på dette sted, hvor der straks for
an findes våde strækninger, medens værket 
i øvrigt var ganske frit tilgængeligt.« (Nor
diske fortidsminder, 1. bind, 1903, side 274). 
Han heftede sig derfor i beskrivelsen kun 
ved graven: »Dens bund ligger i flugt med 
engfladen og holder sig helt igennem om
trent på samme plan. Terrænet er noget bøl
gende, og graven er således på sine steder 
kun ganske svagt sænket, men når andet
steds en dybde af ca. 2 m. Bunden er flad og 
har gennemgående en bredde af c. 4 m. . . . 
Hvad denne grav betyder, kan ikke afgøres 
med sikkerhed. Den ser ganske ud som en 
bred afvandingsrende og ligner meget de 
gamle kanaler i engene syd for Holling- 
sted . . .«

Det er denne grav, der har fanget Aage 
Lauritsens opmærksomhed. Han fastholder 
begrundelsen for, at den ikke er egnet til 
forsvar, men overser Sophus Müllers be
mærkning om, at den udgør et muligvis på
begyndt og snart opgivet forsvarsanlæg. 
Han afviser tanken om en så bred afvan
dingskanal, for hvor skulle alt det vand 
komme fra? Han ville snarere være tilbøje
lig til at tro på en overrislingskanal, der 
hentede vand fra Spangebækken, Rheide ås 
øvre løb, i stedet for at afvande til den, men 
kan heller ikke se, hvad man skal med så 
stor en kanal, når Spangebækkens vandfø
ringsevne ikke kan udnytte denne kapacitet. 
Aage Lauritsen afviser også Philippsens teo
ri om et vandingssted til studedrifteme; gra
ven kan være anvendt hertil, men indretnin

gen peger på et andet formål som det oprin
delige. Og efter afvisningen af de andre mu
ligheder er vejen ryddet for Aage Lauritsens 
eget forslag om, at Det korte Kovirkes op
gave ikke er løst af vold plus grav, men af 
graven alene, thi den er resten af en kanal, 
der har gået fra Slien i øst til Trene i vest, 
og som er blevet benyttet til transport af 
skibe.

En sådan skibskanal ville på vikingetiden 
sagtens have været et af verdens vidundere, 
så man må undre sig over, at intet er over
leveret herom, hvis den virkelig havde eksi
steret. Ryd årbog fortæller, at Svend Gra- 
the i 1151 udbød leding mod friserne og 
førte sine skibe over land fra Slien til Hol
lings ted, hvilket ifølge Lauritsen »tyder på, 
at kanalen endnu kunne bruges.« Men der 
står over land. Havde kong Svend benyttet 
en kanal, ville ordvalget have været ander
ledes. I Slesvigs ældste stadsret, kun et par 
menneskealdre senere, anføres tolden til 
Hollingsted pr. lastvogn, men ikke et ord 
om skibsafgift, hvad man havde måttet ven
te, hvis kanalen »endnu kunne bruges«.

Om Harald Haarderaades plyndringstogt 
til Hedeby i 1049 beretter Snorre, at Harald 
drog sydpå til Jylland, syd for Vendilskage 
(dvs. syd for Vendsyssel gennem Limfjor
den), syd om Thy og sydover helt til Hede
by, hvor han tog og brændte byen, der alt
så efter denne skildring er taget vestfra, 
men antagelig med et overrumplingsforsøg 
over land. Svend Estridsøn havde overmag
ten, hvilket fremgår af den forfølgelse, som 
togtet endte med; vejen langs vestkysten er 
vel netop valgt for at undgå den danske 
overmagt i de indre farvande, og det ville 
have været at føre den norske flåde i fæl
den, dersom Harald landværts eller ved 
hjælp af en kanal havde bragt den til Hede
by. Kong Svends og kong Haraids ekspedi
tioner er alt, hvad man i litteraturen kender 
til søtogter i retningen øst-vest i dette om
råde, og det giver ingen litterære holdepunk
ter for en kanal.
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Systemet af Danevirkevolde rækker fra Slien i 
øst til Hollingsted i vest. Nordligst ligger 
Hovedvolden, som kongerne har bygget på i 
århundreder, fra Godfred til Valdemar den Store 
og derefter Frederik VII. Mellem B og H knyt
ter Forbindelsesvolden som en yngre udløber af 
Hovedvolden forbindelsen til Halvkredsvolden 
omkring Hedeby. Endnu yngre end dette vold
kompleks ligger Kovirke mellem O og N, for

mentlig bygget af Svend Tveskæg eller en af 
hans nærmeste efterfølgere. Og alleryngst har 
vi Det korte Kovirke, placeret ved P, foran en 
tidligere port i Kovirke, men uden overbevisende 
fæstningsværdi. Aage Lauritsen argumenterer 
for, at Det korte Kovirke er ældre end hele for
svarssystemet, idet graven skulle være resten af 
en skibskanal mellem Slien og Trene ved Hol- 
lingsted, bygget i 700-tallet.

Heller ikke har man hørt noget til, at han
delen benyttede en skibskanal til Hedeby. 
Da Aage Lauritsen går ud fra, at kanalen for 
at overvinde højdeforskellene må have været 
opdelt i kanalafsnit, og at skibene er halet 
fra det ene til det andet over slæbesteder, 
hvorfor han forudsætter, at skibene er blevet 
losset og lasten transporteret for sig selv på 
lastdyr eller vogne, er det et stort spørgsmål, 
hvad handelen i det hele taget opnår ved at 
få slæbt de tomme skibe tværs over den jy
ske halvø. Det ville højst kunne lønne sig, 
dersom den handlende selv gennemførte 
rejsen med køb og salg fra handelsrutens ene 
ende til den anden i stedet for at stoppe op 
i Hedeby og benytte markedsbyens mulighe
der for at omsætte Østersøvarer mod Nord- 
søvarer og varer fra nord mod varer fra syd. 
Hvorfor skulle man slæbe skibet over, hvis 
Hedeby var endestationen for den handels
rejsende, og han kunne lade det ligge i havn 

blot 15 km fra handelspladsen? Hedebys 
storhed som handelscentrum er et vægtigt 
argument imod en skibskanal til Holling- 
sted, når en sådan alligevel blot kunne over
føre tomme skibe. Og Hedeby måtte være 
modstander af en kanal, der kun kunne for
ringe byens betydning som omladeplads og 
internationalt marked.

Der skal derfor temmelig solide argumen
ter til at overvinde den forhåndsskepsis, 
hvormed man giver sig i lag med Aage Lau- 
ritsens bevisførelse.

Allerførst må vi se nærmere på gravens 
dimensioner, som fik Aage Lauritsen til at 
forkaste de andre anvendelser, man havde 
gættet på, og anbefale kanalteorien. 7 me
ters bredde foroven forekommer at være en 
overdimensionering, når skibenes største 
bredde normalt var omkring det halve og de 
vist kun undtagelsesvis nåede over 5 meter. 
Gravbunden var ca. 4 m bred, en klar over-
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På dette kort har Aage Lauritsen indtegnet den 
gamle skibskanal, hvor han mener, at den har 
gået. Det ses, at han ved tallet 20 (tallene 19, 20 
og 21 har relation til skansenummereringen i 
1864) bliver usikker og lader to muligheder stå 
åbne. Det ses derimod ikke, at Lauritsen har 
været endnu mere usikker med hensyn til kana
lens fortsættelse fra Det lille Kovirke mod øst 
ud til Slien; han anfører syv forskellige løsnin
ger foruden den mulighed, at kanalen slet ikke 

eksisterede på denne strækning, men at skibene 
her blev slæbt over land. Endnu mere interessant 
er det, at Lauritsen forestiller sig muligheden af 
et helt andet kanalforløb fra Skanse 19, nemlig 
langs Hovedvolden fra E til C og derefter føl
gende Danevirke søs afløb ud til Slien. Denne 
tanke placerer kanalen 3 km nord for Det korte 
Kovirke, hvorved Aage Lauritsen kasserer dette 
som udgangspunkt og bærende grundlag for hele 
kanalteorien.

dimensionering når man tænker på vikinge
tidens skibe, og overdimensionering betyder 
ikke blot unødigt arbejde, men også behov 
for større vandmængder. Når vi kommer til 
dybdeangivelserne, viser det sig uheldigt, at 
Aage Lauritsen uden videre slår Sophus 
Müllers og Jankuhns oplysninger sammen, 
skønt de ikke samstemmer. Lauritsen refere
rer, at gravens dybde var godt en meter, men 
ikke den samme i hele virkets længde, og at 
vanddybden i graven ikke har været over 
en meter. Jankuhn opererer som nævnt med 
en dybde på 1-1V2 m, medens Sophus Mül
ler angiver variationer fra 2 m til blot en 
svag sænkning. Sophus Müllers angivelser 
taler imod en kanal, der naturligvis må hol
de mindstedybden. Med hensyn til vand
dybden er det korrekt, at den ikke synes at 
have været over en meter, men her er det 

mere afgørende, hvad den mindst har været. 
Efter Sophus Müller kan vandet ikke have 
haft kanaldybde. Mærkeligt nok nævner 
Aage Lauritsen ikke, at Genrichs undersø
gelser i 1935 viste, at graven i øst havde en 
dybde på 0,75-1 m, i vest på 1,2-1,3 m, 
hvilken forskel ifølge Vilh. la Cour måske 
kan fortolkes således, at man østfra har vil
let kunne lede vand fra Spangebæk ind i 
graven. På den anden side afslører denne 
dybdeforskel en løsning, der kun gælder 
denne gravs vandforsyning og ikke hono
rerer et kanalafsnits krav på konstant dyb
de, endsige forklarer hvorfra de følgende ka
nalafsnit skal få de anselige vandmængder, 
der skal til.

Man kan vist ikke sige, at dimensionerne 
i Det korte Kovirkes grav med synderlig 
styrke går ind i kanalteoriens beviskæde. 
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Med des større interesse vender man sig der
for til næste kapitel i Aage Lauritsens under
søgelser, hvor han meget fornuftigt tager 
udgangspunkt i denne erkendelse: Hvis det 
virkelig er en rest af en gammel skibskanal, 
må det være muligt at påvise denne kanals 
forløb.

Meget hurtigt skifter Aage Lauritsens un
dersøgelse imidlertid karakter, idet han reg
ner med som givet, at kanalen har eksiste
ret, og han undersøger derefter, hvor den i 
så fald kan være gået, et morsomt tanke
eksperiment, hvor hans evner til at læse i 
landkort og landskab kommer til fuld ud
foldelse. Det eneste regulære holdepunkt er 
dog en grav i den tænkte kanals anden ende, 
ved Hollingsted.

Også tidligere forskere har sammenstillet 
Det korte Kovirkes fladbundede grav med 
lignende fænomener ved Hollingsted.

Forskeren C. C. Lorenzen, der undersøgte 
voldsystemet i tiden mellem de slesvigske 
krige, oplyser, at Hollingsted-gravene kal
des »Kohgraaf«. Sophus Müller lagde dem 
i samme skuffe som Det korte Kovirke og 
vurderede dem som afvandingskanaler. Der 
er dog den forskel i konstruktionen, at Hol- 
lingstedgraven i modsætning til Det korte 
Kovirke har haft vold på begge sider; Timm 
beskrev den som en dobbeltvold med mel
lemliggende grav, og Lorenzen taler om »et 
par grave med vold på begge sider«. Man er 
her nærmere ved kanalpræget end man er 
ved Det korte Kovirke, og vi savner en for
klaring på, hvorfor man skulle gøre sig den 
ulejlighed at lægge alt det opgravede på den 
ene side af graven, oven i købet fjernet fra 
denne ved en berme, hvis det kun er graven, 
der har betydning, og volden ikke har an
den funktion end at bortskaffe jorden.

Mellem Det korte Kovirke i øst og vold
graven i vest er der i luftlinie 13 km, og det 
er ikke lykkedes Lauritsen at identificere 
den brede, fladbundede gravform på stræk
ningen derimellem. Hvor hypotetisk affæren 
er, fremgår af, at Aage Lauritsen side 30 

nævner en helt anden mulighed for kanal
føringen, nemlig langs nordsiden af Hoved
volden til Danevirke sø og derfra langs sø
ens afløb til Slien, altså en passage næsten 
3 km nord for Det korte Kovirke, hvis di
mensioner var udgangspunkt og basis for 
kanalteorien. Når Aage Lauritsen så let for
lader grundlaget for sin teori, kan han ikke 
vente, at andre vil behandle det med større 
respekt.

Til slut nogle bemærkninger om kanal
teorien og forsvarssystemet. Aage Lauritsen 
er nået til den opfattelse, at kanalen er byg
get tidligere end nogen forsvarsvold, for
modentlig midt i 700-årene, altså et par 
menneskealdre før Godfred byggede sin for
svarsvold i 808, og i øvrigt før Hedeby var 
blevet by. Men en forsvarsvold ville antage
lig blive lagt, så kanaltransporten kom til 
at ligge bag ved forsvarslinien, hvilket vil 
sige, at kun Aage Lauritsens sekundære ka
nallinie vil kunne komme i betragtning, men 
dermed kommer han til at opgive Det korte 
Kovirke og alt, hvad han har bygget på det
te grundlag. Eventuelt ville kanalen blive 
benyttet som forsvarets voldgrav, men man 
kan ikke tænke sig en forsvarsvold bygget 
uden tanke på en forud eksisterende skibs
kanal mellem de samme endemål.

Men frejdigt lader Aage Lauritsen sin ka
nalskitsering skære tværs gennem forsvars
voldene, skønt det siger sig selv, at man 
ikke vil lægge en forsvarsvold, så den gan
ske unødvendigt bliver gennembrudt af en 
kanal. Aage Lauritsen finder det sandsyn
ligst, at kanalen har fulgt bybækken gennem 
Hedeby, oven i købet med et højdeskift mel
lem to kanalafsnit og det tilhørende slæbe
sted placeret lige i halvkredsvolden, hvilket 
dog i den grad strider imod alle forsvars
hensyn, at han selv studser derover side 56.

Hvis Aage Lauritsen i højere grad havde 
været indstillet på at følge sin kritiske sans 
og lade sig alarmere hver gang, han stud
ser, ville han næppe have fremsat kanal
teorien.
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Aage Lauritsens kanallinie ved Det korte Kovirke.

Volden og den glemte vej
SVAR TIL BJØRN SVENSSON FRA AAGE LAURITSEN

Redaktøren af Sønderjysk Månedsskrift har 
sendt mig et korrekturaftryk af foranstående 
indlæg med tilbud om svar i samme num
mer af månedsskriftet, et tilbud jeg gerne 
modtager.

Når man har fremsat nye synspunkter, er 
man ganske naturligt spændt på, om kon
struktionen vil vise sig holdbar, eller om 
man har overset svagheder i argumentatio

nen. Det er derfor værdifuldt, at andre vil 
gennemgå ens arbejde kritisk og analysere 
det for henholdsvis svage og solide elemen
ter.

De første seks afsnit i Svenssons indlæg er 
stort set en redegørelse for dele af min un
dersøgelse. Dog kommer Svensson ikke ind 
på undersøgelsens to første kapitler, om vol
denes linieføring og datering.
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I afsnittene 7 og 8 undrer Svensson sig 
over, at en skibskanal som den beskrevne har 
kunnet bestå uden at der findes en overleve
ring om den. Nøjagtig samme undren gav 
jeg udtryk for side 71 i afhandlingen, så på 
dette punkt er vi enige. Men at denne mang
lende overlevering skulle give anledning til 
at tvivle på kanalens eksistens, kan jeg ikke 
se. Der findes en fortræffelig parallel i de 
imponerende Trelleborge, om hvilke ingen 
som helst overlevering er til.

Handelens interesse i kanalen, som Svens
son omtaler i afsnit 9, må helt have beroet 
på de søfarende købmænds mål. Hvis de 
solgte eller købte deres varer i Hedeby, havde 
de naturligvis ingen interesse i en kanal. For 
dem derimod, som selv fragtede varerne hele 
vejen mellem pladser i Vesterhavet og plad
ser langs Østersøen og Den botniske Bugt, 
var det nødvendigt at få skibene med sig, og 
for dem var kanalen et stort gode. Noget helt 
andet er, om det overhovedet er hensynet til 
købmandsskibene, der har været bestemmen
de for kanalens bygning. Karl Martel brugte 
magt for at skaffe sig adgang til Vesterhavs- 
handelen, og samme middel har utvivlsomt 
været påkrævet fra dansk side for at kunne 
hævde danske interesser i Vesterhavet. Det 
forekommer derfor ingenlunde usandsynligt, 
at kanalen i sin oprindelse var et militært an
læg - ganske som den nuværende Kieler
kanal efter erobringen i 1864 blev bygget for 
at gøre det muligt for den tyske flåde at ope
rere i såvel Østersøen som Vesterhavet. At 
kanalen tillige er blevet af stor erhvervsmæs
sig betydning, er en anden sag.

Svensson finder (afsnit 11), at 7 meters 
kanalbredde ved vandoverfladen og 4 meters 
bundbredde er en klar overdimensionering i 
forhold til vikingetidens almindelige skibs
størrelse. Hertil er kun at sige, at kanalbred
den ikke bestemmes af den almindelige 
skibsstørrelse, men af størrelsen på det stør
ste fartøj, som skulle føres gennem kanalen. 
Dimensionerne kan efter min opfattelse ikke 
svække sandsynligheden for, at der er tale 

om en skibskanal. Jeg mener stadig, som jeg 
skrev side 18, at kanalens dimensioner er ud
tryk for, at den har været brugt til transport 
af skibe af betydelig størrelse.

Sophus Müller skrev om Det korte Ko
virkes grav, at »Terrænet er meget bølget og 
Graven paa sine Steder kun ganske svagt 
sænket, og naar andre Steder en Dybde af to 
Meter.« Studedrifterne havde i sin tid en 
liggeplads ved vejen her. Færdselen af alle 
disse dyr må sammen med den naturlige ero
sion have medført, at graven blev udjævnet 
mere eller mindre, nogle steder så meget, at 
den slet ikke kunne erkendes uden gravning. 
Müllers oplysning om den stedvis kun gan
ske svagt sænkede grav tør derfor næppe ta
ges som udtryk for, at netop sådan var gra
vens oprindelige dybde på disse steder (jvf. 
Svenssons 11. afsnit).

Den lette variation i bunddybden, der blev 
iagttaget i nærheden af Spangebækken, bør 
næppe heller give anledning til videregående 
konklusioner vedrørende kanalens eksistens, 
selv om man ikke umiddelbart kan forklare 
forholdet, og det samme gælder antagelig 
den forskellige jordplacering, der omtales 
sidst i afsnit 14.

Oplysningen i afsnit 15, at det ikke er lyk
kedes at identificere den brede, fladbundede 
gravform mellem Det korte Kovirke og Hol
lingsted mølle, er rigtig. Uanset hvor mange 
profiler, der skaffes, vil de mellemliggende 
stykker være ukendte, sådan som også 
strækningen mellem Det korte Kovirke og 
Halvkredsvolden er det. Det væsentlige er 
imidlertid, hvorfor den fladbundede grav
form ikke er påvist på disse strækninger. Det 
skyldes simpelthen, at der ikke er gjort for
søg på at påvise den, hvilket naturligvis på 
ingen måde er ensbetydende med, at den 
ikke har været der. Havde der derimod været 
gravet profilgrøfter på tværs af den formo
dede kanallinie uden at det var lykkedes at 
påvise nogen grav, eller var man kim stødt 
på en grav af en type, som var uegnet til ka
nal, for eksempel en smal grav med spids

316



Aage Lauritsen skriver: Hvor vejen vest om 
Store Reide når ned til engen, går denne ubety
delige grøft mod øst. Kreaturernes drikkeapparat 

suger vand fra den, men intet ved dens udseende 
røber, at den i en fjern fortid bred og dyb bar 
skibe tværs gennem landet.

bund, så havde der været grund til at nære 
alvorlige betænkeligheder overfor den for
modede kanallinie. Har kanalen eksisteret, er 
den blevet gennemskåret syd for Grundlos af 
den nye motorvej, i hvis sider det derfor 
skulle være muligt at se dens profil, men si
derne må glattes mere af, end de hidtil har 
været, for at vise noget. Den bedste kontrol 
på kanalteoriens holdbarhed er netop profil
grøfter, som jeg meget håber, det vil blive 
muligt at få gravet nogle stykker af, men 
profilgrøfter er de arkæologiske institutio
ners, ikke privatfolks sag.

Der kan være grund til at påpege dette, 
også fordi der i dagbladet Dannevirke-Hejm- 
dal fra 3. juni findes en anmeldelse af »Vol
den og den glemte vej« (undertegnet H.C.J.), 
i hvilken det siges, at »For at bevise en sådan 
hypotese kræves der grundig arkæologisk 
forskning, og denne forskning savner man i 
hans værk. -«. H.C.J. mener antagelig, at 
forfatteren ikke selv har gravet, hvilket er 
ganske rigtigt - dels fordi gravninger som 
nævnt må være institutionernes sag, dels 
fordi tiden ikke har tilladt det. Beretninger 
om de gennem mange år foretagne gravnin
ger udgør imidlertid en væsentlig del af 

grundlaget for afhandlingen, og det synes 
derfor misvisende at skrive, at grundlæggen
de arkæologisk forskning savnes i værket.

Vi vender tilbage til Bjørn Svenssons ind
læg. Omtalen af en mulig kanallinie langs 
Hovedvolden og gennem Danevirke sø bety
der ikke, som Svensson mener i afsnit 15, at 
forfatteren »forlader grundlaget for sin teo
ri«, men når der nu synes at være en mulig
hed for en kanallinie der, må det jo nævnes, 
uanset hvor godt eller dårligt det passer sam
men med det forud omtalte.

I de tre sidste afsnit fremdrager Svensson 
i det hele taget nogle forhold ved volde og 
kanallinier, som tydeligt nok forekommer 
ham at være i strid med sund fornuft. Det 
giver en udmærket anledning til at gøre op
mærksom på, at selv en så fortræffelig ting 
som sund fornuft skal bruges med omtanke. 
Når man arbejder med en undersøgelse som 
den, der er gjort rede for i »Volden og den 
glemte vej«, kommer man gang på gang ud 
for iagttagelser, der umiddelbart virker selv
modsigende eller passer dårligt sammen med, 
hvad man hidtil mener at have erkendt. Det 
er fristende at se bort fra sådanne iagttagel
ser for derved at få sin teori til at fremtræde 
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i en enklere og klarere form, men derved 
stikker man både sig selv og andre blår i 
øjnene. Ofte viser det sig, at der senere i un
dersøgelsen dukker nye oplysninger frem, 
som forklarer det, der før var uforståeligt. 
Som eksempel kan nævnes bolværkerne 
langs bækken gennem Hedeby, med en ind
byrdes afstand på kun godt to meter, hvor 
der skulle have været en 6 meter bred kanal. 
Gennem Ecksteins redegørelse henledtes op
mærksomheden pludselig på den helt uven
tede mulighed af endnu et bækløb indenfor 
Halvkredsvolden, hvortil kanalen kan tæn
kes at være forlagt efter bygningen af bol
værker langs begge sider af den hidtil kendte 
bybæk, en mulighed, som finder støtte i den 

såkaldte palisade. (Side 56-58).
Man bør derfor nok være varsom med 

uden videre at forkaste muligheder, der ikke 
umiddelbart synes at passe ind i helheds
opfattelsen.

Svensson skriver til slut, at hvis jeg havde 
været indstillet på at lade mig alarmere hver 
gang jeg studsede, havde jeg næppe fremsat 
kanalteorien. Det er sikkert rigtigt, men det, 
det drejer sig om, er jo netop, når man stud
ser, at undersøge, om der nu også er grund 
til alarm, eller om det er muligt at finde en 
naturlig forklaring på forholdet. Det synes 
der, som vist i det foregående, at være i et 
væsentligt antal af de tilfælde, hvor Svens
son har følt sig alarmeret.

Nordfriesland
AF HENNING JENSEN

Nej, kære læser, denne gang slipper De ikke, 
nu må De altså købe det sidst udkomne hæfte 
af tidsskriftet »Nordfriesland«. Dette nummer 
er så fyldt med kostelige indlæg på godt og 
ondt, at hvis man vil være et dannet menneske 
og forstå sin egen tid, må man have læst dette 
nummer, hvilket i øvrigt er dobbeltnummeret 
17 og 18.

Vi lader det irrelevante ligge og tager straks 
fat på nummerets hovedværk, Alfred Boysens 
beskrivelse på frisisk af det sidste interfrisiske 
landmandsmøde i Vestfrisland. De 17 deltagere 
fra Nordfrisland og de 21 fra Østfrisland har 
sammen med deres vestfrisiske værter blandt 
andet besøgt Dokkum og set Bonifatiuskirken. 
Bonifatius blev sammen med 52 ledsagere slået 
ihjel i Dokkum den 5. Juni 754. Han fældede 
frisernes hellige egetræ, og Alfred Boysen over
vejer, hvad ville der ske med ham selv, hvis han 
en dag sprængte domkirken i Køln i luften, for 
slet ikke at tale om Peterskirken i Rom? Fri

serne var i deres gode ret til at slå Bonifatius 
ihjel,----når man vil præke kristendom, skal
man ikke begynde med slående argumenter, det 
måtte jo både Valdemar Sejr erfare i 1219 og 
Kristeligt Folkeparti i 1971. Alfred Boysen gør 
ingen dyd ud af nødvendigheden, men antyder 
dog, at det kan være røvere østfra, af østfrisisk 
herkomst, der slog ham ihjel, men friserne som 
folkeslag må dog tage dette drab på sig. Alfred 
B. slutter beretningen med at anbefale den ge
mytlige dans efter stævnet som noget, der brin
ger folk nærmere sammen. Ja, ja, der må dog til 
læserens orientering også anføres de ulemper, 
dansen kan føre med sig.

Da undertegnede i 1968 deltog i landmænde
nes interfrisiske møde, blev jeg af et par vest
frisere opfordret til at danse med deres koner, 
for at de kunne hellige sig yngre festdeltagere, 
vistnok folkedansere, der havde optrådt tidligere 
på aftenen. Og med en kusine til den berømte 
verdensmester i skøjteløb, Schauke Deikstra, og 
en lige så danselysten nabokone nød jeg dan- 
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sens glæder i nogle timer. Klokken var 3,30, da 
jeg kom i seng. Kl. 6 skulle vi op og med toget 
hjem. Det frøs 20 grader. Soveværelser i Vest- 
frisland er ikke opvarmede. Da jeg skulle i tøjet, 
var mine lange underbukser stivfrosne, i den 
grad havde jeg svedt af den livlige dans. Og 
tænk Dem nu situationen, kære læser, De har 
sovet i to timer, De skal sidde i et uopvarmet 
tog med stivfrosne, lange underbukser, så vil De 
forstå, at den interfrisiske forståelse godt kan 
have lidt svære vilkår undertiden. Men det var 
strabadserne værd. Måske kan De komme med, 
når stævnet skal være her i Nordfrisland næste 
vinter?

I denne sommer har vi i fjernsyn og i aviser
ne været plaget med Siegfred Lentz's »Tysk
time«. Ih, hvor den knirkede af preussisk tanke
gang og irrelevant plattysk levemåde, hvorimod 
det ægte frisiske totalt manglede. For os dan
ske er sådant noget barnemad, jeg forlod fjern
synsstuen, da betjenten begyndte at opdrage sin 
søn på preussisk med prygl, min kone og min 
søn blev høfligt siddende. Nu prøver Manfred 
in der Beeck at få noget psykologisk ud af den
ne roman, men De kan da springe det over, 
kære læser, når De kommer til billedet af den 
cyklende politibetjent.

Irrelevant er også en fødselsdagslovprisning 
af digteren Paul Jessen som den, der dyrkede 
det plattyske sprog i det frisiske område. Det 
er lige så irrelevant, som når en friser må træk
ke i tysk militæruniform og drage til Rusland, 
skønt han aldrig har næret noget fjendskab til 
russere. Plattysk hører ikke hjemme i Nord
frisland, det hører hjemme længere sydpå, og 
de, der ikke har forstået det endnu, nytter det 
nok heller ikke at fortælle det til.

Irrelevant er tillige Laurits Thomsens fortæl
ling om at drive den onde ånd ud. Den har han 
skrevet på plattysk, og den knirker af plattysk 
humor, spring den over, læser, og besøg der
imod Laurits Thamsens sønnesøn i Nongsiel, så 
kan De for 10 DM spise Dem mæt i ål og fåre- 
ost, og det endda selv om fåreost nu koster 
17,20 DM i butikkerne, pr. kg naturligvis.

Dette nummer af Nordfrisland er i virkelig
heden et godt nummer, for det viser indirekte 
mange af de irrelevante ting, som friserne har 
måttet beskæftige sig med i de sidste 1000 år. 
For en friser er det kun relevant at beskæftige 
sig med digebygning, husdyrhold og at værne 
sin sproglige, kulturelle og politiske frihed.

Vi er glade for det indlæg, der har været på 
frisisk i dette nummer.

Sagt og skrevet
Højskolelærer Dieter Küssner (årsmødet juni 
1971) :

»Vi har ladet andre gøre arbejdet, har la
det os affodre i alle ender og kanter, og har 
selv ved at sidde som inaktive tilskuere efter
hånden tabt lysten og interessen for selv at 
være med, selv at præstere en indsats for 
fællesskabet. Også her har vi efterhånden 
udviklet os til både åndelige og materielle 
pensionister, der modtager de gratis glæder 
som en selvfølge ...«

*
Om løftet fra 1920 »I skal ikke blive glemt« : 

skriver Dansk Generalsekretariats blad Kon
takt i forbindelse med Dybbølmærket:

»I alle disse år siden da har vi hernede i 
rigt mål fået bevis for, at dette løfte er blevet 
holdt, og det er kun naturligt, at vi i dag, 
hvor der ikke længere kan være tale om et 
fattigt Sydslesvig, selv yder vort bidrag til 
løsning af de stadig mange opgaver, vi skal 
varetage inden for det danske arbejde syd for 
grænsen.«

Statstilskuddene til det danske mindretal i 
Sydslesvig vækker paradoksalt nok størst be- 
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kymring hos mindretallet selv og hos den 
Europæiske Folkegruppe-Union (FUEV), hvor 
sydslesvigerne er repræsenteret. En repræ
sentant for unge danske sydslesvigere, Poul 
Leckband, har formuleret spørgsmålet: skal 
mindretallet udvikles eller afvikles?

- I øjeblikket ser det ud til, at det afvikles, 
siger den danske generalsekretær for FUEV, 
cand. jur. Povl Skadegaard. De betydelige 
støtteordninger har tydeligvis pakket såvel 
det danske mindretal i Sydslesvig som det 
tyske mindretal i Nordslesvig ind i vat. Beg
ge dør langsomt ud.

- Det er i hvert fald en kendsgerning, at 
begge mindretal valg efter valg er skrumpet 
betydeligt ind. Samtidig modtager de fra 
»moderlandene« stor økonomisk støtte til ar
bejde på kulturelle og sociale felter. Men 
denne støtte løser ikke det nationale problem. 
Den avler kun ligegyldighed for sagen.

- Det er således ikke tyskerne eller tysk
heden, der er danskhedens største fjende, 
men ligegyldigheden, som Willy-August Lin
nemann, har sagt det.

- Jeg er personlig modstander af moder
landsstøtte til nationale mindretal, fortsætter 
Povl Skadegaard. Jeg kan illustrere det med 
forholdene i Sydtyrol og Katagonien i Spa
nien. De førstnævnte, der må forlade sig på 
egen kraft og således hver dag kæmpe for 
deres eksistens som selvstændig folkegruppe, 
hævder sig ved hvert parlaments-, regional- 
og provinsvalg. Og ikke nok med det: Trods 
udvandring af sydtyrolsk ungdom til Østrig 
og indvandring af italienere i Sydtyrol, bli
ver de tyske sydtyrolere talmæssigt stærkere.

Katalanerne er en folkegruppe på syv mil
lioner, der ikke engang er anerkendt i Ma
drid. Men vi ser det samme mønster her: 
gruppen bliver stærkere og stærkere og er 
absolut ikke druknet i det kastillianske folke- 
hav. (Se side 323, 18. juni).

*

- Et nationalt mindretal, der er sikret ved 
at få alt betalt af »moderlandet«, så det næ

sten er bedre stillet end borgerne i værtslan
det, står i fare for at blive passivt. Som vi ser 
det i Sydslesvig. »Vatindpakning« i materiel 
velfærd skaber ligegyldighed. De, der er sik
rede, kæmper ikke mere. De, der kæmper for 
livet, bliver stærkere. Ironisk nok kan man 
tænke sig danskheden i Sydslesvig styrket, 
ved at Danmark betalte noget mindre.

(Politiken) ¥

Flensborg Avis kommenterer (9/7) skole
inspektør Svend Johannsens afskedstale 24. 
6. 1971 (se Sønderjysk Månedsskrift, juli 
1971):

Talen rører ved noget meget væsentligt, 
og Svend Johannsen har taget en hel del pro
blemer op, som absolut trænger til at blive 
debatteret inden for vore rækker. Vi er der
for taknemlige for, at Svend Johannsen har 
sagt tingene så klart og så tydeligt. På ad
skillige punkter er vi ikke enige med ham, 
hvilket næppe kan overraske nogen. Men vi 
synes, det er godt, at sprogets betydning bli
ver fremhævet, og at vi allesammen har fået 
en opsang, fordi vi alt for ofte svigter i 
sproglig henseende og springer over, hvor 
gærdet er lavest.

Vi må imidlertid fastholde, at sproget og 
sindelaget ikke umiddelbart følges ad, hvad 
Svend Johannsen også véd. Allerede for 
mange år siden, ja for over 100 år siden, blev 
der skrevet hyldestdigte til det danske på 
tysk. Sådan har udviklingen nu engang væ
ret. Vort mål må være, at vi får dansk hjem- 
mesprog overalt der, hvor familiemedlem
merne kan tale dansk. Det kan vi være enige 
med Svend Johannsen i; men vi kan ikke 
følge ham, når han siger »hellere en skole 
med 10 dansktalende elever, end med 30 
tysktalende elever, hvoraf de 20 tysktalende, 
altså med vor velsignelse får lov til at sluge 
de 10 dansktalende, som det bliver betalt så 
dyrt for at redde.« Hvis det skulle have væ
ret udgangspunktet, så kunne vi slet ikke 
have startet med at udbygge vort skolevæsen 
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efter 1945. Vi må acceptere den kendsger
ning, at der stadig kan komme familier, der 
ikke har kendskab til det danske sprog, men 
ønsker at sende deres børn i dansk skole. Vi 
skal tage imod dem og prøve på at føre dem 
ind i det danske; men det vil tage sin tid. 
Ret har Svend Johannsen i, at vi sprogligt 
ikke må lade os sluge.

¥

Og dr. phil. Vilh. la Cour skriver i Flensborg 
Avis (16/7):

Enhver ved, at dagligtale og folkeligt sær
præg i tidens løb er blevet uadskillige tvil
linger. Det har de ikke altid været. Det er en 
simpel følge af nationalitetsbevidsthedens 
sejr over den tidligere statsbevidsthed. Der
for kan man ikke, som Fl. Av. gjorde det i 
sin leder den 9. ds. henvise til, at der »allere
de for mange år, ja for over 100 år siden 
blev skrevet hyldestdigte til det danske på 
tysk.« Det »Dania«, som dengang fyldte 
poeten med »Dänenstoltz« og »Liebe zu Dir 
mein Vaterland«, havde ikke det allerfjerne- 
ste med de følgende generationers opfattelse 
af begreber som danskhed og fædreland at 
gøre. Det var en ærlig og oprigtig statspatri
otisme, som havde sin ubetingede berettigel
se, inden den folkelige bevidstheds opvågnen 
sprængte rammerne. Det er denne tilbunds
gående vurderingsændring, som i vore dage 
gør en tysktalende danskhed i Sydslesvig og 
en dansktalende tyskhed i Nordslesvig lige 
anormale. Sproget er begge steder blevet den 
autoritative besegling af det nationale stand
punkt.

Konsekvensen af denne sprogets nøglestil
ling ville heller ikke volde uoverkommelige 
vanskeligheder, hvis der ikke i de allersene
ste år både nord og syd for grænsen var duk
ket et højst forvirrende begreb op: det euro
pæiske. Det fik den folkelige bevidsthed til 
at gå til vejrs som en svæveflyver. Var, sag
de man, al fortidens snak om »modersmålet« 
ikke bare en spærring for dagligtalens suve
ræne sprogvane? Naturligvis kunne nogle 

sydslesvigere have nytte af at kunne tysk 
og dansk nogenlunde lige godt. Det først
nævnte lærte de fleste allerede i kravlealde
ren, og det fik fri udblæsning i de danske 
skolers frikvarterer, senere tillige inden for 
de danske ungdomsorganisationer. Som fe
riebarn i Danmark er det også praktisk at 
kunne dansk til husbehov, og i Sydslesvig 
selv kan man være udsat for, at enkelte for
benede danske turister vil forlange at blive 
forstået og ekspederet på dansk. Det store 
flertal er dog heldigvis ikke så fordrings
fuldt. Det er tværtimod henrykt over at være 
kommet til »udlandet«, hvor man kan »ge- 
brække« sig på tysk og føle sig langt hin
sides det hjemlige a, æ eller jeg. Europæisk 
betragtet er dansk jo da kun en germansk 
dialekt - for øvrigt ligesom norsk og svensk, 
frisisk og flamsk, ja på sin vis engelsk. Tysk 
er »die Muttersprache«, familiens sande, 
sproglige udtryksform. Spørg kun den jæv
ne, dansksindede sydslesviger! Han kan for
tælle, at dansk må holdes kunstigt vedlige 
for at kunne overleve. Uden for en snæver 
kreds tales og synges, arbejdes og festes der 
alene blandt ungdommen på »die Mutter
sprache«.

Der er ingen afgørende overdrivelse i 
ovenstående. Det er kun sandheden, sat 
skarpt op og uden brug af »fagre ord«. Med 
dem ødsles der nu kun på tidens nyfødte 
kæledægge: det lille søde EF, det europæiske 
fællesmarked. Det behøver man ikke at gøre 
i Sydslesvig, for dernede er man allerede 
kommet i godteposen. Men heroppe? Tænker 
flertallet heroppe på andet end køb, salg og 
profit? Frygter det slet ikke blandt salgs
varerne også at måtte kaste sin egen folke
lige identitet på vægtskålen?

Nuvel, her skal ikke tages standpunkt for 
eller imod EF. Her skal det kun understreges, 
at den ny bejler - den europæiske - kan være 
lige så farlig, som den anden — den tyske - 
var det, og som han i dobbelt forstand er det 
i dag, da han kun optræder som smilende 
forlover for bejler nr. 3. Promiskuitet er end
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nu mindre agtværdigt end bigami. Af et hæ
derligt folk kræves samme grænser overholdt 
som af et hæderligt menneske. Dets våben er 
nøjagtigt det samme: selvrespekt, dette at 
gøre sig usårlig for alle lokke- og tvangs
midler, fastholdelse af sin åndelige og kultu
relle identitet og vilje til at bringe de ofre, 
som det forudsætter.

¥

Annonce 17. 7. 1971:
ÆLDRE EJENDOM (evt. én, der trænger til 
restaurering) ønskes til leje eller i forpagt
ning af tyskere fra Ruhrområdet. Skal an
vendes til sommerbeboelse, men behøver ik
ke ubetinget at ligge nær strand. Lejemål 
helst for en årrække. Skriftlig henvendelse 
til: Billet mrkt. 585 til Jydske Tidende, Ha
derslev.

¥

Læserbrev til Flensborg Avis (Bente Hille- 
brecht, 10/7).

Hvor har Svend Johannsen dog ret, hvad 
gør det, om vi skrumper ind til det halve? 
Hvad gør det, om elev-tallet bliver mindre? 
Når bare de, der bliver tilbage, virkeligt er 
danske og vedkender sig at være det i både 
godt og ondt.

Og så længe vi importerer børnehave
lærerinder fra Danmark, der direkte bebrej

der forældrene, at de taler dansk med deres 
børn og åbenlyst selv taler gebrokkent tysk 
med børnene, fordi de mener, at de stakkels 
unger vil få det frygtelig svært i den daglige 
hverdag, og dette kan ske uden påtale fra ar
bejdsgiveren, er vi temmelig langt ude. Alt 
det sludder med at man ikke kan gradbøje 
folks danskhed. Nej vel kan man ej, enten 
er man det eller ikke. Det går ikke at stå 
midt imellem, bare man dog ville indse det 
og handle derefter!

¥

Læserbrev til Flensborg Avis 20/7 (G. Ryge 
Petersen).

Vist er sprog og nationalitet forbundne 
kar, men forbindelserne kan være nok så 
indviklede. Og man kan i hvert fald ikke gå 
fra sprog til sindelag med nogen bevisføren- 
de myndighed. Man kan gå den modsatte 
vej. Men så er det bare med at finde ud af, 
hvad sindelag er for noget?

¥

På Amrom skal der opsættes 100 billed- 
tavler i Hauke Haienkogen med oplysninger 
om de fugle, der findes i kogen. Foreningen 
til fuglenes værn håber, at man kan få penge 
nok til at gennemføre noget lignende på hal- 
ligerne og øerne.

Grænselandsdagbog
VED FR. RUDBECK

SYD FOR GRÆNSEN

1. juni: På pinsestævnet besluttedes det at 
ændre navnet »Vælgerforeningens politiske 
ungdom«, VPU, til »Sydslesvigs politiske 
ungdom«, SPU, i konsekvens af, at Sydsles
vigsk Vælgerforening ikke optog ungdoms
organisationen ved sit landsmøde.

5. juni: I Risum indvies en ny frisisk-dansk 
skole. Skolen har 37 elever.

6. juni: Det danske mindretal holder årsmø
de. Der holdtes ialt fredag og lørdag 41 af
tenmøder med 5400 deltagere og om sønda
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gen 3 friluftsmøder i Flensborg, Slesvig og 
Tønning med ca. 12.000 deltagere.

8. juni: Bypræsident Arthur Thomsen med
deler følgende tidsplan for oprettelsen af uni
versitetet i Flensborg:
1972: oprettelse af en fagretning for klima- 
og kuldeteknik ved den tekniske højskole. 
1973-74: opførelse af institutter for fysik, 
kemi og biologi på universitetsområdet. 
1975-76: oprettelse af videnskabelige studi
er i maskinbyggeri og elektronik, matematik 
og naturvidenskab. Oprettelse af studium for 
gymnasielærere.
1977-80: total sammenkøring af samtlige 
uddannelser under en fælles universitets
administration.

10. juni: På Sydslesvigsk Erhvervsfonds ge
neralforsamling oplyses, at der i 1970 er 
ydet 49 lån til ialt 514.000 DM. Erhvervs
fondens samlede udlån beløber sig til 1,69 
million DM.

Slesvigsk Kreditforening har samtidig be
vilget 61 lån til ialt 467.000 DM. Den sam
lede udlånssum er nu oppe på 7,1 mill. DM.

11. juni: Flensborgs Industri- og Handels
kammer fejrer sit 100 års jubilæum. Han
delskammerets årsberetning viser områdets 
nære forbindelse til Skandinavien og især til 
Danmark, idet 3/4 af importvirksomhederne 
importerer fra Danmark, mens over halvde
len af eksportvirksomhederne har eksport til 
Danmark.

»Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig«s 
24 hjemmesygeplejersker har i det forløbne 
år haft 53.000 hjemmebesøg. Sundhedstjene
sten anerkendes nu som officiel velfærds
institution.

15. juni: I landdagen fastslår Berthold Bahn
sen, at »bindestregen i dette lands navn i 
årevis praktisk talt har markeret en udvik
lingsgrænse«. Han erklærede sig iøvrigt til
freds med ministerpræsidentens tilsagn om at 

udvide Program Nord til at omfatte hele 
Sydslesvig. På dette område, erklærede 
Bahnsen, har landsregeringen nu gjort Syd
slesvigsk Vælgerforenings krav til sit politi
ske program.

18. juni: Flensborg Avis retter en skarp kri
tik imod generalsekretær Povl Skadegårds 
udtalelser om, at et nationalt mindretal, der 
er sikret ved at få alt betalt af »moderlan
det«, så det næsten er bedre stillet end bor
gerne i værtslandet, står i fare for at blive 
passivt, fordi vatindpakning i materiel vel
færd skaber ligegyldighed.

22. juni: Generalkonsul, professor Troels 
Fink modtager under et festmøde i Kiels by
råd, byen Kiels kulturpris.

Som ny leder af de danske skoler i Rends
borg er udnævnt viceskoleinspektør Andr. 
Hansen.

26. juni: På Sydslesvigsk Forenings general
forsamling oplyses, at medlemstallet er 
22.091 mod 22.846 året før. 613 medlemmer 
er i årets løb afgået ved døden; i de sidste 5 
år har SSF mistet henved 4000 medlemmer 
ved dødsfald.

Alle tal for foreningens aktiviteter viser en 
mindre stigning i forhold til forrige år.

Man vil undersøge mulighederne for at 
skabe et Sydslesvigsk Samråd omfattende de 
danske hovedorganisationer, Sydslesvigsk 
Forening, Sydslesvigsk Vælgerforening, Syd
slesvigsk danske Ungdomsforeninger, Dansk 
Kirke i Sydslesvig, Dansk Sundhedstjeneste 
og Centralbiblioteket.

Som ny næstformand i Sydslesvigsk For
ening valgtes overlærer Ernst Vollertsen, 
Slesvig.

28. juni: I Harreslev råder man efter indviel
sen af yderligere en tysk børnehave over ialt 
335 børnehavepladser, og dermed er der i 
Harreslev børnehaveplads for alle børn i al
deren mellem 3 og 6 år.
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NORD FOR GRÆNSEN

8. juni: Sønderjyllands amtsråd nedsætter en 
uddannelseskommission, som skal kortlægge 
den nuværende videregående uddannelse i 
Sønderjylland og fremsætte forslag til en vi
dere udbygning. Både det danske mindretal i 
Sydslesvig og det tyske i Nordslesvig er re
præsenteret i kommissionen.

9. juni: I en prognose for befolkningsudvik
lingen i de næste 20 år regner landsplanud
valgets sekretariat med, at Sønderjyllands 
amt vil få en tilvækst på 6 pct. ialt. I Nord
borg, Sønderborg og Augustenborg kommu
ner bliver tilvæksten 28 pct., Vojens vil vok
se med 14 pct. og Åbenrå med 12 pct. I Ha
derslev må regnes med en befolkningstilba
gegang på 7 pct., og i Højer på 35 pct. Også 
Tønder, Løgumkloster og Tinglev må regne 
med en tilbagegang.

Sønderjyllands Erhvervsråd stiller sig dog 
skeptisk overfor disse tal, som ikke falder 
sammen med erhvervsrådets egne beregnin
ger.

13. juni: Med ministerpræsident dr. Stolten
berg som hovedtaler holder det tyske min
dretal sin 25. Knivsbjergfest efter krigen. - 
Fabrikant Math. Hansen, Haderslev, og gård
ejer Harro Marquardsen får overrakt det ty
ske forbundsfortjenstkors.

På lytter- og seermødet i Tønder blev kon-

RETTELSE:
Pastor emer. A. Andersen, Haderslev, sender 
følgende rettelse til førstelærer Martin Mad
sens artikel om åndeligt liv i Hviding sogn i 
Sønderjysk Månedsskrift for juni 1971, side 
215:

Side 222 står der: »Marius Olsen ... kom 
[til Hviding] vistnok i februar 1919. De ty
ske præster var rejst sydpå undtagen pastor 
Horstmann i Brøns«. Hertil er at bemærke, 
at med en enkelt undtagelse rejste de tyske 
præster først i 1920 eller 1921. (Jævnfør Kir- 

klusionen ønsket om en bedre dækning af 
grænselandet. Både det danske og det tyske 
mindretal får stillet i udsigt, at de bliver til
godeset ved en udvidelse af den regionale 
sendetid.

17. juni: På Sprogforeningens og Sønder- 
jydsk Skoleforenings årsmøde i Rinkenæs 
meddeles, at Folkehjems ombygning nu er 
økonomisk sikret. Man var enige om at op
retholde Sprogforeningen, da der endnu er 
væsentlige opgaver at løse især i Sydslesvig.

22. juni: Den mangeårige formand for den 
tyske skole- og sprogforening, gdr. Detlef 
Lassen, Hajstrup, er død 72 år gammel.

24. juni: Sønderjyllands Erhvervsråd gen
vælger fhv. borgmester J. J. Paulsen som for
mand. En repræsentant for det tyske mindre
tal får fremtidig sæde i rådet.

29. juni: Det sydjyske universitet i Esbjerg 
kan ventes etableret allerede i år. Esbjerg by
råd har stillet 1/2 mill. kr. til rådighed og vil 
bevilge ialt 3/4 mill. kr. i indeværende finans
år og ca. IV2 mill. kr. de næste 2 år. I løbet 
af kort tid ansættes en halv snes videnskabs- 
mænd, som får til opgave at begynde en 
samfundsvidenskabelig forskning blandt an
det med relation til den sydjyske landsdel.

En lidt udførligere liste er fremlagt på Lands
arkivet, Åbenrå, og Det danske Centralbibliotek, 
Flensborg.

kelig Håndbog). Pastor Horstmann var på 
det tidspunkt ikke sognepræst i Brøns, men 
fra 1917-20 i Skærbæk; han havde været 
sognepræst i Brøns 1913-17, og det er utæn
keligt, at han skulle have taget sig af embe
det Hviding i 1919. Dette embede var da le
digt, og jeg vil tro, at det er sognepræsten i 
Brøns, der har taget sig af det.

Sognepræsten i Brøns var 1917-21 K. A. 
Brossmann, og hvad der i afsnittet 'Læreren 
måtte stå skoleret' skrives om Horstmann, 
må snarere tillægges Brossmann (side 222f.).
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OUGAARDS
Boghandel

Vi har altid det bedste af den nye 
og den ældre litteratur 
på hylderne

Haderslev - tlf. 2 25 71

Grænselandets liv 
Grænselandets sang

møder De i

Syd- og Sønderjyllands store blad

Idrætshøjskolen I Sønderborg

Højskoie med lederuddannelse I 
gymnastik, boldspil, fri Idræt og 
svømning. 6 mdr. vinterskole for 
mænd/kvinder fra 3/10-28/3.
3 mdr. sommerskole for kvinder 
fra 3/5-28/7.

Tlf. (044) 2 18 48 Bent Brier.

Besøg 
landsdelens 

museer

BOGTRYK . OFFSET . BOGBIND

Th. Laursens Bogtrykkeri Afs
Jernbanegade 8, Tønder, tlf. 2 15 50

M. Schaumanns Klædefabrik A/S

Afd. for kemisk rensning TRYLIN

Haderslev

WINDFELD-HANSENS 
BOMULDSSPINDERIER A/S 

VEJLE

ANDELSBANKEN
Haderslev Aabenraa

Sønderjyllands 

Kreditforening

Haderslev

Sønderjydsk 
Tæppefabrik
A. R. Kjærby A-S
Højer

I LØGUMKLOSTER HØJSKOLE
I Kursus begynder sept., nov., febr. 

Korte sommerkursus.
I Tlf. 4 33 25

________________________________

I Læs

Dannevirke
Sønderjyllands ældste blad

Ladelund 
Landbrugs og Mælkeriskole

Brørup station

A/S Sønderjydsk Frøforsyning 

Frøavl & Frøhandel 
Aabenraa

OVE ARKIL A/S
CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR

HADERSLEV

Hejmdals
C BOGTRYKKERI

AABENRAA TLF. (046) 2 31 32

Spare- og Laanekassen 

for Hobro og Omegn
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H. P. Hanssensvej 9, Haderslev, 
tlf. (045) 2 17 37.
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Viceskoleinspektør W. Christiansen, 
Brorsonsvej 37, Tønder.
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Cand. polit. Inger Bjørn Svensson, 
H. P. Hanssensvej 9, Haderslev. 
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HADERSLEV BANK
AKTIESELSKAB

HOPTRUP HØJSKOLE - Hoptrup 
Vinterskole for unge mænd og kvinder 
3 ell. 5 mdr. fra november ell. januar. 
Sommerskole for unge mænd og kvin
der, 3 ell. 5 mdr. fra maj. Axel Nielsen

DANEBOD HØJSKOLE - ALS
3 mdr. sommer-, 5 mdr. vinterskole

Tlf. (044) 6 41 12
Gunner Rasmussen

HORSENS HAVN
• Mange moderne stykgodskraner
• 7,00 m vanddybde
• Havnen kan besejles dag og nat
• Store arealer ved kaj og jernbanespor 

ledige til udleje

TRY
HØJSKOLE

SØNDERBORG HANDELSSKOLE
Handelsgymnasium - Handelshøjskole

afdeling
Sdr. Landevej 30 - Tlf. (044) 2 55 25

Selskabs- og udflugtskørsel
Ruteautomobil-Aktieselskabet 

for Haderslev Amt og By

Haderslev, tlf. (045) 2 38 55

IH or sø Støbegods
Aktieselskabet

N. A. Christensen & Co.
Kongelig Hofleverandør 

NYKØBING MORS

TØNDER STATSSEMINARIUM
Grænselandsseminariet 

tilmelding for 1971/72 helst inden 
1. maj, senest 30. juni. 

Telf. (047) 2 12 30

BRØDRENE GRAM % • VOJENS


