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Vagttårne ved Slien
AF VILH. LA COUR

Var det Knud Lavard, der opførte de ældste 
ivarther, de kraftige stenvagttårne i Slien, 
som blev mønsteret for et halvthundrede lig
nende bygningsværker landet over? Hertu
gens grundige kendskab til sachsisk område, 
hvor tilsvarende forsvarsværker fandtes, be
kræfter formodningen, skriver dr. Vilh. la 
Cour, Birkerød, og dermed bekræftes endnu 
engang den nære sammenhæng mellem søn
derjysk og rigsdansk historie.

I en artikel her i tidsskriftet om den ældste 
Flensåborg - navngiver til byen Flensborg - 
blev de øvrige danske vagttårne (»warther«) 
fra det 12. årh. løseligt strejfet (1970, s. 74). 

Vi så, at denne type hovedsageligt var be
nyttet ved vore Østersøkyster, fordi det var 
her, landets fred truedes stærkest, når ven
diske pirater søgte at gøre landgang og 
plyndre bygderne. Faren blev overhængende 
i 1. halvdel af det 12. årh., og den var end
nu ikke ophørt, da Valdemarerne begyndte 
den åbne kamp med venderne, vendte spy
det og hjemsøgte vore plageånder i deres 
egen hjemstavn, hvoraf en part omsider 
blev underlagt os. Det er en lille del af for
spillet til denne udvikling, der markeres af 
wartherne ved Slien.

Ude i selve mundingen opførtes et kraf
tigt vagttårn, af hvis rester intet mere er 

Udsigt over den indre Slibredning set fra nord småhøjninger, som aldrig er blevet arkæologisk 
(Slesvig). Jurisborg lå vestligst på øen (t.h.), undersøgt.
men stedet anes i vore dage kun ved enkelte
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synligt, men som endnu kunne ses i begyn
delsen af forrige århundrede og da af den 
stedlige befolkning kaldtes Oldeborg, dvs. 
Gamleborg, fordi ingen længere anede, fra 
hvilken tid anlægget stammede. Resterne 
renskylledes for sand under en stor storm
flod i 1835, og da så man, at tårnet havde 
været cirkulært og bygget af kamp, lagt i 
mørtel. En grundplan eller fuldt pålidelig 
beretning foreligger desværre ikke, man 
ved kun, at der i 1802 havde stået murre
ster tilbage i henved halvanden meters høj
de. Tårnets diameter anslog man i 1835 
skønsmæssigt til ca. 23 m, hvilket meget 
vel kan have været rigtigt, og dets plads 
var umiddelbart syd for den gamle hoved
sejlrende ind til Slien. Nord for den lå en ø, 
som i Valdemars Jordebog kaldes med det 
nedertyske navn Gath (dvs. »gabet«) ind til 
Sliløbet.

Et lille navnløst voldsted
Et nordligt indløb til den lange fjord spil
lede ikke samme rolle, men er dog måske 
allerede da blevet bevogtet fra et andet, be
tydeligt enklere anlæg, velsagtens kun et 
tømmertårn. Kysten her tilhørte ligesom 
Gath kongelevet Gelting, og i nærheden af 
den senere hovedgård Bukhavn, som udskil
tes af Gelting, finder man et ganske lille, 
navnløst voldsted, der intet - som alminde
ligt antaget - har med den senmiddelalder
lige gård at gøre. Det er en ubetydelig, cir
kulær banke, ca. 15,5 m i tværmål og omgi
vet af en vandfyldt, i vore dage ca. 6,5-10 
m bred grav. Desværre foreligger der kun 
et moderne, højst utilfredsstillende kroki af 
anlægget, så man er henvist til personlige 
iagttagelser og skønsvise målinger. Så vidt 
vides er der aldrig foretaget nogen gravning 
på stedet og heller ikke gjort løsfund på el
ler ved det. Der kan dog ikke herske ringe
ste tvivl om, at vi her står over for et pri
mitivt warth, helt svarende til, hvad vi fin
der mangfoldige andre steder ved vore ky
ster. Den nordlige »omvej« ind i Slien har 

været spærret ligesom den sydlige »hoved
vej« ved Gath.

Følger vi nu Sliens lange løb til Slesvig, 
får vi kig på adskillige andre spærringer; 
men vi holder os udelukkende til warth- 
problemet og passerer dem derfor uden nær
mere omtale. Det næste warth træffer vi 
nemlig først umiddelbart uden for Slesvigs 
havn.

På den lille Mågeø har den såkaldte Juris- 
borg ligget, tidligst - men uden navns næv
nelse - omtalt af Sakse, hvor han fortæller 
om begivenhederne i landet efter Knud La
vards mord i 1131. Han taler da om et er- 
gastulum (fangetårn) »in ostia Sleswicen- 
sis«, og da ostia betyder »munding«, har 
man tænkt sig, at tårnet var Oldeborg i Sli- 
mundingen. Det er dog en misforståelse. 
Udtrykket »in ostia Sleswicensis« betyder 
slet og ret »ved adgangen til Slesvig«, og 
dér ligger altså dette ergastulum, som Sakse 
i anden forbindelse kalder »castrum Sleswi- 
cense«, helt svarende til, at hans samtidige, 
Svend Aggesøn, om sin farfader Christiern 
fortæller, at kong Niels lod ham fangen føre 
»ad castrum quod Slesuig uillam specula- 
tur« (Cod. AM 33) eller - i det tabte forlæg 
til Stephani tryk fra 1642 - »ad castrum 
prope Slesuicum«. Yderligere hører vi af 
Roskildekrøniken (ca. 1140), at Erik (Ermi
ne) et år før Harald Kesjas død (1135) lod 
dennes sønner Bjørn og Erik Diakon drukne 
»ad castellum, quod est ante portum Sles- 
wich«, altså: »ud for Slesvigs havn«. Der 
kan slet ingen tvivl herske om, at dette 
»ergastulum«, »castrum«, »castellum« er 
identisk med - eller har udgjort begyndelsen 
til - det anlæg på Mågeøen, som ca. 1200 
kaldes Jurisborg, således i tre kongebreve 
fra 1215-16.

Jurisborg
Navnet er i sig selv ejendommeligt nok. For
leddet er nemlig direkte lånt fra det mid- 
delnedertyske mandsnavn Juries, en kæle
form for martyrhelgenen Georgius' navn.
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Det er ikke det eneste lille træk, som leder 
tanken naturligt hen på Knud Lavard. Det 
samme gør den ældre slesvigske stadsret 
(fra ca. 1200), der i høj grad hviler på ved
tagelser fra hertug Knuds tid. Man ser af 
den, at indgående skibe skal erlægge told 
ved Slisminde (åbenbart ved Oldeborg), 
medens udgående må betale den »in castel- 
lo« ved Slesvig selv, altså på Jurisborg, og 
de kan ikke passere Rævall (dvs. spærringen 
mellem Paløre og Steks vig) eller overskride 
Slibredningens midterlinie uden først at væ
ret retteligt udklarerede. Også disse toldbe
stemmelser hørte med til de fremmede sæd
vaner, som hertug Knud anklagedes for, og 
som han havde ført med sig fra ungdoms
årene i Sachsland.

Kongsgården lå i 
Slesvig
Ethvert spor af Jurisborg er for længst for
svundet; men at den foruden at tjene som 
Slesvigs warth, fangetårn og »toldstation« 
tillige skulle have fungeret som boligtårn 
for Knud selv og hans nærmeste efterføl
gere, har ikke det mindste på sig. De tidlig
ste hertugers bolig har været kongsgården i 
Slesvig, og til den må afgjort de fleste af de 
begivenheder henlægges, som man tanke
løst har villet placere ude på Jurisborg, uklar 
over, at udtrykket »borg« på gammeldansk 
benyttedes både om et isoleret liggende tårn 
og om en fuldt udbygget borg. Den side af 
problemet kan vi dog udelade her. Først ved 
midten af det 13. årh. føltes byens kongs
gård så utidssvarende, at den daværende 
hertug ved et mageskifte med Slesvigbispen 
skaffede sig byggeplads vest for byen, hvor 
han lod Gottorp opføre i årene efter 1268 
(se Sønderjysk Månedsskrift 1970, s. 130). 
Da var Jurisborg for længst gået på »af
tægt«, og dens gamle funktioner varetoges 
nu andre steder ved byen. I et brev fra 1291 
omtales den som »castrum antiquum« - 
derpå tier alle relevante kilder om den, og 
man har kun senere tiders værdiløse speku

lationer at holde sig til - hvad man skal 
være yderst forsigtig med!

Tilbage står imidlertid et meget betyd
ningsfuldt spørgsmål: Er det rigtigt, at det 
har været Knud Lavard, som lod de to war- 
ther i Slien - tårnet ved mundingen og tår
net ved byen - anlægge, og hvorfra fik han 
i så fald ideen? Det er givet, at de hører 
vort riges allerældste gruppe af warther til 
- kun to andre er på det nærmeste jævn
gamle med dem: det oprindeligt isoleret lig
gende vagttårn, der blev til den nordøs tsjæl
landske Søborg - warthet utvivlsomt byg
get af Knud Lavards halvbroder Erik (Emu- 
ne), til hvem han havde overdraget »prae- 
fectura insularum«, dvs. ombudet som øer
nes præfekt - og tårnet i Bastrup, som lå 
nær det sted, hvor de store færdselsveje fra 
Øresunds hals og den nordøs tsjællandske 
kyst mødtes i en vejgaffel ved herredsbyen 
Lynge og over en bred, naturlig sænkning 
med spærrende søer og sumpe mellem Øre
sund og Roskilde Fjord førtes omtrent di
rekte forbi warthet til hele øens midtpunkt: 
konge- og bispestaden Roskilde. Til Bastrup 
skrev en Ebbe sig i 1130, og det kan næppe 
være nogen anden end Skjalm Hvides søn 
Ebbe, Knud Lavards fostbroder. Det var som 
sagt Knud, der gjorde Erik til øernes præ
fekt, og vi har vidnesbyrd om, at der ligele
des fandtes nær kontakt mellem Erik og Eb
be.

Forbilledet for wartherne
Således tegner de allertidligste danske borg
anlæg sig for os som kraftige, stenbyg
gede warther, to på Sjælland og to i Sønder
jylland, alle fire på det nærmeste lige gamle 
og sikkert med Knud - »dux tocius Daciae« 
iflg. Helmold (ca. 1190) - som inspirator. 
Spørgsmålet bliver derfor, hvor Knud kan 
have hentet forbilledet for disse warther, al 
senere dansk borgbygnings enkle, men kraf
tige førstegrøde? Vi må søge hans inspira
tion inden for den del af udlandet, som lå 
hans hjemstavn nærmest, og som han hav
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de haft kendskab til lige fra ungdomsårene. 
Finder vi lignende warther på sachsisk om
råde?

Ja, afgjort! Typen er for så vidt ældgam
mel, og dens »stamtræ« er vidtspændende; 
men lad os holde os til den gren, hvortil 
vore ovennævnte warther hører.

Hvor færdselsveje fra barbarrigerne kryd
sede det romerske riges grænser, hvor flod
overgange og betydningsfulde bjergpas gav 
mulighed for indtrængen i de romerske pro
vinser, eller hvor romerske havne ude ved 
kysterne trængte til vågent vagthold, havde 
romerne anlagt speculæ, turres eller burgi, 
alle tre betegnelser, der indlåntes i german
ske dialekter og herfra vandrede videre til 
de nordiske tungemål, det førstnævnte i 
verbalformen speculare, der på middelne- 
dertysk blev til speien og hos os til spejde. 
Selve de romerske vagttårne blev prototyper 
for lignende anlæg i Vest- og Nordeuropa, 
hvor nydannede rigers grænser, kyster eller 
hovedfærdselsårer krævede bevogtning, og 
det var ikke private anlæg, der var tale om, 
det var byer eller landsherrer, som på denne 
måde sikrede adgangene til deres territorier. 
Hvor vagthold etableredes, benyttede man 
på nedertysk ordet warde, og rimeligvis som 
et lån herfra fik vi på middeldansk udtryk
ket warth (dialektalt også worth) med tilsva
rende betydning. Til det tyske Wartburg 
svarede det danske Vordborg (nær Strib), 
eller forleddet fik verbalt præg som i Vor
dingborg. Overalt var det oprindeligt isole
ret liggende tårne, der senere udbyggedes til 
virkelige borge.

Knud Lavards hovedopgave
Der kan ingen tvivl herske om, at Knud 
Lavard i sine ungdomsår, da han opholdt 
sig hos den sachsiske hertug Lothar af Sup- 
plinsburg, har lært tyske warther og deres 
funktion at kende. Da han siden af kong 
Niels fik overdraget Slesvig og - selvrådigt 
(?) — udvidede sit ombud til »tocius Daciae« 
(se overfor) er han gået i gang med at løse 

sin hovedopgave : at afværge de stadige ven
derangreb ved anlæg af danske warther som 
tårnene ved Slien. Måske er det også ham, 
der har givet stødet til enkelte anlæg af langt 
enklere karakter, f. eks. warthet ved Buk
havn (se s. 42).

En speget udvikling
Umiddelbart syd for os lå det sachsiske 
Nordelbingien, strækkende sig op til Ejde- 
ren, der i 811 anerkendtes som grænsen 
mellem dansk og sachsisk (frankisk) områ
de. I 1. halvdel af det 10. årh. blev vort syd
lige grænsestrøg formelt til en tysk »mark« 
og hele riget i 974 underlagt den tysk-ro
merske kejser, hvorpå den unge kong Svend 
(Tveskæg) i 983 jog tyskerne ud af riget. 
Under hans søn, Knud den Store, hvem og
så Norge og Bretland var underlagt, sikre
des Ejdergrænsen retligt ved overenskom
ster mellem ham og kong Konrad II, fra 
1027 tysk-romersk kejser. Samtidigt skaffe
des en kirkepolitisk spænding mellem Knud 
og ærkebispestolen i Hamburg-Bremen ud 
af verden. Vikingetidens uro ved grænsen 
ændredes til et fredeligt samspil.

Anderledes stillede sagen sig ved Nor- 
delbingiens grænse mod slaverne i øst, den 
såkaldte »limes Saxoniae«, der strakte sig 
fra Kiel fjord til et punkt ved Elben ca. 40 
km øst for Hamburg. Også denne grænse
linie var en følge af karolingerrigets ekspan
sionspolitik, og sachserne vedblev stadigt at 
fastholde kravet om et overherredømme 
over den slaviske »mark« hinsides »limes«, 
hvor store kirkepolitiske interesser stod på 
spil. Det indbyrdes sachsisk-slaviske for
hold medførte derfor gentagne stridigheder, 
kun afbrudt af enkelte fredelige perioder. 
Ikke mindst var Hamburg et alvorligt 
brændpunkt inden for farezonen. Dette er i 
meget store træk hovedlinien i en særdeles 
speget udvikling på begge sider af »limes«.

En alvorlig spænding herskede således 
her i 1. halvdel af det 11. årh. med hyppige 
slaviske angreb på sachsisk område, ikke
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Bastruptårnet. Kun indersiden af tårnmuren i 
nederste stokværk er bevaret, af dens yderside 
er kun et par skiftegange tilbage. I slutningen 
af forrige århundrede har man et enkelt sted

(t.v.) forsøgt en rekonstruktion. Adgangen til 
tårnet har været i 2. stokværk. Den dybtliggen
de Bastrup Sø skimtes nederst i højre hjørne.

mindst på egnen omkring Hamburg. Ingen 
kunne vide, hvor langt mod nord disse tog
ter ville strække sig. Fra det slaviske Va- 
grien kunne f. eks. Ejdergrænsen let tænkes 
overskredet og angrebet ført videre nordpå. 
En sådan fare fik dog først betydning, da 
kong Knuds mægtige personlighed ikke læn
gere eksisterede. Kort efter hans død 1035 
sprængtes hans Nordsøimperium. Da ville 
ikke længere de positioner kunne holdes, 
som vi i lange tider havde siddet inde med 
på den vendiske kyst, og en dansk-sachsisk 
tilnærmelse ville få en yderligere begrundel

se. I den hjemlige uro efter kong Knuds død 
var Olav den Helliges søn, Magnus den Go
de, blevet kåret af danske stormænd til ri
gets konge, og på ham hvilede nu opgaven 
at bremse den voksende venderfare. Han 
mødtes i 1042 i Slesvig med hertug Bern
hard af Sachsen og ærkebiskop Bezelin Ale- 
brand af Hamburg-Bremen - for øvrigt på 
flere punkter to rivaler - og der aftaltes et 
fælles dansk-sachsisk forsvar mod vender
faren. Det stod sin prøve året efter, da ven
derne trængte op i Sønderjylland og led det 
afgørende nederlag på Lyrskov Hede, hvor 
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Magnus støttedes af sachsiske hjælpetrop
per.

Samvirket fik også andre følger. Til sik
ring af Hamburg havde hertugen anlagt Al- 
sterburg tæt uden for byen, omtrent ved det 
nuværende Rådhustorv. Anlægget selv ken
der vi for øvrigt intet til. Det dateres gerne 
til 1035. Omtrent samtidigt, siges der, havde 
ærkebispen ladet et kraftigt tårn opmure 
tæt nord for byens gamle (ærke)biskoppe
lige byområde, hvor både Mariekirken og 
det biskoppelige palatium havde sin plads, 
skærmet af en vold, der var anlagt allerede 
i karolingisk tid, men næppe længere syn
derligt meget værd. Tårnet havde ligget om
trent ved det nuværende Speerort og ganske 
nær den »Heidenwall«, som i øst begrænse
de den østlige bydel. Det havde da ikke ale
ne tjent som et warth, men i nødsfald også 
som et tilflugtssted for ærkebispen selv, 
hvis han opholdt sig i Hamburg på et tids
punkt, da slaverne angreb byen.

Bezelin Alebrands tårn?
Ved oprydningsarbejderne i de under 2. 
verdenskrig bombeødelagte strøg stødte man 
i efteråret 1962 på endnu eksisterende rester 
af tårnet. Det viste sig at have været cirku
lært, opmuret af kampesten og i vest for
bundet med et samtidigt muret brøndanlæg. 
Fundamentet havde en ydre diameter på ca. 
19, en indre på ca. 11 m, altså en funde
ringstykkelse på ikke mindre end ca. 4 m, 
hvilket næppe siger andet om selve murens 
tykkelse, end at denne må have været me
get stor. Takket være fund af lerkarskår 
kunne tårnet dateres til det 11. årh., og man 
gættede da på den meget virksomme ærke
biskop Bezelin Alebrand (1135-43) som dets 
bygherre. Det må dog indrømmes, at date
ringsmaterialet var ret omtvisteligt; men at 
komme ind på den vel håndfaste lerkardate
ring i tysk arkæologi vil her føre alt for 
vidt. Det eneste sikre turde være, at skå
rene er fra det 11. årh. og at risikoforhol
dene på det tidspunkt flere gange var så 

store i Hamborg, at de naturligt kan for
klare det mærkelige, isoleret liggende, 
utvivlsomt ærkebiskoppelige tårn. Man har 
henvist til Adam af Bremens bemærkninger 
om ærkebiskop Bezelin Alebrands byggerier 
(Adam II, 69 og III, 3) ; men ingen af disse 
steder nævnes noget, der med rette kan tol
kes som en opførelse af netop dette tårn.

Inden for det 11. årh. faldt perioder med 
ro og fred, andre med hæftigt blussende 
strid. Det sidste var således tilfældet bl. a. 
i 1066 og 1072. Og både under krig og fred 
blussede rivaliseringen mellem stedets kirke
lige og verdslige myndighed stadigt op. Da 
ærkebiskop Adalbert i 1061 lod et befæstet 
kloster opføre på Süllberg ved Blankenese, 
opgav hertug Ordulf (1059-72) den gamle 
Alsterburg og lod i dens sted en »ny borg« 
anlægge på Nikolaikirkens plads. Stedet 
mindes endnu ved gadenavnet »Neue Burg«, 
men alle synlige spor af borgen er slettede. 
De kom dog for en dag under gravninger i 
1953-54 og vidnede da om et mægtigt ring
voldsanlæg, hvis vold ved foden havde haft 
en bredde på 15-17 m. Åbenbart havde an
lægget ikke alene været den lokale greves re
sidens, men også tjent som en stærkt for
skanset mandskabslejr. Og en sådan var for
nøden, for man var vedblivende udsat for 
slaviske angreb. Vi hører f. eks. om et så
dant i 1110.

50 warther på
100 år
Længere ned i tiden behøver vi ikke at 
gå, for da lå dansk område nord for Ejde- 
ren også under den vendiske trussel. Der 
var dog ikke tale om landværts angreb som 
i 1043, men om plyndrende søpirater, der 
gjorde landgang og hærgede, hvor der var 
bytte at vente, og det gjaldt ikke kun på 
sønderjysk område, men inden for alt, som 
vendte ud mod Østersøen, ja - mere spredt 
- langt nordligere. Så tidligt som i 1135 
plyndrede venderne Kongshelle på grænsen 
mellem Danmark, Norge og Sverige.
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Hamburgtårnet. De il962 frem- 
gravede funderingsrester set fra 
nordøst. - Brønd-udbygningen 
(t.h.) ligger altså i vest.

Det er under disse farefulde forhold, Knud 
Lavard ca. 1115 træder frem som »dux to- 
cius Daciae« (Helmold), »dux Danorum« 
(Lundeårbogen), »dux in Dacia« (Rydårbo- 
gen). Det er kysterne, han i første række vil 
skaffe fred. Over land fører kun én vej her
op, og den er spærret - hvis den holdes un
der fornøden kontrol! Dog - til søs kan den 
omgås. Og Slien er et af både handelsfolk 
og andre velkendt farvand. Det er derfor 
den, hvis lange, smalle løb nu må kunne 
overvåges, og af den grund bygger Knud 
ved dens munding tårnet Oldeborg på øen 
Gath og ud for Slesvigs havn Jurisborg på 
Mågeøen. Derved slår han to fluer med ét 
smæk: begge anlæg tjener handelspolitiske 
forhold, når skikkelige folk vil ind eller ud 
af fjorden, og militærpolitiske, hvis det er 
pirater, der vil trænge sig ind. Det er ung
domsårenes lære, han nyttiggør sig - læren 
i »multis diebus sive annis« (Helmold), som 
han havde modtaget af Lothar af Supplin- 
burg, der efter den sidste Billungs død i 
1106 var blevet hertug af Sachsen. Vi ved 
ikke hvornår, hvorlænge og hvor, Knud op

holdt sig hos Lothar; men det er givet, at 
han den gang ofte må have været sammen 
med hertugen i Hamburg og dér har beun
dret det vældige, enligt liggende stentårn 
lige uden for byen. Man kan vanskeligt fo
restille sig noget nærmere liggende forbil
lede for de warthanlæg, Knud som »dux« 
lod opføre i Slien, svarende til hans halv
broder Eriks og hans fostbroder Ebbes om
trent samtidigt byggede warthtårne ovre på 
Sjælland.

Vejen har været lang for os at gå. Den 
ville have været endnu meget længere, hvis 
vi havde medtaget samtlige - befæstede og 
ubefæstede - danske warther, i alt ca. 50, 
som formodentlig skød frem i løbet af det 
12. årh. Selv om det kun har været en lille 
brøkdel af dem, der hører Knuds egne, rela
tivt få år til, har det næppe været ordskval
der, da han ved et opgør med kong Niels 
vendte sig mod tingalmuen og udbrød: »I 
daner! Pløj I kun kysten, så meget I lyster. 
I må selv tage jer i vare for vind og strøm, 
men for piraterne skal jeg nok sørge for at 
skaffe jer fred!«
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Sønderjyllands
Radikale Venstre 1920-70
AF CLAUDI WESTH

Den 7. november 1970 holdt civilingeniør 
Th. Claudi Westh, tidl. Statens Jordlovsud
valg, Tønder, en tale ved Det Radikale 
Venstres jubilæumsfest på Folkehjem i 
Åbenrå. Talen gengives her efter manuskrip
tet, dog med udeladelse af enkelte afsnit.

Det radikale venstre stillede ikke op ved 
det første valg i Sønderjylland i september 
1920.

Partiet havde ikke - således som venstre 
og konservative - så gode kontakter i Nord
slesvig, at der straks kunne findes folk, der 
kunne lede et radikalt parti, og det var må
ske forståeligt, at partiet ikke — således som 
socialdemokratiet med I. P. Nielsen - hav
de mod til at forsøge at opstille en af parti
ets førende mænd fra det gamle land.

Det var jo så kort efter Påskekrisen 
1920, hvor ministeriet Zahle blev afsat og 
så kort efter den bitre strid mellem Flens
borg - danskerne og Åbenrå - danskerne; 
og selv om det var H. P. Hanssens og Nis 
Nissens grænsepolitik, som radikale venstre 
gik ind for, så var partiet alligevel lagt så 
voldsomt for had i den danske befolkning 
som det unationale parti, ja, det tyskven
lige parti, at det var en næsten håbløs op
gave at gå ind for radikal politik i Sønder
jylland i 1920.

Ingeborg Refslund Thomsen
Denne indstilling over for radikale ven
stre i relation til grænselandet holdt sig i 
mange år, idet de folk, som var kendt som 
hørende til partiet, ikke blev betragtet som 
hørende til »det gode selskab« i Sønderjyl
land.

Det var Ingeborg Refslund Thomsens for
tjeneste, at hun lagde navn til ved at lade 
sig opstille som radikal folketingskandidat 
i 1939 og ved at blive indvalgt i landstinget 
som radikal i 1947 - og det hjalp på par
tiets anseelse.

Et lille partis ørkenvandring 
Naturligvis var der undtagelser fra denne 
regel, men det var alligevel påfaldende, 
at mange betydende folk i førende kredse 
i Sønderjylland så åbenbart var indstillet 
på linie med radikale venstre, men ikke øn
skede at markere deres standpunkt ved at 
indmelde sig i radikale venstre.

Heldigvis opstillede »Sønderjydsk Arbej
derforening« i 1920 i »tilslutning til radi
kale venstre« og opnåede over 6.000 stem
mer og dermed et tillægsmandat som tilfaldt 
sønderjyden Lageri fra Haderslev. Straks 
efter valget indmeldte han sig i den radi
kale folketingsgruppe. Kort efter, 14. no
vember 1920, blev foreningen ved et møde 
i Tinglev ophævet, og ved samme møde stif
tedes »Den radikale Vens treforening for 
Sønderjylland«. - Det er altså den egentlige 
fødselsdag.

Arbejderforeningen var stiftet i 1911 som 
et dansk modtræk mod det fremtrængende 
tyske socialdemokrati, og medlemsskaren 
var husmænd, landarbejdere og småhånd- 
værkere, altså småkårsfolk, der slog sig 
sammen for at kæmpe for deres sociale in
teresser.

Denne forening blev faktisk det eneste 
ståsted for radikale venstre i Sønderjylland 
i tiden lige efter 1920, og selv om arbejder
ne efterhånden faldt fra og gik til social-
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H. P. Hanssen.

demokratiet, så var denne forenings hus- 
mænd og småhåndværkere langt frem i ti
den rygraden i det lille radikale venstrepar
ti, og det var i mange tilfælde denne for
enings folk, der efterhånden skabte hus
mandsforeningerne.

Nok var der en del unge gårdmænd, der 
før 1920 havde været på radikalt prægede 
danske højskoler, men dem mærkede man i 
de første år kun lidt til i de radikale orga
nisationer, det var jo venstre, der så helt 
dominerede. Måske bør dog nævnes gård
ejer I. H. Schmidt, Vojensgård, og gårdejer 
Hans Fink fra Ejsbøl, som et par af 
dem, der var med til at stive radikale ven
stre af.

Som nævnt blev Lageri partiets folke
tingsmand i 1920, men måtte allerede i 
1924 vige pladsen for Nis Nissen, Viby. 
Man troede, at man hermed havde fået et 
virkeligt navn, der kunne give partiet et an
sigt og give stemmer, men han faldt alle
rede i 1926. Og så begyndte for partiet den 

lange ørkenvandring uden repræsentation i 
folketinget, der varede helt til 1953, da In
geborg Thomsen blev valgt. Det pyntede 
dog noget på det, at faktor Lausten, Ha
derslev, sad i landstinget 1927-36 og Inge
borg Thomsen fra 1947-1953.

Konkurrence
Ved valgene mellem 1926 og 1939 sam
lede partiet mellem 3- og 4.000 stemmer 
altså uden at få repræsentation. Det var 
lidt bittert i denne periode at være vidne til 
retsforbundets indhug i de radikale vælgere, 
navnlig i Rødding-kredsen, hvor Hans Han
sen, Rørby, blev valgt på et tillægsmandat i 
1929 med kun 1.850 stemmer, og han sad 
i folketinget til 1939, skønt han maksimalt 
kun nåede op på 2.775 stemmer i Sønder
jylland.

Alligevel sympati for Retsforbundet 
Mens jeg er ved retsforbundet, så var der 
faktisk blandt sønderjyske radikale en me-
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get positiv indstilling til grundskyld og 
jordrente - nok mere end i partiet i almin
delighed, og vi fandt det derfor urimeligt 
at skulle kæmpe mod retsforbundet. Vi op
nåede da også ved kommunale valg et vist 
samarbejde med partiet, men alle forsøg - 
lige til de seneste år - på et virkeligt sam
arbejde med retsforbundet i den store po
litik mislykkedes til skade for begge par
tier - og så hjalp det kun lidt, at retsfor
bundet i Sønderjylland altid har haft me
get sympatiske kandidater opstillet.

Som omtalt var det venstre, der så helt 

Som svar på anmodningen om at udlåne et bil
lede fra 1920'erne skrev redaktør Svend Thor
sen: »Trods ransagelse har jeg ikke kunnet fin
de andet fotografi end det hoslagte. Kan det 
bruges? Min kone vil gerne have det tilbage, 
da det er hendes eneste bevis på, at det endnu 
i 1922 var forsvarligt, at hun giftede sig med 
mig, hvad hun ofte har måttet høre for.«

dominerede landsdelen i de første år, bl. a. 
fordi næsten hele den gamle nordslesvig
ske presse sluttede sig til partiet venstre.

Der blev - i 1921 - gjort et forsøg på at 
indføre en radikal avis i Haderslev, nemlig 
Sønderjyllands Dagblad. Den eksisterede til 
1934, en del af tiden som aflægger af kon- 
gerigske blade.

Der blev gjort en meget stor indsats - i 
penge og i personlig aktivitet, og vi skylder 
de folk, der i disse år ofrede store pengemid
ler og en idealistisk indsats for at få gang 
i partiet, en meget stor tak i dag.

Blandt medarbejderne mindes vi redaktør 
Torpe og redaktør Svend Thorsen. Sidst
nævnte, der nu er 75 år, har af folketin
gets præsidium fået overdraget at skrive en 
bog om »Den politiske partidannelses forløb 
i Sønderjylland efter 1920.«

Denne bog, der giver et vældig spæn
dende billede af tiden efter 1920, gav an
ledning til, at vi bad Svend Thorsen om at 
holde tale her i aften, men på grund af syg
dom måtte han sige nej.

Jeg har nu i dag modtaget en hilsen fra 
ham, som han beder mig læse op for for
samlingen:

Veteranen
Svend Thorsen skriver:
»Jeg beder forsamlingen modtage en hil
sen fra en nu 75-årig veteran, der i nogle få 
år af sin ungdom fik sin gerning i det ny
ligt med Danmark genforenede Sønderjyl
land. Disse år blev de økonomisk fattigste, 
men dog samtidig de rigeste i hans liv, ja, 
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afgørende for det videre livsforløb. For Det 
radikale Venstre var den sønderjyske jord 
dengang at grave i som den hårdeste alhede, 
men desmere må det glæde, at landsdelen 
nu dækkes af store grønne plantager.

Jeg er overbevist om, at hvis genforenin
gen ikke havde været ledsaget af en idé
kamp, nemlig om sindelagsgrænsen, da ville 
det have varet endnu længere, inden et li
det materialistisk parti som vort kunne få 
ørenlyd hernede. H. P. Hanssen var venstre
mand, men gennem sin ansvarsbevidste 
holdning i grænsespørgsmål blev han indi
rekte far til Det radikale Venstre i Sønder
jylland. Den politiske genforening kunne 
ikke siges at være fuldbyrdet, før også et 
radikalt Venstre havde fået fodfæste i Søn
derjylland, thi de radikale tanker indgår i 
folkets tone.

Nu er det sket, og jeg hilser, med vilje 
glemmende fortidens tabte slag, med ærbø
dighed de mænd og kvinder, hvis idétro
skab og udholdenhed er årsagen til Det ra
dikale Venstres nuværende stilling i lands
delen.

Til lykke!«

Radikale navne
Det vil af det omtalte fremgå, at det så 
overvejende var »Sønderjydsk Arbejderfor
enings« folk, der prægede de radikale orga
nisationer i de første mange år, ja, det kan 
vist godt siges, at der praktisk talt ikke var 
repræsentanter fra andre befolkningsgrup
per blandt de hjemmehørende sønderjyder i 
de aktive radikale rækker. Selvfølgelig var 
der adskillige undtagelser herfra, jeg næv
ner arkitekt Jep Fink, Åbenrå, statskonsu
lent Johs. Jensen, Åbenrå, og trafikassistent 
Brodersen, Sønderborg. Ved valgene må der 
være kommet stemmer fra »de andre«, thi 
de organiserede radikale har altid været en 
meget lille procent - 10-15 '% - af de ra
dikale stemmer.

Samtidig med den hurtigt voksende orga

nisation af husmandsbevægelsen fik radikale 
venstre sine førende folk frem i rampelyset.

Først og fremmest må her nævnes de søn
derjyske husmænds formand Jørgen Peter
sen, Halk, der skabte sig en meget agtet og 
fra alle sider respekteret position i Sønder
jylland. Han blev på fortrinlig måde efter
fulgt i Haderslev-kredsen af sin søn Johan
nes Petersen, Halk.

Fra de andre kredse må med tilsvarende 
baggrund nævnes Laurids Lindrum, Skær
bæk, fra Tønder-kredsen. Math. Dam, Gøt- 
terup fra Løgumkloster-kredsen og hans 
bror håndværkeren H. P. Dam fra Toftlund; 
fra Rødding-kredsen Groesbøl Schmidt og 
tømrermester Højbjerg fra Skodborg og fra 
Austenborg-kredsen Chr. Becker, Asserballe, 
og Anders Schmidt, Fauerholm.

Husmandsforeningerne holdt på, at de var 
en upolitisk organisation, og at de ved kom
munalvalgene ville opstille som »husmands
forening« og ikke lægge navn til de parti
politiske opstillinger. Denne indstilling, der 
var forståelig nok, gik mere ud over radi
kale venstre end over de andre partier.

Kun i Augustenborg-kredsen var de radi
kale husmænd så stærke, at de til amtsråds
valg kunne opstille »radikalt«, selv om de 
også her begyndte med at vælge en radikal 
på en ikke-radikal liste: Anders Schmidt, 
Fauerholm, sad i amtsrådet fra 1935-1970, 
deraf valgt på radikal liste fra 1946 som 
Sønderjyllands eneste radikalt valgte amts
rådsmedlem.

I det hele taget var Augustenborg-kred
sen gennem årene det oplivende radikale 
moment i Sønderjylland. Her var man klar 
over sin egen magt og valgte adskillige ra
dikale sognerådsformænd, ligesom man i 
perioden 1957-1960 kunne sætte en radi
kal folketingsmand - Slibsager - ind på 
tinge.

I de andre kredse følte vi os noget mere 
trykket af egen lidenhed og prøvede ad om
veje at få valgt radikale kommunalråds
medlemmer.
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Niels Frederiksen på talerstolen i Gammelgårds 
have (Als) ved en radikal sommerfest. (Foto 
ca. 1934).

I Tønder amt lavede man listeforbund til 
amtsrådsvalgene af radikale venstre, rets
forbundet og husmandsforeninger og fik al
tid valgt et radikalt amtsrådsmedlem, men 
kun i en enkelt periode valgt på en radikal 
liste (Jens Vinum, Høgsbro).

I Haderslev amt fik man gennem alle 
årene gode radikale folk placeret på ikke- 
radikale lister. På den måde kom Jens P. 
Jensen til at sidde i amtsrådet 1950 til 1970 
og Ingomar Petersen (fra 1966 til 1970).

»Rigsdanskernes« 
opgaver
Hidtil har jeg prøvet at give et billede af 
sønderjyderne i det radikale venstre, men 
der er naturligvis også en anden faktor af 
væsentlig betydning for Sønderjyllands ra
dikale venstre, nemlig de nordfra tilflyttede 
radikale.

Om dem kan det i almindelighed siges, at 
de tilhørte alle andre befolkningsgrupper 
end netop husmænd og håndværkere, at de 
var mere indlevet i dansk partipolitik og 
trænet i politisk organisationsarbejde.

Det var vel derfor naturligt nok, at det 
blev disse »rigsdanskere«, der kom til at 
lede organisationsarbejdet som amtsfor- 
mænd, som kredsformænd og som folke
tingskandidater i de magre kredse. Derved 
fik partiet et alsidigt præg, blev et gennem
snit af den sønderjyske befolkning.

Jeg må nævne nogle af disse:
Først lærer ved den tyske kommuneskole 

i Tønder - Alfred Torp. Han kom herned i 
1920 og oparbejdede sig en meget stærk 
position i snart sagt alle kredse i Sønder
jylland. Han omkom ved en bilulykke i 
1933 og dermed gik meget i stå for radikale 
venstre. (Byrådsmedlem i Tønder, amtsfor
mand ved sin død).

Landinspektør Lindhard kom til Haders
lev i 1920 og var den, der prægede det ra
dikale arbejde først i Haderslev, senere læn
gere ud: kredsformand, kandidat ved mange 
valg, amtsformand 1933-47. Skoleinspek
tør Lauritzen, Haderslev, var hans trofaste 
medhjælper som amtssekretær. I Løgumklo- 
ster-kredsen var det landinspektør Leide, 
Toftlund. I Sønderborg var det landinspek
tør Kruse, der satte gang i organisations
arbejdet. I Augustenborg-kredsen var det 
uldhandler Chr. Poulsen, der med sin sæk 
vandrede Als rundt og gjorde folk radikale. 
I Rødding-kredsen lærer Johs. Larsen, Over 
Jersdal. I Åbenrå skoleinspektør Rasmussen, 
Løjt Kirkeby, og lektor Kjeldsen, Åbenrå.

Nævnes bør også lektor Rossing i Tøn- 
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der, der var meget aktiv både i Tønder og i 
Haderslev.

Nej, jeg må stoppe med at remse navne op 
og tage kløene, fordi jeg har glemt nogle 
og slet ikke nævnt navne fra de seneste års 
rige udvikling iblandt de radikale.

En lille, energisk flok
Jeg har forsøgt at besvare spørgsmålet: 
Hvem er - eller hvem var - de radikale i 
Sønderjylland og kan konkludere med at 
sige, at det organisationsmæssigt var en 
meget lille flok på nogle få hundrede, hvor
af igen en endnu meget mindre flok ud
førte et utrolig stort arbejde for at holde en 
organisation på benene - uden penge - for 
at ordne kommunevalg og ikke mindst fol
ketingsvalg med talløse vælgermøder og - 
for snart sagt alle - uden gnist af tanke på 
egen vinding eller position.

Og vi kunne forliges :
Jeg tror at kunne sige, at vi i de sidste 40 

år har været uenige 2 eller 3 gange!
Alt hvad jeg har fortalt gælder til og med 

valget i 1968 og ikke en dag længere!
Fra den dag, hvor vi nåede over de 16.000 

stemmer, er det ugørligt at analysere tilhæn
gerskaren, som jeg har gjort i sønderjyder 
eller rigsdanskere, husmænd eller noget an
det! Fra 1968 at regne er Sønderjylland en 
storkreds, som enhver anden i Danmark, og 
så kan man måske med en vis ret sige, at 
genforeningen i henseende til det politiske 
livs udfoldelse og til vælgerskarens indstil
ling først er fuldbyrdet nu!

Må jeg så sige lidt om, hvad radikale ven
stre i Sønderjylland stod for og arbejdede 
for.

Vi har noget, de ikke har andre steder i 
landet: vi har »det sønderjyske kaffebord«. 
Det har gjort vore vælgermøder til noget 
for sig: nok kunne vi være hårde, meget 
hårde mod hinanden, men der var en kant, 
der var en grænse for, hvad tilhørerne fandt 
sig i af upassende angreb selv på en politisk 
modstander.

Ingeborg Refslund Thomsen, H. P. Hanssens 
datter, er en af de få kvinder med evne til at 
honorere de krav, en talerstol stiller.

Saglig dygtighed og humor er karakteristiske 
træk hos hende, og hendes forråd af anekdotiske 
virkelighedsberetninger synes uudtømmeligt. Por 
menigmand er hun stadig »amtmandinden«,men 
selv foretrækker hun Ingeborg Thomsen«.

Billedet er fra påsken 1940, året efter at hun 
blev opstillet som radikal folketingskandidat.

Jeg tror, vælgermøderne hernede har væ
ret mere lødige, mere saglige end i det gam
le land og helt overvejende koncentreret om 
problemer af særlig sønderjysk interesse.

Sønderjyllands radikale har i årenes løb 
vedtaget talrige resolutioner ved vore års
møder eller forelagt ved vore landsmøder, 
men det har ganske overvejende handlet 
om særlige sønderjyske, særlige grænsepo
litiske problemer, fordi vi har følt os for
pligtede til at informere partiet og folke
tingsgruppen om forholdene hernede; og vi 
har naturligvis haft den ærgerrighed at øn
ske, at det skulle være netop vort parti, der 
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gjorde en indsats for den pågældende sag. 
Og der har været sager nok: Jordkampen, 
udstykningspolitik, landbrugskrise i 30'rne, 
konfiskationsloven og retsopgøret efter kri
gen, »den sønderjyske præstegårds jord«, den 
frie jord som ingen dengang i København 
forstod, hvad var, men som i dag er et 
stærkt debatteret emne i folketinget, min
dretallets skolelovgivning osv.

Ingen har 
patent på grænselandet
Ved valget i april 1939 opnåede vi en 
fremgang på 1.200 stemmer og kom over 
4.000. Det var den mest spændende og mest 
vellykkede valgkampagne, vi har oplevet: 
der var erklæret borgfred mellem alle dan
ske partier, og der opnåedes en stemmepro
cent så høj som ikke set før eller siden. Det 
var den danske reaktion på nazisternes krav 
om »Heim ins Reich« »Führer, mach uns 
frei«, og det strålende resultat blev vel nok 
af historisk betydning. - Det var mere en 
folkeafstemning end et valg. -

Ved de følgende valg op til 1953 holdt vi 
et stemmetal mellem 4 og 5.000, bortset fra 
valget i 1947, der vel nok var den bitreste 
og hårdeste valgkamp, vi har oplevet, fordi 
vi her - stående alene - måtte forsvare par
tiets kardinalpunkter: »grænsen ligger fast« 
og den frisindede skolelovgivning for min
dretallet. - Man kan så trøste sig med at 
tage de historiske briller på og se, hvorledes 
udviklingen formede sig.

Efter 1953, da fru Thomsen blev valgt 
ind i folketinget, gik det igen fremad, og vi 

opnåede et stemmetal mellem 5 og 7.000 
indtil det berømmelige valg i 1968, hvor vi 
pludselig røg op på over 16.000 stemmer.

Vort bidrag til den store politik, til par
tiets politik og position har vel ikke været 
stor, hverken i stemmebidrag eller i person
lig indflydelse, men vi har vist lov at sige, 
at vi har holdt vores — partiets — sti ren: 
ren for kontakter med de mange »bevægel
ser« i Sønderjylland, hvad flere af de andre 
partier ikke kan sige, og ren for leflen efter 
mindretallets stemmer, hvad andre lod sig 
friste af. Vi har ladet os inspirere af partiets 
bedste mænd - og fulgt dem.

Grænselandets særlige problemer er nu 
så små - heldigvis - at der ikke mere er an
ledning til at fremhæve grænselandet som 
noget særligt. Der kan blive problemer i re
lation til fællesmarkedet, men det må blive 
hele landets problemer.

Også i denne retning er genforeningen 
nu fuldbyrdet.

Jeg vil vove at påstå - men det er måske 
en påstand, der kun gælder for Nordslesvig 
- at ingen i dag vil tale om mere eller min
dre nationale politiske partier. Der er selv
følgelig i dag divergerende meninger om 
problemer i grænselandet, om støtte til dit 
og dat, om hjælpen til Sydslesvig osv., men 
disse divergenser går i dag helt på tværs af 
den partipolitiske opdeling. - Ingen har i 
dag patent på grænselandet!

Og nået hertil, så kan jo enhver for sig 
selv filosofere over, hvis politik, der i de 
forløbne år har haft den største indflydelse.

Lad historien dømme om det!
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Gejlå-broen set fra øst. Foto 1970.

Gejlå-broen
AF VIGGO PETERSEN

Måske er den imponerende bro på stedet, 
hvor Hærvejen krydser Geljåen, vor smuk
keste gamle kampestensbro, i hvert fald ejer 
den en ganske særlig charme. Andre steder 
i landet er der ganske vist også smukke 
broer, og nogle af disse er endda langt mere 
forfinede og bygget af helt anderledes om
hyggeligt tilhuggede kvadre, men alligevel 
har ingen vist opnået at blive landskendt i 
samme grad som de tre vidunderlige hær
vej sbroer ved Immervad, Povlskro og Gejlå. 
Mon det ikke netop er deres udpræget ru
stikke præg, de knudrede, primitivt udspal
tede kvadre, der betager og stiller de mere 
arkitektonisk perfekte broer noget i skyg
gen?

Når vi nu skal beskæftige os med Gejlå- 
broen, er det første, man spørger om, helt 
naturligt broens alder. På en af de sten, der

indgår i gelænderet, læses årstallet 1779, og 
det har man da også i almindelighed anset 
for broens opførelsesår, men det er ikke rig
tigt. Det, der skete i 1779, var blot, at tøm
rer Peter Nissen fra Gejlå i stedet for det 
gamle gelænder på dæmningen på begge 
sider af den træbro, der dengang var der, 
opsatte sten som holdere for et nyt egetræs
gelænder1. Det må være fra denne lejlighed, 
den omtalte sten stammer. Den nuværende 
kampestensbro blev nemlig først bygget i 
1818. En udførlig byggebeskrivelse fra de
cember 1817 er bevaret, og vi kan derfor 
nøje se, hvordan broen skulle bygges2. De 
to buer, siderne og fløjene skulle således op- 
mures af spaltede kampesten ved hjælp af 
mørtel, og fugerne skulle yderst bestå af den 
gode Segeberg-kalk. Dette er en meget in
teressant oplysning, for ved en del andre 
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buebroer - bl. a. Povlsbro - har man over
hovedet ikke brugt mørtel, men har klaret 
sig med 1er og mos. Gelænderet skulle på 
hver side bestå af seks sten og to lodrette 
jernstænger, der skulle bære en enkelt tvær
stang. Det særlige træk med de to lodrette 
jernstænger er endnu bevaret på broen. Den, 
der påtog sig arbejdet, måtte endvidere sørge 
for en midlertidig nødbro øst for byggeste
det, og efter at arbejdet var færdigt, måtte 
han påtage sig ansvaret for den nye bro i ti 
år, så man kunne undgå yderligere udgifter 
i tilfælde af, at den helt eller delvis brød 
sammen. Det billigste byggetilbud indhente
des fra en vis hr. Møller fra Bommerlund, 
og man overlod derfor ham at levere mate
rialerne for 2500 mark og bygge broen for 
530 mark. Meget tyder dog på, at det blev 
manden med det næstlaveste byggetilbud, 
535 mark, der kom til at bygge broen, for 
hans navn, T. Fris (Thomas Fries fra Flens
borg), står at læse sammen med årstallet 
1818 på den ene af broens gelændersten. 
og man lod derfor ham levere materialerne 
for 2500 mark og bygge broen for 530 mark. 
Endelig den 21. august 1818 meddeltes det, 
at broen var færdig3, og herefter hører man 
kun om mindre reparationer. Gejlå-broens 
bygningshistorie var afsluttet.

Et smukt, urealiseret projekt
Gejlå-broens historie begyndte imidlertid 
ikke med stenbroens opførelse, og flere træ
broer har afløst hinanden på stedet. Den 
ældste, vi kender noget til, blev allerede 
bygget i 1660'erne af husfoged Jacob Møller 
fra Flensborg4. Broen blev imidlertid ikke 
holdt i forsvarlig stand, og før århundred
skiftet var den ganske ubrugelig5. I mere 
end et halvt århundrede måtte man så igen 
vade, køre eller ride gennem åen, og at det 
ikke var ganske ufarligt, fremgår af, at flere 
mennesker druknede på stedet6. I 1760 an
søgte kromanden i Gejlå derfor om at måtte 
opføre en ny bro og til dækning af udgifter
ne opkræve en afgift af de passerende7.

Dette blev der nu ikke noget af, men sagen 
blev ikke glemt, og i 1764 havde landbyg
mester J. G. Rosenberg udarbejdet et projekt 
til en ny bro. Denne Rosenberg var ingen
lunde nogen ubetydelig mand, og som arki
tekt havde han gjort sit navn gældende både 
i Hertugdømmerne og i Danmark. Af hans 
værker kan blandt andet nævnes Odd-Fellow 
Palæet samt Bernstorffs og Dehns palæer i 
København, Margård på Fyn og amtmand
boligen i Tønder. Broprojektet, bestående af 
byggebeskrivelse og tegninger, er bevaret8, 
og det viser en stenbjælkebro med fire fag. 
De tre piller og landfæsterne hviler på en 
omhyggelig pilotering og er opmuret af klø
vede kampesten, men også rå sten kunne 
anvendes. Der er ikke brugt mørtel, men 
mellem stenene er der indkilet mindre sten 
og stoppet mos og lyng. Bag pillerne og 
landfæsternes ydermure er der mindre sten 
uden jord og sand, og ovenpå hviler de bæ
rende stenplanker, der bærer vejbanen med 
brolægning og gelænderet, der består af 
kampestenskvadre lagt i mørtel. Hvis træet 
til piloteringen kunne fås gratis i de konge
lige skove, kunne en sådan bro opføres for 
906 rigsdaler og 32 skilling, men da en træ
bro kunne bygges 500 rigsdaler billigere9, 
satte ejeren af Søgård og Årtoft godser, der 
skulle bære en del af omkostningerne, him
mel og jord i bevægelse for at få udførelsen 
af Rosenbergs smukke projekt forhindret10. 
Det lykkedes da også, og i stedet opførtes 
en almindelig træbro i 176511. Det var den
ne bro, der - med gennemgribende istand
sættelser i 1792 og 180212 - stod til den 
nuværende bros opførelse.

Noter:
1. La. Åb., Søgård og Årtoft godsarkiv IX, 1743 
-1820. Sager vedr. veje og stier, 1779.
2. S. st. 4/12 1817.
3. S. st. 21/81818.
4. La. Schl.-Holst., Abt. 167.1 nr. 371 fol. 20, 
27/10 1694. Broen skal være bygget »efter kri
gen«, dvs. efter 1660, og må have været bygget,
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Udsnit af J. G, Rosenbergs projekt til bro ved 
Gejlå, 1765. (Landesarchiv Schleswig-Holstein, 
Abt. 167.1 nr. 385, Karte 43).

før Jacob Møllers enke i 1670 giftede sig igen 
(J. Smith: Slesvigske amtsforvaltere, 1954, side 
223).
5. La. Schl.-Holst., Abt. 167.1 nr. 385 fol. 22ff., 
6/5 1763.
6. La. Schl.-Holst., Abt. 66, Res. 1, Si. 1765 nr. 
52 fol. 1, 12/8 1763.
7. La. Schl.-Holst., Abt. 167.1 nr. 385 fol. 20f., 
20/5 1760.

8. S. st. fol. 72f. og Karte 43, Abt. 32 nr. 38 
Plan 4—5.
9. La. Schl.-Holst., Abt. 66, Res. 1, Si. 1765 nr. 
85 fol. 1-9, 18/5 1765.
10. La. Ab., Søgård og Årtoft godsarkiv VI,
1742- 69 Breve fra kammertjener O. F. Wich
mann til godsinspektørerne osv., 18/6 1765 og 
21/6 1765, IX, 1743-1820 Sager vedr. veje og 
stier, 5/6 1765.
11. La. Ab., Søgård og Årtoft godsarkiv IX,
1743- 1820 Sager vedr. veje og stier, 10/4 1766.
12. S. st. 14/5, 28/5 og 19/12 1792, 6/9 1802.
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To elever 
fra Hatlund 
skole

De danske skoler i Sydslesvig 
og de tyske skoler i Nordslesvig
Mindretalsskolerne nord og syd for grænsen 
er blevet faste bestanddele i grænselandets 
skolemønster. Fra år til år sker der ikke store 
forskydninger i helheden, men de statistiske 
oversigter er med til at belyse visse udvik
lingstendenser på begge sider af grænsen. 
Tallene giver vel kun en side af sagen, og 
der kan bag dem dække sig mange forskel
lige forhold, men som et vidnesbyrd ved 
siden af mange andre har de dog også deres 
værdi.

På begge sider af grænsen mærkes centra
liseringstendenserne; de helt små skoler har 
svært ved at klare sig, men skolerne har også 
betydning for det folkelige arbejde, og derfor 
søger man trods tidens tendens at opretholde 
dem, så længe det er forsvarligt. I årets løb 
er nedlagt syd for grænsen de danske skoler 
i Gelting og Hørup, og nord for grænsen er 
den tyske skole i Bylderup lagt sammen med 
skolen i Burkal. En del skoler er begyndt et 
samarbejde på den måde, at eleverne forde

les efter klassetrin og undervises under ét, 
således at mindre børn samles i én skole og 
lidt større børn i en anden. I statistikken ses 
det bl. a. af svingninger i elevtallene ved 
skolerne i Hanved, Valsbøl og Skovlund. For 
skolerne i Hatlund og Langballe er af sam
me grund nybegyndere opført under et.

De samlede tal viser hos hjemme tyskerne 
nord for grænsen stabilitet og for mindretal
let syd for grænsen en lille fremgang. For de 
danske skoler er begyndertallene lidt gunsti
gere end for de tyske, men man må i de 
kommende år regne med, at den almindelige 
befolkningsudvikling med lavere fødselsår
gange vil gøre sig gældende for alle skoler. 
Endnu spores denne tendens dog ikke, idet 
der er en lille fremgang for børnehaverne 
både nord og syd for grænsen, lidt stærkere 
syd for, hvor der i disse år oprettes enkelte 
nye børnehaver. Man kan regne med ca. 
2000 børn i danske børnehaversyd for græn
sen og godt 600 i de tyske nord for.
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DANSKE SKOLER I SYDSLESVIG

Flensborg by
Samlet elevtal

1970
Nybegyndere

1968 1969 1968 1969 1970

Duborg-Skolen......................... 360 395 439
Chr. Paulsen-Skolen.............. . 242 275 327 17 38 40
Gustav Johannsen-Skolen .. . 316 312 292 42 37 35
Cornelius Hansen-Skolen .. . 230 246 239 30 38 38
Jørgensby-Skolen.................. . 225 235 228 45 44 35
Jens Jessen-Skolen .............. . 141 136 146 29 26 28
Oksevejens skole................... 68 66 74 11 13 10

Flensborg by........................... . 1582 1665 1745 174 196 186

Flensborg amt

* Skolerne i Gelting og Hørup er nedlagt.

Samlet elevtal
1968 1969 1970

Nybegyndere
1968 1969 1970

Harreslev ....................... ......... 96 100 101 16 20 14
Kobbermølle................... ......... 54 57 58 9 7 6
Tarup ........................... ......... 15 17 22 1 1 6
Lyksborg ....................... ......... 81 85 96 13 13 16
Langballe ....................... ......... 24 25 25 4 3 1 10
Hatlund ................................. 39 49 57 6 6 i

Gelting* ....................... ......... 11 9 - 0 0 -
Guide ........................... ......... 14 13 26 3 2 3
Sørup ........................... ......... 44 45 54 4 5 9
Husby ........................... ......... 33 40 31 6 6 6
Møllebro ....................... ......... 20 18 20 7 1 3
Jaruplund....................... ......... 30 33 23 7 8 4
Oversø/Frørup .............. ......... 15 21 28 4 3 5
Tarp ............................... ......... 20 21 34 5 2 8
Vanderup....................... ......... 18 25 31 1 6 3
Skovbøl ....................... ......... 27 33 47 6 4 6
Langbjerg....................... ......... 10 10 7 2 1 2
Hanved........................... ......... 15 21 20 4 4 4
Valsbøl........................... ......... 17 16 9 0 2 l c
Skovlund ....................... ......... 22 22 33 2 li □

Hørup*........................... ......... 6 6 - 1 1 -
Medelby ....................... ......... 13 15 20 2 2 4

Flensborg amt .............. ......... 624 682 734 103 98 114
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Nordfrisland amt
Samlet elevtal Nybegyndere
1968 1969 1970 1968 1969 1970

Ladelund .......................... 29 24 26 2 0 2
Agtrup .............................. 14 14 14 3 1 1
Karlum/Tinningsted......... 43 43 45 8 6 7
Læk .................................. 28 36 38 6 12 7
Risum .............................. 30 37 38 2 6 4
Nibøl .............................. 32 27 24 5 3 3
Humtrup .......................... 25 24 26 3 2 0
Sønderløgum ................. 10 11 12 2 4 4
Aventoft .......................... 15 9 8 0 1 1
Nykirke .......................... 12 13 13 2 1 3
Kejtum.............................. 20 16 17 6 2 2
Vesterland ..................... ...... 105 109 102 9 11 10
List .................................. 23 28 28 5 7 5
Vyk .................................. 4 4 5 0 3 1
Frederikstad..................... 56 55 51 8 6 11
Drage .............................. 42 35 31 8 5 3
Husum.............................. ......  159 200 207 18 31 21
Bredsted .......................... 66 85 93 9 16 11
Tønning .......................... ...... 160 157 175 20 16 25
Garding .......................... 57 56 47 3 5 5
Vollervik .......................... 13 15 12 2 3 1
St. Peter .......................... 14 12 14 3 1 4

Nordfrisland amt............. ......  957 1010 1026 124 142 131

Slesvig amt
Samlet elevtal Nybegyndere
1968 1969 1970 1968 1969 1970

Hiort Lorenzen-Skolen....... ... 292 283 281 26 27 32
Gottorp-Skolen ................ ... 123 132 144 18 16 28
Strukstrup/Tumby ........... 28 34 40 8 7 7
Satrup ................................. 35 45 43 4 6 3
Brebøl/Mårkær ................ 14 11 13 2 2 3
Sønder Brarup .................... 39 36 34 6 3 6
Kisby ................................. 8 9 8 1 1 -
Arnæs ................................. 13 13 15 2 3 3
Kappel ................................. 66 70 76 10 10 10
Treja..................................... 41 47 49 6 6 5

Slesvig amt ........................ ... 659 680 703 83 81 97
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Rendsborg-Egernførde amt

Samlet elevtal Nybegyndere
1968 1969 1970 1968 1969 1970

Egernførde ............................ . 161 182 175 24 30 15
Karby ..................................... 17 16 18 0 3 6
Askfelt..................................... 39 36 32 4 3 4
Risby ..................................... 41 46 49 6 6 6
Rendsborg/Büdelsdorf ........... 233 270 287 42 48 32
Ves termølle ............................ 22 12 13 3 3 5

Rendsborg-Egernførde amt ... 513 562 574 79 93 68

Samlet elevtal Nybegyndere
Sammendrag: 1968 1969 1970 1968 1969 1970

Flensborg by ....................... . 1582 1665 1745 174 196 186
Flensborg amt ....................... . 624 682 734 103 98 114
Nordfrisland amt................... . 957 1010 1026 124 142 131
Slesvig amt ........................... . 659 680 703 83 81 97
Rendsborg-Egernførde amt .. . 513 562 574 79 93 68

I alt ........................................ . 4335 4599 4782 563 610 596

TYSKE SKOLER I NORDSLESVIG

Samlet elevtal Nybegyndere
1968 1969 1970 1968 1969 1970

Gymnasiet i Åbenrå.......... .....  151 165 182 — — —
Åbenrå............................... .....  175 177 174 11 15 14
Haderslev........................... ..... 128 115 109 10 11 11
Sønderborg ....................... .... 126 128 130 8 3 11
Tønder ............................... .....  232 225 217 18 10 10
Tinglev............................... .... 214 225 227 14 11 13
Højer ............................... 48 48 44 5 8 3
Burkal ............................... 60 64 82 3 8 15
Bylderup*........................... 15 20 - 3 5 -
Felsted ............................... 30 35 20 1 8 2
Gråsten ........................... 53 44 45 7 7 8
Løgumkloster .................. 44 45 46 6 6 9

* Skolen i Bylderup er lagt sammen med skolen i Burkal. (fortsættes)
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I alt ......................................... 1648 1652 1645 137 137 141

Ravsted ................................. 56 48 51 6 3 8
Brunde ..................................... 34 28 25 5 2 2
Jejsing ..................................... 26 26 26 7 2 5
Nordborg ................................. 36 39 40 5 7 5
Broager ................................. 24 19 17 1 1 1
Nørreløgum ............................ 23 24 24 3 5 2
Østerhøjst ............................ 23 20 19 6 3 3
Sommersted............................ 31 27 26 5 3 7
Jyndevad ................................. 17 12 14 4 4 3
Østerterp ................................. 20 20 16 0 6 1
Padborg ................................. 16 15 22 0 2 5
Sæd ......................................... 15 11 12 3 0 1
Uge ......................................... 22 25 21 6 7 2
Efterskolen i Tinglev (10. kl.) 29 47 56 - - -

UDVIKLINGEN 1957-70

Tyske skoler i NordslesvigDanske skoler i Sydslesvig

Antal 
skoler

Nybe
gyndere

Samlet 
elevtal

Antal 
skoler

Nybe
gyndere

Samlet 
elevtal

1957 ................................. ....... 86 462 5901 30 158 1115
1958 ......................................... 86 449 5431 30 162 1196
1959 ......................................... 82 410 4968 31 191 1298
1960 ......................................... 81 383 4633 29 190 1376
1961................................ ........ 81 433 4554 29 166 1474
1962 ................................ ........ 81 405 4301 29 168 1519
1963 ................................ ........ 80 404 4189 29 184 1594
1964 ......................................... 80 ca. 440 4083 29 166 1632
1965 ................................. ....... 77 ca. 470 4048 28 156 1632
1966 (april) .................... ....... 73 539 4118 29 156 1637
1966 (december)*........... ....... 71 ca. 300 ca. 4100 - - -
1967 (august)*................ ....... 68 ca. 430 4158 29 143 1654
1968 ......................................... 68 563 4335 26 137 1648
1969 ................................. ....... 68 612 4599 26 137 1652
1970 ................................. .......  65 596 4792 25 141 1645

* Disse to terminer repræsenterer de såkaldte kortskoleår, der gennemførtes i forbindelse med om
lægning af skoleårets afslutning fra april til juli.
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Køkkensalt fra Sydslesvig til
Danmarks konge og folk
AF EMIL LORENZEN

Saltudvindingen i Nordfrisland har spillet 
en stor rolle for vor slesvigske hjemstavn 
i middelalderen og vistnok helt tilbage til en 
fjern oldtid.

Denne industri fandtes endnu i slutningen 
af det 18. århundrede, men kendes ikke af 
den nulevende generation. Den nyeste litte
ratur indeholder kun korte, til dels helt mis
visende antydninger, og det er grunden til, 
at jeg i nærværende artikel vil prøve at give 
et nogenlunde korrekt billede af forholdene.

Flodbølgen nåede kirkegården
En times vej fra det sted, hvor dæmningen 
går fra fastlandet til øen Sild, ligger umid
delbart ved diget på en kunstig ø »Værftet« 
den gamle kirke i Horsbøl sammen med an
dre huse. Intet sted føler man tingenes for
anderlighed så stærkt som her. Indtil Mar
cellus-stormfloden i 1362 ødelagde 50 sogne 
og deres sognekirker lå kirken midt i et rigt 
marsklandskab. Flodbølgen nåede over kir
kegårdens vestlige del helt hen til Horsbøl 
kirke.

Oversvømmede skove og moser
De oversvømmede skove og moser gav rå
materialet til saltudvindingen i middelalde
ren. De virkede sugende som svampe, og når 
den salte flodbølge to gange daglig skyllede 
hen over denne »Tuul- eller Terrigjord«, 
som så ved ebbe igen tørrede, dannede den 
såkaldte »saltvadehavstørv« sig.

»Terrefacta in salem gleba decoquitur« 
(den med salt mættede tørv afhakkes) hed

der det i et citat hos Saxo Grammaticus fra 
år 1000. Vi finder stednavne som Saltkoog 
(Svadsted), Saltstrænge (Rantrum), Salt Id 
(Hallig Sydfald), Saltberi (Oldgras), Salt- 
hamm (Hatsted), Saltkobbel (Arenshøft), 
Saltbode (Okholm) o.s.v.

Den danske konge synes at have ejet et 
saltudvindingssted ved Husum (Daringbøl- 
mås) ikke langt fra Rødemis, for dette sted 
betegnes som »casa salis regia« (kongelig 
salthytte). Ifølge Kong Valdemars jordebog 
ejede den danske konge tre salthytter, me
dens hertugen af Slesvig kun disponerede 
over én.

Arbejdet med udvindingen af saltet 
Om foråret, efter såningen på markerne, be
gyndte den mættede vadehavstørvs bryd
ning. Med åbne skuder sejlede man ved høj
vande til et sted i vadehavet, hvorom man 
med sikkerhed vidste, at der fandtes »Tuul 
eller Terrig«. Ved ebbe blev tørven brudt, 
læsset på skuden og ved højvande sejlet ind 
til kysten, hvor den blev tørret og brændt, 
hvorved der udvikledes en røg, der var til 
gene for beboerne i flere mils omkreds.

Asken blev samlet omhyggeligt og blan
det med havvand, hvorefter der af denne 
masse blev formet kagelignende »brød«, som 
tørredes og i en rektangulær dynge, den så
kaldte »Daan«, ophobedes ved siden af salt
hytten.

I sommerens løb fremstilledes der et stort 
antal af sådanne »brød«, som videreforarbej- 
dedes om vinteren efter Set. Jacobsdag.
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Ved ebbe blev tørven brudt, læsset på skuden og ved højvande sejlet ind til kysten.

»Terrig« losses og køres på marken.
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Værft næd salthytte og »askebrød«; brøndens vand er havvand.

Ribe som salthandelens centrum
Man opløste »brødene« i saltvand og filtre
rede og inddampede det i større jernpander, 
hvorved man som rest udvandt saltet. Det 
var brunligt og havde en meget bedsk smag, 
da man ikke forstod kunsten at fraskille de i 
havvandet indeholdte kemikalier.

Af 800 pund aske udvandt man 300 pund 
salt.

Asken, som saltet var fjernet fra, skal iføl
ge Petreus (1770) flere steder være blevet be
nyttet til opfyldning af værfterne, bl. a. i 
Fårtoft, Dezbøl og i Viddingherred.

Den nødvendige tørv til kogning kom fra 
Jylland, og for at kunne udvinde en »aske - 
Daane«, krævedes ca. 100 læs.

Johann C. Fabricius fremsatte i 1759 det 
forslag, at man som brændsel til de store 
jernpander brugte salttørv i stedet for den 
dyre jyske tørv. De gamle saltkogere, der 

havde en århundredgammel erfaring bag sig, 
har sikkert selv syslet med denne tanke, men 
har anset den for uigennemførlig, da salt
tørv ikke flammer, kun gløder uden varme
udvikling og indeholder svovl og salt, der 
ødelægger metalkar.

Forsendelsen af saltet foregik i tønder. Det 
sydslesvigske havsalt var en vigtig handels
artikel, der solgtes over hele Danmark, og 
ved det danske hof benyttedes frisisk salt.

De folk, der var beskæftiget ved saltindu- 
stien betalte deres skat med salt.

Ved fredslutningen i Langsuntofft (1344) 
med Bøkingherredet krævede kongen en år
lig saltskat, som i året 1544 udgjorde 48 
tons. Da hver salthytte skulle betale 2 tons 
i skat, må der i Bøkingherredet have eksiste
ret mindst 24 salthytter. Der foreligger vid
nesbyrd om, at der på samme tid fandtes 16 
saltudvindingssteder i Galmsbøl (Pontoppi- 
dan).
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En salthyttes indre: fra beholderne på væggen ledes den saltmættede opløsning i jernpanderne og 
inddampes. Saltet aflejres som rest.

Det vigtigste handelscentrum var Ribe, og 
omsætningen var livligst ved det store efter- 
årsmarked, der hvert år holdtes den 8. sep
tember. Da lå saltskibene fra Sydslesvig i 
havnen, og hvert af dem medførte ca. 100 t. 
I året 1605 bragtes der i alt 4.778 t, i 1630 
6.864 t, og for året 1640 berettes der om 10 
skibe hver med 150 t salt.

En døende industri
Efterhånden holdt man op at udvinde salt, i 
1782 standsede saltudvindingen fuldstændig, 

og et forsøg på at få den i gang igen i 1794 
mislykkedes totalt.

Arbejdet blev stadig mindre indbringende, 
og da det kvalitetsmæssigt langt bedre salt 
fra Lüneburg vandt indpas, måtte driften 
standses. Dette betød afslutningen for en in
dustrigren, som efter frisisk mønster også 
dyrkedes i Nederlandene og England. Da 
man så begyndte at udvinde saltet i stort an
lagt minedrift, blev denne en gang så dyre 
vare en billig handelsartikel, hvorom man 
hånligt siger: »Han har ikke salt til et æg«.
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Et sønderjysk tingsvidne i
Varde museum
AF H. K. KRISTENSEN

Varde Museum har flere håndskrifter. Et af 
de ældste er et tingsvidne på pergament, ud
stedt på tinget i Schluxharde (Slogs herred) 
»Middewekens« (onsdag) den 4. marts 1618. 
Det er skrevet på plattysk.

Indholdet drejer sig om, at der inden for 
forskrevne herreds fire »Dingestocken« 
(tingstokke) var vidnet, at de efterladte børn 
og en svigersøn af »Husfruwen« Sindet 
Matthisdochter og hendes afdøde mand, sa
lig Matthis Nissen til Frestrup (Bylderup 
sogn), nemlig »de Ersame Vnd Vorsichtige« 
(forstandige) Ros Matthisen, Hans Matthi- 
sen der Junger, Jens Matthisen, Poul Matt
hisen og Hans Jessen til Rauwitt (Raved) 

skødede til deres broder og svoger Hans 
Matthisen den Oldern til Schindeacker og 
hans arvinger alle deres havende rettighe
der og arvelige andele i to ottinger jord, som 
deres »Grotevader Sal. Nis Pawelsen« havde 
haft i brug efter deres farbroder sal. Nis Nis
sen. Der var kvitteret for Hans Matthisen 
den Olderns fuldkomne betaling. Det er et 
selvejerskøde.

Tingsvidnet er udstedt af herredsfogden 
Hans Nissen til Haistrup (Bylderup sogn) 
og sandemændene Jep Jurgensen til Rap
sted (Ravsted) og Lorents Jacobsen til Reb- 
bull (Rebbøl i Bjolderup sogn, der dengang 
må have hørt til Slogs herred).
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»Orkuntlich mit Vnsere ermelter Hardes 
Wogets Wnd Santmanne Anhangende In- 
segelln beerittiget.« Seglene er nu borte, 
kun deres pergamentsstrimler og underde
len af herredsfogedens seglkapsel er bevaret.

Hans Nissen hører til den bekendte her
redsfogedslægt på Haistrup. Selv blev han 
herredsfoged efter sin fader Nis Hansens 
død 1616. Hans hustru hed Mette. De hav
de mindst seks børn, blandt hvilke en søn 
også med navnet Hans Nissen blev herreds
foged i Slogs herred og overtog Haistrup.

1639 købte Hans Nissen »eine Wüste 
Hufe, genannt Tunde« (d. e. Store Tønde) 
af hertug Frederik for 1200 rchsth. in specie. 
Han synes at have været yndet af hertugen, 
der 1638 gav ham og hans efterfølgende ar
vinger på Haistrup jagtret i Slogs herred. 
Han døde 1645.

På hans fader Nis Hansens pragtfulde re
næssance epitaf i Bylderup kirke ser man i 
det store midterfelt et maleri med portræt
ter af den afdøde og hans hustru og deres 
12 børn. Sønnen i bageste række længst til 
venstre med fuldskæg og et karakterfuldt 
ansigt må være Hans Nissen. Han må nem
lig være nr. 1, den ældste af søskendeflok
ken, da han både overtager gården, herreds
fogedbestillingen og farfaderens navn.

Som nævnt er hans segl under hans per
gament ødelagt og borte. Det har sikkert 
vist halvparten af en springende hjort med 
en slange i munden, et mærke, familien før
te. Det er blevet hævdet, at dette mærke er 
et adeligt våben, som kong Frederik I skul
le have givet den første Nis Henriksen på 
Haistrup, som også var herredsfoged. Den
ne sagnomspundne foged og hans tykke, 
røde kappe med 5 pile er der skrevet ikke 
så lidt om, også gentagende her i måneds
skriftet, men han var ikke adelig, han hav
de særlige rettigheder, men hans gård var 
en fæstegård, og hans gravsten viser ikke 
et adelsskjold, men et bomærke. Fogdens 
forsvundne segl under tingsvidnet kan da 
heller ikke have vist et adeligt våben.

Afsluttende indlæg

Af Gert Callesen og -
Redaktionen har - forståeligt nok - kun villet 
indrømme mig kort plads i denne omgang. Det 
er i overensstemmelse med mine egne intentio
ner, så meget mere som det nu viser sig, at B. S. 
slet ikke havde til hensigt at anmelde min af
handling, altså ikke var indstillet på at gå ind 
på dens problemstilling. Han ville kritisere bo
gen ud fra én den uvedkommende indstilling. 
Det må være hans egen sag, selv om det ikke er 
en videnskabelig metode. Men det er ikke hans 
egen sag, hvilke intentioner han pådutter mig. 
Han kan eller vil tilsyneladende ikke forstå, at 
jeg ikke har skrevet om »det tyske [hhv. dan
ske] socialdemokratis forhold til det slesvigske 
spørgsmål« (s. 409). Jeg har derimod skrevet 
om det danske og tyske socialdemokratis for
hold til hinanden, forsåvidt det berører Slesvig- 
spørgsmålet. Det er en anden problemstilling og 
må nødvendigvis føre til andre konklusioner. 
Det er derfor glædeligt, at B. S. endelig i sin 
anden artikel er kommet ud af busken og har 
indrømmet, at han aldrig har tænkt sig vir
kelig at diskutere emnet, men kun de ting, som 
specielt interesserede ham. Det ville have været 
korrekt, hvis han straks havde gjort opmærk
som på dette.

At B. S. ynder at inddrage irrelevante ting, 
demonstrerer han også i sin anden artikel. Han 
anfører, at jeg jo »heller ikke« har indvendt no
get mod nazistiske skolebøger i de tyske skoler 
i perioden 1933-1945. Det er ganske rigtigt, og 
jeg har heller ikke indvendt noget imod mange 
andre ting. Mon han gør det for at aflede op
mærksomheden fra sine mange andre fadæser? 
Eksempelvis påstår han nu, at jeg ikke har an
ført SPD's hhv. SPD-medlemmers negative reak
tion på 1923-overenskomsten. Selvfølgelig er 
den anført (s. 127 f); jeg tvivler på, at B. S. 
ikke skulle vide det. Lige så kendetegnende for 
B. S. videnskabelige metode er hans udnævnelse 
af Scheidemanns memoirer til hovedkilde for 
Stockholmkonferencen 1917. Det er de ikke. En 
sammenligning med Scheidemanns »Der Zu
sammenbruch« fra 1921 vil også hurtigt over
bevise en uvildig læser om dette. Hvis man des
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uden kender Scheidemanns efterladte papirer og 
ved, hvorfor han bl. a. skrev sine bøger og læ
ser, hvordan han senere motiverede sin tidligere 
politik, så ville man være lidt mere forsigtig i 
sine påstande. At sådanne papirer findes for 
Scheidemanns vedkommende er tilfældigt - og 
det skal heller ikke bebrejdes B. S., at han ikke 
kender dem - men det er af denne grund, at 
man i almindelighed er skeptisk over for erin
dringer. Folk, der mistror min interpretation af 
Stockholm-konferencen, kan dog gerne gå i 
gang med et selvstændigt studium. Og selvføl
gelig bør Scheidemanns erindringer inddrages 
i dette. Men de bør ikke tages for mere end de 
er. Hvis der skulle være en eller anden, der in
teresserer sig for dette emne, vil jeg gerne være 
behjælpelig med at finde alt relevant materiale 
frem.

Hvis B. S. kan fremskaffe en pålidelig un
dersøgelse om de færøske sprogforhold omkring 
århundredskiftet, en undersøgelse, der verifice
rer hans påstande på betryggende vis, så vil jeg 
gerne stryge den sætning i en anmærkning, jeg 
har med om dette. Indtil da vil jeg holde mig til 
de to af mig benyttede anerkendte videnskabs- 
mænd.

Der er ingen videre grund til at gentage til
bagevisningerne af B. S. påstande, da disse alle
rede er behandlet enten i bogen eller i min for
rige artikel. Der er derfor heller ingen grund til 
at fortsætte debatten, og jeg vil for mit ved
kommende indstille den, for så vidt der ikke fra 
anden side skulle fremkomme noget nyt.

- af Bjørn Svensson
Titlen på Gerd Callesens afhandling var »Die 
Schleswig-Frage in den Beziehungen zwischen 
dänischer und deutscher Sozialdemokratie von 
1912 bis 1924«. Formålet var ifølge forordet 
»den Internationalismus zweier sozialdemokra
tischer Parteien zu untersuchen«, belyst ved stri
den om en national uoverensstemmelse, dvs. 
det slesvigske spørgsmål. Det hører derfor nøje 
til hans egen problemstilling at skildre de to 
partiers skiftende stilling til det slesvigske 
spørgsmål. Jeg har nøje holdt mig til Callesens 
problemstilling, idet jeg har fremdraget de af 

hans emner og synsvinkler, der har opfordret til 
imødegåelse.

Hvorvidt mine kommentarer til hans bog 
kan kaldes en anmeldelse, bliver let en strid 
om ord, og omtalen skal bedømmes efter dens 
indhold, ikke efter betegnelsen. Af min artikel 
fremgik, at det drejede sig om en udførlig imø
degåelse, et korrektiv på de punkter, hvor jeg 
fandt det nødvendigt for at opveje bogens slag
side. Jeg har dokumenteret en række tilfælde, 
hvor Callesens forudsætninger, referater, præ
misser og konklusioner er forkerte, og hr. Cal
lesens forsvar har ikke formået at rokke min 
kritik. Den står fast.

Når f. eks. Gerd Callesen søger at nyfortolke 
Stockholm-konferencen uden andet holdepunkt 
end egne gætterier om, hvad der ligger bag en 
artikel i »Social-Demokraten« 25. juni 1917, må 
det konstateres, at ingen samtidige kilder under
bygger denne nyfortolkning, der tværtimod af
skæres af alle foreliggende akter i sagen, som 
yderligere bekræftes af f. eks. Scheidemanns 
memoirer.

Med hensyn til Færøerne har Callesen påstået, 
at Danmark i årene 1901-06 udryddede færøsk 
som officielt sprog og undervisningssprog. Men 
han skylder beviset, og det er ikke i overens
stemmelse med videnskabelig praksis, at han 
nu forlanger, at jeg skal modbevise, at det er 
sket.

Jeg har læst mange bøger om Færø-forhold 
uden at være stødt på noget, der kan forklare, 
hvad han sigter til. Jeg har endog gennemgået 
folketingsdebatter uden at finde en forklaring. 
Tværtimod fremhævede selvstyrebevægelsens 
førstemand, J. Patursson, i 1903 - midt i den 
påståede udryddelsesperiode - at Færøerne var 
kommet ind i en ny tid, og at befolkningen hav
de fuld tillid til de danske myndigheder. Jeg 
har citeret det i min imødegåelse, og når ikke 
dette kan være nok til at advare hr. Callesens 
videnskabelige samvittighed, opgiver jeg.

Da kritiken nu er blevet det fremherskende 
i diskussionen, vil jeg dog gerne slutte med at 
gentage, at Gerd Callesen har gjort sig fortjent 
ved at samle dette spredte stof om et centralt 
emne. Hans behandling skal blot læses med me
gen forsigtighed.
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De Slesvig-holstenske 
kirkebøger

Her nord for grænsen møder man nu og da 
klager fra personalhistorikere, der ikke har 
kunnet få oplysninger fra kirkebøger i Syd
slesvig og Holsten. Nu ser man i et nyligt 
udkommet meddelelsesblad fra »Schleswig- 
Holsteinische Gesellschaft für Familienfor
schung und Wappenkunde«, at også tyske 
personalhistorikere føler ulemperne ved, at 
kirkebøgerne ikke er samlet centralt og gjort 
tilgængelige for personalhistorikerne. Det 
hedder her under overskriften »Aktion Kir
kebøger« :

»Fra mange sider klages i stigende grad 
over, at vanskelighederne ved at få oplys
ninger fra kirkebøgerne stadig er voksende. 
På forespørgsel følger trods vedlagt svar
porto intet svar; oplysninger og undersø
gelser bliver nægtet, og endnu i den aller
sidste tid er kirkebøger forsvundet, som 
1958 i 2. udg. af Wilh. Jensens oversigt an
føres som eksisterende. Man får det indtryk, 
at forskellige præster nægter at give oplys
ningerne, fordi de føler sig overbebyrdet 
med andre opgaver, eller også fordi de - 
især de yngre - ikke har tilstrækkelig øvelse 
i at læse den tidligere anvendte »tyske« (dvs. 
gotiske) skrift, og at de ringeagter og under
kender kirkebøgerne. Denne tilstand er ikke 
blot besværlig og irriterende, men truer også, 
mere eller mindre bevidst indrømmet, kirke
bøgerne, der som umiddelbar kilde til for
gangne tiders familie-, kultur- og social
historie er uerstattelige og uundværlige. Da 
der ikke kan regnes med en fuldstændig 
fotokopiering af alle bind inden for en over
skuelig fremtid, og da kirkeledelsen (må vel 
være konsistoriet) heller ikke har de retlige 
beføjelser til at kunne anordne gennemgri

bende beskyttelsesforanstaltninger, synes det 
at være på sin plads at pege på en statslig 
beskyttelse af de kirkebøger, der ejes af de 
enkelte sognemenigheder, og som må be
tragtes som enestående og uerstattelige 
arkivalier (Schrifttumsdenkmäler).

Vort selskab har derfor i sinde i Slesvig- 
Holsten at foretage skridt i den antydede 
retning. Det forudsættes, at henvendelserne 
må kunne begrundes med exakte, holdbare 
kendsgerninger. Til dette formål beder vi om 
skriftlige meddelelser af følgende konstate
ringer og erfaringer:

1. Hvor og fra hvornår er en endnu i 1958 
eksisterende kirkebog forsvundet?

2. Hvor og hvornår har en præst (navn) ud
trykkeligt nægtet at give oplysninger fra 
en gammel kirkebog?
Begrundelse?

3. Hvor og hvornår er der ikke blevet svaret 
fra en kirkebogsopbevarende myndighed 
trods vedlæggelse af svarporto og trods 
gentagen anmodning om oplysninger?

Meddelelserne må sendes til selskabets for
mand, hr. Schmidt-Sibeth, Forstweg 61, 23 
Kiel 1, dog kun med eksakte og efter mulig
hed dokumenterede angivelser.«

Personalhistorikere nord for grænsen, som 
har været udsat for skuffelser ved henven
delser til tyske kirkebogsmyndigheder, kan 
naturligvis kun være interesseret i at støtte 
en sådan aktion. Men i denne forbindelse 
kan der dog være grund til at nævne, at i 
Sydslesvig er kirkebøgerne i al almindelig
hed samlet i de såkaldte »Probsteikirchen- 

70



buchämter«, hvorom nærmere oplysninger 
kan fås i Johan Hvidtfeldt: Slægtshistoriske 
studier i Sønderjylland, 2. udg. ved H. H. 
Worsøe, 1965, s. 80 f., og det bør samtidig 
nævnes, at mange danske personalhistori- 
kere har mødt megen velvilje og hjælpsom
hed hos personalet i disse » Probsteikirchen- 
buchämter«. For os danske synes det dog 

ret ufatteligt, at der må betales for benyttel
sen af de kirkebøger, der opbevares dér. Her 
i landet er benyttelsen gratis, også for tyske 
statsborgere. I øvrigt ville det jo ganske 
givet være en stor fordel for det personal- 
historiske arbejde, om de sydslesvigske kir
kebøger kunne samles på ét sted. PKl.

Boganmeldelser
Ester Kappelgaard: Thades gård
Nationalmuseets Kommandørgård på Rømø. 
Nationalmuseet 1970. 90 sider. Kr. 18.00.

Kommer man til Rømø, bør man være klar over, 
at der er andre attraktioner end stranden. Kom
mandørgården er vel et besøg værd, men hvad 
enten man har været på besøg eller agter sig 
derhen, vil anskaffelsen af arkitekt Ester Kap- 
pelgaards meget smukke, lille bog være at an
befale. I første tilfælde vil man antagelig umage 
sig endnu en gang til Kommandørgården for at 
få set alt det, man overså i første omgang.

Det er ikke alene en grundig arkitektonisk 
gennemgang af samtlige lokaliteter, som man 
kan se dem i dag, man finder i bogen. Der er 
gjort grundigt rede for ejendommens bygnings
historie; tidligere ejeres velstand er så at sige 
kapitaliseret i de særprægede interieurer med de 
malede paneler og mange hollandske fliser.

Bogen begynder med et indbydende omslags
billede i fine farver - det er et fotografi fra 1958

Thomas Kaufmann: Sønderjyske 
fortællinger og noveller
DY-PO bogforlag. 1970.

Thomas Kaufmann: Sønderjyske fortællinger og 
noveller. DY-PO bogforlag. 1970.
At Thomas Kaufmann kan fortælle, ved man 
nok, og i denne fordringsløse lille bog har han 
samlet en række historier, i hvilken scenen bort- 

af gårdens sidste ejer, Hansine Petersen, der som 
nygift kom til Kommandørgården i 1901, og 
som blev boende der indtil sin død i 1969. Han
sine Petersen sidder i Sønderdørns iført Rømø- 
dragten, som endnu ikke er gået helt af brug, 
og læser i bibelen - bag hende står døren åben 
til det blå kammer med alkoven. Og bogen slut
ter med en oversigt over gårdens ejere, så langt 
man kender dem tilbage (knap tre hundrede år), 
noter samt forskellige grundplaner.

Umiddelbart lettest tilgængeligt er det næsten 
overdådige antal dejlige billeder. Der er både 
udendørs og indendørs billeder, både stuer og 
enkeltmøbler; det er Lennart Larsen, der tegner 
sig for det fine billedmateriale, men det er mu
seumsinspektør Erik Kjersgaard, der har æren af 
tilrettelæggelsen.

Det er en publikation, som alle implicerede 
kan være tilfredse med at skulle lægge navn til, 
og som alle læsere kan være tilfredse med at 
erhverve. ibs

set fra en enkelt er henlagt til de hjemlige him
melstrøg.

Fortællingerne får et virkelighedspræg gen
nem henføringer af begivenheder til visse årstal, 
eller fordi handlingen refereres som oplevet af 
en navngivet person.

Det er vanskeligt at se, hvad der er sandt, og 
hvad der er digt, og det ville unægtelig have 
været interessant at få rede på, hvad der er op
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levet eller historisk korrekt, og hvad der er op
fundet som pynt på lagkagen - det kunne godt 
have stået bagi bogen som en række noter. Her 
ville oplysningerne ikke have skadet letlæselig-

P. V. Glob: Højfolket
Gyldendal 1970. 148 s.

Højfolket kalder Glob de mennesker fra æl
dre bronzealder, som vi gennem egekistegra- 
vene får et så levende indtryk af. Bogens ti
tel er måske nok påvirket af navnet på en 
tidligere af Globs bøger, Mosefolket, men 
betegnelsen er mere på sin plads her, fordi 
de store gravhøje er mere karakteristiske for 
ældre bronzealders overklasse, end mo
serne er for de ulykkelige, som endte der.

I syv kapitler skildres ældre bronzealders 
mennesker og deres kultur, ikke mindst in
teressant den åndelige. De første fund af 
egekister dukkede op for 150 år siden, men 
man var til at begynde med slet ikke klar 
over, hvad disse fund i de store gravhøje 
egentlig betød. Man fandt ingen skeletrester 
og mente derfor, at de døde selv var dem, 
man fandt i urnerne i gravhøjens sider. Først 
1861 viste et egekistefund ved Vamdrup 
utvetydigt, at der »var lagt lig i kisterne«. 
Men man kom helt hen i mellemkrigsperio
den, før Nationalmuseets laboratorium fik to 
fund ind til uforstyrret undersøgelse, det var 
Egtved- og Skrydstruppigen.

Beretningen om alle disse fund og den 
nøjagtige undersøgelse af dem er spændende 
læsning. Billedet skifter fra det nære til det 
store overblik. Mange nærgående detaljer er 
med til at tegne et portræt af disse få men
nesker og samtidig inddrages viden fra fjer
nere egne som baggrund for deres tilværelse.

I forbindelse med røllikeblomsten i Egt- 
vedpigens kiste citeres en kinesisk bog fra 
året 1122 f. Kr. f., altså omtrent samtidig 
med Egtvedpigen, hvori fortælles om, hvor
dan man tager varsler af røllikens blomst, og 
tre æbler i en anden egekiste sammenstilles

heden, men de ville have givet bogen større 
værdi. Som den fremtræder, er bogen en hygge
lig samling af beretninger fra sønderjysk ældre 
dagligliv. ibs

med Evas æble i paradiset og med sagn fra 
Kreta. De store tøjstykker, som også fand
tes i Skrydstrupfundet, sammenlignes med 
lignende klædningsstykker, som er velkend
te fra kun lidt yngre græske billeder.

Men ind imellem skifter billedet hyppigt 
til pudsige eller dramatiske detaljer fra fund
historien, hvor ældre tiders arkæologiske ar
bejdsforhold træder frem. Ros og ris til tid
ligere arkæologer falder af undervejs, det 
første altid med navns nævnelse. Det må i 
denne forbindelse særlig fremhæves, at 
Skrydstruppigens fundhistorie og udgrav
ning fortælles med fuld anerkendelse af di
rektør C. M. Lunds dygtighed og erfaring, 
og med ordret gengivelse af det brev, han 
sendte til Nationalmuseet om fundet. »Hele 
fundet vil nu blive gipset ind og sendt over 
til konservering, uden at der er gjort forsøg 
på at åbne det.«

Det vanskelige ved dette arbejde var, at 
den skærmende egekiste var rådnet bort, og 
at dens skrøbelige indhold nu lå i en dynge 
af kampesten. At sikre det ved en indgips- 
ning uden at noget under transporten for
skubbede sig, var et yderst vanskeligt arbej
de, og Lund får her den anerkendelse, som 
han har krav på.

Spændende og med mange nye synspunk
ter er de sidste kapitler, der handler om 
agerbrug og storhandel som det økonomiske 
grundlag og om den revolution i de religiøse 
forestillinger, der ved påvirkninger sydfra 
får nye guddomme ind i landet, et helt gude- 
parnas med en kvindelig guddom i spidsen. 
Disse guder afløser højfolkets soldyrkelse, 
hvis ceremonier vi aner i den hestetrukne 
solvogn fra Trundholm og i de store »danse
høje«.

Også her skifter fremstillingen livligt
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Billede fra sommeren 1935, hvor folk står i kø 
uden for Nationalmuseet for at komme ind og 
se Skrydstruppigen. Forrest til venstre står mu
seumsdirektør M. Mackeprang (i den mørke 

frakke) og lederen af 1. afdeling, museumsin
spektør Joh. Brøndsted og glæder sig over til
strømningen.

mellem religionshistorie, folketro og fund
historiens anekdoter. Den knappe stil kan 
også skabe overraskende sammenstillinger 
som ved den store banke Borgbjerg ved Skel
skør. Den var i oldtiden en helligdom for 
soldyrkelsen, hvilket kostbare guldfund vi
ser. Fortællingen om en senere tids ændrin
ger af stedet slutter: nu er den omdannet til

mindeanlæg for minister Borgbjerg. Allige
vel er stedet besøg værd. - Det fremgår dog 
af sammenhængen, at bemærkningen ikke 
er vendt imod ministeren. Bogen kan varmt 
anbefales til læsning. På 130 sider, hvoraf 
ca. halvdelen er illustrationer, får man et 
levende billede af en af de mest fængslende 
perioder i vor oldtids historie. H.N.

» N or df riesland «
Kultur, politik, økonomi

Det udmærkede tidsskrift fra det nordfrisiske 
institut i Bredsted er udkommet igen som et 
dobbeltnummer, hvilket beklages af redaktio
nen. Denne gang er det nr. 15 og 16, der er 

samlet i ét hæfte. Vi læsere er ikke utilfredse 
med et dobbeltnummer, det giver en samlet 
oversigt, en større helhed, et sammenlignings
grundlag, og det kan ingen være utilfreds med.

Tillad mig at begynde med en af »perlerne« i 
dette hæfte. Det er fotograf Georg Quedens fra 
Amrum, der skriver om en stranding på knip
sandet ved Amrum. Det er ikke nogen alminde
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lig stranding, dem har der ellers været nok af 
i tidens løb, det er midterstykket af et skib un
der bygning, der er strandet. Undervejs fra det 
ene værft til det andet river stykket sig løs fra 
sine bugserbåde, og højvandet sætter skibsdelen 
højt op på grunden ved Amrum. Der skal laves 
render m. m. for at få delen væk, og det hele 
tager lang tid, men en dag er bjergningsforhol
dene så gunstige, at delen kan fjernes. Det ly
ser ud af hele denne beretning, hvor bange 
Georg Quedens har været for, at det skulle have 
været umuligt at fjerne skibsdelen, så at drif
tige folk skulle have fundet på at ombygge den 
på hvilestedet til cafeteria eller strandhotel og 
derved have taget skønheden fra hans elskede 
strand på Amrom. Virkeligt en perle af rang, 
denne beskrivelse.

I det hele taget er Amrum kommet til sin ret 
i dette hæfte. Der fortælles om en mand fra 
Amrum, der var så optaget af Grundtvigs tan
ker om folkelighed og om et folks kald, at 
han mente, at friserne var et af Guds udvalgte 
folk, og af friserne var igen de fra Amrum ker
nefolket. Fortræffeligt, man får sympati for den 
slags mennesker, men der borer sig et øjeblik 
efter en orm ind i sjælen, da man har læst hæf
tet til ende, skrevet som det er på højtysk, med 
alle dette sprogs kruseduller, afslibninger og 
trættende vendinger: Står det internt frisiske 
samarbejde ikke lige nøjagtig i samme situa
tion, som Harro Harring gjorde i 1848, da han 
holdt sin store tale på torvet i Bredsted til fri
serne - på højtysk, hvilket gik lige hen over 
hovederne på folk, og i hvert fald ikke ind i 
hjertet på folk, som Harring havde håbet. Så 
langt havde han ikke tænkt eller ikke forstået 
Grundtvig, at »modersmål er vort hjertesprog, 
kun løs er al fremmed tale.« - Det interfrisiske 
samarbejde, som det giver sig udslag i Friser- 
kongresser (en meget stor del af hæftet rummer 
beretning om det, der er sagt og oplevet på 
Friserkongressen i Husum i sommer), frisiske 
bondestævner, frisiske ungdomslejre m. m., har 
en mægtig slagside, nemlig, at disse møder altid 
skal foregå på højtysk, for at vestfrisere, øst

frisere og nordfrisere skal forstå hinanden. Og 
det er ikke godt for et samarbejde, der stræ
ber henimod forståelse af det folkeliges betyd
ning og det menneskeliges ret. Men lad det 
være, det er frisernes sag at finde ud af det, 
ikke vor, både i Nordfrisland og i Vestfrisland 
er man så fortrolig med Grundtvigs tanker, ad
skillige har oplevet dansk højskoleliv, så vi 
skal ikke lære dem noget, men undres gør man 
alligevel.

Undertegnede traf for nogle dage siden på en 
»udlandsfriser«, han boede på Ærø, adskillige 
af føringerne bor i New York. Denne »udlæn
ding« var kommet på sin rette hylde, han arbej
dede dygtigt, fik andre med på sine tanker og 
havde en masse positivt arbejde i gang, og så 
er det, at tanken hos en melder sig, hvorfor 
kommer det dynamiske i det frisiske først rig
tigt til sin ret, når en friser har forladt sin 
hjemstavn? Det skulle vel ikke være, fordi det 
frisiske i ham, det dynamiske, bliver kvalt af 
det højtyske, som han nu i de sidste halvandet 
hundrede år har sværmet for? Mon ikke en klar 
bekendelse af, at naboskabet med Danmark ikke 
ødelagde det frisiske element i de 1000 år, vi 
arbejdede sammen indtil 1864, og mon ikke en 
klar afstandstagen fra det højtyske i tanke og 
ord og optræden vil åbne for det dynamiske i 
det frisiske og gøre dem til de gode europæere, 
som de så inderligt gerne vil være?

Et læserbrev i tidsskriftet er inde på samme 
tankegang. Læserbreve er godt for ethvert tids
skrift. I det nu sidste nummer af »Forposten«, 
medlemsbladet for de danske foreninger i Syd
slesvig, takkes der hjerteligt for det ene læser
brev, der har været i de mange år. Forposten 
går nu ind, og gudskelov for det, vi har mere 
end nok at gøre med den danskskrevne avis, 
den tyskskrevne og den frisiskskrevne udgivel
se af blade.

Kære læser, sørg for at få fat i dette nummer 
af »Nordfriesland«, det er godt at få forstand 
af, når man har en vis baggrund for at kunne 
læse det. Vær ikke bange, der står ikke et frisisk 
ord i det.

Henning Jensen.
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Sagt og skrevet

Omkring Fællesmarkedet
Agitationen imod dansk tilslutning til Fæl
lesmarkedet sætter sine spor. Gallup Institut- 
tet/Berlingske Tidende offentliggjorde den 9. 
nov. 1970 en undersøgelse fra oktober 1970, 
der viste 15 pct. modstandere mod tilslutnin
gen, det hidtil højeste tal. 31 pct. svarede 
»Ved ikke«, det hidtil laveste tal. Men siden 
1961 har der - bortset fra årene 1962 og 
1963 - konstant været flertal for en tilslut
ning, med et maksimum på 60 pct., målt i 
sept. 1968; i januar 1969 var der kun 51 pct. 
flertal, i oktober 1970 54 pct.

Af dette flertal på 54 pct. var dog kun 
godt halvdelen for et ubetinget dansk med
lemsskab, medens 29 pct. af tilhængerne 
gjorde tilslutningen betinget af engelsk med
lemsskab, og 19 pct. svarede »Ved ikke«.

Vender vi os til folkestemningen i Eng
land, viser den seneste Gallup-undersøgelse, 
offentliggjort i december, at kun 16 pct. gik 
ind for tilslutning til Fællesmarkedet, det 
hidtil laveste tal. 66 pct. erklærede sig som 
modstandere. Skønt populariteten venter det 
parti, der gør front imod tilslutningen, for
handler England videre med Fællesmarkedet. 
Imperiet smuldrer, og de ledende kredse i 
England vil ikke gerne se landet sat udenfor 
af et kontinentalt Europa.

I Danmark fortsætter debatten. Nationalt- 
kulturelt er det ene synspunkt, at det er en 
gavnlig udfordring at komme ind i Fælles
markedet, det andet, at det er en endnu stør
re udfordring at stå udenfor.

I debatten har vi klippet nogle synsvink
ler:

Suveræniteten
Torben Krogh fremhæver i en leder i Infor

mation den 4. januar, at valget for Danmark 
står mellem at bevare og miste vor nationale 
suverænitet:

»Når en del EEC-modstandere forsøger at 
foregøgle offentligheden, at sagen blot drejer 
sig om, hvorvidt Danmark skal bestå eller 
nedlægges, er det ganske enkelt forvrøvlet, 
for nu at sige det pænt. Det, vi skal vælge, 
er, hvordan vi får størst mulig indflydelse på 
de beslutninger, som andre under alle om
stændigheder har politisk og økonomisk 
magt til at træffe for os.«

Jordspørgsmålet
Generalkonsul, professor Troels Fink udtalte 
sig på Sønderjysk Skoleforenings fællesmar
kedsmøde på Tinglevhus om de betænkelig
heder, der ikke mindst i Nordslesvig gør sig 
gældende med hensyn til jordspørgsmålet. 
Ifølge lydske Tidendes referat den 30. januar 
sagde Troels Fink bl. a.:

»Det er ikke realistisk at forestille sig, at 
der syd for grænsen står en række unge 
landmænd med stor kapital parat til at rykke 
over grænsen, når Fællesmarkedets udvidelse 
er en realitet. Landmændene syd for grænsen 
har samme problemer som her i landet og 
føler ikke Fællesmarkedet som et paradis. Af
vandringen fra landbruget forløber syd for 
grænsen parallelt med forholdene her i lan
det omend med nogle års forsinkelse, og det 
kniber med at få de forhåndenværende brug 
drevet.«

Et Europa af regioner
I en radioudsendelse 31. januar gik direktør 
Folmer Wisti ind for et Europa af regioner, 
fordi regionalismens fordele i sidste instans 
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er større end stordriftens. Rundt om i Vest
europa spores en voksende regionalisme, der 
har front mod magtkoncentrationen i de cen
tralistiske hovedstæder, og som i stedet til
stræber øget lokalt selvstyre i regioner, der 
er blevet tilbagestående, fordi de gennem 
centralismen er standset i selvstændig kultu
rel og økonomisk udvikling. Da den regiona- 
listiske tendens er stærkest i EEC-landene, 
kan danske tilhængere af regionalismen 
bedre virke for deres mål inden for end uden 
for EEC, mener Folmer Wisti.

Bondedemonstrationerne
Rundt om i tyske byer har bønderne med 
traktordemonstrationer lammet trafikken for 
at understrege deres utilfredshed med det 
stigende misforhold mellem produktpriser og 
produktionsomkostninger. Også i de sydsles
vigske byer har der været sådanne demon
strationer, blandt andet i Flensborg under 
forbundskansler Willy Brandts besøg, men 
størst opsigt vakte blokeringen af grænse
overgangene »von Puttgarden bis Rosen
kranz« den 9. februar.

Når det danske landbrug har indkasseret 
overgangsgevinsten, vil det være underkastet 
landbrugets sædvanlige følsomhed overfor 
tilbageslag, fordi forventningerne er kapita
liseret ved ejerskifte. Det har derfor interesse 
at studere karakteren af den modgang, der 
har fået de tyske bønder til at demonstrere. I 
sin månedsoversigt i Dannevirke-Hejmdal 3. 
februar resumerer forstander Sv. Karlskov 
Jensen årsagerne bag den tyske utilfredshed 
således :

Gennemførelsen af den fælles prispolitik 
betød et vist fald i priserne til de tyske land
mænd, mens det f. eks. betød prisforhøjelser 
for de hollandske. Disse priser er stort set 
uændrede i de sidste tre år.

Den tyske revaluering i efteråret 1969 
indebar et prisfald på 8-9 pct., og selv om 
dette kompenseres i en overgangsperiode, 
irriterer det at se afregningsprisen falde.

Landbrugsstrukturen er uheldig med en 

gennemsnitlig ejendomsstørrelse på 10,6 ha 
mod 21 ha i Danmark, og ofte er jorden be
liggende 8-10 forskellige steder, idet man 
er langt bagefter med udskiftningen.

På grund af salgsapparatets ringe effekti
vitet er det i Tyskland mellemhandlerne og 
ikke landmændene selv, der får forædlings
gevinsten.

Såvidt forstander Karlskov Jensen. Som for
klaring på grænseblokeringen den 9. februar 
oplyste det slesvig-holstenske bondeforbund, 
at alene i 1970 er produktpriserne faldet næ
sten 13 pct., medens omkostningerne på de 
vigtigste poster er steget indtil 16 pct. Sam
tidig meddelte de ledende bag grænseaktio
nen, at den ikke var vendt imod de skandi
naviske naboer, men mod Bruxelles, hvor de 
tyske bønder ønskede 15 pct. forhøjelse af 
produktpriserne, udskydelse af den grønne 
dollar til den fælles valuta- og markeds
union var en realitet og endelig fjernelse af 
de skæve konkurrenceforhold i Fællesmar
kedet.

Man kan så undre sig over, at det var 
grænseovergangene til Skandinavien i stedet 
for til fællesmarkednaboerne, der blev blo
keret, når hensigten var at protestere imod 
forhandlingerne i Bruxelles. Der Nordschles- 
wiger har i en ledende artikel den 9. februar 
sat spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige 
i at demonstrere på denne måde ved græn
sen til et land, der er ved at forhandle om 
optagelse i Fællesmarkedet: »For Fællesmar
kedmodstanderne i Danmark er tyske bonde
demonstrationer ved grænsen naturligvis 
vand på deres mølle.«

Der Nordschleswiger citerer videre en 
dansk bonde, der mente, at de danske land
mænd i grunden kunne have demonstreret 
samtidig med plakater om det lykkelige i 
nord for grænsen at nå de samme priser, der 
opnås syd for, og bladet tilføjer sit eget reg
nestykke: »Som bekendt får de tyske bønder 
dobbelt så meget for kød som de danske. 
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Mælkepriserne er i Fællesmarkedet højere 
end i Danmark. Omkostningerne derimod er 
lavere, skat og rente ligeledes. Så sælsom er 

verden: hvad der synes den ene bonde for 
tung en byrde, er for den anden et mål, der 
er værd at stræbe efter.«

Oversigt over personer bosat i Rødding kommune med arbejdsplads i anden kommune
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Hjerting ........................... .... 362 1 2 2 2 6 4 17
Hygum ........................... .... 1297 1 3 4 2 15 37 13 75
Jels ................................... .... 1816 18 17 61 4 32 5 3 56 196
Lintrup 934 11 8 2 5 6 3 11 46
Rødding ........................... .... 2893 7 3 11 3 28 49 14 4 32 151
Skodborg ........................... .... 1721 1 1 75 21 4 3 23 128
Skrave ............................... .... 608 1 24 3 2 4 34
Øster Lindet .................. .... 974 7 1 6 34 11 3 6 23 91

Rødding kommune ialt .. .... 10605 35 21 142 94 4 104 96 60 16 166 738

Over Kongeåen efter arbejde
Ikke mindre end 738 fra Rødding kommune 
har arbejdsplads i en anden kommune, viser 
en undersøgelse af folketællingen 9. nov. 
1970, her taget efter Vestkysten den 29. ja
nuar. I forhold til det samlede indbyggertal 
på 10.605, er det et overraskende højt tal, 
der arbejder udenfor kommunen.

Lige så bemærkelsesværdigt er det store 
tal, der arbejder på den anden side af den 
gamle Kongeå-grænse, ialt 317, nemlig 142 
i Vejen kommune, 94 i Vamdrup, 60 i Ribe 
(inklusive de tidligere sønderjyske kommu
ner) og 21 i Brørup. Det største kontingent 
kommer fra Skodborg, ialt 97, hvoraf de 75 
er søgt til Vejen. Jels er hovedleverandør til 
Vamdrup med 61, Hygum til Ribe med 37 
og Lin trup til Brørup med 11.

Blandt de sønderjyske nabokommuner har 

Vojens den største tiltrækningskraft. Her 
arbejder 104 fra Rødding kommune. Gram 
tegner sig for 96 arbejdspladser, Haderslev 
for 35.

Dansk korsang
Sydslesvigske folkekor omfatter tre kor, Ta
rup Jørgensby og Carl Nielsen-koret med 
hver 20 sangere og Torsdagskoret med 30. 
Børge Krebs Lange, der leder det førstnævnte, 
skrev i Sydslesvigsk Årbog 1969-70, at for
skellige forsøg på at komme i forbindelse 
med isolerede kor og formodede sanginteres
serede personer rundt i landsdelen er totalt 
mislykket; det ser ud til, at SF foreløbig er 
stagneret i de tre kor, der alle arbejder i og 
ganske nær Flensborg.

Med udgangspunkt i denne mistrøstige 
betragtning havde Flensborg Avis samlet de 

77



tre dirigenter til en samtale, og de var enige 
om stagnationen (Fl. A. 5. februar).

Alfred Sonne Jakobsen, Carl Nielsen-ko- 
ret: Det er vist svært for dirigenterne at be
svare spørgsmålet, hvorfor det er gået til
bage. Det er måske vanskeligt at finde det 
rigtige niveau, at finde ud af sværhedsgra
den på det, man skal synge.

Hans Werner Hansen, Torsdagskoret: Der 
skal ligesom noget nyt til, og hvad det nye 
er, det er ikke godt at vide. Nu var Syd
slesvigske folkekor jo en ret nationalt præget 
historie, og unge mennesker i dag er jo ikke 
så opsat på, at det skal være nationalt. Men 
nu hedder det engang Sydslesvigske folke
kor. Vi er en del af Danske folkekor. Det vil 
sige, at vi driver et folkeligt arbejde, og det 
skal vi stadig gøre. Så er spørgsmålet, hvad 
folkelighed er ... Vi har i vore kor her læ
rere, børnehavelærerinder, præster. Det er 
75 pct. Men hvor er bankassistenten henne, 
hvor er ekspeditricen, malersvenden?

Alfred Sonne Jakobsen: Der er vel ingen 
tvivl om, at der en en hel del medlemmer af 
Sydslesvigsk Forening, der synger i tyske 
kor.

Hans Werner Hansen: Måske har de tyske 
kor noget, som vi ikke har, og som tiltaler 
vore folk. Den tyske befolkning i Flensborg 
har to kor af høj standard. Vi har netop for
leden talt om, at vi måske engang burde lave 
noget sammen med dem, men der findes 
blandt tyske kor ikke kor af vor standard. 
De er enten bedre eller dårligere.

Tyske jurister som forbillede
I »Juristen« for 1. februar har advokat Johan 
Asmussen med udgangspunkt i de tyske 
juristmøder opfordret sine danske kolleger 
til at følge det tyske forbillede og engagere 
sig stærkere i samfundsudviklingen, så man 
i stedet for at bygge på forestillingen om et 
uforanderligt samfunds normsæt eller nøjes 
med at reagere på de situationer, der melder 
sig, med et lapperi af modforholdsregler, gør 
sig gældende aktivt og direkte med selv
stændige impulser for en fremtidig udvik
ling.

Asger Thylstrup kommenterer i Berlingske 
Tidende 2. februar:

Det er ingen skam, at en dansk advokat 
må en tur til Tyskland, som Johan Asmus
sen har gjort det, for at få formuleret sit syn 
både på nødvendigheden af og behovet for 
en mere aktiv rolle for juristen i retsudvik
lingen.

På trods af, hvad der fra forskellig side 
doceres fra vores urolige retsvidenskabelige 
fakulteter, hører enhver retsfølelse ikke op 
ved grænsen i Kruså mod Fællesmarkedet. 
Den danske grundlov, som professor, dr. jur. 
Erik Siesby f. eks. har taget som udgangs
punkt for sin modstand mod Danmarks ind
træden i Fællesmarkedet, blev i sin tid skre
vet af efter den belgiske forfatning. Og der 
er stadig inspiration både for en udbygning 
og en intensivering af vores hjemlige demo
kratiske model at hente i det Europa, man 
mener at måtte advare os så kraftigt imod.
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Grænselands-dagbog
VED FR. RUDBECK

SYD FOR GRÆNSEN

1. december

4. december

6. december

9. december

10. december

12. december

17. december

18. december

20. december

For første gang har Slesvigs byråd ydet en særlig bevilling på 1000 DM til 
det danske mindretalsarbejde. Det danske fritidshjem betegnes som forbil
ledligt.
Kommunerådet i Skovlund i Flensborg amt afviser et dansk andragende om 
samme tilskud pr. barn i henholdsvis danske og tyske børnehaver. Til den 
danske børnehave bevilges 50 DM pr. barn. Til den tyske børnehave er til
skuddet 190 DM pr. barn. Kommunen yder til finansiering af den tyske bør
nehave 150.000 DM, mens den danske børnehave i 1969 fik 3.000 DM.
Til ny formand for Nordfriisk Institut vælges dr. Fr. Paulsen, Alkersum, tidl. 
Malmø.
Mennonitterkirken i Frederikstad, der også benyttes af den danske menighed 
i byen, genindvies efter en omfattende restaurering.
Mellem de kommunale ungdomsudvalg i Læk og Tønder indledes et samar
bejde, der tilsigter gensidig inspiration.
I Frederiksort ved Kiel vil fredningsmyndighederne søge at bevare resterne 
af Christian IV's søfæstning, anlagt i 1632, for endelig udslettelse. Et tysk 
maskinfirma vil bebygge området.
I Mårkær i Angel indvies en ny dansk børnehave i den nedlagte danske sko
lebygning.
Direktøren for Storno i Flensborg, Oluf Jacobsen, erklærer med henblik på 
virksomhedens fremtid efter en evt. dansk indtræden i fællesmarkedet, at 
der fortsat vil være økonomiske fordele ved at opretholde et produktionssel
skab i et område, der i Vesttyskland betragtes som egnsudviklingsområde, og 
hvor der er bedre mulighed for at skaffe arbejdskraft end i de fleste om
råder. Yderligere tre danske og et amerikansk firma opretter filialer på Flens- 
borgegnen.
Dybbølindsamlingen i Sydslesvig gav 11.700 DM, hvoraf 8800 DM stilles 
til rådighed for det danske ungdomskollegium i Flensborg.
500 landmænd demonstrerer i Flensborg for at protestere mod forbundsre
geringens prispolitik. En lignende demonstration finder også sted i Slesvig. 
Den berømte »Klitekspres« mellem Vesterland og List på Sild ophører.
Generalkonsul professor Troels Fink, Flensborg, får tildelt byen Kiels kul
turpris for 1971 på 10.000 DM.
Rejsegilde på det danske ungdomskollegium i Flensborg.
En politisk dansk ungdomsorganisation, Vælgerforeningens politiske Ung
dom, oprettes under et møde på Hjemmet i Flensborg.
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24. december Tønning bys indbyggertal var pr. 1. oktober 4512. Heraf er 1090 registreret 
som flygtninge.

NORD FOR GRÆNSEN

1. december

2. december

3. december

5. december
7. december

11. december

12. december

27. december

30. december

31. december

På et møde i Løgumkloster bebuder justitsminister Thestrup, at spørgsmålet 
om de skæve jordpriser for landbrugsjord nord og syd for grænsen vil blive 
behandlet inden Danmarks eventuelle indtræden i fællesmarkedet.
Dronning Ingrid overrækker på Tønder seminarium rejsestipendier til 10 
unge nordslesvigere.
Sønderjyllands Erhvervsråd holder årsmøde, og rådet udvides til 38 med
lemmer. På mødet peges på, at industriudviklingen ikke har givet samme 
befolkningsmæssige udvikling som i sin tid landbrugsudstykningen. Fra 
1921-50 steg befolkningstallet i det gamle Tønder amt med ca. 200 pr. år, 
mens fremgangen fra 1950-70 kun er gennemsnitlig 45 pr. år.
Tysk fjernsyn bringer de første reklameudsendelser med dansk tekst.
På Sønderjyllands amtsråds møde peger Slesvigsk Partis medlem på, at min
dretallets teatersale også stod til rådighed for danske forestillinger, så udgif
terne til en ny teaterbygning kunne spares.
Indsamlingen til Folkehjem i Åbenrå har nu passeret 700.000 kr., efter at de 
fire nordslesvigske Andelsbanker har bevilget 50.000 kr.
Statsminister Baunsgård søger finansudvalget om en bevilling på et rentefrit 
lån til 3,3 mill. kr. Ombygningen vil i alt koste 10-11 mill. kr.
En kreds af nordtyske politikere med landdagspræsident Rohloff fra Kiel i 
spidsen besøger Nordslesvig og modtages foruden af repræsentanter for det 
tyske mindretal af amtsborgmester Erik Jessen og folketingets formand, Karl 
Skytte.
Fhv. overlærer Steffen Steffensen, tidl. Ålkjær, skal skrive Nustrups sogne
historie.
Indbyggertallet i Christiansfeld kommune er faldet jævnt siden genforenin
gen. I 1910 boede der i hele den nuværende kommune 9.695 indbyggere og 
i 1970 9.273 indbyggere. Kun selve Christiansfeld og Tyrstrup kan i kom
munen mønstre en befolkningsfremgang.
I en nytårsudtalelse erklærer formanden for Bund deutscher Nordschleswiger, 
gdr. Harro Marquardsen, at det aldrig har været så let som nu at bekende sig 
til tyskheden, og der er ingen grund til længere af hensyn til sin danske nabo 
at undlade at sende sine børn i tysk skole.

En udførligere datoliste er fremlagt på læse
salen på landsarkivet, Åbenrå.
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Andels-

Svineslagteriet 

i Kolding

Grundlagt 1888

1 Morsø Støbegods
Grænselandets liv Aktieselskabet

i N. A. Christensen & Co.

Grænselandets sang I Kongelig Hofleverandør
i NYKØBING MORS

møder De i
Lolland - Falsters
Folketiden de

Stiftets største blad
Syd- og Sønderjyllands store blad

Nykøbing F.

Tønder Landmandsbank %
Kontorer i Tønder - Skærbæk - Ballum - Brede - Brøns - 

Bylderup Bov - Frifelt - Højer - Tinglev - Visby

Paul Thomsen
Krusaa

Kolonial, spirituosa, køkkenudstyr, 
trikotage, herreekvipering

Haderslev Aabenraa

M. Schaumanns Klædefabrik A/S

Afd. for kemisk rensning TRYLIN

Haderslev

WINDFELD-HANSENS
BOMULDSSPINDERIER A/S

VEJLE

BOGTRYK . OFFSET . BOGBIND

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

Sønderjyllands

Kreditforening

Haderslev

Restaurant Grænsen
C. Heiselberg 
Kruså

i

Læs

Besøg 
landsdelens

museer

Dannevirke
Sønderjyllands ældste blad

Ladelund 
Landbrugs og Mælkeriskole

Brørup station

Graasten Bank A/s
Sønderjydsk 
Tæppefabrik

GRAASTEN

■ A/S Sønderjydsk Frøforsyning
A. R. Kjærby A-S
Højer

; Frøavl & Frøhandel
Aabenraa

Hejmdals___
AABENRAA TLF. (046) 2 31 32

Spare- og Laanekassen 
} for Hobro og Omegn



HADERSLEV BANK
AKTIESELSKAB

Sønderjysk Månedsskrifts adresse:
H. P. Hanssensvej 9, Haderslev, 
tlf. (045) 217 37.
Redaktørernes adresser:
Viceskoleinspektør W. Christiansen, 
Brorsonsvej 37, Tønder.
Viceskoleinspektør Chr. Stenz, 
Tøndervej 173, Åbenrå.
Cand. polit. Inger Bjørn Svensson, 
H. P. Hanssensvej 9, Haderslev.
Tryk: Th. Laursens Bogtrykkeri, Tønder.

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 Of

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

DEN NORDSLESVIGSKE 
FOLKEBANK
AKTIESELSKAB 
AABENRAA

TØNDER STATSSEMINARIUM
Grænselandsseminariet 

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

Telf. (047) 2 12 30

BRØDRENE GRAM % • VOJENS


