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Fig. 7. De allersidste rester (sydlige ringmur) af
Jens Dues borg, brutalt og totalt fjernet i de
selvsamme åringer (1920'erne), da man i Køben
havn med stor møje og bekostning sikrede de

langt mindre ruiner af Absalons borg, som kom
til syne ved grundudgravningen til det nye Chri
stiansborg. Det viser forskellen mellem tradi
tionsløst barbari og forpligtende kultur.

Duborg
AF VILH. LA COUR
I en tidligere artikel (Sønderj. Månedsskr.
1970, s. 71 ff.) har jeg gjort rede for, hvad
vi veed om den oprindelig Flensåborg, vagt
tårnet halvt oppe på højdedraget bag Mariekirken, og om det senere borganlæg ved by
ens anden hovedkirke, Set. Hans, på fjordens
østside, nær dens sydlige ende. Nu søger vi
op på toppen af banken nordvest for vagt
tårnet, til byens tredje og yngste borganlæg:
Duborg. Medens vi om de to førstnævnte
hverken havde historiske efterretninger eller
synlige spor i terrænet at støtte os til, ligger
sagen anderledes for Duborgs vedkommen
de. Om den savner vi ikke bestemt viden. Vi
veed, hvilke omstændigheder der fremkaldte
borgens anlæg, vi kender i store træk dens
væsentligste bygning, og vi har et værdi
fuldt billedmateriale at gå ud fra. I det føl
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gende skal hele opmærksomheden samles om
det ældste Duborg. Senere ændringer og til
føjelser nævnes kun, hvor man kunde for
ledes til ellers at tro, de var ældre, end de er.
Den nødvendige historiske indledning starter
vi med den ydmygende fred i Stralsund
1370, som kong Valdemar Atterdag da måt
te slutte med hansestæderne.
På dette tidspunkt sad i Sønderjylland den
sidste mandlige ætling af kong Abel, hertug
Henrik Valdemarsøn, magtesløs og gæld
bundet ved store pantsættelser til de hol
stenske grever og deres mænd. Det blev
kong Valdemars opgave på ny at skabe »at
terdag« også i det gamle kronlands forvirre
de forhold, og ved en blanding af forhand
ling og vold fik han da også fast fod både
på Als og i en række nordslesvigske herre233

der. I 1373 gav hertug Henrik ham ret til
indløsning af Gottorp og Sydslesvig, som
hertugen havde pantsat til holstenerne; men
disse nægtede at anerkende kongens indløs
ningsret, og da hertugen døde ved sommer
tid 1375 og kong Valdemar selv ud på efter
året, stod spørgsmålet endnu uløst hen.
Kongens efterfølger på tronen blev hans
kun fem år gamle dattersøn, den norske Oluf
Håkonsøn, hvis moder, dronning Margrete
Valdemarsdatter, i maj 1376 fik Oluf valgt
til dansk konge, og da kong Håkon døde i
1380, blev Norge Olufs retmæssige arv. I
1385 opnåede han myndighedsalderen, og
under påvirkning af sin moder antog han
nu tillige titel af »sand arving til Sverige«.
Denne spirende nordiske politik hindrede
Margrete i foreløbig at tage sin faders planer
vedrørende det sønderjydske hertugdømme
op. Hun nøjedes med at se tiden an og valgte
i 1386 på et møde i Nyborg som en fore
løbig løsning at overdrage hertugdømmet
som et arveligt fanelen til grev Gerhard Henriksøn af Holsten, dog uden formel overræk
kelse af lensfanen. Alligevel var det trods
denne skønhedsfejl et yderst voveligt skridt,
og Henrik kunde nu med formel ret kalde
sig »greve af Holsten, hertug af Slesvig«.

Margrete byggede borg på bjerg
Arene gik. Kong Oluf døde i 1387, og
Danmark fik to år senere en ny barnekonge,
som først blev myndig i 1401, søn af en
pommersk hertug og datterdattersøn af Val
demar Atterdag. Denne Erik Vartislaussøn
blev som et resultat af dronning Margretes
nordiske politik i 1397 kronet i Kalmar som
alle tre nordiske rigers konge, og først da
kunde Margrete vende en del af sin opmærk
somhed mod det sønderjydske spørgsmål.
Det blev på ny aktuelt i 1404, da greve
hertug Gerhard faldt under en kamp med
ditmarskerne, og hans enke, Elisabet, søgte
støtte hos dronning Margrete mod Gerhards
broder, der gjorde arvekrav gældende og
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satte sig i besiddelse af det meste af Holsten.
Elisabet anerkendte den unge kong Erik som
sin formynder og udstyredes med penge, så
hun kunde begynde at indløse nordslesvigske
borge fra holtenske panthavere; men hun
følte snart denne Margretes omsorg så tryk
kende, at hun foretrak forlig med og støtte
af sin svoger, grev Henrik, og følgen blev,
at Margrete nu som yderligere sikkerhed for
sine udestående fordringer krævede Flens
borg og den nærliggende holstenske borg
Nyhus overladt. Det førte til åben og veks
lende strid i marken, men afsluttedes i 1411
med et forlig ved dronning Margretes hjem
mebane: forhandlingsbordet. Dér vandt hun
de fleste af sine triumfer. På Koldinghus af
taltes en femårig våbenstilstand, under hvil
ken Margrete skulde sidde inde med, hvad
hun i øjeblikket besad, således bl. a. Flens
borg, og uden tøven gik hun i gang med at
sikre sig denne by ved at planlægge opførel
sen af en stærk borg på banken nordvest for
Mariekirken. Så kunde man jo snakkes ved,
når de fem år var gået.

Kvindelist
Oppe på »Bjerget« havde adelsmanden
Iver Juel en sædegård med udbygninger lig
gende. Den købte dronning Margrete og traf
straks de fornødne dispositioner til det fore
stående borgbyggeri. Holstenerne reagerede
imidlertid omgående. De hævdede, at byg
ningen af en borg vilde betegne et våbenstil
standsbrud, og derfor flammede nye kampe
op. Allerede året efter, 1412, fik Margrete
dog stridsspørgsmålene placeret ved et nyt
forhandlingsbord og fik ved det modparten
overtalt til at lade uenigheden indanke for
voldgift. Ja, mere end det: hun fik som vold
giftsmand udpeget hertug Ulrich af Meck
lenburg, der året før af kong Erik havde
modtaget dansk årssold. Kvindelist er uden
ende! Hen på efteråret opholdt Margrete sig
i Nordslesvig og kom den 7. oktbr. til Flens
borg. Der blev dog slet intet af en voldgifts

kendelse, for hertug Ulrich erklærede, at han
jo ikke i våbenstilstandens bestemmelser
fandt det fjerneste om, at Mariebjerget, der
faktisk lå uden for bygrænsen, ikke måtte
befæstes. Om dette problem kunde han altså
slet ikke udtale sig. Hvad holstenernes øvri
ge klagepunkter angik, kunde de skriftligt
begrunde dem, og når han fra begge parter
havde set spørgsmålene skriftligt belyst,
skulde voldgiftskendelsen blive afsagt. Hol
stenerne forstod, at de havde brændt sig ved
at gå dronning Margretes vej til forhand
lingsbordet, og da slaget på forhand måtte
anses for tabt, forlod de dybt skuffede og
rasende byen. Dronning Margrete modtog
derimod den 24. oktbr. på bytinget borger
skabets hyldingsed. Med genvindingen af
Flensborg sluttede hun sit livs vidtrækkende
gerninger. Fire dage efter hyldingen døde
hun ombord på sit skib i havnen, smittet af
den pest, som netop på denne tid hærgede
byen. Den unge kong Erik skulde løfte arven
efter hende ; men han havde hverken hendes
overlegne klogskab eller hendes sinds roligt
afvejende balance. Hans planer var i sig selv
forståelige nok. Flensborg var en naturlig
modvægt mod Slesvig, hvor holstenerne sad
som ubestridte herrer. Til deres Gottorp
skulde hans borg på Bjerget svare. Den
groede allerede op, og byggearbejderne le
dedes af den mand, som dronning Margrete
havde udset dertil.

Marieborg blev til Duborg
Hans navn var Jens Due (fig. 2), en frem
trædende dansk adelsmand, medlem af rigs
rådet, i 1387 medvirkende til Oluf Håkonsøns kongevalg, ti år senere slået til ridder
ved det berømte unionsmøde i Kalmar og
siden nævnt gentagne gange i årene 14001409 som rigets hofmester. Han har antage
ligt i 1412 fulgt Margrete til Flensborg, hvis
han ikke allerede året før er blevet udset af
hende til at skulle lede det kommende ar
bejde på Bjerget. Vi veed intet derom, vi ser

Fig. 2. Jens Dues segl. Skjoldmærket viser en
fugl med udspredte vinger, dog næppe en due,
snarere en falk eller høg. Duefromhed var ikke
det, som karakteriserede hr. Jens.

kun, at han i de afgørende byggeår 1412-13
er blevet lettet for hofmesterembedet, som da
har været overdraget til en anden dansk
adelsmand, Anders Jacobsøn Lunge. I 1414
og 1416 nævnes atter Jens Due som hof
mester, så et stadigt tilsyn med arbejdet har
vel ikke været nødvendigt længere end 1413
ud. I 1415 var man så langt, at borgen hav
de fået navn, Marieborg, efter bykirken ved
Bjergets fod, og ligeledes i dette år opholdt
Jens Due sig på stedet. Borgnavnet benyttes
nemlig i et brev, som han daterede her den
21. januar, og i hvilket han i kongens navn
bad borgmestre og rådmænd i Århus om at
få tilsendt 30 væbnede karle, der skulde
komme » anten til skepps ellære hæst wdæn
all dwalæ oc tøffryngh«, da »hertoghen och
grewen havæ theræ gantze samlyngh ogh
menæ ath bestollæ Flænsburgh ogh byerghet«. Han har sikkert som borgens høveds
mand med spænding ventet på at se, om
den kunde modstå et angreb, når mand
skabsstyrken forøgedes udefra; tilsvarende
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breve om forstærkning er vel sendt til andre
købstæder end Århus, men er i så fald gået
tabt sammen med så meget andet kildemate
riale. Vi veed ikke, om det ventede angreb
fandt sted, vi ser kun, at Jens Due - der var
blevet optaget som medlem af byens Kalandsgilde — har anset sin mission dernede
for afsluttet og har stillet sig til kong Eriks
rådighed andetsteds. Senest i 1419 har kon
gen overdraget ham Nyköping borg og len
i Sverige, ligeledes en post, som krævede
både handlekraft og dygtighed.
Jens Due kan altså kun have siddet 6-7
år på Marieborg som dens bygherre og hø
vedsmand; men det var under hans ledelse,
den blev til, og hans navn knyttedes derfor
uløseligt til den. Navnet Marieborg gled
hurtigt ud, og menigmand på stedet kaldte
den Duborg efter dens bygherre. Det blev
aldrig noget officielt navn; men det gik fra
mund til mund, og i vore dage vilde det
være urimeligt ikke at anvende det i stedet
for den intetsigende betegnelse »Bjerget«
eller det omstændelige »Bjerget hos Flens
borg«, som man træffer i middelalderlige
aktstykker.

Navngivning af borge
Den folkelige tradition har ofte sin egen,
stærke vægt. Ingen aner, hvad Erik Emunes
borg på Lolland »officielt« har heddet, men
almuen kaldte den Eriksvolde, og det samme
gør vi alle nu. Erik Emunes halvbroder Ha
rald Kesje, en hård hund og en djævel for
borgerskabet i Roskilde, til han forjoges og
fældedes af kong Erik, havde tæt uden for
byen bygget sig en røverrede - hvad han
selv har kaldt den, veed vi ikke ; men i folke
munde blev den til Haraidsborg, og det hed
der endnu dens skændigt udstykkede, be
byggede og totalt ødelagte voldsted. Ved
Sorø lå en ældgammel voldring, et fælles
værn for omegnens befolkning i ufredstider.
Naturligvis har det den gang haft et navn,
det synes slet og ret at være kaldt Borg; men
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dette er gået totalt i glemme. Da stormanden
Peder Torstensøn i det 12. årh. byggede sig
en gård inden for voldringen, og denne en
god menneskealder senere gik over til Sorø
kloster, vedblev befolkningen trofast at tale
om Peders borg, og den dag i dag hedder
sognet Pedersborg.
Det er i lys af tilfælde som disse, vi må
forstå og fastholde navnet Duborg. Den kor
te tid, »Duen« havde siddet her, havde været
afgørende nok til ikke at gå i glemme. Det
var ham, der på kongelig ordre havde skaf
fet byen et værn mod de griske grever i Hol
sten, et langt stærkere værn end den bymur,
som en af dem - grev Claus - havde lagt
uden om selve den ældste bydel. Flensborg
fik aldrig så meget som en »Clausgasse«;
men oppe på Bjerget lå »Duborg« og ligger
nu den danske Duborgskole, et åndeligt værn
for dansk folkelighed i Sydslesvig. Med og
i den lever stadigt Jens Dues ånd.

Lunge, Bryske og Krummendiek
Fra 1417-23 har Anders Jacobsøn Lunge
atter fungeret som hofmester, og hvem der i
denne periode har været Duborgs høveds
mand, har vi ingen sikker efterretning om.
Derimod finder vi i 1419 et mærkeligt tre
kløver etableret som byens »howetzmen«,
og en af disse tre har vel tillige indehaft det
kongelige ombud på borgen. Betegnelsen be
nyttes i et brev af 16. marts, udstedt på et
rigsrådsmøde i Kalundborg og stilet til borg
mestre og rådmænd i Århus. I brevet kaldes
Anders Lunge, Ivar (skal være : I ven) Bryske
og Erik Krummendiek »howetzmen«; men
det er kun den sidstnævnte, der kan tænkes
at have haft naturlig tilknytning til Flens
borg, da han ejede Runtoft i Angel. Af byrd
var han holstener, og han havde været her
tugelig drost, men var gået over på kong
Eriks parti og var senest i 1417 blevet med
lem af rigsrådet. Det er tænkeligt, at han har
villet undermure sin nye stilling ved at byde
tidligere sindelagsfæller spidsen, hvis de øn-

skede at gøre regnskabet med ham op. I
ovennævnte brev af 16. marts giver kongen
ordre til, at der fra Arhus skal sendes »thre
wæl føre karske mæn« til »berghet hos
Flensborgh, at thet fast gøres bothe met
grafue oc met bygning«. Senere i brevet hed
der det, at de skal »grafue« og »hawe suodan
rethskap thiit met thorn, suosum ther til
høer« foruden fetalje nok til seks ugers ar
bejde. Vi vender senere tilbage til brevet. At
holstenerne i 1419 skulde have forberedt et
angreb på Flensborg, hører vi dog intet om.
Det fandt først sted i 1422.
Inden for byens mure fandtes visse kredse,
som holstenerne havde allieret sig med, og
den 11. novbr. 1422 søgte grev Henrik - »de
sik nomet hertoge to Sleswiik«, som det
ironisk hedder i et brev af 14. novbr. 1417
med Jens Due blandt udstederne - sammen
med sin broder Adolf at storme bydelen
Ramsherred nord for Mariekirke. Stormen
mislykkedes, og kong Erik ønskede nu at få
en ende på disse tidvise trusler ved at ind
anke hele spørgsmålet om retten til hertug
dømmet for den tysk-romerske kejser Sigis
mund, grev Henriks lensherre. Kejserens
kendelse blev afsagt den 28. juni 1424 og
var fuldkommen klar. De uropæiske lens
regler, som Henrik byggede sine krav på,
havde aldrig haft nogen gyldighed i Dan
mark, hed det, og derfor heller ikke i Sønder
jylland, der »med direkte og brugeligt herre
rnes ret» tilhørte »kong Erik og Danmarks
rige«. Det var nøjagtigt det synspunkt, som
lå til grund for de danske partsindlæg. At
holstenerne skulde bøje sig for kendelsen
var dog ikke at vente. Dertil var lidenskaber
ne pisket for stærkt op.

Ufred
De nærmest følgende år fik vi også andre
fjender på halsen. Det skyldtes Eriks han
delspolitiske indgreb over for hanseaterne,
der nu blev holstenernes forbundsfæller.
Begge gik til angreb på os i 1427, og selv-

Fig. 3. Morten Gyrstinges segl. Skjoldmærket
viser to skarpe pile over regnbuens bro - kraf
tens og håbets symboler.

følgelig måtte Flensborg stå for skud. Du
borg slog fra sig og viste sig stærkere, end
fjenden havde regnet med. Efter to ugers
belejring prøvede han en storm, som mis
lykkedes. Da opstod i grev Henriks lejr det
rygte, at hanseaterne forberedte et nyt
stormløb, og søvndrukken styrtede greven
op mod borgen, fast besluttet på, at han og
hans folk skulde komme først på murene.
Han nåede at få en stormstige rejst og be
gyndte at klatre fra trin til trin, da han blev
ramt af et skud og styrtede døende ned.
Hans broder Adolf lod aktionen afblæse,
borg og by fik atter fred - men hvor længe
vilde den vare?
Kun fire år. Så var holstenerne atter på
krigsstien. Palmesøndag den 25. marts 1431
nærmede deres hær sig på ny Flensborg. De
res kontaktfolk inde i byen var på forhånd
instruerede. De fik Friserporten åbnet under
påskud af at skulle have en lastvogn kørt
igennem; men de sørgede for, at den kørte
fast i porten, så dennes fløje ikke kunde luk
kes. Så var der fri passage for grev Adolf og
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Fig. 4. Duborg efter stikket i Braunius: Theatrum urbium (1584), et godt eksempel på, hvor varsom
man skal være med at fæste lid til borgbilleder fra det 16. årh. Se s. 241.

hans mænd, de stormede ind, bymændene
langt overlegne i våbenbrug, det kom til
hæftige kampe, som snart måtte opgives, og
greven blev hyldet på bytinget af sine til
hængere. Fuld magt havde han alligevel ik
ke vundet. Duborg og Ramsherred holdt
stand, og det tog tid for ham at få det nød
vendige belejringsskyts bragt op fra Lübeck
og Hamburg. Ventetiden benyttede han til
at lade frisisk mandskab anlægge en befæ
stet lejr vest for Duborg; men det danske
borgmandskabs forbindelse gennem Rams
herred med fjorden kunde han ikke hindre,
og gennem den kom 9. maj en flåde på 14
skibe med både fetalje og øget mandskabs
styrke. Vi havde nu 600 mand samlet på
Duborg, og mange munde skulde mættes,
hvis belejringen trak ud. Endnu mere fetalje
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skulde sendes og slippe helskindet i havn.
Borgens høvedsmand, Morten Jenssøn
Gyrstinge (fig. 3), agtede imidlertid ikke at
give op. Han var en gæv og anset adels
mand, ridder siden 1411 og rigsråd siden
1417. Før han blev høvedsmand på borgen,
havde han været kongens ombudsmand nede
i byen, han var altså fortrolig med dens for
hold, og holstenerne havde gentagne gange
ført klager imod ham, som under kejserpro
cessen havde været et af kong Eriks vidner.
Det var også ham, som ledede Duborgs for
svar i 1427, da grev Adolf forgæves rendte
panden imod den, og nu hilste han på ny
arvefjenden med friskt mod, for endnu en
sending fetalje var i vente.
Men fjenden havde høstet bitre erfaringer
den 9. maj. Fjordløbet ind til byen måtte for

Fig. 5. Duborg efter maleriet på det beyerske epitafium i Mariekirken (1591), et modstykke til fig.
4 og visende et af de meget få realistiske borgbilleder fra det 16. årh. Se s. 241.
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Fig. 6. Duborg efter litografiet i Trap: Hertug
dømmet Slesvig (1864). Som forlæg er benyttet
et i 1859 brændt maleri, stammende fra et tids
punkt, da nedbrydningen af Duborg allerede var

vidt fremskredet, og borgbilledets detailler er
derfor ikke malede efter naturen, men vel på
grundlag af kunstnerens erindringer. Se s. 241.

enhver pris spærres. Det lod sig gøre, hvis
man rammede pæle ned på det sted, hvor det
var smallest - omtrent mellem det nuværen
de skibsværft og frihavnen. Her fandt man
i 1927 resterne af spærringen - to pæleræk
ker med en indbyrdes afstand på ca. 2-3 m.
Det var ingen ringe lås for tungtlastede førselsskibe. Og samtidigt kunde han vente en
håndsrækning fra Lübeck, hvor man arbej
dede febrilsk for at få flåden udrustet, så
man kunde tage en kamp op mod den danske
ude i yderfjorden. Desværre for os meldte
netop da en tredje fjende sig: en storm så
heftig, at vore skibe måtte lægge bi i Svenborg sund og vente på bedre vejr, inden de
stod ud på den sidste strækning over Øster
søen og ind gennem Flensborg fjord. Disse
tre modstandere smedede i fællesskab det for
erobringen af Duborg afgørende våben: det
»scharpe S wert des Hungers«, som den lüb-

ske krønike siger. Fødemidlerne til borgens
store besætning svandt katastrofalt ind, sul
ten svækkede mandskabet, hvad der var på
borgen af spiselige dyr gik i kødgryderne,
sygdom blev efterhånden følgen, rækkerne
udtyndedes faretruende, og da der kun var
140 mand i kampduelig stand tilbage af den
600 mand store skare, indså Morten Gyrstinge, at slaget var tabt. Den 1. septbr. ka
pitulerede han mod fri afmarch.
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Hvordan så Duborg ud?
Her standser vi den lille skitse af kampen
om det ældste Duborg. Den følgende tids
kampe vedrørte kun perifert Flensborg, der
helt var i holstenernes vold. Det var nu den
sydligste del af hertugdømmet, som kong
Erik forgæves søgte at fravriste dem. Der
var for så vidt en vis logik i hans fremfærd ;
men den savnede sund fornuft, den, som

havde været hans fostermoders store styrke :
tålmodigt at »lægge snorene lempeligt«, til
målet blev nået. Han nåede det aldrig. Dog lad ham hvile. Lad os i stedet stille det
spørgsmål: Hvad kender vi til det middel
alderlige Duborgs udseende, den borg, der
begyndte med Jens Due og i hovedtrækkene
endnu stod, da renæssancen så småt begynd
te at ændre dens træk, både hvad grundplan
og detailler angår?
Der er ikke sten på sten tilbage af den, og
hvor den lå med grave og volde, er i dens
sted vokset en bydel frem med gader og hus
karreer. Skånselsløst brød man borgen ned,
skamløst slettede man dens allersidste spor.
Vil vi vide noget om det middelalderlige
Duborg, må vi ty til gamle billeder, og af
dem er der egentlig kun eet, som har betyd
ning.

De gamle billeder
Ældst er et stik i Braunius: Theatrum urbium (1584). Det er et prospekt af hele byen,
sikkert for enkelte detaillers vedkommende
nogenlunde pålideligt, men det gælder i
sandhed ikke fremstillingen af Duborg (fig.
4). Ringmuren i syd er totalt misforstået,
vestlængen er skrumpet ind til et lille, kort
hus, formen på tårne og spir har intet med
virkeligheden at gøre. Man gad vide, hvilket
forlæg den arme kobberstikker har haft, da
han gik i gang med sit arbejde. Som kilde til
viden om det middelalderlige Duborg er hans
stik aldeles ubrugeligt.
Det indser man tydeligt, når man sam
menligner det med et kun få år yngre ma
leri, der findes som midtstykke på det beyer
ske epitafium i Mariekirken (fig. 5). Det er
dateret til 1591, er gjort af en ukendt kunst
ner og synes at give et realistisk indtryk
af borgen, som denne har set ud ved slutnin
gen af det 16. årh. Det er derfor i sjælden
grad værdifuldt.
Sidst i rækken kommer et maleri, der gik
til grunde ved Frederiksborgs brand i 1859,
men som vi kender fra to kopier, en malet,

der har været i den flensborgske familie
Ricklef Hollesens eje, og en litograferet (fig.
6), der fulgte som bilag til Trap: Statistisktopographisk Beskrivelse af Hertugdømmet
Slesvig (1864). Fra hvilket år det originale
maleri har stammet, veed vi ikke. På den
nærliggende Mariekirke ses det tårn, der
først opførtes i 1730, og følgelig må maleriet
af Duborg bero på, hvad man har erindret
om dens udseende, da borgens nedbrydning
var begyndt allerede i årene efter 1719.
Resultatet er, at vi alene har epitafiemaleriet at holde os til. Det giver os sikkert
i alt væsentligt et rigtigt indtryk af kom
pleksets udseende ved slutningen af det 16.
årh. Imidlertid veed vi, at der netop i dette
århundrede havde fundet betydelige ændrin
ger sted ved tilføjelser til den oprindelige
planlægning, og vil vi nå til en forestilling
om det oprindelige, det 15. århundredes Du
borg, må vi derfor i tanken fjerne disse til
føjelser. Det lader sig gøre med ret stor sik
kerhed.

En fodtur anno 1849
Lad os indledningsvis foretage en van
dring fra byens havn op til borgen (fig. 7).
Først passerer vi torvet, det nuværende
Nørretorv, der ligger umiddelbart ved den
ældste bydels hovedgade, den nuværende
Storegade. Vi drejer ad denne til højre, pas
serer Mariekirken og når den nuværende
Toosbygade, hvor tidligere et åløb, utvivl
somt den navngivende Flenså (højere oppe i
bakketerrænet kaldet Glimbæk, se Sønderj.
Månedsskr. 1970, s. 73), randt ud i fjorden.
Mod nord strakte den ældste bydel sig til
Flenså, og gennem en port — ikke at for
veksle med den langt nordligere, yngre Nør
report - kom man da til bydelen Ramsherred. Her fortsætter vi vandringen endnu et
lille stykke ad hovedgadens forlængelse, til
vi drejer om ad en smal sidegade på venstre
hånd, den nuværende Schlossstrasse, i sen
middelalderen kaldet Borgvej (Set. Nicolaigildets plattyske ejendomsregistrant har nav241

neformen Borchweg). Nu begynder vi op
stigningen ad Mariebjergets bratte skrænt.
Vejen har åbenbart på Frederik Ill's tid voldt
mange kvaler, når hans tunge karosser skul
de køres op til eller ned fra bjerget, og derfor
påbød han, at vejen skulde reguleres og dens
linieføring delvis omlægges. Den førte og
fører direkte op til plateauet, hvor Duborg
rejste sine mure.

Ikke en fyrstebolig
Kom man der ved begyndelsen af det 18.
årh., vilde man se, at borgen - »slottet« var
forlængst blevet den gængse betegnelse bestod af tre sammenhængende fløje, en
øst-, en nord- og en vestfløj, medens i syd
borggården lukkedes af en vældig ringmur.
Hertil kom i alt tre store tårne, et ved hver
af fløjene, alle tre forsynede med høje, slan
ke renæssancespir. Vi begynder straks i tan
ken at rive ned, hvad der ikke har hørt det
oprindelige borganlæg til, og først går det
ud over vestfløjen, der blev bygget i det 16.
årh. Det samme gælder størstedelen af nord
fløjen med dens portgennemkørsel, og det
gælder efter al sandsynlighed alle tre tårne,
i hvert fald de to af dem. På epitafiemaleriet
ses et enkelt lille spir titte beskedent op over
østfløjens tagryg; men det er næppe med
den, tårnet har noget at gøre. Vi lader fore
løbig dette blive stående som et spørgsmåls
tegn. Som absolut sikre elementer i Jens
Dues Duborg er kun østfløjen og den luk
kende ringmur i syd blevet tilbage; men her
til må nok føjes vestfløjens vestmur og nord
fløjens nordmur - i dem begge er utvivlsomt
indgået rester af den oprindelige ringmur,
der selvsagt ikke har kunnet mangle på disse
to let angribelige sider. Anlægget synes så
ledes at have været særdeles enkelt i grund
linierne, dannende en kort rektangel med
største længde i nord-syd. Det har været vel
egnet til fortifikatoriske formål, men kun
sekundært tjenligt som fyrstebolig, og det
blev først senere slægters opgave af denne
242

udprægede borg at skabe et slot i den nye
tids forstand.
Hvor stort et areal dækkede da denne
borg? Desværre foreligger der ikke nogen
som helst eksakte opmålinger, kun enkelte,
og næppe fuldt pålidelige, notater fra det 18.
årh. De blev gjort af hus- og sognefoged H.
F. Lüders i Flensborg, der 1755 af landsbyg
mester Müller, Slesvig, anmodedes om at
indsende en rapport vedrørende de genstå
ende rester af borgens ruin, fordi en murer
mester havde ønsket adgang til helt at fjerne
dem, så det indvundne materiale kunde kom
me byggearbejder i byen og dens omegn til
gode. Lüders sendte, hvad Müller havde
bedt ham om, selv havde han gammel inter
esse for stedet, og i 1778 tegnede han et
højst ubehjælpsomt kroki med enkelte mål,
ikke helt stemmende med dem, han havde
noteret en god snes år tidligere (fig. 8). Det
hele var yderst amatørmæssigt og utvivlsomt
kun tilnærmelsesvis rigtigt, men bedre
grundlag har vi ikke i vore dage. Omsætter
man hans mål (i fod) til meter, får man et
rektangel, der i øst-vest er ca. 53 m bredt
og i nord-syd ca. 80 m langt, altså omslut
tende et borgkompleks på ca. 4240 m2.

Det røde og det blå hus
På dette lå østligst borgens eneste, store
stenhus, hvis østmur fungerede som en del
af ringmuren, den samme kombination, vi
kender fra f. eks. Nyborg. Bygningen kaldtes
senere »det røde hus« i modsætning til »det
blå«, den betydeligt yngre vestfløj, benæv
nelser, der skyldtes de to bygningers forskel
lige tagtækningsmateriale, henholdsvis røde
tegl og blåligt skifer. Den 18. jan. 1547
skrev hertug Hans (den ældre) til sin byg
mester, der var i færd med opførelsen af
Hansborg ved Haderslev, at han vilde sende
ham to skibsladninger rhinske skiftersten
»vnnd nicht dessjenigen vnnd blauen, wormit zu Flensburgk das neue hauss gedeckt
(ist)«. Moden skiftede med tiden! Mere in
teresse knytter sig dog til bygningens fun-

Fig. 7. Byplan fra 1849, tegnet af Wergchind.
Den i teksten angivne vandring kan let følges,
hvis De benytter en kraftig lup. Fra havnen
kommer man ad det smalle Skibbrostræde (lige
over det spidse indhak i fjordbredden) op på
Nørretorv, der i 1849 for længst var skrumpet
ind, efter at byens egentlige markedsplads var
blevet det større Søndertorv. Mariekirken er den

sorte, firsidede plet lige over B i Flensburger,
Borgvej (Schlossstrasse) lige over F i Hafen. På
bjerget ser man i syd (til venstre) graven og vol
den, i vest »Blaue Dam« og inde på borgpladsen
(brug nu forstørrelsesglasset!) som en lille og
tynd, vinkelbøjet linie de den gang endnu eksi
sterende rester af borgens sydlige ringmur (sml.
fig- 7Ä

dering. Erwin Nöbbe afdækkede ved sine
gravninger i 1920'erne, hvad der endnu var
tilbage af bygningens sydlige gavlende (fig.
9), og han godtgjorde derved, at bankens
oprindelige topflade havde ligget ca. 1 m
lavere end den daværende. Nye lag var i
tidens løb kommet til, som det selvfølgeligt
altid sker, og som det ligeledes er sket siden
Nöbbes gravning; men, fastslog han, på et
bestemt tidspunkt, rimeligvis da bygningen
var opført, blev en stor del af det affald, som
jo fremkommer på enhver byggeplads,
spredt og planeret, så borggården fik en plan
og fast flade. Det samme kan påvises mang
foldige andre steder og er i sig selv ganske
naturligt. Fundamentet under sydgavlen var
ca. 2,5 m bredt, i øst- og vestmurene ca. 2 m,
og bygningens fulde bredde (fundamentet

medregnet) havde været ca. 12 m, så dens
indre rum antageligt har haft en bredde på
ca. 6 m. En ca. 1 m tyk tværmur havde ved
gavlen fraskilt et rum på ca. 6,0 x 5,3 m.
Rummet havde stenpikket gulv, og nord for
det fandtes et andet kælderrum, som dog
kun kunde udgraves, indtil Turnergade nåe
des - den havde slettet alle bygningsspor.
Endnu nordligere hindrede andre omstæn
digheder enhver undersøgelse. Man må da,
hvad stenhusets længde angår, stole på Lü
ders mål, der svarer til ca. 60 m, og bygnin
gens flademål kan således antages at have
været ca. 720 m2 stort. Om det i murene an
vendte forbandt veed vi intet. Hos os som i
andre lande tog den sene middelalder andre
forbandtsystemer end de hidtil benyttede i
brug, og denne overgangstids murteknik har
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vel præget Duborg. Måske bør det tilføjes,
at der ikke vides at være fundet tilhuggede
kvadre på tomten. Lüders bemærker det, og
det kunde næppe heller ventes på en profan
bygning fra så relativt tidligt et tidspunkt.

Kælderetagen
Stort mere vil ikke kunne siges med sik
kerhed om østfløjen; men det kan dog i no
gen grad suppleres på grundlag af indtryk
fra epitafiemaleriet. Man ser på det den to
stokværk høje bygning med 9 vinduesåbnin
ger i øvre og 6 i nedre stokværk. Vindues
åbningerne virker forholdsvis små og giver
derfor muren som helhed et ret barskt ud
seende. Østsiden er jo også bygningens let
test angribelige side. Har der under de to
stokværk været en kælder - og det må man
efter gravningerne at dømme gå ud fra, selv
om den ikke behøver at have strakt sig under
hele bygningen - er det naturligt, at den
ingen kældervinduer har haft i østmuren, der
jo fungerede som et stykke ringmur. Kælder
vinduer og en nedgang til kælderen må have
været omme på gårdsiden. Sådan har forhol
det været på det førnævnte Nyborg. For
øvrigt træffer vi ikke sjældent ligesom ved
Duborgs sydgavl kun halvt forsænkede kæl
dere, ja vi har endda eksempler på helt
»overjordiske«. Et stort tostokværks stenhus,
der helt manglede kælder, må vist siges at
være utænkeligt, i hvert fald er kun eet til
fælde kendt: Dronningholm i Nordsjælland,
og een gang er jo ingen gang. En stenhus
kælder behøvede ikke at være et skummelt,
mennesketomt rum. Det var ofte der, køkke
net befandt sig og det tjenende kvindelige
personale holdt til, ligesom det var dér, det
mandlige vagtmandskab slog fritiden ihjel
ved drikken, spisen, spillen terninger og fja
sen med pigebørnene.

Tagrummet
Fra den formodede kælder klatrer vi helt
op under taget. Har det store rum her ligget
ubenyttet hen? Næppe. På epitafiemaleriet
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har det fem kviste. De virker imidlertid ikke
meget middelalderlige, derimod harmonerer
de med kvistene på den Herrenstall, der vistnok i det 16. årh. - opførtes nord for bor
gen. Vi vil gætte på, at også østfløjens kviste
er fra dette tidspunkt.
Indgangene til fløjens nedre stokværk og
dens formodede kælder har været på byg
ningens gårdside, der jo ikke ses på maleriet.
Vi aner derfor lige så lidt om dem, som vi
aner om de vinduesfag, der må have været
her, vi kan kun sige, at fortifikatoriske hen
syn ikke her har spillet den samme rolle som
omme på østsiden.

En karnap på en borg
Men der er endnu en detaille, vi må stand
se ved. Epitafiemaleriet viser nær fløjens
nordøstre hjørne et anseligt udhæng på mu
ren. Det er gerne blevet opfattet som et
hængetårn, hvilket næppe har været helt
korrekt. Man kunde med større ret kalde det
en karnap, forsynet med en høj, spids tag
hætte. Fortifikatorisk betydning kan dette
udhæng ikke have haft. Det har været umu
ligt herfra at bestryge bygningens nordgavl,
og end ikke dens østmur har det kunnet
dække. Dets formål må have været helt ci
vilt, og da taler intet for, at det har hørt det
oprindelige Duborg til. Det består af to stok
værk, det øverste umiddelbart under den
spidse tårnhætte, det nederste hvilende på
en slags konsol af skråtstillede bjælker, for
neden samlede inde ved muren. Det nederste
stokværk synes at have haft fuldmur, dets
øvre viser en række pilastre, indbyrdes ad
skilte ved meget store vinduer. Hvad kan
hensigten med dette udhæng have været?
Man har jo lov til en gisning. Den almin
delige formodning går ud på, at borgens nye
vestfløj var tænkt som en afløsning for øst
fløjen, der ikke føltes bekvem nok, når kon
gelige besøg fandt sted. Måske kunde man
snarere sige, at den da ikke var rummelig
nok. Man savner i hvert fald beviser for, at
øjstfløjen ikke vedblev at være hovedfløjen,

Fig. 8. Lüders kroki fra 1778. Syd
vender opad, og vi begynder tallenes
forklaring her. - 1. Bankens sydskrå
ning. - 2. Bankens plateau. - 6. En
allé, formodentlig på sydvolden (?). 7. Den udtørrede sydgrav (?). - 3.
Vestgraven (Fischteich der blaue ge
nannt). 5. Formodentlig rester af vest
volden (Anhöhe an Teich). - 4. Borg
gården mellem de tre fløje. - 4b. Den
sydlige ringmur. - 2. Den åbne plads
mellem borgen (slottet) og Herrenstall.
- 8-9. Herrenstall. - 13. Det øeverste
af Borgvej (Borchwrg). De øvrige tal
uden betydning for detailler i vort
emne. Se s. 243.
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om man vil borgens palatium. 1 det 16. årh.
trådte Duborgs fortifikatoriske formål i bag
grunden, og dens rent civile blev eneråden
de. Det synes at have været tilfældet fra
Frederik II's tid og endnu mere i Christian
IV's første åringer. Kan man ikke forestille
sig udhænget som en frugt af denne borgens
forvandling? Det er i hvert fald fristende at

tænke sig den unge kong Christian siddende
her, opmærksomt følgende den stærkt vok
sende skibstrafik på havnen. Han var jo fra
ungdommen af en sailor-konge og fulgte
liven igennem negotien, handelen, med stor
interesse. Flensborgs livlige handel må have
fængslet ham, når han gæstede byen. Om
udhænget er og bliver alt gætværk, givet er
245

det kun, at det intet kan have med det op
rindelige Duborg at gøre. Altså må vi lige
ledes fjerne det af billedet.

Inventarium fra 1473
Inden vi forlader bygningen, må der dog
siges lidt om, hvad den kan have indeholdt
af rum, og hvilke formål disse har tjent. Vi
veed for så vidt intet, men vi kan nogen
lunde sikkert gætte os til, at den har tjent
høvedsmanden som bolig og desuden har
skullet huse kongen og hans følge, når han
kom til Flensborg. Rejsende venner og slægt
ninge af høvedsmanden har for kortere eller
længere tid også kunnet slå sig ned her. Vi
hører således, at biskop Bent Gyldenstierne
af Børglum, Morten Gyrstinges fætter, op
holdt sig på Duborg under belejringen i 1431
og tog hånd i hanke med forsvaret. Plads
må der have været til både den ene og den
anden, og vi skal derfor næppe regne med
store sale i dette fæstningsagtige stenhus.
Hertil kommer, hvad allerede er sagt, den
nødvendige plads til i hvert fald borgher
rens køkken og til hans families piger og
terner. Et inventarium fra 1. apr. 1473, da
Otto Walstorp overtog lenet, nævner, hvad
der den gang fandtes af redskaber »jn der
koken« og af våben »vppe der kruthkamern«
foruden det, som var »jn deme backhuse«.
Desværre er det de eneste lokaliteter, inven
tariet nævner.
På borgen selv har der næppe været plads
til, hvad den daglige tilværelse krævede af
hestehold til ridebrug og kørsel, heller ikke
til de småværksteder, hvor mindre repara
tioner af forskellig art kunde udføres. Der
må i tilknytning til selve borgen have eksi
steret en staldgård med de dertil hørende
bygninger, og den må sikkert have ligget på
pladsen umiddelbart nord for borgen selv,
hvor i det 16. årh. den lange længe, Herren
stall, blev bygget (se fig. 8). Staldgården har
dog næppe haft karakter af nogen forborg,
og det samme gælder naturligvis den urte
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gård, som heller ikke kan have manglet.
Det er altsammen tankeeksperimenter, der
hverken kan bekræftes eller afkræftes. Og
endda er det største tankeeksperiment ikke
blevet nævnet, fordi vi intet som helst virke
ligt holdepunkt har for et svar. Hvor i al
verden har man under den månedlange be
lejring huset det store mandskab, som da
samledes til borgens forsvar? Styrken skal
jo have været oppe på ca. 600 mand, og selv
om en del er faldet under kampene (hvor er
de jordede?) og mange sårede, skal der dog
have været ca. 140 tilbage i kampduelig
stand. Hvor har disse og de sårede været
kasernerede? Det synes næsten ubegribeligt.
De må jo have været stuvede sammen inde
på selve borgområdet. Og når man hører, at
der efter overgivelsen fandtes talrige huder
af slagtede heste og andre dyr, der havde
tjent den sultende besætning til føde, og som
må være ført ind på borgen, inden belejrin
gen begyndte, eller senere halvvejs smuglet
ind under udfald - hvor har så de fundet
plads? Tanken står stille. Borgens bygninger
kan ikke have slået til, og telte på borg
gården vilde have krævet uforholdsmæssig
store plads. At sove på jorden under åben
himmel går an til en tid, men alligevel - fra
25. marts - 1. septbr.? Jaja - vi er jo blevet
erfaringer rigere siden 1914 og 1939; men
alligevel! Vi gør nok bedst i at ryste spørgs
målet af os og vende tilbage til det tema, vi
forlod: bygningerne selv.

Resterne forsvandt efter 1900
Ved østfløjens sydøsthjørne og i flugt
med dens østmur tog borgens ringmur sin
begyndelse, gik først henved en halv snes
meter i syd, drejede så i en ret vinkel mod
vest og fulgte denne retning ca. 54 m, til den
- atter i en ret vinkel - bøjede mod nord og
efter et løb på ca. 80 m i endnu en ret vin
kel stilede direkte over mod østfløjens nord
vesthjørne.
Endnu omkring 1900 var det meste af den
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Fig. 9. Erwin Nöbbes gravningsfelt i 1929. For
uden funderingen af østfløjens sydlige ende,
den ud herfor liggende del af ringmuren og de
tilbygninger i øst, hvis datering ikke er fast
slået, afdækkedes enkelte svage spor af småbygninger på Iver Juels fødegård, som dronning
Margrete købte, da anlægget af Duborg var
planlagt. Disse bygningsspor ses dels mellem
østfløj og ringmur, dels ovre i gravningsfeltets
østside. Nogen beretning vedrørende dem fore
ligger ikke.

sydlige ringmur, dennes sydvesthjørne og
en lille stump af den vestlige ringmur i be
hold (fig. 1). Lüders havde i 1755 anslået
murrestens samlede længde til ca. 61,5 m,
det vil vistnok sige, at praktisk taget hele
sydmuren og ca. 8,5 m af vestmuren i 1755
endnu stod tilbage. Slet så meget har der
ikke været tale om, da bystyret efter 1900

lod hele stumpen skånselsløst og pietetsløst
rasere. Det var kronen på ødelæggelsesvær
ket.

Det sidste hjørne først i 1929
Men en lille, i jorden skjult rest undslap
dog de kommunale barbarer. Det sydøstlige
ringmurshjørnes fundament lå inden for det
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lille felt, som Nöbbe afdækkede, og i 1929
udgravede han hjørnet, den ca. 9,5 m lange
forbindelse mellem det og østfløjens sydøsthjørne, samt ca. 10 m af den sydlige ring
mur (fig. 9). Derved opnåede vi i hvert fald
at få sikre mål på ringmursfundamentets
bredde, selv om indtrykket af ringmursstyk
ket, der forbandt østfløjen med sydmuren, i
nogen grad sløredes af en senere tilføjelse,
der ikke kan dateres. Det viste sig, at funda
mentet mellem østfløjen og ringmurshjørnet
var ca. 2-2,7 m bredt, og man kan måske gå
ud fra, at den helt ukendte vestlige ringmur
har haft nogenlunde samme fundaments
bredde. Den sydlige ringmurs fundament var
derimod ca. 4 m bredt, altså kolossalt i for
hold til de andre siders. I selve sydøsthjørnet
fandt Nöbbe fundamentet til det lille hjørne
tårn, der ses på epitafiemaleriet; det synes
kun ikke at være sprunget så stærkt frem,
som maleriet viser. Naturligvis rejser det
spørgsmål sig, om ikke også ringmurens
sydvesthjørne har haft et sådant murtårn?
Det veed vi intet om. Et fotografi (fig. 10)
fra 1890 viser en arbejdsstyrke i færd med
at grave fyld bort fra ringmurens fod. Fyl
den er mere end mandshøj på dette sted;
men der forlyder intet om, at man ved at
fjerne den fandt noget af betydning - heller
ikke, at man lod Nöbbe eller en anden kva
lificeret mand følge arbejdet skridt for skridt.
Et sydvestligt hjørnetårn i ringmuren er alt
så heller ikke andet end et tankeeksperiment.
At et sådant ikke ses på det i så mange hen
seender vejledende epitafiemaleri, beviser in
tet. Vel er det forbavsende realistisk, men
det har vitterligt også sine mangler. Det sav
ner således enhver antydning af skydeskår i
den sydlige ringmur, skønt sådanne ikke kan
have manglet her. Man ser da også skyde
skår i både det sydøstlige hjørnetårn og i
dettes forbindelse med østfløjen.
Lüders anslog ringmursrestens højde til
ca. 8,7 m - om det var nogenlunde rigtigt,
veed vi ikke, og muren blev næppe målt
inden nedrivningen; men vi ser af epitafie

248

maleriet, at den var jævnhøj med østfløjens
mure, og man aner svagt på fotografiet (fig.
1) ligesom et par bomhuller til en skytte
gangs bærende gulvbjælker. Den øvre halv
del af murværket viser desuden lodrette ril
ler, som det sikkert vil være vanskeligt at
forklare. Op til skyttegangen er man vel
kommet ad udvendige trætrapper. Desuden
har der været direkte adgang til den fra øst
fløjens øvre stokværk. Den lange række af
dettes små vinduesåbninger nær tagskægget
ligger nøjagtigt i samme højde som de to
skydeskår i ringmursstykket ned mod hjør
netårnet, og dette har selv, ligeledes i samme
højde, to tilsvarende skår. Man har altså
kunnet rokere med skyttegangsmandskabet
fra østfløj til ringmur, så det kunde sættes
ind, hvor angrebet i øjeblikket var mest
truende.

Porten var skævt placeret
Endnu mangler vi at se på borganlæggets
nordside, adgangssiden.
Da vestfløjen byggedes ved midten af det
16. årh., blev den og østfløjen koblede sam
men med bygningen af en nordfløj, så det
samlede kompleks blev trefløjet, og sådan
stod det, lige til nedrivningen begyndte i det
18. årh. Komplekset ser vi på Lüders lille
ubehjælpsomme kroki fra 1778. Her lægger
vi mærke til, at portindgangen er anbragt
skævt i fløjen, ikke midt i den, hvad sikkert
vilde have været tilfældet, hvis der ikke på
selvsamme sted forud havde været adgang til
borgområdet. Ved så regelret et anlæg som
det 16. århundredes Duborg vilde porten af
gjort være blevet lagt i nordfløjens midte.
Det er imidlertid hverken sket med den eller
med den korresponderende »ydre« port i
Herrenstall. Det vidner om, at de begge er
porte fra samme byggeperiode, forskellig fra
anlægstidens. Portenes »skæve« placering
må have en bestemt årsag.
Der vil ikke være noget overraskende i, at
det middelalderlige Duborg har haft porten
anbragt netop her, hvis der til østfløjens

Fig. 10. Resterne af den sydlige ringmur set fra
nordvest. Jfr. samme rester set fra nordøst, fig.
1. 1 baggrunden Mariekirkens tårn. Man vil
lægge mærke til, at der arbejdes vest for ruinen,

nordre gavlende og vinkelret på fløjen har
været føjet en kort sidebygning. Det er intet
sjældent fænomen. Vi kender det fra flere
steder, således fra det biskoppelige Drags
holm, hvor denne korte tilbygning senere
udbyggedes til en selvstændig fløj. Desuden
veed vi, at en port i middelalderen kun me
get sjældent — f. eks. på Dronningholm førte direkte gennem en bygning. Regelen
var, at porten blev lagt nær et murtårn,
hvorfra man kunde beherske en angribers
forsøg på at trænge ind. Vi ser det eksem
pelvis på Lilleborg (Bornholm), Vordingborg,
Søborg, Nyborg, Kalø og mange andre ste
der. Det ligger nær at tro, at det samme har
været tilfældet ved det middelalderlige Du
borg.

hvor et mere end mandshøjt fyldlag er ved at
blive bortgravet. Desværre mangler enhver be
retning om dette arbejdes resultat. Sml. teksten
til fig. 11.

Tårnproblemer
Ja, men har der overhovedet været tale om
noget tårn på Jens Dues Duborg? Vi har in
tet andet tegn dertil end det lille spir, som
på epitafiemaleriet kigger op over østfløjens
tagrygning. Det kan være spiret på et tårn
over indgangen til østfløjen selv; men det er
ret usandsynligt, det synes at tegne sig lige
som for fjernt til en sådan opfattelse, og det
vil være mere nærliggende i det at se et led
i nordfløjen, der jo på maleriet ligger skjult
bag østfløjen. Er dette rigtigt, kan tårnet
være betydeligt ældre end de to andre, som
Duborg havde. Af dem var i hvert fald det
ene en sen ombygning af udhænget på øst
fløjen (se s. 244). Samtidigt med denne om
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bygning kan alle tre tårne - også det ved
nordfløjen - have fået de høje renaissancespir, som vi ser på kopierne af det i 1859
brændte maleri (fig. 6). Nordtårnets lille be
skedne spir (se s. 242) kan derimod et mid
delalderligt tårn umiddelbart ved porten sær
deles vel have fået, allerede da nordfløjen
opførtes.

Hypotesernes gyngende grund
Det skal indrømmes, at vi her bevæger os
på hypotesernes gyngende grund og aldrig
vil kunne nå til et sikkert resultat. Vi peger
kun på den mulighed, som ligger nærmest:
at der forud for nordfløjens opførelse her i
nord har været en ringmur med en port
netop dér, hvor den formodede lille udbyg
ning ved østfløjens nordgavl har været, og
at adgangen til Duborg på middelalderlig vis
har været sikret ved et (kullet?) tårn enten
på udbygningen selv eller (snarere) på ring
muren umiddelbart vest for porten. Netop
en sådan forstærkning af portforsvaret træf
fer vi ved en hel række af vore middelalder
lige borganlæg.
Langt om længe når vi endelig fra byg
ningerne til den omgivende enceinte. Også
her har de sidste to århundreders barbarer så
godt som spærret vejen for en sikkert erken
delse. Vi må alligevel med skærpet forsigtig
hed prøve at forcere den.
Det må være rester af en vestgrav, der på
Lüders kroki fra 1778 figurerer som »Fisch
teich der blaue genannt«, og en vestvold, der
samme sted kaldes »Anhöhe am Teich« (fig.
8). På Wergelands byplan fra 1849 ses sta
digt dammen, her bøjende uden om sydvest
hjørnet og fortsættende et stykke langs den
søndre ringmur (fig. 7). Ingen vil umiddel
bart i den kunne se en grav; men Duborg er
ikke det eneste borganlæg, som har fået dele
af sine tidligere grave ændrede til damme,
hvor karper kunde fedes op til slotsherrens
veldækkede bord, da de forsvarsmæssige
hensyn havde udspillet deres rolle. Uden for
dammen (graven) viser Wergelands byplan

250

tillige en vinkelbøjet voldstrækning, og vi
kan gå ud fra som en kendsgerning, at borg
pladsen på de let angribelige sider i vest og
syd allerede fra første færd har været dæk
kede af både grav og vold.
På østsiden har forholdet været et andet.
Her har »bjerget«s egen bratte skråning i sig
selv gjort borgen så at sige stormfri. Der
imod har nordsiden været et naturligt hoved
angrebsmål, og derfor kan enceinten ikke
have været udbygget svagere her end i vest
og syd. Ved flere danske borganlæg - og
udenlandske tillige - har enceintens spær
ringselementer endda været fordoblede, ja
flerdoblede på adgangssiderne. Om det har
været tilfældet på Duborg, aner vi ikke. Alle
spor er nemlig totalt udslettede og har sik
kert været det siden det 16. årh., da stald
gårdens middelalderlige bygninger fjernedes
og i deres sted den lange, stenmurede Her
renstall opførtes. Den egentlige »borgtid«
var endt og »slotstiden« begyndt. Borgvej
(se s. 241) førtes nu gennem den »ydre
port« i Herrenstall til den »indre port« i Du
borgs nordfløj. Det krævede planering af det
mellemliggende terræn. Fortiden var fortid,
og vold og grav forsvandt.

En eller flere volde?
Er det rigtigt, at Duborg på de tre sider
kun havde een grav og een vold? Richard
Haupt hævdede nemlig i 1905 (Zeitschr. f.
schlesw.-holst. Geschichte), at der endnu i
1880'erne var »von doppelte Wällen und
Gräben ... einige Reste vorhanden«. Dybere
går han ikke ind på spørgsmålet, og han an
giver ingen kilde, som kan støtte hans på
stand. Den hviler heller ikke på nogen folke
lig tradition. Monstro han ikke har fået tan
ken ved at betragte et gammelt fotografi (fig.
11)? På det ser man i baggrunden til højre
den sydlige ringmurs rester nær dens vest
hjørne. Selve murfoden er skjult som af en
vold, der strækker sig omkring murhjørnet
og om på vestsiden. Foran volden aner man
en sænkning, en grav, og foran den igen

Fig. 11. Fotografi af terrænet syd for borgpladsen, set fra sydvest. Beskrivelsen af billedets enkelt
heder fremgår af selve teksten.

svage rester af en højning, der meget vel kan
ligne en ydervold. Derpå følger i syd selve
bankens skråning, terrasseformet og delvis
udnyttet til ny bebyggelse, haveanlæg o. lg.
Mon ikke dette fotografi er Haupts eneste
grundlag for teorien om »dobbelte volde og

grave«? Så kan dertil kun siges, at hans ba
sis svigter, fordi hans inderste »vold« intet
andet er end selve borgbankens yderskrå
ning. Fyld havde efterhånden hobet sig op
om ringmurens fod. Den fjernedes først, da
man gik i gang med at rydde og planere på
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banken med en kommende stor byudvidelse
for øje. På fig. 10 ser vi arbejderne i fuld
færd med at grave den store fyldmængde
bort. Forgrunden er allerede ryddet, og regn
skyl har dannet en .stor vandpyt, hvor af
gravningen er gået en kende dybere end an
dre steder. Fylden har, kan vi se, ligget mere
end mandshøjt omkring ringmurens fod,
hvor nedstyrtningerne jo også har været
størst. Endnu lå den, da fotografiet blev ta
get, tilbage direkte op til ringmurens syd
ves thjørne; men snart vilde den også dér
være gravet bort, så man kunde få den aller
sidste rest af Duborg brudt ned helt til grun
den. Med det var målet nået. Bystyret havde
virkelig fået planen - den totale udslettelse
af fortidsmindet - gennemført. Snart kunde
gader, lygtepæle og husrækker marchere op.
Fortiden var udslettet. Triumf!

Hvad ethvert bystyre bør huske
Og her standser vi. Alt, hvad vi har at gå
ud fra, er ovenfor samlet og benyttet, både
hvad fotografier og andet tilfældigt materia
le angår. Skaden var fuldbyrdet, uden at de
ansvarlige for den havde fundet anledning

252

til at afgive den fjerneste beretning. Kun een
eneste med sans for det forbigangne og løst
knyttet til bymuseet, fik lejlighed til at sætte
en spade i jorden og afdække et ganske lille
felt ovre i sydøst. Med stor omhu og kyndig
hånd gennemførte han her sin undersøgelse,
opmålte, aflagde løbende beretninger og
skrev småstykker i dagens lokale aviser om
resultatet. Men de pengemidler, han kunde
råde over, var mere end sparsomme og hans
arbejdsstyrke derfor yderst beskeden. Havde
byens fædre været besjælet af hans ånd,
vilde meget have set anderledes ud. Rive ned
kan jo enhver dosmer finde på. At holde
hånd over noget værdifuldt forudsætter kul
tur. Det er en kendsgerning, som også det
nuværende bystyre burde skrive sig bag øret.
Ære være Erwin Nöbbes minde !
For elskværdig tilsendelse af materiale fra
både Flensborgs stadsarkiv og byens mu
seum takker jeg de to institutioners ledere,
dr. Schütt og dr. Ellen Redlefsen, oprigtigt,
ligesom jeg takker vor altid hjælpsomme
landsmand, bibliotekslektor Poul Kürstein
for den del af billedmaterialet, han - person
ligt interesseret i sagen - har skaffet mig.

Første sag ved Gram gårdsret
AF ERLAND MØLLER

I »Tysk strafferets indtrængen i Sønderjyl
land mellem 1550 og 1800« redegør lands
dommer Trant Thygesen for, hvorledes den i
Jyske Lov foreskrevne mandebod i drabs
sager efterhånden afløses af livsstraf. Også
efter at Tønder stadsret, Tlensborgs »vilkår«
og recesserne af 1537 og 1558 havde indført
dødsstraf, og efter at mandeboden i 1636
blev afskaffet for de adelige, var mandebo
den længe i brug i øvrigt. Åbenrå brugte
mandebod, og i Haderslev sattes en mande
bod i 1679 til 3 X 18 mark plus 2 X 40
mark, helt nøje efter taksten i Jyske Lov.
Endnu holdt mandeboden sig ved herredsret
terne, senest 1690 i Husby herred og 1700 i
Hviding herred. Men sager fra Kær herred
1661 og 1667 viser, at der var tvivl om mandebodens fortsatte anvendelighed, og i Nr.
Rangstrup herred blev 1669 et tilbud om
mandebod af den dræbtes bror besvaret med,
at »han havde ingen frænder at sælge«,
hvorefter drabsmanden blev halshugget »ef
ter Low og Landret« (recesserne). Efter 1700
har Thygesen ikke fundet nogen slesvigsk
sag med mandebod, men assistent Erland
Møller, Sønderborg, har fundet en sag, hvor
der så sent som i 1712 rejses krav om man
debod efter Jyske Lov.
Som grænseland har Sønderjylland fra
Arilds tid været udsat for sproglig og kul
turel påvirkning fra det store naboland mod
syd. Tyske Kancellis embedsmænd havde
alle tysk uddannelse og udstedte alle be
kendtgørelser på tysk. I 15- og 1600-tallet
blev de sønderjyske amtmænd næsten ude
lukkende rekrutteret fra den holstenske adel.
Christian V og hans efterfølgere ønskede at
undgå påvirkningen fra Holsten; i stedet

var i 1700-tallet ca. halvdelen af amtmændene af tysk adel. Efter reformationen søgte
de vordende præster til tyske universiteter,
især til Wittenberg, på det at Evangelii klare
lys ret kunne komme til at skinne i Luthers
ånd.
Da det i løbet af 1700-tallet blev alminde
ligt, at herredsfogeder og birkefogeder skulle
have juridisk embedseksamen, havde også
disse som regel tysk uddannelse, og fra 1768
skulle alle sønderjyske studenter læse mindst
to år ved Kiels universitet. Størst indflydelse
havde tysk sprog og kultur i købstæderne.
Købstæderne havde deres egne love, som
mere eller mindre var påvirket af lybsk eller
saksisk ret, og som håndhævedes af embeds
mænd, der ofte var tilflyttet sydfra. Her blev
tysk de dannedes sprog. Dansk eller rettere
vor sønderjyske dialekt var almuens sprog.
På landet var det anderledes. Især i Ha
derslev vesteramt var påvirkningen sydfra
i begyndelsen af 1700-tallet ringe. Præsten
i Gram, Daniel Blechingberg var fra Norge;
alle de øvrige præster var fra Nordslesvig el
ler i hvert fald fra Ribe stift. Med undtagelse
af Chr. Lorenzen i Oksenvad, som havde stu
deret i Wittenberg, men var af gammel alsisk
præstesiægt, havde samtlige præster taget
deres embedseksamen i København. Degne
og skolemestre var af bondestand, og her
redsfogeden i Gram herred, Jacob Holm,
havde overtaget embedet efter sin fader Peter
Hansen Holm, som var herredsfoged 16701701.
Således var det her landets egne børn,
som stod for styret både i kirke, i skole og
på tinge, hvor Valdemar Sejrs Jyske Lov
suppleret med de kgl. recesser dannede
grundlaget for retsplejen.
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I det følgende skal fortælles om den første
sag, som blev behandlet ved greve Hans
Schacks retterting på Gramgård. Forhistorien
er følgende :
Den 24. april 1712 udspillede der sig en
skrækkelig begivenhed i den lille landsby
Tiset ved Gram, en begivenhed, som nok
længe har sat sindene i bevægelse og været
samtaleemne på hele egnen. Jesper Hansen,
en rask soldat, musketer i Hans kongelige
Majestæts livgarde til fods og stationeret i
Flensborg, havde fået orlov for at besøge
sine slægtninge og venner i Tiset. Sammen
med en god ven, Knud Jespersen, gik han
søndag aften ind til kromanden Niels Jeggesen i Tiset kro for at drikke en kande øl.
Her kom han i klammeri med Jens Pedersen,
som tjente hos Jep Bertelsen, hvis gård lå
tæt ved kroen.
Imidlertid kom Jep Bertelsen for at hente
sin karl, og da de var gået, fulgte Jesper
Hansen efter. Han dundrede på Jep Bertelsens dør, medens han med sin bedste kom
mandorøst råbte: »Mach auf!« I det samme
kom karlen Anders Andersen, søn af gammelgrammeren Anders Jensen af Tiset forbi.
Han ville vide, hvad der gik for sig. De kom
i skænderi, Jesper Hansen gik imod ham,
men styrtede straks efter om på stenbroen.
Knud Jespersen, der var fulgt efter Jesper
Hansen, satte efter Anders Andersen, som
flygtede. Jespers broderdatter og krokonen
bragte ham tilbage til kroen, hvor han blev
bragt til sengs, men dagen efter afgik han
ved døden.
Et par uger senere modtog greve Hans
Schack på Gram slot en missive :
Som [jeg] af Deres inspektør Eberhard
Frostberg er blevet underrettet om, hvor
ledes en af Hans kgl. Maj. livgarde til
fods af mit kompagni ved navn Jesper
Hansen forsætligt er blevet slået ihjel med
en sten af en ung karl, men gerningsman
den derpå skal have salveret sig, da skulle
Deres Excellence hermed forfølge sådant
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drab til den ende, at denne sag måtte
blive undersøgt, gerningsmanden anses
for den, også at hans forældre må tilhol
des at betale for den slagne karl, hvorom
jeg forventer Deres velvillige efterretning
og forbliver Deres Excellences lydigste
tjener.

Flensborg, d. 11. maj 1712.
W. A. Schack de Wittennau.

Det er ejendommeligt, at obersten i dette
tilfælde, hvor han anklager Anders Ander
sen for forsætligt drab, kun kræver mandebod efter Jyske Lov og ikke livsstraf, som
ellers efterhånden var ved at komme i hævd
på den tid.
Dagen efter, den 12. maj 1712, autorise
rede greve Hans Schack sin retsprotokol for
Gram gårdsret, som først seks år senere skul
le opnå kongens godkendelse som birkeret.
Første retsmøde afholdtes på Gramgård
den 5. juli 1712. Til at føre forsædet havde
greve Schack valgt Jacob Holm fra Haders
lev, som var herredsfoged for Gram her
redsting. Der blev udnævnt otte sandemænd,
der aflagde følgende ed:
Jeg beder mig så Gud til hjælp, at jeg ej
skal gøre for gave eller frændskab eller for
noget andet end det sandeste og retteste,
som jeg ved, så sandt hjælpe mig Gud og
hans hellige ord.
Jesper Hansens svoger, Anders Vodder af
Tiset, fremlagde på de efterlevendes vegne
en skriftlig anklage mod Anders Andersen,
at han havde slået Jesper Hansen i hovedet
med en sten, så tindingen blev knust og Jes
per Hansen dagen efter afgik ved døden.
Han begærede indstævning af vidner og
ligsynsmænd til edeligt at bekræfte, hvad
de vidste, samt videre forfølgelse af sagen
mod den skyldige for sådanne forøvede ger
ninger.
Herredsfogeden påkaldte nu lydeligt An
ders Andersen til at svare for sig, men han

var ikke mødt. I stedet trådte hans fader,
Anders Jensen af Tiset, frem og begærede,
at det måtte blive ham tilladt at gå i retten
på sønnens vegne og forsvare hans sag. Som
prokurator havde han medbragt Tyge Niel
sen af Brøns, og ved at give ham hånden i
rettens påsyn gav han ham fuldmagt til at
handle på sine vegne.
Herredsfogeden erklærede, at den indkla
gede sag var for en gerning, som sandemændene efter loven burde ty om, og der udfærdigedes stævninger til vidner og synsmænd
til næste retsmøde 14 dage senere. Da vidnet
Knud Jespersen var schackenborgsk under
dan, kunne han ikke vel tages i ed ved denne
ret, medmindre Hans Højgrevl. Excell. allernådigst ville forordne og consentere derudi.
Ved næste retsmøde den 19. juli med
bragte anklageren Anders Vodder sandemanden ved Gram herredsting Jes Lauridsen
af Uldal og gav ham med håndtag fuldmagt
til at føre sin sag imod Anders Andersen.
Jes Lauridsen henviste først til klagen og
ligsynsattesten. Dernæst oplyste han, at da
Jesper Hansen blev begravet og efter gam
mel skik og brug blev båret til graven, hav
de Anders Andersens fader Anders Jensen
erklæret, at hans søn havde begået drabet, og
tilbudt bod for ham, og da man måtte for
mene, at Anders Andersen var rømt for
dette drab, måtte det være tilstrækkeligt be
vis.
Siden spurgte Jes Lauridsen Anders An
dersens fader, om det ikke var rigtigt, at
han havde erkendt, at hans søn havde begået
drabet og tilbudt bod herfor, hvortil Anders
Jensen svarede, at det havde han gjort, men
kun for at hans søn ikke skulle anses for en
misdæder. Hvis boden var blevet modtaget,
havde sagen været ude af verden. Ved dette
og de følgende retsmøder blev fremlagt:
Ligsynsberetning af 26. april 1712: På
Hans Højgræfl. Excellence af Schack, min
nådige herres, vegne indfandt jeg, forvalter
Christopher Castesen mig med fire dannemænd, Poul Hansen, Søren Matzen, Chri

sten Nissen og Anders Sørensen, alle af Ti
set, til Anders Vodder for at syne sal. Jesper
Hansen, musketer af Hans Kongl. Majtts.
fodgarde, der pludselig og uformodentlig
var død, og da forinden berettede Jep Peder
sen af Tiset, at han så sidst afvigte søndag
ud på aftenen, det Anders Andersen, en ung
karl af Tiset, slog bemeldte Jesper Hansen
på hovedet, så at han styrtede ned til jor
den, hvilket skete udi Jes Bertelsens gård i
Tiset, hvor dørene var luk te, efter at de hav
de haft nogle ord sammen, men Jesper Han
sen gav Anders Andersen enten førend eller
siden ingen slag, og såsom ingen flere perso
ner imidlertid var til stede uden Knud Jes
persen, som på samme måde fik et sviende
slag af bemeldte Anders Andersen, der straks
undvigte, vidste ikke Jep Pedersen, hvo
denne gerning ydermere havde set, derpå
synede vi sal. Jesper Hansen, fandt ingen
skade eller sår på hannem, men udi venstre
øre størknet blod, udi hovedet sær resenhed
og blod at fråde udaf hans næse og mund,
hvilket er udi sandhed, så sandt hjælpe os
Gud og hans hellige ord. Christopher Castesen, forvalter på Gram, Christen Nissen, Sø
ren Madsen, Anders Sørensen, Paul Hansen.
Produceret og aflæst for retten på Gram
Tirsdagen d. 19. july 1712 og haver indbemeldte fire mænd deres syn edelig besvoren
og berettede derhos, at de efter tilladelse af
deres gunstige øvrighed og Anders Vodders
begæring tredie dag efter Jesper Hansen var
død, hannem atter havde besynet og ej an
det på hannem förnummen, over det for be
meldte, uden at hans pung under hans Ge
macht var brusten, lige som man havde
gjort et skær under denne med en kniv,
hvorpå hver særdeles aflagde hans ed.
Det var jo unægtelig en noget blandet lig
synserklæring med vidneforklaring og stil
lingtagen til skyldsspørgsmålet.
Ved de følgende retsmøder blev afgivet
følgende vidneudsagn: Knud Jespersen, Ti
set: Den samme dag, da drabet på Jesper
Hansen skete, gik vidnet med Jesper Hansen
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Greve Hans Schack. 1676-1719.

1696 lensgreve til Schackenborg. 1697
amtmand i Ribe. Arvede Gram gods
1707. Ridder af elefanten. Kongens
rådgiver i udenrigsministerielle anlig
gender, 1718 finansminister.
Han var en myndig mand, som ikke
veg tilbage for selv at føre forsædet på
sit ting. 1 1715 forsøgte en driver så
ledes at udsmugle 421 svin over Kongeåen trods udførselsforbud. Gram
ting bestemte, at greven skulle have
svinene mod erlæggelse af tolden i
Ribe. Da fandt selv amtmanden, grev
Schacks svoger, at det gik for vidt, og
overretten pålagde d. 3. juli 1717 gre
ven »at bevise bedre end hidtil sket, at
han havde ret til at oprette ting på
»Alt Gram«, og indtil han havde gjort
det, var han ikke beføjet at holde
ting«. (H. P. Sørensen: Træk af Gram
sogns historie).

i Nis Jeggesens hus at drikke en kande øl.
Da stod Jesper Kromand af Kastrup med et
krus øl og sagde til Jesper Hansen: »Nu vil
vi drikke dutz«, som de også gjorde. Der
efter drak Jesper Hansen Jens Pedersen til
med disse ord: »God tår, bror«, hvorpå Jes
per Pedersen svarede: »Gid Fanden være din
bror!« Da spurgte Jesper Hansen hannem
ad: »Hvorfor viltu ikke drikke med mig, jeg
tjener jo kongen for en karl og er lige så
god som du.« Så kom Jep Bertelsen, som var
Jens Pedersens hosbond, og ville have ham
hjem med sig, og fulgtes han hjem med han
nem. Så fulgte Jesper Hansen efter dennem,
og vidnet bag efter. Da klappede Jesper Han
sen på døren (Bertelsens) og sagde: »Mach
auf!« Så kom Anders Andersen gående bag
om vidnet og blev stående østen for vidnet,
og bemeldte Jesper Hansen og spurgte:
»Hvad, Jesper, I har at gøre?« Da svarede
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Jesper: »Hvad kommer det dig ved?« Da
sagde han: »Det kommer mig endda noget
ved, hvad har du her at bestille?« Da sagde
Jesper: »Viltu tage hans parti an?« Derpå
svarede Anders Andersen: »Ja, kom kun
hid«. Så vendte han sig fra døren og gik ned
af stenbroen til Anders Andersen, og i det
(samme) slog Anders Andersen til hannem,
muligt med en sten, som han (vidnet) mente,
han havde i hånden, og det ved den venstre
side på hans hoved, så at han styrtede straks
til jorden. Da sagde vidnet: »Da slog du
ham som en skælm!« og derpå løb de to
imod hinanden, og slog da Anders Andersen
vidnet på hovedet med et håndslag, så at
blodet randt straks derefter af et hul, som
han fik i hovedet, af hvilket slag han og
faldt til jorden, og derpå undløb Anders An
dersen og vidnet bag efter, og da Anders
Andersen vendte sig mod vidnet, bukkede

han sig til jorden, tog en sten op og kastede
efter vidnet dermed, og ramte samme sten
fra jorden på Hans Svensen.
Jens Pedersen af Tiset vandt, at på en
søndag, da Jesper Hansen blev slagen til
døde, var han i kroen i Tiset og fik en potte
øl. Imidlertid kom Jesper Hansen og Knud
Jespersen ind i bemeldte kro, og noget efter
drak Jesper Hansen vidnet til, at han skulle
være hans kammerat og en soldat. Da sva
rede vidnet, at på den måde ville han ikke
være hans bror og drikke med hannem, og
efter nogle ord, som de havde tilsammen,
kom vidnets husbond til hannem i kroen og
sagde, han skulle komme hjem. Da sagde
Jesper Hansen nej, han skulle drikke med
hannem, slås med hannem eller være hans
kammerat, og da vidnet ikke kunne komme
fra Jesper Hansen, tog han fat på dørstolpen
og kom så fra hannem og gik hjem og hans
husbond efter hannem, så ginge de ind i hu
set og lukte døren efter dem, og fornam
vidnet intet til deres slagsmål i nogen må
der og endte dermed sin tale.
Niels Madsen af Tiset: Samme aften, ger
ningen skete, og noget efter, han var gået
til sengs, hørte han, at Jesper Hansen ban
kede på sin nabo Jep Bertelsens dør og råbte,
at de skulle lukke op, og stod vidnet op og
så ud af vinduet, hvad der var på færde. Da
stod Jesper Hansen ved døren og Anders
Andersen lidet østen ved hannem, og efter
de havde haft nogle ord sammen, syntes vid
net, såsom det var noget mørkt, at Jesper
Hansen trådte ned til Anders Andersen, og
i det samme hørte han en skrup, som en
potte kunne være slagen itu, og derpå faldt
Jesper Hansen til jorden, og hørte vidnet da,
at Jesper Hansens broderdåtter råbte og sag
de »Ov! og ney! faderbroder er død!« Der
hos havde vidnet sagt til sin hustru, da han
hørte det skrup, som meldt er: »Var det et
slag, en fik, da fik den så meget, han skulle
føle«.
Jep Bertelsen af Tiset: Da han tilligemed
sin svend var gåen hjem og lukt døren efter

dennem, kom Jesper Hansen og klammeret
for døren. Imidlertid kom Anders Andersen
tilgående, og efter de havde haft nogle ord
sammen, blev de derpå stille, så lukte vidnet
den yderdør op. Da så han, at Knud Jesper
sen rejste sig op fra jorden på hænder og
fødder og råbte efter Anders Andersen, som
fortløb, at dersom han var en ærlig karl, da
skulle han bie, og i det kom sin (hans) hu
stru til døren, og blev de da var, at Jesper
Hansen lå størt på jorden og begyndte at
røre den ene hånd og fod. Så kom krokonen
og Jesper Hansens broderdåtter og rejste
hannem op og førte hannem over i kroen.
Maren Rasmusdatter kom den stund, Jes
per Hansen var slagen, ind til kromand
Nis Jeggesens hus i Tiset og forefandt be
meldte Jesper Hansen siddende på en stol og
så, blodet randt ud af hans øre, som var det
venstre øre, og hørte hun da sige af folkene,
som var inde i stuen hos hannem: »Vi skal
have hans øre tilstoppet, ellers løber blodet
hannem ihjel«. Så tog Anders Vodders tje
nestepige Charlotte Jensdatter en linned klud
og brændte lidt til tønder, som de kaldte
»perer«, som Nis Jeggesen stoppede udi hans
øre, og holdt imidlertid bemeldte Charlotte
Jensdatter lyset for hannem. Så som de da
havde hjulpet hannem til sengs, hørte hun
Jesper Hansen sagde: »Det kan ikke hjælpe,
thi blodet vil alligevel løbe ud af øret«, og
bandt de så en klud om hans hoved.
Mads Nielsen af Harreby kom fra Handved marked udi Anders Vodders hus og fore
fandt nogle kvinder, som skulle lægge Jes
per Hansen i kiste, hvilket de ikke var mæg
tige at fuldkomme, hvorfar de bad vidnet
Mads Nielsen og Knud Hansen, at de ville
hjælpe dem noget, som de og gjorde. Vidnet
tog ved hovedet og Knud Hansen ved fød
derne, da fornam vidnet, at det plaskede udi
hans hoved, lige som man sjappede noget
vand i en potte, og gul og rødagtig materie
randt ud af hans venstre øre, og det kraslede
i hans hoved mellem hans hænder, at vidnet
næppelig turde røre ved hannem, og sade de
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overværende personer og græd, at således
var tilgået, at den døde var slagen.
Knud Hansen, Jesper Hansens broder, be
kræftede, at efter de havde lagt hannem i
kiste, sagde Mads Nielsen til hannem: »Kom
her hid og fornem, hvorledes det kvaderer i
hans hoved«, som Knud Hansen og gjorde,
og da han tog hannem ved hovedet, svolpede
det, som man ville tage en lejle med øl op
fra jorden.
Tyge Nielsens forsvarstale var rigt spæk
ket med latinske citater. Han mente først og
fremmest, at det måtte være Jesper Hansen,
som havde været den angribende part. Han
havde optrådt aggressivt i kroen, hvor han
var gået løs på Jens Pedersen og efter vid
nernes eget udsagn slået efter ham med en
tinkande. Det var også ham, der var gået
ned til Anders Andersen, og forsvaret fandt
det ingenlunde bevist, at Anders Andersen
havde haft en sten i hånden. Det kunne
være lige så tænkeligt, at Jesper Hansen, der
var drukken, var faldet og havde slået ho
vedet i brostenene. Niels Madsens vidneud
sagn var han ret skeptisk overfor. Han hav
de hørt mere end andre vidner, der var nær
mere ved, nemlig »en skrap, som en potte
kunne være slagen itu«. Men han havde
ikke set, at Anders Andersen havde slået
Jesper Hansen, og hvem kunne vide, hvad
der var kommet dette vidne for øre, thi han
foregav også at have hørt, medens han drog
sine bukser på, at Jesper Hansens broderdat
ter skulle have sagt »O ve og nej, faderbroder er død«, da Jesper dog først døde dagen
efter. Ligsynet var Tyge Nielsen også meget
utilfreds med, idet der hverken havde været
læge eller badskær til stede. Han henviste
til, at efter lovbogens kap. 8 og 9 fordres, at
anklageren skal have mindst to vidner, som
er omni exceptione majores (større end en
hver indsigelse), som den gerning og drab
skal overvises og det således, som solen skin
ner om middagen, førend han for den ska
desmand kan anses og condemneres, og han
krævede derfor, at den eftermålsmand An
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ders Vodder hans ufunderede og ubevislige
klage med al omkostnings erstattelse afvises.
På anklageren Anders Vodders vegne pro
testerede sandemanden Jes Lauridsen imod
forsvarstalen og forlangte, at Tyge Nielsen
på stående fod forklarede det latin, som heri
var benyttet, og hvis han ikke kunne det,
skulle forsvarstalen regnes for nul og intet.
Den 16. august afsagde herredsfoged Ja
cob Holm sin fyldningsdom over sandemændene sålydende: Eftersom Anders Vodder af
Tiset som eftermålsmand på den døde Jesper
Hansens vegne ved sin fuldmægtig velagte
de mand Jes Larsen (Lauridsen) af Uldal lov
ligt har forfulgt den drabssag contra Anders
Andersen af førnævnte Tiset, som er bortrømt, hvorfor efter dens omstændigheder
samme er henfundet til sandemænds toug og
kendelse, da tilfinder hermed på rettens veg
ne herredsfogeden Jacobus Holm benævnte
sandemænd, at de efter lovens måde giver
deres toug således udi bemeldte sag, at den
skyldige efter loven for sin forøvede gerning
tilbørlig bliver anset og straffet, og de med
en god samvittighed for Gud og den høje
øvrighed agter at ansvare.
Sandemændene afgav herefter deres ken
delse. Heri repeterede de først alle vidneud
sagnene udførligt og sluttede med følgende
konklusion: Tyge Nielsen af Brøns som
fuldmægtig for Anders Jensen på sin søn
Anders Andersens vegne har ladet en del
vidner afhøre og eksaminere efter 2 udstedte
tingsvidner, det ene dat. Gram Herredsting
den 16. juli 1712 og det andet dat. Gram
gård d. 2. aug. næstefter og desforuden ved
tvende indlæg adskilligt ladet sætte udi ret
ten, hvormed han dog ikke det allerringeste
bevisliggjort eller noget nøjagtigt ført eller
fremlagt haver, som kunne komme Anders
Andersen til hjælp eller befrielse i nogen må
der, såsom sin fader Anders Jensen for ret
ten tilstået af have bøden bod for sin søn, at
han ikke skulle agtes for en misdæder efter
tingsvidne dateret Gram den 19. juli 1712.
Da haver vi efter sådanne sagens lovligt pas

serede dokumenter, som for os til påkendelse
er lagt udi retten, ransaget og befunden, An
ders Andersen, som er bortrømt, rette bane
mand at være, som vi hermed bekræfter, og
bede vi os så Gud til hjælp, at han dræbte
sagesløs mand og er fordi skyldig sin fred
at miste. Og at dette af de 2de veje, som lo
ven os determinerer, er den retteste og sandeste, vi vidste, bekræfter vi ydermere med
vores ed her for retten, så sandt hjælpe os
Gud og hans hellige ord. (Jyske Lov, 2. bog
XII : Vil sandemænd sværge en mand til bø
der, da skal de bede Gud så hjælpe dem, at
den mand hævnede enten sår eller hug eller
var nødt til at værge sit eget liv og sit eget
gods og bør [derfor] beholde sin fred. Men
vil de sværge ham fredløs, da skal de sværge,
at han dræbte sagesløs mand og bør miste
sin fred.)
Sandemand Jes Laursen af Uldal begærede
nu Anders Andersens halve hovedlod så og
de tvende saale, som er tvende gange 18
mark, til den dødes frænder at måtte betales
efter lovens og recessens indhold tillige med
sagsomkostninger. Tyge Nielsen af Brøns
på Anders Andersens vegne indskød sig til
greven, at Anders Andersen måtte beholde
sin fred, når han til den dødes frænder be
talte den bod, loven kræver. Anders Vodder
med konsorter lod det forblive ved sandemændenes toug og ville ingen bod tage.
Nu var man faktisk ved at komme lidt for
langt. Ser vi tilbage til oberst Schack von
Wittennaus missive, overgår dommen jo
langt det krav, som obersten havde stillet.
Bevismaterialet var tyndt, men den omstæn
dighed, at Anders Andersen ved sin flugt
havde sat sig i et dårligt lys, samt at man
fandt forsvarets vidner utilstrækkelige, hav
de nu bragt herredsfogeden i en vanskelig
situation. Anders Vodder ønskede nu plud
selig ingen erstatning, men forlangte Anders
Andersens hoved. Herredsfogeden klarede
sig ud af kniben ved at erklære, at såsom
gården og dens besætning, som Anders An
dersens fader Anders Jensen bebor, skal til

høre Hans Høj-Grævl. Excellense, så remitte
res dennes andrag til højbemeldte Hans HøjGrævl. Excellences nådige resolution, såsom
det var vel billigt, at den forlangte hovedlod,
såfremt Anders Andersen nogen kunne til
lægges, efter loven blev erlagt og til fræn
derne betalt.
Hvordan gik det siden Anders Andersen
og hans fader Anders Jensen? Grevens reso
lution har jeg ikke fundet. Jorden, som An
ders Jensen dyrkede, tilhørte naturligvis god
set, men bygningerne, besætning og delvis
avlen var Anders Jensens. Bygningerne var
ret gamle og ikke særlig vel vedligeholdt.
Anders Jensen klarede så nogenlunde sine
afgifter til greven, men stod i restance med
henved 50 rigsdaler, og for disse penge hav
de greven sikkerhed i gården og dens beslag.
Fem år efter denne retssag sidder Anders
Jensen stadig på gården, og der er ikke sket
synderlige forandringer i økonomien. Nogle
år senere er der kommet nye folk på gården.
Det er ikke Anders Andersen, men fremme
de folk. Det kunne alt sammen tyde på, at
der ikke blev udredet nogen erstatning til
Jesper Hansens slægtninge, og at Anders
Andersen har måttet forsøge at skabe sig en
eksistens i det fremmede.
Når man sammenligner sagen mod An
ders Andersen med sagen mod Maren Pedersdatter (Sønderjysk Månedsskrift 1970 s.
168 ff.), må man undre sig over den højst
forskellige vurdering af de to drab, idet Ma
ren Pedersdatter jo måtte vandre til skafottet
for drabet på sit nyfødte barn. Det skyldtes
imidlertid en særlig strenghed ved bedøm
melsen af slægtningmord; man anså vel den
hjælpeløse nyfødte for at have et særligt
krav på beskyttelse.

Kilder:
Justitsprotokollen for Gram gårdsret, Landsarki
vet, Åbenrå.
Johan Hvidtfeldt: Den nordslesvigske embeds
stand, Sdj. Arb. 1958, s. 101 ff.
Frants Thygesen: Tysk strafferets indtrængen i
Sønderjylland.
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Menighederne i „Tolerancens by"
AF SV. E. THOMASSEN

Den stemning af idyl og stilfærdig harmoni,
der møder den besøgende i Frederiksstad,
rækker længere end til de gamle huses faca
der.
Byen har været religiøs fristad siden
grundlæggelsen for 350 år siden. Skole
inspektør Sv. E. Thomassen, Hans HelgesenSkolen, fortæller om de menigheder, der i
dag lever side om side i Frederiksstad.

Vor lille by Frederiksstad vil i år blive gen
stand for en del opmærksomhed i anledning
af, at byen den 24. september kan fejre sit
350 års jubilæum. Grundlagt 1621 som reli
giøs fristad af den vidtskuende hertug Fre
derik III af Gottorp og bygget af hollændere,
der i deres hjemland var blevet forfulgt for
deres tros skyld, har byen gennem århundre
derne båret prædikatet »tolerancens by«.
Her ved den runde fødselsdag ville det
måske være interessant at se på, dels hvor
dan situationen i dag tegner sig for de for
skellige trossamfund, dels hvorvidt man også
i dag formår at leve op til princippet om tole
rancen.

Fem menigheder i én by
Der findes i byen 5 menigheder: remonstrantermenigheden og mennonittermenigheden, der begge er reformerte, den evangeli
ske menighed og den danske menighed, der
begge er luthersk-evangeliske, samt den ka
tolske menighed. For fuldstændighedens
skyld bør nævnes, at der indtil krystalnatten
i 1938 fandtes en betydelig jødisk menighed
i Frederiksstad.
Remonstranterne var byens første menig
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hed og rejste byens første kirke i 1624. Man
ge af de hollandske bygrundlæggere forlod
efterhånden byen, men deres åndelige og
religiøse arv levede videre. Gennem tiderne
har det ikke mindst været remonstranterne,
som ved deres brodersind over for anderledes
tænkende har bidraget til at give tolerance
begrebet indhold. Menigheden fremtræder i
dag som et livskraftigt og aktivt trossamfund
med ca. 150 medlemmer. Heraf er godt halv
delen bosat i byen, mens resten findes spredt
over Slesvig-Holsten og Hamborg. Menig
heden henter altid sin præst fra Holland, og
indtil 1966 havde man egen præst bosat i
byen. Siden da har man klaret sig på den
måde, at præsten dels betjener menigheden
her og dels en remonstrantermenighed i Hol
land. Som et kuriosum kan nævnes, at det
drejer sig om en kvindelig præst, hvilket her
syd for grænsen er et særsyn, da den tyske
landskirke ikke anerkender kvindelige præ
ster. Indtil 1888 holdtes der hollandske guds
tjenester, og den dag i dag lyder Fadervor på
hollandsk ved remonstranternes højmesse.
Menighedens konfirmander kommer på kon
firmandrejser til Holland, og med mellem
rum arrangeres der grupperejser for voksne.
Sådanne rejser går for eksempel til Oudewater, Frederiksstads venskabsby, eller til
Doesburg, hvor pastor fru Lamann-Trip har
den anden del af sin virkekreds. Ved ind
kvartering i private hjem bliver kontakt og
forståelse uddybet. Sprogvanskeligheder sø
ges ryddet af vejen ved, at der her regelmæs
sigt inden for rammerne af den tyske »Volks
hochschule«, d.v.s. den offentlige aftenskole,
gives undervisning i hollandsk.

Kirken uden præst
Mennonittermenigheden har tidligere væ
ret ret talstærk, og den har huset flere bety
dende personligheder, bl. a. »den gamle
borgmester«, Jan Jelles Schütt, som i 1840erne fik tildelt Dannebrogsordenen. I dag
omfatter mennonittermenigheden kun 20-25
medlemmer, og det må nok siges, at den
fører en hensygnende tilværelse. Den bliver
betjent af mennonitterpræsten i Hamborg,
og der holdes gudstjeneste en 6-8 gange om
året. Mennonitternes kirke er sydfløjen i
bygningskomplekset »Den gamle Mønt«.

Præst uden kirke
Da der her så at sige er tale om en »kirke
uden præst«, var det naturligt, at den dan
ske menighed med en »præst uden kirke«
meget tidligt indledte et samarbejde med
mennonitterne, og allerede fra 1946 holdes
de danske gudstjenester i Mennonitterkirken. I 1970 blev lejekontrakten fornyet og
forlænget frem til år 2020. Samtidig blev der
i kirkens indre foretaget en gennemgribende
restaurering, hvortil den danske menighed
skaffede hovedparten af midlerne. Rummet
fremtræder nu i al sin enkelhed som et
smukt eksempel på en prunkløs og stilfuld
reformert kirke, hvor også vi, den danske
menighed, er glade for at være og kan føle
os hjemme.

Luthersk-evangelisk menighed
Den tyske luthersk-evangeliske menighed
er med sine næsten 3000 sjæle naturligvis
langt den største i byen. Den repræsenterer
her den slesvig-holstenske landskirke og er
altså sognemenigheden, ligesom dens præst
må betragtes som byens sognepræst. Blandt
medlemmerne er dog også en del, som har
tilsluttet sig den danske kirke og her mod
tager kirkelig betjening, men som - forståe
ligt nok - ikke har villet bryde båndene til
sognets og slægtens kirke. Skellet mellem
den tyske og den danske kirke er jo ikke et

spørgsmål om religiøse dogmer, men om et
folkeligt tilhørsforhold. Sindelagsgrænsen
går for øvrigt på kryds og tværs gennem
alle byens kirkesamfund.
Den danske menighed tæller ca. 60 ind
skrevne og betalende medlemmer. Den kir
kelige betjening omfatter dog langt flere,
idet den opfattelse er fremherskende, at en
tilslutning til mindretallet, det være sig en
indmeldelse i Sydslesvigsk Forening eller en
tilmeldelse af børn til den danske skole, au
tomatisk indebærer en tilslutning også til det
kirkelige danske arbejde. Og da vi fra dansk
side her gerne vil repræsentere et folkekirke
ligt og ikke et sekterisk syn, ligger det os
fjernt at stå ved kirkedøren og kontrollere
medlemskort. Som nævnt foretrækker mange
at opretholde medlemsskabet i landskirken
uden nogen sinde at komme der. Siden 1956
har vor menighed haft egen præst, som også
betjener de danske kredse i Stabelholm og
Svavsted. Et af vor bys smukkeste gamle
huse, Paludanushuset, blev i 1961 erhvervet
af Siesvig-Ligaen og tjener nu som menig
hedshus og præstebolig. Vort lejemål af
Mennonitterkirken er allerede omtalt.

Den katolske menighed
Den katolske menighed har omkring 300
medlemmer, hvoraf ca. en trediedel bor her
i byen. Den katolske præst i Husum betje
ner menigheden, og der er messe hver søn
dag. Den var den første katolske menighed,
der efter reformationen blev tilladt inden for
den danske konges lande. Kirken er genop
bygget efter bombardementet 1850 og er
indviet til den danske helgenkonge Knud den
Hellige.
Billedet af de kirkelige forhold i Frederiksstad bliver altså broget og indeholder mange
facetter. Men hvorledes står det så til med
frisind og broder sind i »tolerancens by« i
det Herrens år 1971? Hertil vil jeg sige, at
der fra alle sider føles en voksende forståelse
for, at vi i dag ikke kan nøjes med toleran
cen, den passive »væren-sig-selv-nok«. Den
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Remonstranterkirken i Frederiksstad.
Den oprindelige kirke fra 1624 blev lagt i
ruiner ved slesvig-holstenernes bombardement
af Frederiksstad i 1850. Den nuværende kirke er
taget i brug 1854 og er bygget på fundamen

terne af den gamle. Tårnet er 38 m højt.
En del af kirkegården er stillet til rådighed
for katolikkerne, som aldrig havde egen kirke
gård. - Et eksempel på praktisk brodersind!

nye kirkelov af 1968 til regulering af sam
arbejdet mellem landskirken og de danske
menigheder har bidraget meget til at mind
ske spændingerne de to parter imellem, og
en lignende udvikling kan iagttages i forhol

det til de øvrige trossamfund. Eksempelvis
kan nævnes, at den danske menighed med
glæde fik stillet Remonstranterkirken til rå
dighed for konfirmationsgudstjenester, mens
Mennonitterkirken var under restaurering.
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Hans Helgesen-Skolen.
Den danske skole i Frederiksstad kan også fejre
jubilæum i år, idet skolen begyndte sin virksom
hed den 24. september 1946, netop den dag, da
byen fyldte 325 år.
Et forarbejde var blevet gjort i mellemkrigs
årene af blandt andet vandrelærer Jørgen Jør
gensen, Slesvig, og kommunegartner Larsen
Grøn, Holbæk, men under krigen gik dette ar
bejde næsten i stå.
Efter krigen startede man beskedent en skole
i en barak, et par år efter fik man endnu en
barak, i 1948 udvidede man med en børnehave
i den ene ende af »den gamle barak«, men først

i 1953 kunne den regulære skolebygning og i
1954 den nye børnehave indvies.
Efter svingninger stabiliseredes elevantallet i
midten af 1960'erne omkring 50-60, og for
langt over halvdelen af børnene gælder det, at
en eller begge forældre selv har gået i den dan
ske skole.
Skolen giver plads for mange aktiviteter: Mø
der, koncerter, teaterforestillinger, foredrag, kur
sus, hobbyarbejder og sport. Den rummer en
filial af centralbiblioteket i Flensborg.
Til skolen er der foruden lederen knyttet fire
lærere.

Lige så selvfølgeligt stiller vi i denne tid vort
kirkerum til rådighed for den tyske menig
hed, mens dens kirke sættes i stand. Samar
bejde om kirkekoncerter og fælles diskus
sions- og beataftener for dansk og tysk ung
domsklub forekommer jævnligt. Menigheds
råd og præster fra alle trossamfund har ar
bejdet sammen om at lægge programmet for
350-års festen, og det er betegnende, at man
her ikke har valgt tolerancen som motto,
men derimod »Åndelig frihed, trosfrihed,
samvittighedsfrihed«. En økumenisk guds
tjeneste vil blive et af jubilæets højdepunk
ter. Forøvrigt har det i alle festforberedelser

været et bærende princip at tilgodese treklan
gen i byens historie: hollandsk-dansk-tysk.
»Tolerancens by« fylder 350 år. Begiven
heden fejres med stor festivitas, men også i
følelsen af, at vi er ved at komme ind i en
fase, hvor samtalen over skellene og dermed
den gensidige agtelse vinder frem. Byens
historie og tradition forpligter, når linierne
for den fremtidige udvikling skal afstikkes.
Formår vi i vor by i disse år at udmønte be
grebet tolerance i praktiseret solidaritet, da
kan der muligvis også fremover herfra udgå
impulser, der kan få bærende betydning ud
over såvel bygrænsen som statsgrænserne.
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Jernstøberiet i Tønder
AF J. N. LORENZEN

Fhv. overlæge, dr. med. J. N. Lorenzen, Tøn
der, skriver om sin bedstefar, jernstøber Nis
Peter Lorenzen og hans støberi.
Et ældre billede af Vestergade, taget omtrent
fra Vindmølleagrene og det nuværende Hagges Hotel, viser en del af strækningen ind
mod byen. Det er væsentlig små huse, i det
store og hele fra slutningen af 18. århundre

de, med små beværtninger og stalde, blandet
med små håndværkerboder, nogle rebslagere
og enkelte garvere.
Gaden virker nogenlunde brolagt og ikke
snavset. Der ses enkelte bondevogne, foran
husene nogle sludrende borgermadammer og
ved værtshusene arbejder stedets gårdskarle.
På hjørnet af Bokkensåvej og Vestergade,
der hvor denne svinger noget, ses et højt hus

Vestergade. Foto før 1900. 1 baggrunden til venstre ses jernstøberiets ejendom. - Foto: I. A. Bodewadt, Tønder.
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med åbninger til hejseværk i vestsidens tre
etager.

Jernstøberiets grund
Af de gamle optegnelser fremgår, at ejen
dommen, der tidligere vel mest lignede en
slags købmandsgård, fra 1799 til 1829 har
tilhørt rådmand, købmand Andreas Petersen,
der var borger i Tønder fra 17. 8. 1787. Det
tilhørende jordområde, der udgjorde 12 demat og 15 ruder, strakte sig ud bagved Ve
stergades bebyggelse; det gik under navnet
»Spangholm«, en betegnelse, der var officiel
til 1923.
Rådmand Petersens enke afstod 1829 ejen
dommen til købmand Hans Christian Han
sen, der havde været borger i Tønder siden
21. 5. 1827. Han boede tidligere på Vesterblegen og skal senere være flyttet til Rends
borg.
1845 overtog Graus Grausen Wedersøe
ejendommen; hans familie stammede fra
Ringkøbingegnen, og selv blev han borger i
Tønder 1839, hvor han var købmand, råd
mand, kæmner og formand for deputeret
kollegiet. 1851 blev han afskediget - tilsyne
ladende af politiske grunde, hvilken skæbne
han delte med mange andre.
Han blev dog senere igen »senator«, næv
nes også som ejer af »Wedersøes hjørne« på
torvet, som senere blev til »Severin Matthiesens Boghandel«, og som nu huser lokal
redaktionen for dagbladet »Vestkysten« i Es
bjerg.
1847-1850 synes digefoged og rådmand
Detlev Jensen, Angel, at have været ejer af
grundstykket SWK 117, og efter ham har
(ifølge oplysning fra Landsarkivet) toldassi
stent Frands Meldorff Frellsen en overgang
fungeret som en slags administrator.

Jernstøberiets grundlægger
På Tønderegnen fandtes før året 1857 ikke
noget jernstøberi. Det første blev grundlagt

i foråret 1857 af Nis Peter Lorenzen, Tønder
(1825-1908), søn af »seminarist«, senere
amtsstueskriver og beværter Matthias Nissen
Lorenzen, Tønder.
Han gik i skole i fødebyen og var derefter
i købmandslære hos Joh. Fr. Jensen i Øster
gade. Efter overstået læretid fik han en plads
som bogholder hos købmand Joh. G. Atzen i
Sønderborg. Her forfremmedes han til for
valter i købmandsforretningen, senere kom
han også til at bestyre Atzens kalkbrænderi
og en nybygget cikoriefabrik på Sundevedsiden.
Han blev i 1853 gift med Mette Cicilie
Christensen (1828-1905), datter af David
Christensen, skipper og ejer af fæstegården
Lindegård i Ulkebøl sogn (f. 1783 på Linde
gård, d. 1857).
Faderen havde sejlet under fastlandsspær
ringen som blokadebryder, mens datteren
under treårskrigen havde gjort frivillig køk
kentjeneste i Bosager-batteriet, der lå på
Lindegårdens område.

Jernstøberiets startkapital
Da David Christensen var død 1857 og
begravet på Ulkebøl kirkegård, blev fæste
gården af arvingen Mette Cicilie Lorenzen
f. Christensen solgt til nabogården Bosager.
Beløbet, knap 40.000 rd., blev investeret i
oprettelse af et jernstøberi med maskinfabrik
i Tønder, som blev en af de virksomheder,
der mange steder i hertugdømmet blom
strede op i årene efter Napoleonskrigene.

Jernstøberiets grundlægger
N. P. Lorenzen var ikke alene forretnings
mæssig ret alsidig uddannet, men han havde
også fået indblik i arbejdet på et jernstøberi,
nemlig hos Stein og Mayland i Sønderborg,
som hans svoger, hustruens halvbror, tidli
gere skibskaptajn Jes Detlefsen, nogen tid
før havde været med til at starte. Kaptajnen
overtog senere en købmandsforretning i Grå-
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jernstøberiet i Tønder. Bygningen har fire eta
ger, men de to skjuler sig bag taget, og den
eneste adgang til disse er hejseværket i gavlen.
Fra venstre står i indgangen til kontoret Nis
Peter Lorenzens søn Matthias Lorenzen, der var
tekniker (maskinbygning); han blev senere indtil 1923 - direktør for Tønder kommunale
værker.

I midten står støberiets ejer N. P. Lorenzen,
og til højre en tilfældig kunde, forvalter Jensen,
Gørrismark.
Børnene er artiklens forfatter og (vistnok) en
datter af snedkermester Møller, Meta, senere
gift Tønder. Foto 1899 af 1. A. Bödewadt, Tøn
der.

sten. Hvorvidt der her bestod en forbindelse
med »Carlshytte«, der var hertugdømmernes
vigtigste og største jernstøberi i Rendsborg
og tidligere netop havde været repræsenteret
i Gråsten, tør jeg ikke sige.
Kaptajn Jes Detlefsen har senere altid væ
ret søsterens familie i Tønder en god ven og
rådgiver, som man tit henvendte sig til.

Blandt andet var man hos ham i foråret
1864, på et tidspunkt, hvor han måtte huse
den prøjsiske pladskommandant. Som han
dengang fortalte svogeren, blev han godt be
handlet, men måtte finde sig i at blive inde
spærret, hver gang der iværksattes en aktion
mod Dybbøl.
I Tønder, hvor jernstøberen var hjemme-
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hørende og havde en del familie, blev der
fremskaffet en større ejendom med grund på
hjørnet af Vestergade og Bokkensåvej.

Beboelse og kontor
Ejendommen var, som de fleste ejendom
me dengang, opført i rødsten og 1er, men er
på et senere tidspunkt blevet kalkpudset. Den
havde kun to reelle etager, men et meget højt
tag rummede både 2. og 3. sal; hertil var ad
gang via hejseværk fra Bokkensåvej. En til
svarende indgang synes også at have eksi
steret på 1. sal, men er sikkert tidligt lukket
indefra, vel nok fordi hele første sal dengang
er blevet ombygget til beboelsesformål.
Fra gadedøren førte en gang gennem hele
stueetagen, til højre med adgang til kontoret
og til venstre til jernstøberens (chefens) pri
vatlejlighed. Længere tilbage var der indgang
til køkkenregionen og på højre side trappe
opgangen til 1. sal med vinduesniche til an
kommende post.
Mellem den egentlige hovedbygning og en
lavere og smallere mellembygning lå en kæl
deragtig udgravning med en dyb brønd og et
pumpeværk, der forsynede fabrikken og ho
vedbygningens to etager samt vaskeriet med
vand.
Desuden stod der ude på vejen en pumpe,
der var til offentlig brug.

ning og æg fra eget landbrug.
Til støbelokalerne hørte formeriet, hvor
den egentlige støbning foregik, og renseriet.
Her foregik også metalstøbningen, som der
lejlighedsvis kunne være brug for.
Der fandtes endelig også en beholdning af
formsand, og i et særligt rum lå de aktuelt
anvendte træmodeller.
I tilslutning til det egentlige støberi lå et
velindrettet smedeværksted udstyret med
blandt andet en stor boremaskine. Til den
egentlige smedje var knyttet et større kleinsmedeværksted; her var indrettet en række
arbejdspladser langs med vinduerne med ud
sigt ind til naboens reberbane. Inde i rum
met stod mellem meget andet nogle feltsmed
jer, nogle mindre boremaskiner og tilbehør.
Værkstedernes række afsluttedes mod
nord af en træbygning, der virkede højere og
bredere end de andre huse. Her fandtes sned
ker- og malerværkstedet.
Så vidt jeg husker, fandtes her også et de
pot af ældre og i hvert faldt mindre hyppigt
anvendte modeller.
I en del af bygningen stod de lokomobiler,
tærskemaskiner og andre landbrugsmaskiner,
der i øjeblikket ikke var lejet ud.
På en noget forsømt græsmark tæt ved
stod ikke blot forfaldne køretøjer og maskinvrag, men marken tjente også som en slags
parkeringsplads for trætte bosser, der sov
deres rus ud her. Når de vågnede fik de ofte
kørelejlighed til tørveværket ved Sølsted.

Fabrikken
En slags gangbro førte gennem mellem
bygningen fra administrationsgangen til
værkstedsbygningen.
Smelteovnsanlægget var et jernstøberi af
den gammeldags type; det lå med den svære
skorsten til dels udenfor det egentlige stø
beri; her fremstillede man i begyndelsen selv
på gammeldags måde støbejern af myremalmet, der fandtes på egnen og trækul fra
de hjemlige skove; senere kom man også ind
på at sælge tørv for eksempel stukket i Sølsted mose, og desuden forhandlede man gød

Haven
Lige nord for denne fenne lå jernstøberens
have, der var indhegnet med en tjørnehæk.
Haven var skovbevokset og enkelte steder
kunne man finde rester af lysthuse - rime
ligvis reminiscenser fra jernstøberbørnenes
tid.
Haven havde forbindelse med skoven bag
ved; denne virkede dyb og ganske uover
skuelig, selvom den ikke lå mere end et par
hundrede meter fra allégraven. En bæk, der
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vestfra havde snoet sig lige forbi jernstøbe
rens have, var ganske skjult i sumpen.
Der var skarer af fugle, der holdt til der,
deriblandt en del ravnefugle, råger og andre,
som endnu i dag holder til i de store allé
træer. Tidligere var der også talrige storke,
der fandt deres føde i engene og omkring
vandløbene, og som holdt til på byens strå
tage. Der var også deres slægtninge, de sky
sorte storke, som boede i sumpskovens høje
trætoppe.
Langs med jernstøberhavens vejgrøft, der
var snavset og sortfarvet, befolket med frøer,
haletudser og andet kryb, sås der engang
imellem en nysgerrig snog, der havde solet
sig på grøftekanten og lynhurtigt forsvandt
ind i tjørnehækken.
Om efteråret og vinteren var Bokkensåvejen til tider oversvømmet her.
Til andre tider kunne vejkanten være bag
grund for mellemskoledrengenes slagsmål,
når de på en omvej fra skolen prøvede at
skubbe hinanden i jernstøberens mørke grøft.
Det skete endog engang, at en kendt for
retningsmands datter i fineste pinseskrud
kom balancerende langs vejkanten og der
skred ned i det snavsede hul, hvorfra hun
temmelig kulsort måtte hales frem igen.

Personalet
Da N. P. Lorenzen grundlagde sit jern
støberi i foråret 1857, havde han en god
støtte i to mænd, som sammen med ham tog
fra »Stein og Mayland« i Sønderborg til det
nye firma i Tønder, nemlig en smed og en
former; mens smeden efter en årrække atter
forlod støberiet, blev formeren, Michael
Leonhardt, i sin plads i alle de 46 år, firmaet
eksisterede.
Ud over det faste personale var henimod
en snes mand løsere knyttet til jernstøberiet.
Det var formere, grovsmede og kleinsmede,
og de fleste var omvandrende tyske svende,
væsentligst fra Hessen-Nassau, der gik på
valsen. Nogle svende kom nordfra, fra
»Hase«-området, hvorfra der dengang skete
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en sæsonpræget vandring til Danmark og
Holland.
Endelig var der ansat en del lokaltboende
arbejdsmænd, hvis hustruer hjalp til i stuer
og køkken sammen med tjenestepiger, der
indrejste nordfra - ofte fra Esbjergkanten,
eller rettere den kant af landet, hvor Esbjerg
senere kom til at ligge.
Vestergades små husgrunde var ikke mere
end ca. 25 meter dybe. Kun Bokkensåvejens
hjørnebygning nåede en udstrækning på ca.
40-50 meter. Bagved husrækken lå det gam
le Spangholms terræn, der dengang ejedes af
jernstøberiet. På fabrikkens modsatte side
fandtes her en gruppe gamle, noget falde
færdige, staldlokaler, der anvendtes til heste,
kreaturer, fjerkræ samt til opbevaring af hø
og korn.
På pladsen et stykke ind mod Bokkensåvej
var der anbragt transportvogne til tørv og
andre varer, sammen med et par ældre lan
dauere, der ind imellem også blev brugt til
befordring af badegæster.
Dommer H. Gjessing (f. 26. 1. 1867 i
Tønder) anfører i sin bog: Drengeår og
manddomsvirke i Tønder:
»Jernstøber Lorenzen ejede jernstøberiet,
som lå på hjørnet af Vestergade og Bokkensåvejen (nu Popsensgade). Det var gamle
store bygninger, som på os gjorde indtryk
af noget hemmelighedsfuldt og mystisk, og
bagved var der en stor have, i hvilken der i
et træ byggede en sort stork.
Støberiet var vist ikke i gang hele året,
men i sæsonen kom der altid fremmede folk,
og det var vistnok Hessere. En af dem var
den tidligere nævnte kaptajn Leonhardts far.
De gamle Lorenzens kan jeg knapt huske
(fruen var en del lammet gennem en række
år), men der var 3 drenge, som var noget
ældre end jeg og tidligere kom bort. De to
blev skibskaptajner i Hamborg, den tredje
blev gasværksbestyrer m. m. i Tønder og le
ver endnu, men han er nu meget gammel.
Der var også en datter Christine, den yng
ste af dem. Hun kom en del sammen med

N. P. Lorenzen (1825-1907). Foto ca. 1905
af I. A. Bödewadt, Tønder.

længe den existerede (under Tørslev), senere
andre skoler, ganske som de brogede forhold
tillod. De deltog sammen i Tønders selskabe
lige begivenheder, for eksempel i den såkald
te Gamle Harmoni, så længe den bestod. De
kom også sammen i hjemmene og i jernstø
beriets store have, der ikke kunne undgå at
gøre et vist indtryk.
Det drejede sig om: Marie Alberts, Astrid
Gjessing, Christine Lorenzen, Agnes Refslund, Fidde Riedell.
De er nu alle sammen døde, men deres
venskab og sammenhold var uforandret, så
længe de levede.

Afslutningen

Astrid og de andre. Hun blev gift med en
skibskaptajn i Hamborg, som døde før kri
gen.
Hun besøgte os flere gange i Tønder, og
hun var fornøjelig og elskværdig. Hun sag
de, at hun altid havde bevaret sit danske sin
delag.«
Christine Charlotte Lorenzen tilhørte en
kreds af unge piger, der var født i Tønder
omkring 1862-1863, en enkelt vistnok lidt
før. De besøgte den såkaldte realskole, så

Omkring 1903 blev jernstøberiet lukket,
mens jernstøberen selv og nogle medhjælpere
afviklede den gamle virksomhed. Ejeren selv
blev boende i sit hus. Han døde 1907, en år
række efter hustruen, der i lang tid havde
været meget skrøbelig.
I tidens løb blev nogle af grundene langs
Bokkensåvejen (Popsensgade) dels solgt som
villagrunde, dels lejet ud til havebrug.
Senere blev også værkstedsanlæggene lejet
ud til et par maskinfabrikanter.
En del jord i by og opland blev solgt.
1919 blev hovedbygningen ved Vester
gade samt de tilhørende fabriksbygninger
solgt.
1923 blev resten af terrænet samt jord
lodderne på den modsatte side af Tinglevbanen solgt.
Kun et lille centralt beliggende jordareal
med noget af åbredden blev bevaret.
Lige ved den ny anlagte Hovedvej A 11,
hvor tidligere lavningen med bæk og sump
planter lå, findes der endnu en kort stræk
ning med store og delvis medtagne piletræer,
der sammen med yngre ege, elme og hyld
danner en indfatning til vejen ind i Tønder.
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Hejrekolonierne i Ejdersted
AF HENNING JENSEN

Konsulent Henning Jensen, Hatstedt, prøver
at lokke besøgende til Ejdersted i sommer
månederne. Han foreslår, at man dels nyder
den dejlige natur, dels prøver den gode kaffe
i kirkekroen i Tetenbøl, hvor man samtidig
kan få en dansk snak med værtinden, den
unge fru Thea Claussen.
For ornitologer og for folk, der holder af
fugle, er Ejdersted lige netop sagen. Men
også almindelige mennesker med interesse
for mange andre ting kan have glæde af en
køretur igennem Ejdersted. Ja, man kan bare
blive på B5, hovedvejen fra Sæd til Frederiksstad, og kort før Koldenbyttel ved Frederiksstad ser man på højre hånd en mægtig
hejrekoloni i de høje træer omkring Dohses
gård. Er man allerede ved Platenhørn drejet
ind imod Tønning, kommer man ved at dreje
til højre imod Oldenswort umiddelbart forbi
godset Højerswort, hvor der også er store
kolonier.

Hejren er knap så elegant
som storken
Hejren er en smuk fugl, men det er, som
om Ejdersteds grønne farve fremhæver dens
smukke, gråhvide farve. Landskab og fugl
klæder hinanden. Her i forsommeren er hej
rerne i voldsom aktivitet; der skal hentes
føde til ungerne. Hvis man kører langsomt
igennem Ejdersted og af og til lader blikket
gå langs med de vandfyldte grøfter, kan
man være heldig at se en hejre stå og fiske,
men man skal have gode øjne, farverne fal
der næsten sammen med græsset. Hejren er
let at kende fra storken, både når den står i
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engen, og når den flyver. En digter kalder
hejrens måde at flyve på for stemningsfuld,
nå, ja, dens energiske vingeslag viser nu
ellers, at der skal bruges kalorier, for at den
kan komme frem. En stork kan lige som få
mere glideflugt ud af det. Lad det være,
naturen kan opfattes på mange måder.
Jægerne i Ejdersted har af og til skudt en
hejre, de er jo ikke ligefrem fredede, og når
man skar brystet og lårene ud og puttede i
gryden, kunne man få en dejlig søndagsmid
dag ud af det.

Hejresteg med musesmag
Men der er i hvert fald én familie i Ejder
sted, der aldrig mere drømmer om at sætte
hejresteg på bordet. Den dag, da husherren
kom hjem med hejren, begyndte man at glæ
de sig til stegen, men da hejrebrystet og lå
rene kom på panden, bredte der sig i løbet
af et øjeblik en gennemtrængende lugt af
mus i huset. Den påbegyndte stegning blev
afbrudt ved, at husmoderen smed hele stegen
ud til hunden, og hun begyndte derefter at
lufte ud; det tog 14 dage at blive af med
muselugten. Ikke alene fisker hejren i vand
løbene, men den æder også mus, og dem er
der undertiden mange af i Ejdersted, så man
ge, at de gnaver alt græsset af i et sådant
omfang, at der kan blive tale om virkelige
skader for landbruget; undertiden sprøjter
man gift imod dem. En af musenes naturlige
fjender er altså hejren, og jægerne kan
ikke vide sig sikre på, om ikke de nedskudte
hejrer har mæsket sig i mus igennem læn
gere tid.

For tiden er to nye hejrekolonier ved at
vokse op - en ved Tønning og en i Tating.
Musvågen, som også er en af Sydslesvigs
trofaste musefangere, holder ikke så meget
af marsken som af Gesten, men det gør der
imod moseuglen. Afdøde Jørgen Jørgensen,
Slesvig, talte i december 1968 51 moseugler
i den nye Finkhaushalligkoog på 205 ha. I
januar 1969 var der ikke én eneste tilbage,
musene var spist op og uglerne dermed for
svundet.

Man behøver ikke at være ornitolog eller
fuglekender for at have fornøjelse af en søn
dagstur igennem Ejdersted, men det er klogt
at tage en kikkert med, for der er ustandse
ligt noget i luften og på jorden, der fanger
ens opmærksomhed, og en bog med fugle
billeder i er heller ikke dårlig at have med.
Hvis De aldrig har set en sortterne før, burde
De køre langs de bredere vandløb i Ejdersted
og se den fiske på tværs af strømretningen.

Sagt og skrevet
Distriktsskoleinspektør Sv. Johannsen holdt
ved en afskedsfestlighed i Slesvig følgende
tale, som her gengives efter Flensborg Avis:

Mit sydslesvigske testamente.
Kære kolleger, mine damer og herrer!
Når jeg nu - et par uger før tiden - skal
holde en afskedstale, vil jeg gerne begynde
med at sige tak for den afskedsfest, man har
beredt mig, for de venlige ord, der er blevet
sagt, og den gave, der er blevet overrakt
mig.
Jeg føler også trang til at takke, fordi man
var så venlig at arrangere festen her i Slesvig
by, hvor jeg kom til at tilbringe det længste
samlede afsnit af mit liv, og hvor jeg kom
til at udøve det, man plejer at kalde ens
manddomsgerning. Og sidst, men ikke
mindst, er jeg taknemlig, fordi jeg får lejlig
hed til at komme af med nogle betragtnin
ger, der ligger mig stærkt på sinde.
Selv om jeg har prøvet på at bilde både
mig selv og andre ind, at jeg helst ville have
undgået en officiel afskedsfest, så skal det

ikke være nogen hemmelighed, at jeg allige
vel føler mig både glad og taknemlig for
denne oplevelse.
Om jeg nu kommer til at vise denne min
taknemlighed på rette vis, er jeg ikke ganske
klar over. Jeg føler nemlig trang til på falde
rebet at give udtryk for mine uforgribelige
meninger om vort sydslesvigske virke, og
det er sandsynligt, at jeg derved kommer til
at træde både den ene og den anden over
tæerne. I så fald beder jeg vedkommende om
ikke at glemme, at det kun er mine menin
ger, jeg giver til bedste, og dem kan man da
blæse på.
X-

Det er vist ikke til at komme udenom, at jeg
har blandet mig i det meste af det, man kan
blande sig i i vort danske virke i Sydslesvig,
hvilket jo må have til forudsætning, at jeg
må have ment at have forstand på det. Det
kan i høj grad diskuteres, men jeg vil gerne
af med, hvad jeg fik ud af det, i det forfæn
gelige håb, at det kan interessere også dem,
der er bunduenige med mig.
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Jeg var Sydslesvigsk Vælgerforenings før
ste landsformand, »Südschleswigsche Heimatzeitung«s medstifter og — bortset fra de
første dage - første chefredaktør, omend
temmelig nødtvunget. I 18 år var jeg som
repræsentant for Sydslesvigsk Vælgerfore
ning medlem af Slesvig bys og Slesvig amts
kommunale styre, tildels på særdeles frem
skudte poster. Man skulle altså tro, at jeg
måtte have lidt forstand på SSV-politik. Man
vil - om nogle få minutter - kunne konsta
tere, at det har jeg ikke, i hvert fald ikke
mere.
Jeg tror nemlig ikke på, at Sydslesvigsk
Vælgerforening har en fremtid som regulært
politisk parti. De forudsætninger, vi startede
med - den administrative adskillelse -, er
som bekendt ikke blevet til noget. Når væl
gerforeningen i dag ønsker at virke som et
regulært politisk parti, der henvender sig til
alle landets borgere, så fortsætter det en li
nie, der ikke mere er aktuel. Vælgerforenin
gen er i dag officielt anerkendt som politisk
repræsentation for det danske - men vist
ikke engang for det frisiske - nationale min
dretal, og qua nationalt mindretal er det fri
taget for 5 procent klausulen, og ikke, som
nogen vil mene, fordi den kun opstiller kan
didater i Sydslesvig.
Alene som følge deraf kan den kun repræ
sentere og strengt taget også kun henvende
sig til medlemmer af de nationale mindretal.
Det ser ud til, at dette også ville være en til
strækkelig stor arbejdsmark, eftersom stem
metallet ikke nær svarer til det - notabene formentlige medlemstal. Personligt vil jeg
betegne det som forræderi, om medlemmer
af mindretallet afgiver deres stemmer til an
dre partier eller undlader at stemme, så læn
ge vælgerforeningen går til valg. Men jeg
ville ganske vist også betegne det som for
ræderi, om tysksindede vælgere lod sig over
tale til af en eller anden grund at afgive de
res stemme på Sydslesvigsk Vælgerforening.
Hvad ville man sige til en opfordring til den
danske nordslesvigske befolkning om af en
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eller anden grund at afgive deres stemmer
på Slesvigske Parti?
Ingen af delene vil i praksis kunne fore
komme, når man ser bort fra enkelte forvir
rede sjæle, og en hvervekampagne i den ret
ning er derfor ikke blot uden mening, men
direkte smagløs.
»Stimm dänisch!« stod der med glædelig
oprigtighed på en udsendt tryksag fra væl
gerforeningen ved sidste valg. Den opfor
dring kan ikke med anstændighed være ment
som en henvendelse til tysksindede vælgere.

¥
»Sydslesvigs politiske Ungdom« vil gerne
have 5 delegerede i vælgerforeningens lands
forsamling. Bortset fra det vedtægtsstridige
og den forkælelse, det er udtryk for, når man
tager deres antal i betragtning, vil det være
glædeligt, om så mange unge kan få lov til
at være med uden om den normale vej. Det
betyder nemlig ikke stort, men det kan blive
af uvurderlig betydning.
At disse unge vil afskaffe det nationale i henhold til et radio-interview under sidste
valgkamp -, betyder ikke stort, for det kan
de naturligvis ikke, hvad de halvvejs selv
synes at være klar over, og at de - stadig i
henhold til interview'et - vil udvide vælger
foreningen fra at være repræsentant for de
nationale mindretal til at være et parti på
linie med de øvrige politiske partier, betyder
heller ikke stort, for det kan de heller ikke,
så lidt som vælgerforeningen selv, eftersom
i så fald 5 procent klausulen ville træde i
kraft, hvorefter vælgerforeningen ville dele
skæbne med alle andre partier, der heller
ikke kan klare de 5 procent.

¥
I stedet for at hengive sig til utopiske politi
ske drømmerier skulle både ung og gammel
hellere koncentrere sig om at slå fast, at den,
der bekender sig som tilhørende det danske
eller det frisiske nationale mindretal, har
ufravigelig pligt til at give vælgerforeningen

sin stemme ved ethvert valg, og at det gan
ske simpelt er forræderi at undlade at gøre
det. Det er bydende nødvendigt at bekende
sig som dansker eller friser ved valgurnen,
thi det er bekendelsen, det drejer sig om, når
vælgerforeningens politiske muligheder skal
gøres op.
De forud for hvert valg gennemførte til
dels lidenskabelige drøftelser af partiets po
litiske program forekommer mig at være helt
ved siden af. En vælgerskare fra det yderste
venstre til langt mod højre vil aldrig kunne
skabe et fælles program ud over det ene:
»Stem dansk!« henholdsvis »Stem frisisk!«.
Alt andet er intetsigende fyldekalk til meget
ringe eller ingen nytte. Der er ingen, der går
i vandet på det, når man ikke vil stemme
dansk, og de, der stemmer dansk, er temme
lig ligeglade med programmet, og er i alle
tilfælde nødt til at være det, hvis det ikke
svarer til deres opfattelse.

*
Som formand for Sydslesvigsk Forening for
Slesvig by og amt, som medlem af hoved
styrelsen, forretningsudvalget og finansud
valget, og som næstformand for hovedsty
relsen i en årrække, jeg ikke har rede på, må
jeg formodes uden egen indbildning at have
haft forstand også på det kulturelle virke.
Også på dette område vil man kunne kon
statere, at det har jeg ikke, eller om man
foretrækker, ikke mere.
Hvis jeg har givet udtryk for, at jeg er
lidt bekymret for den retning, det politiske
virke synes at ville følge, så er min bekym
ring m. h. t. den tilsyneladende kulturelle
udvikling væsentligt større. Jeg har givet
udtryk for mine synspunkter før, men jeg vil
gerne gentage dem endnu engang, måske
for sidste gang og derfor endnu skarpere, af
rent egoistiske grunde: jeg vil have fred for
min nationale samvittighed.
Der har været debatteret meget om for
målsparagraffer og organisationsstruktur,
men kun et par enkelte gange har omgangs

sprogets stilling stået til debat. Og det er jo
helt naturligt, for på dette punkt er der ab
solut intet at debattere, det skulle da være
problemet om, hvordan man skal bære sig
ad med at genoprette det dødsensalvorligt
forsømte. Denne debat burde til gengæld stå
på enhver dagsorden. At debatten herom er
begyndt inden for de unges kreds, er mig
til stor opmuntring, og jeg håber alvorligt,
at de vil sørge for, at den ikke går i stå
mere, før omgangssprogets conditio sine qua
non er blevet erkendt og accepteret af alle.

*
Det danske mindretal, som vi alle tilhører,
har som mindretal ingen formålsparagraf og
kan ingen have. Det er noget, der hører
hjemme i statutterne til en forening, man
agter at oprette. Men man kan ikke oprette
et natnionalt mindretal. Det enten er der
eller er der ikke, og det har intet formål,
hvorimod det har en opgave, og denne op
gave er indiskutabel, kan altså hverken ved
tages eller forkastes, fordi den er iboende det
nationale mindretals begreb, den er conditio
sine qua non, en ufravigelig forudsætning.
Accepteres opgaven ikke, eller sjuskes den
således, at det mere nærmer sig en stiltiende
fornægtelse af opgaven, ja, så er det natio
nale afskaffet, som nogle af de unge snakker
om, men så er der heller intet mindretal
mere, kun en række temmelig forvirrede or
ganisationer og foreninger, der ikke kan
have krav på anden støtte fra det offentlige
end den, landets love tilsiger dem, og hvis
opretholdelse Danmark i hvert fald ikke kan
have nogen særlig interesse i.
Denne et nationalt mindretals selvskrevne
opgave er kampen for omgangssproget. Min
dretallet har den opgave at sikre kulturgræn
sen, og da kulturgrænsen praktisk følger
sproggrænsen, er opgaven letfattelig selv for
den enfoldigste.
Jeg kender naturligvis de fleste forsøg på
at slippe udenom, og der findes desværre alt
for mange. Sindelaget er vigtigere end spro-

get, hedder det hyppigste af dem. Så må
man vel spørge: vigtigere for hvad? Stillet
mod sproget hører sindelaget hjemme på det
politiske område, ikke på det kulturelle, og
det er indlysende, at ved en stemmeafgivelse
er det sindelaget, der er det afgørende. Men
det nationale mindretals opgave er ikke i
første række at samle stemmer, men at sikre
sproggrænsen, og den kan desværre ikke sik
res selv med 100.000 tysktalende stemmer,
antagelig tværtimod.

*
Det danske sprog er i forhold til det tyske
et svagt sprog med vigende tendens. Det kan
i modsætning til tysk kun opretholdes ved
en bevidst aktiv indsats der, hvor de to
sprog mødes. Jeg går ud fra, at man er klar
over, at sproggrænsen og dermed kultur
grænsen er vigende til fordel for tysk, selv
om kendskabet til dansk sprog er i stærk
fremgang, hvilket meget ofte og ganske fejl
agtigt tages til indtægt for danskhedens stil
ling.
Bare et enkelt eksempel: ved 25 års festen
for skolen i Agtrup for nylig blev det op
lyst, at det almindelige omgangssprog i
landsbyen ved skolens oprettelse var dansk,
men at man i dag, efter 25 års dansk skole
virke på stedet næppe hørte et dansk ord.
Flygtningene fik skylden, ikke skolen. Men
generelt set er det ikke flygtningene, der er
de skyldige, det er os selv. Vi har krævet for
lidt, vi har været for ivrige efter tal, hvilket
måske var en smule undskyldeligt, så længe
der arbejdedes med et genforeningshåb på
en kommende afstemning.

¥

Og vi kræver stadig for lidt. Bare for at
nævne nogle eksempler: vi af finder os stil
tiende med, at omgangssproget i håndsætte
riet på den avis, der bringer det danske sprog
ud til de alt for få læsere, er tysk lige som
de interne bekendtgørelser på opslagstavlen,
skønt sætterne formentlig må kunne dansk
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på trods af trykfejlene. Faktor Lausten ville
vende sig i sin grav, hvis han kunne høre og
se det. Vi affinder os stiltiende med, at per
sonalets indbyrdes omgangssprog i arbejds
tiden på en bank, der kalder sig dansk, er
tysk, skønt alle kan dansk. Så sent som i
1970 blev en adventstale for første gang
holdt på tysk i et Sydslesvigsk Forenings
distrikt. Ingen havde drømt om at bede den
danske præst om at tale på dansk, og præ
sten var simpelthen gået ud fra, at det na
turligvis skulle være på tysk.
Vi kapitulerer på forhånd.

¥
Jeg har hørt sige, og jeg har endda set det
på tryk, at jeg skulle være i besiddelse af
mine meningers mod. Jeg kan roligt bekende,
at jeg er dybt bekymret for, hvordan man
vil reagere over for mig på grund af disse
udtalelser. Men jeg har i en menneskealder
ladet mig underholde af landsmænd i Dan
mark, der har forventet, at jeg til gengæld
ville bruge mine kræfter på at sikre den dan
ske sproggrænse mod at blive trængt yder
ligere nord over, så det skal ud gennem side
benene, koste hvad det vil.

¥
Og der er meget mere endnu.
Men forinden vil jeg gerne bede om tilgi
velse. Jeg ønsker ikke at såre nogen, og jeg
vil gerne bede alle, der føler sig ramt af min
kritik, om ikke at være vrede på mig, men
om at tænke sig om. Har jeg sagt, eller kom
mer jeg til at sige noget, der ikke er rigtigt,
skal jeg være den ivrigste til at rette det.
Men hvis det er rigtigt, hvad jeg siger, så er
det også rigtigt, at det bliver sagt. Det er
ikke ment som personlige angreb, men som
en opfordring til for Danmarks skyld at
tænke sig om og til konsekvent at gennem
tænke problemerne.
Jeg hører f. eks. nu og da omtalt, at nogle
af mine kolleger inden for det danske syd
slesvigske skolevæsen foretrækker det tyske

sprog frem for det danske i samtale med
hustru og børn. Man vil forstå, at for mig at
se savnes i så fald enhver form for logik.
Jeg ved ikke, om jeg behøver at tilføje, at
jeg prøver på at udtrykke mig meget forsig
tigt. Jeg har nemlig ikke mine virkelige me
ningers mod.
Jeg hører også, at nogle af mine kolleger
mener, at deres børn lærer for lidt tysk i sko
len, og som derfor taler både dansk og tysk
med dem i hjemmet. Er det psykologisk rig
tigt? Er det mindretalspolitisk rigtigt? Jeg
mener naturligvis nej. Skal børnene have
ekstratimer i tysk, så giv dem ekstratimer,
men gør dem ikke sprogligt rodløse, d. v. s.
prædestinere dem til uden større besvær og
skrupler at kunne svigte det danske sprog til
fordel for det tyske.

*
Nogle taler om tvesprogethed. Jeg tror ikke
på, at noget menneske taler flere sprog med
sig selv til stadighed.
Og elevernes sprog på legepladsen? Så
vidt jeg kan skønne - med få undtagelser opgivelse af det danske og total kapitulation
over for det tyske.
Har man overvejet, hvad de danske skoler
så egentlig skal gøre godt for?
Man kan ikke tvinge dem, siges der. Nej,
naturligvis ikke, det er lige som med den
hellige ukrænkelige forældreret, som vi kom
mer til om lidt, men man kan finde ud af,
hvem der hører hjemme på en dansk skole,
og hvem ikke, og indrette sig derefter.
Hellere en skole med 10 dansktalende ele
ver end med 30 tysktalende elever, hvoraf
de 20 tysktalende altså med vor velsignelse
får lov til at sluge de 10 dansktalende, som
vi bliver betalt så dyrt for at redde. Og hel
lere tilsvarende en skole med 50 dansktalen
de elever end med 150 tysktalende.

*
Hovedargumentet for oprettelsen af vore
mange børnehaver er, bortset fra at hverve

børn til danske skoler, at børnene så lærer
dansk, inden de kommer til danske skoler,
at børnene så lærer dansk, inden de kommer
i skole, til stor lettelse for lærerne. Kendskab
til sprog og omgangssprog er naturligvis to
vidt forskellige ting. At vi er sat til at værne
og fremme dansk omgangssprog er indiskutabelt, og naturlyigvis har det kendskab til
sproget som forudsætning. Men er man sik
ker på, at der er flere børn fra tysktalende
hjem, der, efter at være kommet i dansk bør
nehave, begynder at lege på dansk herhjem
me, end der er børn fra dansktalende hjem,
der, efter at være kommet i dansk børne
have, begynder at lege på tysk derhjemme?
Jeg er det ikke.
Man vil utvivlsomt, og måske lidt overra
sket, betegne mig som ærkereaktionær og
dybt begravet i gamle fordomme. Pudsigt
nok synes jeg selv, at jeg prøver på at være
fremsynet og på at få lidt mening i foreta
gendet og at optræde som en slags provo,
omend af ældre årgang.

*
Medlemmer af Sydslesvigsk Forening og
Flensborg Yachtklub sender deres børn i
tysk skole. Debatten om, hvorvidt man skul
le gribe ind, blev vist afsluttet af Flensborg
Avis's københavnske lederskribent med en
artikel om den hellige og ukrænkelige for
ældreret. Så blev der stille. Forældreretten
kunne man naturligvis ikke blande sig i.
Det var der ganske vist heller ingen, der
havde tænkt på. Man overvejede blot at
stryge nogle navne på en forenings med
lemsliste, hvad enhver forening formentlig
må have ret til. Men sådan kan sagerne altså
med held stilles på hovedet. I min formands
tid i Slesvig blev man omgående ekskluderet
af Sydslesvigsk Forening, hvis man sendte
sit barn i tysk skole, og det mener jeg stadig
er det eneste rigtige, lige som jeg mener, at
medlemskab i en dansk forening bør være
forudsætning for at kunne få sit barn opta
get i dansk skole, og vel at mærke ikke det
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automatiske medlemskab af skoleforeningen,
der følger med indmeldelsen.
*

Vore aviser.
Jeg må naturligvis se bort fra Heimatzeitungs oprindelige opgave, da kampen gjaldt
administrativ adskillelse og afstemning ad
åre. Da det løb var kørt, blev opgaven at
danne overgangsorgan til Flensborg Avis,
altså at gøre sig selv overflødig. Bladet har
løst denne opgave på en lidt anden måde.
I en leder for godt et års tid siden »Wat,
nu sülln wi ok noch dänisch schnacken?«
kom bladet til det resultat, at selv om det
ville være ønskeligt, så kunne det nu ikke
være så strengt nødvendigt, det måtte enhver
dansksindet sydslesviger selv om. Det sidste
er naturligvis uimodsigeligt, men dermed er
sagen atter stillet på hovedet lige som med
forældreretten. Man undlod nemlig den selv
følgelige tilføjelse, at den, der vælger tysk,
naturligvis ikke kan betegnes som dansk.
Bladet ønsker heller ikke at gøre sig selv
overflødig til fordel for Flensborg Avis, idet
det mener at have fundet en anden opgave,
der gør dets fortsatte eksistens nødvendigt:
et politisk parti i Tyskland må have et tysk
sproget partiorgan. Det lyder umiddelbart
så indlysende, at ingen tør sige noget. Atter
er sagen stillet på hovedet. Der er jo slet ikke
tale om et politisk parti i Tyskland, men om
en politisk repræsentation for et dansk min
dretal, af samme årsag fritaget for gældende
tyske valglovsbestemmelser.

*
Man peger endvidere på, at man må have
mulighed for at give udtryk for sine menin
ger over for myndigheder og tysktalende
medborgere. Jeg er bange for, at avisredak
tioner lider af den fejlagtige opfattelse - en
slags erhvervssygdom - at når avisen er ud
kommet, så er offentligheden underrettet om
de deri udtrykte meninger, og det er jo ikke
tilfældet. Alene oplagstallet viser begræns276

ningen. Jeg vil gætte på, at den interesserede
tyske offentligheds aktuelle behov dækkes af
et oplagstal på 25 eksemplarer eller derom
kring.
Men hvilke meninger er det så, det er så
vigtigt at få offentliggjort på tysk? Kravet
om højere offentlige tilskud? Mon det ikke
kunne fremsættes på en billigere og lige så
effektiv måde? Hvilke andre meninger er der
tale om? Opfordringen til at tilpasse de tyske
sociale ordninger i højere grad efter dansk
lovgivning? Mon vi ikke skal passe på, at vi
ikke forveksler det nationale mindretals op
gave med Karolinepigernes, der synger på
omkvædet: prima, prima aus Dänemark?
Stillingtagen til renovations- og trafikpro
blemer og lignende? Mon det er så vigtigt,
at Danmark skal ofre enorme summer på at
få nogle få tusinde læsere gjort bekendt med
nogle få redaktørers mening om disse ting?

*
Jeg tror, at vi vil være i stand til at undvære
Heimatzeitung, og at vi også nok snart kom
mer til det. Men vi kan ikke undvære Flens
borg Avis. Der er ganske vist dem, der me
ner, at de kan, men som nationalt mindretal
kan vi ikke. Og alligevel ser det ud til, at vi
mener, at vi kan, som det ser ud til, at vi
mener at kunne undvære det danske om
gangssprog. Vi stiller nemlig hverken krav
om, at overgang til dansk omgangssprog
mod endemål er forudsætning for virkeligt
tilhørsforhold til det danske mindretal, og vi
stiller heller intet krav om, at et abonnement
på Flensborg Avis er en forudsætning for of
ficielt medlemskab. Men begge dele kommer
vi utvivlsomt før eller senere til, sandsynlig
vis før, ellers kommer vi først af med - også
- Flensborg Avis og dernæst med resterne af
dansk omgangssprog. Tilbage bliver i så fald
en række besynderligt formålsløse forenin
ger, der ved eventuel fortsat støtte fra dansk
side lever en formålsløs tilværelse på tysk ef
ter et formentlig dansk foreningsmønster,
der, når man tænker på Sydslesvigsk For-

ening f. eks., ikke eksisterer noget steds i
Danmark, og naturligvis går helt i stå den
dag, støtten ophører p. g. a. formålsløsheden.

¥
Støtten ophører? Vi har da fået et løfte om,
at vi ikke skal blive glemt. Vist så, det er
ikke Danmark, der glemmer, det er os. Vi
glemmer, at Danmarks løfte havde et andet
løfte til forudsætning: »Vi vil være dig gode
og trofaste sønner og døtre«, udtalt forment
lig også på de danske sydslesvigeres vegne,
ellers havde de ikke haft ret til at betegne sig
som »forposter, der lever i håbet« - om ikke
at blive glemt. Men Danmarks gode og tro
faste søn eller datter kan man kun være ved
indtil døden at holde fast ved at kæmpe for
det danske omgangssprogs bevarelse og
fremme, ved indtil døden kun at tale dansk
med sig selv. Svigter vi vort løfte, kan Dan
mark ikke være bundet af sit.
*

En af ungdomstalerne ved årsmødet i år kræ
vede, at vore foreninger, in casu idrætsfor
eninger, skulle være et tilbud ikke bare til
den danske ungdom, men også til den tyske,
notabene uden betingelser, og underforstået:
for Danmarks regning.
Hvilken total misforståelse af den åbne
dørs politik. Vist skal vi holde døren åben
for dem, der gerne vil lære det danske at
kende, eventuelt som gæster i en begrænset
tid, indtil de er blevet klar over sig selv, men
vi skal vel at mærke holde døren åben, med
hånden fast på håndtaget. Vil man simpelt
hen lade døren stå åben til fri og uhindret
passage, så har de danske foreninger mistet
deres mening, og så kan man lige så godt
ophæve dem og gå ind i de tyske foreninger.

¥
På idrætspladsen i Slesvig bliver man »vom
Platz verwiesen« hvis man »beleidiger« dom
merne. Man kan da altid oversætte teksten
for danske hold fra Danmark, der kommer

for at spille mod danske hold i Slesvig på en
dansk idrætsplads. At skulle være nødt til at
oversætte en bekendtgørelse for tyske hold
fra Tyskland, der kommer for at spille mod
danske hold på en dansk idrætsplads, det kan
man åbenbart ikke være bekendt.
Den selvfølgelige og eneste værdige løs
ning, at teksten skrives på dansk med en
tysk oversættelse nedenunder, vel at mærke i
væsentlig mindre bogstaver, den finder man
åbenbart ikke ud af hverken på Slesvigs
idrætsplads og ej heller på masser af andre
steder.
Vi kapitulerer over bred front.
¥

Er der anden udvej, jeg spørger bare, er der
anden udvej end at gøre Flensborg Avis til
medlemsblad for medlemmer af Sydslesvigsk
Forening? Man er i fuld gang med at ofre hvis? - penge på et nyt medlemsblad »Kon
takt«. Hvorfor ikke tage skridtet fuldt ud og
gøre Flensborg Avis til medlemsblad? Det
ville betyde en kontingentforhøjelse til DM
4,- om måneden og naturligvis en voldsom
nedgang i antallet af Sydslesvigsk Forenings
papirmedlemmer, skønt 4 mark i dag er
overkommelig for de fleste, der virkelig er
interesseret. Der er så godt som ingen, der
viger tilbage for at betale 8,50 DM om må
neden for radio og tv. Antaget, at der blev
10.000 medlemmer tilbage af de over 20.000,
så ville det betyde en tilgang på ca. 5.000
abonnenter minus dem, der holder avisen i
forvejen, og det er vist ikke ret mange.
Og de skolesøgende børns familier? Hvor
for, jeg spørger bare, hvorfor ikke stille krav
om, at familien abonnerer på Flensborg Avis
som forudsætning for at kunne få deres børn
optaget i en dansk skole? Det kunne gøres
med god både pædagogisk og al mulig anden
begrundelse. Da sikkert langt fra alle for
ældre er medlemmer af Sydslesvigsk For
ening, ville det give et yderligere antal abon
nenter og naturligvis et betydeligt mindre
antal elever. Det sidste er uden virkelig be277

tydning, det første af enorm betydning.
En »Forpost for det danske sprog gennem
hundrede år« sikret for et længere åremål og
så fremover, et redeligt medlemstal af virke
ligt interesserede med avisen i hvert eneste
hjem, et stadig fint elevtal med mulighed for
hver eneste elev i sit eget hjem at se en dag
lig Flensborg Avis, der så måske endda går i
gang med at være forpost for det danske
sprog også inden for egne mure.
Gammelmandsfantasier ! Hallucinationer
hos en, der ikke vil dø i bevidstheden om, at
et langt livs arbejde står i fare for på langt
sigt at have været til meget ringe nytte.

*
Må jeg slutte med at citere de sidste linier af
et vers, der for mange år siden blev tilegnet
en realklasse her i Slesvig. Man har vist hørt
det før, og glosevalget er vel ikke tidssvaren
de, men lad gå:

Kun, hvis den danske tunge
påny sig baner vej,

og kun, hvis vi kan sjunge
om Danmark, du og jeg,
så vore landsmænd lytter
og følger blodets røst,
så deres blik de flytter
mod nord og søger trøst
for sydens pileskytter
ved moder Danmarks bryst,
kun da, først da det dages.
Tal dansk! Hvis ej, vi vrages.

Må jeg bede om, at man ikke gør forsøg på
at klappe. Lad mig få lov til at glide på plads
i stilhed efter fremsættelsen af dette - skal vi
kalde det - mit sydslesvigske testamente.
De, mine damer og herrer, repræsenterer i
aften det Sydslesvig, som jeg siden min dren
getid har ønsket at tjene. Må jeg derfor bede
Dem om på Sydslesvigs vegne at modtage
min inderligste tak for alt, hvad Sydslesvig
har betydet for mig fra min barndoms dage
og indtil denne dag.
Tusind tak for alt!
Svend Johannsen

Grænselandsdagbog
VED FR. RUDBECK
SYD FOR GRÆNSEN

2. maj: En sydslesvigsk pressedelegation er
den danske regerings gæster. Kirkeminister
Fog Petersen udtalte håbet om, at man i Syd
slesvig ville se sig i stand til at magte en
hverdag uden drama og protest.

blemer med henblik på det forestående uni
versitetsbyggeri i Flensborg.

3. maj: Sydslesvigsk Forening i Gottorp amt
vælger pastor Hans Parmann, Slesvig, som
ny formand.

10. maj: Der er for mange, der skal tjene på
de slesvigholstenske bønder, og der er stadig
for mange ved landbruget, når indtægterne
skal deles, hævdes det på et diskussionsmøde
på Christianslyst, arrangeret af Grænsefor
eningens landbrugsudvalg.

4. maj: En delegation fra Flensborg byråd
besøger Århus for at drøfte universitetspro

13. maj: Dansk Kirke i Sydslesvig holder 50
års jubilæum.
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15. maj: Sydslesvigs danske Ungdomsfor
eninger holder hovedsendemandsmøde på
Christianslyst. Organisationen tæller 7549
medlemmer fordelt på 71 foreninger. Som
ny næstformand valgtes Arthur Lenz, Flens
borg. I offentlige tilskud har SdU sidste år
modtaget 86,301 DM.
Sydslesvigsk Forening for Flensborg by
vælger husmester Erwin Hübner, Dansk Cen
tralbibliotek, som ny formand.

16. maj: Ved eftervalget i Husum landkreds
opnår SSV 1304 stemmer. Det samlede dan
ske stemmetal ved landdagsvalget bliver der
med 19.720, et tab i forhold til kommune
valget i fjor på 2083 stemmer og i forhold til
landdagsvalget 1967 på 3857 stemmer.
21. maj: På Duborgskolen består 29 elever
studentereksamen.
Sydslesvigsk Vælgerforening holder lands
møde i Slesvig. Formanden, redaktør Karl
Otto Meyer understreger, at det kulturelle
arbejde trænger til politisk rygdækning. Der
for er valgresultatet utilfredsstillende. Land
dagsmand Berthold Bahnsen fandt, at de næ
sten 20.000 stemmer i betragtning af den
ualmindelig hårde valgkamp var et godt re
sultat.
En ansøgning fra den politiske ungdoms
organisation VPU om at blive optaget i SSV
blev ikke imødekommet.

22. maj: Den europæiske mindretalsunion
FUEV afslår på sin kongres i Karlstad at op
tage de tyske friseres organisation, Nordfriesischer Verein für Heimatkunde und Heimatliebe.
24. maj: En ny slesvig-holstensk regering
under dr. Gerhard Stoltenberg tiltræder. Der
udnævnes to nye ministre, statssekretær
Titzck blev indenrigsminister og Karl-Eduard
Clausen overtog socialministeriet, mens fi
nansminister H. H. Qualen, landbrugsmini
ster Engelbrecht-Greve, erhvervs- og trafik

minister Nerjes, undervisningsminister Braun
og justitsminister Schwarz fortsætter.
Fhv. ministerpræsident dr. Helmut Lemke
vælges til landdagspræsident og fhv. inden
rigsminister dr. Hartwig Schlegelberger til
vicepræsident.

27. maj: Under en højtidelighed på Dansk
Centralbibliotek overrækkes det første ek
semplar af bogen »Europa set fra den dansk
tyske grænse« til forfatteren, fhv. minister
dr. Hartwig Schlegelberger.

29. maj: Der arbejdes med planer om at gøre
hele vadehavsområdet langs den sydslesvig
ske vestkyst til en naturpark.

NORD FOR GRÆNSEN

1. maj: Amtsborgmester Erik Jessen fastslår
i en tale i Nørreherredshus, at forudsætnin
gen for en yderligere gunstig nordslesvigsk
udvikling er tilstedeværelsen af fornødne ud
dannelsesmuligheder. Han bemærkede des
uden, at landsdelen af og til kunne føle sig
lidt trykket af udstrålingen fra de forholdsvis
store bykommuner i Sydjylland, Esbjerg,
Kolding, Vejle, Fredericia og desuden fra
Flensborg.
2. maj: I Kollund indvies en ny kirke.

4. maj: Sønderjyllands amtsråd fastslår, at
Storebælt er en grøft, der skiller landsdele.
Derfor må Storebæltsbroen bygges snarest
mulig.
5. maj: På Tønder Amts Grænseforenings
generalforsamling i Ravsted erklærede for
manden, forstander Hardy Knudsen, at en
hel del sønderjyske forsamlingshuse er kom
met i farezonen, og opfordrede til, at der fra
statens side ydes tilskud til de vanskeligt stil
lede forsamlingshuse, fordi de har stor be
tydning i egnens menneskelige trivsel.

8. maj: Den tyske skole- og sprogforenings
nye formand, gdr. Heinrich Johannsen, Hynding, erklærer i et interview med Der Nordschleswiger, at stagnationen i de tyske bør
netal kun er midlertidig; den tyske folke
gruppe vil ikke blive assimileret, men vokse
i styrke. Mange forældre præges dog stadig
af efterkrigsvirkningerne og tør af frygt for
ulemper ikke sende deres børn i tyske skoler
eller børnehaver, selv ikke engang, når de
kan gøre det uden risiko. Der er i realiteten
efterkrigsskadet i sjæl og karakter.
12. maj: Højer by går i aktion for at bevare
sit apotek.
På et direktionsmøde i Danmarks Radio,
der er henlagt til Åbenrå, gennemgår man
mulighederne for en udbygning af arbejdet i
Åbenrå-studiet. Også en udvidelse af regio
nal-sendetiden vil blive overvejet.

18. maj: Historisk Samfund for Sønderjyl
land udnævner den afgående formand, pro
fessor Troels Fink, og museumsinspektør
Hans Neumann til æresmedlemmer. Som ny
formand vælges landsarkivar Peter Kr. Iver
sen.
20. maj: Pastor Rainer Schulze indsættes
som ny tysk præst i Tinglev.
Det sønderjyske landsbibliotek i Åbenrå
opnåede i 1970-71 det hidtil største udlån,
biblioteket har haft siden sin oprettelse for
50 år siden. Voksen-bibliotekets udlån steg
til 107.200 bind mod 92.900 i 1969-70, og
børnebibliotekets udlån til 62.000 mod
46.200 bind i 1969-70.
21. maj: Olivia Holm Møller-museet på går
den Holmen i Løgumkloster indvies af kul
turminister K. Helveg Petersen.

22. maj: Kirkeminister Arne Fog Pedersen
understreger, at med flytningen af præstehøjskolen fra Nærum til Løgumkloster får
Sønderjylland et teologisk center, som bliver
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et led i den teologiske uddannelse. Sønder
jylland får derved alligevel del i universitets
uddannelsen.
Den tyske skole i Uge holder 50 års jubi
læum.

24. maj: De danske børneinstitutioner i
Åbenrå har ialt 558 børn opført på venteli
ster, oplyser formanden, amtskontorchef Jes
Caspersen.
De sønderjyske grænseforeninger danner
en fælles amtsorganisation i Sønderjyllands
amt med overlærer Johannes Fink, Vester
Sottrup, som formand.
Justitsministeriet ønsker amtsrådets udta
lelse til et forslag om at inddele Sønderjyl
lands amtskommune i 5 retskredse, Haders
lev, Rødding, Åbenrå, Sønderborg og Tøn
der, mens Løgumkloster og Gråsten retskred
se nedlægges, og i 4 politikredse, Haderslev,
Tønder, Åbenrå og Sønderborg, således at
Gråsten og Toftlund politikredse nedlægges.

25. maj: Formanden for den tyske skole- og
sprogforening gennem 18 år, gdr. Detlev
Lassen, Hajstrup, får af det slesvig-holstenske hjemstavnsforbund overrakt Uwe-JensLornsen-kæden.
27. maj: Deutsche Selbsthilfe har siden sin
genoprettelse i 1958 ydet ialt 702 lån til et
samlet beløb på knap 2,2 mill. kr.
Bund deutscher Nordschleswiger genvæl
ger gdr. Harro Marquardsen, Favrby, som
formand i en treårig periode. Til ny næst
formand vælges viceskoleinspektør Dieter
Wernich, Tønder. I forretningsudvalget sid
der desuden Leif Nielsen, Vollerup, Gerhard
Schmidt, Ladegårdsskov, Hans Hansen, Søn
derborg, og Gerhard Kaadtmann, Åbenrå.
Der nedsættes et kulturudvalg, et kredit- og
garantiudvalg, et udvalg til fremme af bolig
byggeri, og der skal nedsættes et økonomiog socialudvalg. Desuden udpeges et valg
udvalg på 7 medlemmer.

OUGAARDS
Boghandel

Morsø Støbegods
Grænselandets sang

VI har altid det bedste af den nye
og den ældre litteratur
på hylderne
Haderslev - tlf. 2 25 71

Aktieselskabet
N. A. Christensen & Co.
Kongelig Hofleverandør
NYKØBING MORS

Grænselandets liv

møder De i

Idrætshøjskolen 1 Sønderborg
Syd- og Sønderjyllands store blad

Tønder Landmandsbank

A/s

Kontorer i Tønder - Skærbæk - Ballum - Brede - Brøns Bylderup Bov - Frifelt - Højer - Tinglev - Visby

Højskole med lederuddannelse 1
gymnastik, boldspil, fri Idræt og
svømning. 6 mdr. vinterskole for
mænd/kvinder fra 3/10-28/3.
3 mdr. sommerskole for kvinder
fra 3/5-28/7.
Tlf. (044) 2 18 48

Bent Brier.

Besøg
landsdelens

museer

ANDELSBANKEN
Haderslev

Aabenraa

M. Schaumanns Klædefabrik A/S

WINDFELD-HANSENS

Afd. for kemisk rensning TRYLIN

BOMULDSSPINDERIER A/S

Haderslev

VEJLE

BOGTRYK . OFFSET . BOGBIND

Th. Laursens Bogtrykkeri
Jernbanegade 8, Tønder, tlf. 215 50

LØGUMKLOSTER HØJSKOLE
Kursus begynder sept., nov., febr.
Korte sommerkursus.
Tlf. 4 33 25

Læs

Dannevirke
Sønderjyllands ældste blad

Ladelund
Landbrugs og Mælkeriskole
Brørup station

Graasten Bank %
Sønderjyllands

Sønderjydsk

Kreditforening

Tæppefabrik

GRAASTEN

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

Haderslev

Højer

Frøavl & Frøhandel
Aabenraa

OVE ARKIL A/S
CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR
HADERSLEV

Hejmdal5___
AABENRAA TLF. (046) 2 31 32

Spare- og Laanekassen
for Hobro og Omegn

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 A/S,
Tønder.

HOPTRUP HØJSKOLE - Hoptrup

HADERSLEV BANK

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

AKTIESELSKAB

DANEBOD HØJSKOLE - ALS
3 mdr. sommer-, 5 mdr. vinterskole
Tlf. (044) 6 41 12
Gunner Rasmussen

HORSENS HAVN
•
•
•
•

Mange moderne stykgodskraner
7,00 m vanddybde
Havnen kan besejles dag og nat
Store arealer ved kaj og jernbanespor
ledige til udleje

TRY

HØJSKOLE
SØNDERBORG HANDELSSKOLE
Handelsgymnasium - Handelshøjskole
afdeling
Sdr. Landevej 30 - Tlf. (044) 2 55 25

Selskabs- og udflugtskørsel
Ruteautomobll-Aktleselskabet
for Haderslev Amt og By

Haderslev, tlf. (045) 2 38 55

DEN NORDSLESVIGSKE
FOLKEBANK
AKTIESELSKAB

TØNDER STATSSEMINARIUM
Grænselandsseminariet

AABENRAA

BRØDRENE GRAM % • VOJENS

tilmelding for 1971/72 helst Inden
1. maj, senest 30. juni.
Telf. (047) 2 12 30

