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Frøslevlejrens Museum 
åbnede

tirsdag den 1. maj. Det er åbent hver 
dag fra kl. 10-17 indtil oktober.

I vinterens løb er et af lokalerne blevet 
nyindrettet med de sidste gaver, museet 
har modtaget, bl. a. en vest, der er frem
stillet af et kludetæppe, som en dansk 
koncentrationslejrfange fik fra Røde 

Kors. Der udstilles også våben fra fri
hedskampen, illegale blade og flyvebla
de, som blev nedkastet over Danmark af 
allierede fly. Fra museet på Sønderborg 
Slot har man lånt en stor model af Frø
sle vlej ren.

Christiansfeld jubilæum
Der sker mange ting i Christiansfeld i 
anledning af 200-års jubilæet. Fra juni
festligheder kan nævnes den store blæ
serfestival 9.-11. juni med 130 blæsere 

fra andre europæiske brødremenigheder, 
specielt 10. juni kl. 8: Koralblæsning af 
otte kor rundt om i byen.

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

dog en højere pris for) kan bestilles hos 
ekspeditionen, Landsarkivet, Åbenrå, 
telefon (04) 62 46 83, eller på redaktio
nens adresse: H. P. Hanssensvej 9, Ha
derslev, telefon (04) 52 17 37. 
Prøvenumre tilsendes gerne og gratis.



Doris Esselbach med den yngste søn Louis. Foto
grafi fra 1860'erne fundet og velvilligst udlånt 
af arkivar Helgo Klatt, Slesvig.

Til belysning 
af Madam
Esselbachs næringssorger
AF BØRGE B. BARLØSE

Skoleinspektør Børge B. Barløse, Århus, de
ler sin glæde over at være fundet frem til et 
i dag ellers ukendt billede af den berømte 
madam Esselbach med læserne af Sønderjysk 
Månedsskrift, og benytter lejligheden til at 
omtale de vanskelige økonomiske forhold, 
krokonen kom ud i i mellemkrigstiden.

Nogle indtrufne omstændigheder, der har 
heldets karakter, har bragt i min besiddelse 
et hidtil ukendt billede af Doris Esselbach, 
indehaveren af det bekendte hotel i Slesvig, 
hvor arméens officerer fik deres forplejning 
og adspredelse såvel under Treårskrigen som 
i 1864. Det stammer øjensynligt fra de sidste 
år af hendes liv — hun døde i 1869 - og er 

så vidt vides det eneste fotografi af hende, 
som eksisterer.

I Sønderjyske Årbøger 1960 har jeg givet 
en udførlig skildring af »Tante Doris« og 
miljøet omkring hende. Her er imidlertid en 
anledning til at understrege, at den nimbus, 
der omgiver hende i memoirelitteraturen, de 
sentimentale overtoner, der fornemmes, når 
hendes navn nævnes, har krigstilstandens 
højkonjunktur som baggrund. Men også hun 
måtte affinde sig med, at der kom andre 
tider. I Regenburgs arkiv er bevaret et dusin 
breve fra hende, som tegner et mere nuan
ceret billede, idet det f. eks. tydeligt fremgår, 
at omsætningen i tiden mellem krigene har 
givet den brave krokone anledning til alvor
lige overvejelser.
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1 1858 påtænkte hun at sælge sin ejendom 
ved auktion uden dog at få gjort alvor af sit 
forehavende. I september 1859 kommer det 
hende for øre, at der søges nye lokaler til 
Domskolen, og efter samtaler med grevinde 
Danner og minister Wolfhagen sender hun 
Regenburg, hvad man kunne kalde for en 
»føler« : vil man i givet fald være interesseret 
både i hotellet og de to tilstødende beboelses
huse, som hun sad inde med?

Da heller ikke dette førte til et resultat, så 
hun sig i maj 1861 af omstændighederne 
tvunget til at prøve en tredje mulighed: hun 
vil afhænde sine ejendomme til klasselotte
riet. I en ansøgning til slesvigsk ministerium 
og i en supplerende skrivelse til Regenburg 
udvikler hun nærmere, hvad der har bevæget 
hende til denne henvendelse:

»Jeg har truffet en tung beslutning og 
gjort et temmeligt dristigt skridt. Men 
hvad gør mennesket ikke for at kunne stå 
retskaffent over for sine medmennesker. 
Mine pekuniære forhold er i de senere år 
blevet stedse mere betænkelige. Ingen ved 
bedre end borgmester Jørgensen, hvor 
hårdt jeg sidder i det. Det er den sidste 
udvej, for et anstændigt salg kan ikke på
regnes. Med ubrudt fortrøstning har jeg 
hidtil kæmpet mod skæbnens ugunst, idet 
jernbanen har medført nedgang i indtæg
terne af postholderiet, mens indretningen 
af kasernen på Gottorp har skadet omsæt
ningen i hotellet. Kan jeg ikke efterlade 
mine 3 børn noget jordisk gods, vil jeg 
dog i det mindste efterlade dem mit ærlige 
navn ...«.1
Som et å propos til minderne om det gam

le hotel vil vi opholde os et øjeblik ved den 
egentlige substans: hotellets køkken. Bymu
seet i Flensborg fik for nogle år siden foræret 
en kogebog, som har tilhørt Charlotte Mah-

1. Ansøgning og følgeskrivelse dateret 8.5.1861. 
- Gottorp slot blev i årene 1853-55 taget i brug 
som kaserne, og den sydslesvigske jernbane fra 
Flensborg til Rendsborg blev åbnet i oktober 
1854.

1er fra Hanved. Hun tjente som kokkepige 
hos Madam Esselbach, inden hun selv blev 
husmoder (gift 1874 med købmand Carl Mi
chael Lange fra Flensborg). Titlen er: Prak
tisches Kochbuch ... udgivet i Slesvig 1835 
af Charlotte Amalie Lönne.

Et par retter valgt i flæng ud af mængden 
kan tjene som eksempler på, hvad der i hine 
tider kunne sysselsætte køkkenregionerne: 
Rombudding med Amidam2. Kyllingefricassé 
med carry og ris, ministerbudding - og her 
er, som et kuriosum, opskriften på Herrn- 
huttersuppe :

»En portion perlegryn - i et kvantum, 
man beregner til måltidet - koges i vand. 
For at grynene kan blive tilstrækkelig mø
re, må de bringes i kog i god tid. Suppen 
smages til med rosiner, korender, kanel og 
sukker, og når grynene er møre, tilsættes 
rosenvand, mælk eller rom. Denne suppe 
bør ikke være for tynd, og grynene bør 
som sagt være godt møre.«

¥

Doris Esselbach blev jordet ved siden af sin 
tidligt afdøde mand i familiegravstedet på 
den gamle Michaëlis kirkegård i Slesvig. Ad
skillige danske, som har besøgt stedet i vor 
tid, vil kunne huske graven under den lave 
hængepil, på vestsiden af det græsbevoksede 
bakkehæld, der også gemmer støvet af H. W. 
Bissens forældre, brødrene Dalgas og gene
ralsuperintendent Adlers døtre. Ved kirkens 
nedbrydning i 1971 blev hele denne idyl for
vandlet til byggeplads, og idet der føjes et 
nyt træk til byens fysiognomi - et menig
hedscenter for det nye domsogn - vil man 
beklage, at endnu et tilknytningspunkt til 
byens danske fortid er blegnet bort.3

2. Amidam: et stivelsesprodukt.
3. I »Beiträge zur Schleswiger Stadtgeschichte« 
for 1971 er der gjort udførligt rede for byggeri
ets forhistorie og for de undersøgelser af den 
oprindelige, middelalderlige rundkirke, som 
samtidig har fundet sted.

Se yderligere Sønderjysk Månedsskrift 1972-8, 
side 285: Jens Vellev: Set. Mikaelis i Slesvig.
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Rettergang i Frøs herred 1704-05
AF VALD. ANDERSEN

Overlærer Vald. Andersen, Vejen, har skre
vet en, som han selv siger, artikel med lidt 
stærke enkeltheder. Den handler om et mord, 
der blev begået i begyndelsen af 1700-tallet, 
og forfatteren rekonstruerer dramaet ved 
hjælp af vidneudsagnene i retssagen.

Den indviklede administration, som i tidlige
re tid var herskende i Sønderjylland, gjaldt i 
nogen grad også retsvæsnet. Jyske Lov fra 
1241 var oprindelig gældende for Jylland (og 
Fyn) til Ej deren. Efterhånden skete der i her
tugdømmerne en påvirkning syd fra, så den 
almindelige retspraksis fik et indslag af tysk 
retsvæsen. Jyske Lov var dog stadig det gæl
dende lovgrundlag i landsdelen, men ikke i 
købstæderne, der tid efter anden fik deres 
egne byretter. I øvrigt blev retsvæsnet i 
hertugdømmerne, ikke så overraskende, præ
get af den politiske udvikling. I det velkend
te Ribe-brev af 1460 hedder det, »at ingen 
undersåt i hertugdømmerne kan indstævnes 
for nogen ret uden for disse.« Altså kunne 
der ikke appelleres til Viborg landsting. Det 
var dog næppe heller aktuelt på det givne 
tidspunkt, da Urnehoved landsting endnu 
bestod. Siden kom denne tendens til at gøre 
hertugdømmerne til et eget retsområde især 
ved det såkaldte privilegiebrev af 1524, hvori 
Frederik I, stærkt gottorpsk orienteret som 
han var, bekræftede det holstenske ridder
skabs rettigheder, herunder også undersåt
ternes frihed for at komme for det jyske 
landsting. Noget mærkeligt kan det se ud, at 
Urnehoved landsting samme år ophævedes. 
Her havde bønderne fra gammel tid gjort sig 
gældende og udøvet rettens, d. v. s. Jyske 
Lovs, praksis, men nu var det forbi. Ikke så
ledes, at selve den gamle lov som sådan an

fægtedes, men dens administration overtoges 
af herremænd og godsejere, ligesom det var 
tilfældet i Holsten.

Den tyske påvirkning af rets- og doms
praksis i Sønderjylland stammede først og 
fremmest fra den i 1532 af Karl V autorise
rede retsbog »Peinliche Halsgericht-Ord
nung«, populært kaldet »Carolina«. Kejseren 
bestræbte sig på at sammentømre det tysk
romerske rige og forfulgte sit mål ved at 
skabe en »ensartet og strengere kriminalret«. 
Samtiden henholdt sig til det præventive 
princip, at den strenge straf, eksekveret for 
folkets øjne, måtte virke afskrækkende og 
afværge gentagelser af forbrydelsen.

Hor var en alvorlig forbrydelse og straffe
des efter denne lov med drukning i en sæk 
eller levende begravelse under et kar. Eksem
pel herpå kendes fra de sønderjyske stadsret- 
ter, men straffenes eksekvering, særlig be
regnet for kvinder, synes dog at være sjæl
den. Bemærkelsesværdig var et tilfælde fra 
1537, da en horkvinde i Ålborg af rettertin- 
get under henvisning til »Kejserretten« døm
tes til drukning.

Den kendte »Riber-ret« fra 1269 med sine 
strenge straf fenormer var tydeligt påvirket 
af tyske forbilleder, især den lybske stadsret. 
Alt i alt må det siges, at anvendelsen af 
strenge straffe hvilede på en dybt grund
fæstet tradition, som hævdedes gennem år
hundreder.

Da »Danske Lov« kom i 1683 hedder det 
i forordet, at den skal være for »Vort Rige 
Danmark«. Altså omfattede denne lovreform 
ikke hertugdømmerne. Vi skal i det efterføl
gende se et eksempel på sønderjysk retter
gang, formelt følgende den gældende Jyske 
Lov, men med et indslag af særlig makaber 
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karakter - retsforfølgning efter døden.
Skuepladsen for de dramatiske begiven

heder, her skal omtales, var Hygum sogn. 
Den 6. november 1703 var Hans Andersen 
fra Stensbæk kommet til Oluf Jensen i Knur
borg og bad denne sende bud efter Anna 
Clauses, en gammel kone, der boede i Lille 
Knurborg. Da hun var kommet til stede, 
spurgte Hans Andersen hende, om hun vid
ste, hvor hendes søn var. Anna Clauses sva
rede, at hun ikke vidste andet, end at han 
var i Holland. Så sagde Hans Andersen: 
»Nej, din søn er ikke i Holland, han er myr
det og ihj elskudt i Hans Sørensens hus i 
Benborg.« En sådan direkte beskyldning 
måtte naturligvis virke stærkt, ikke mindst 
fordi den var rettet mod folk i nabolaget. 
Hans Andersen var noget beskænket, hvor
for Oluf Jensen spurgte ham, om han »ville 
være sine ord gestændig i morgen, når han 
havde udsovet,« og hertil svarede Hans An
dersen ja. Næste morgen red Oluf Jensen til 
Benborg og fortalte Hans Sørensen med til
navnet Piber, hvad Hans Andersen havde be
skyldt ham for. Derpå tilkaldte Hans Søren
sen Thomas Rasmussen og Chr. Madsen i 
Kjemsgaard, så de kunne være vidner, når 
Hans Andersen gentog sin beskyldning. Da 
han blev opfordret hertil, sagde han: »Om I 
end havde 4 eller 6 mand mere, vil jeg være 
samme ord gestændig, at I har myrdet og 
skudt en karl ihjel i jeres hus, og han brøle
de, så de snart kunne høre ham til en anden 
by, og havde I ikke haft vand til rede og slå 
på ham, da var huset blevet afbrændt (?)« 
Og videre sagde Hans Andersen, at Hans 
Sørensen stod uden for døren med en fork, 
om han, den myrdede, var blevet de andre 
for stærk. Mordet var begået ved Ribe mar
keds tid, 3 uger før mikkelsdag.

Han kunne ikke skrive
Ved herredstinget, hvortil ridefoged Joa

chim Wocatius på Røddinggaard havde ind
stævnet de forannævnte vidner fra Knurborg 
og Kjemsgaard, synes Hans Andersen efter 

at have hørt vidnerne udtale sig at moderere 
beskyldningen mod »den gamle mand Hans 
Sørensen af Benborg, at han aldrig havde 
tænkt eller talt dette, men endog fejl, at han 
ikke havde sagt, at den karl var myrdet i 
Benborg i Hans Sørensens hus.« Så blev 
Hans Andersen spurgt, om mordet da var 
begået uden for huset i Benborg, og, om han 
kunne bevise, at mordet virkelig havde fun
det sted. Han svarede, at han ville udtale sig 
herom ved sit rette værneting. Hans Ander
sen var utvivlsomt blevet betænkelig ved sin 
egen skyld, idet han i mere end et år havde 
tiet med sin viden om forbrydelsen.

Da Anna Clauses afhørtes, forklarede hun, 
at hun sidst så sin søn Niels Clausen ved 
hans hus på Gramgaards mark. Det var tors
dag før Ribe marked 1702. Da de tog afsked 
med hinanden, sagde han, at han ville gå 
over og tale med sin farsøster, Sidsel Hans
kone, altså Hans Sørensen Pibers hustru, i 
Benborg. Desuden aftalte de at skulle mødes 
dagen efter til Ribe marked, ved galgen, hvor 
man plejede at komme med slagtekreaturer 
til salg, da de ville købe et lidet slagtenød. 
Men han kom ikke, skønt hun ventede på 
ham til aften; siden så hun ham ikke. Men 
hun havde fået et brev, dateret 14. marts 
1703, underskrevet Niels Clausen. På ride
fogdens forespørgsel, om hendes søn havde 
skrevet brevet, svarede hun, at han ikke kun
ne skrive, og hun troede ikke, at brevet var 
ægte. Anna Clauses havde til huse hos Jo
hannes Petersen i Knurborg, hvis navn skul
le komme til at figurere i sagen.

Moderen fik beskikket en lavværge
Den 14. august 1704 behandledes sagen 

på Frøs herreds ting med Troels Bertelsen 
i Rost som herredsfoged og Gregers Peder
sen i Holm som skriver, hvilket var efter 
ordre fra amtmanden. Herredsfoged Mathias 
Lange var beskikket som »Sachwalter« og 
eftermålsmand. Som lavværge for Anna 
Clauses var beskikket Jep Jensen i Kalvs
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lund. Johannes Petersen i Lille Knurborg 
og den unge Hans Hansen Piber, der nu var 
død, var beskyldt og anklaget for at være 
gerningsmænd til mordet på Niels Clausen, 
så vel som gamle Hans Sørensen Piber og 
hustruen Sidsel Pibers »som hælere og vel 
muligt tilskyndere til denne onde gerning.«

Sagen behandledes efter Jyske Lovs 2. bog 
10. kapitel, der omtaler: »Tillader kongen 
eftermål, da skal vedkommende, der forføl
ger sagen, med kongens brev lyse på lands
tinget, at han har fået tilladelse til eftermål 
efter sin døde frænde, og på samme ting 
skal han bekendtgøre navnet på den dødes 
banemand ... « I praksis betød dette dog, at 
sagen kunne behandles og afsluttes ved her
redstinget med øvrighedens, dvs. amtman
dens sanktion. Tilbage stod endnu at frem
skaffe fældende beviser mod de anklagede, 
hvorfor man efterlyste folk, der vidste noget 
om mordet, der måtte være begået den 7. 
eller mellem 7. og 8. september 1702 i eller 
ved Benborg. Især var det vigtigt at få op
lyst, hvor den døde var begravet. »Eftersom 
sagen så langsommelig tid har været under 
dølgsmål, indtil nu for kort tid siden på en 
sær måde er blevet åbenbaret.«

En stud og 20 rdl. for at tie
Om dette »dølgsmål« fremkom under sa

gens behandling følgende: Oluf Jensen i 
Store Knurborg havde efter sidste hellig
trekonger været hos Thøger Nielsen i Hjort
vad og havde der hørt tale om et forlig imel
lem Hans Andersen og Hans Sørensen Piber, 
dennes hustru samt Johannes Petersen, der 
havde sagt til Hans Andersen: »Skal jeg 
lide, skal du svie!« Det var efter Oluf Jen
sens opfattelse Hans Andersens skyld, at 
der ikke blev forlig. Der blev ved samme lej
lighed også talt om mordet, som Hans An
dersen forinden havde angivet. Siden over
værede Oluf Jensen et forlig mellem parter
ne, og da fik Hans Andersen af Hans Søren
sen Piber løfte om en stud og 20 dir. Studen 

fik han, men om han fik pengene, vidste 
Oluf Jensen ikke.

Offeret findes
Den 15. august 1704 havde man opgravet 

Niels Clausens lig på Lille Knurborgs mark 
i overværelse af herredsfoged Asmus Roeps- 
torf samt herredets sandemænd. Opgravnin
gen skete efter Hans Andersens anvisning. 
»Og man fandt Niels Clausens benrad. Oven 
på den døde lå et stykke af en kornsegl.« 
Anna Clauses var også nærværende »og 
havde efter nøje undersøgelse af sin døde 
søn set, at hans hjerte, ene nyre og hans 
hemmelige lem var borte. I den dødes hals 
fandt hun adskillige nåle, knappenåle og sy
nåle indstukket.« Oluf Jensen kunne med 
sin højeste ed bekræfte udsagnet om de 
manglende legemsdele, men nålene havde 
han ikke set. Niels Clausens lig var efter 
undersøgelsen blevet begravet på Hygum 
kirkegård.

Disse konstateringer måtte antyde, at 
Niels Clausen før eller efter sin død havde 
været udsat for en overlast af særlig karak
ter, der pegede i retning af overtro. Skulle 
den gamle Hans Sørensen Piber eller andre 
af de anklagede have givet sig af med hek
seri? Christoffer Nielsen Degn i Maltbæk 
var indstævnet og blev spurgt, »om han 
havde givet Hans Sørensen Piber nogen un
dervisning udi sin urtebog og hvor ofte?« 
Chr. N. Degn svarede, at Hans Sørensen 
Piber ikke havde været hos ham med sin 
urtebog at få noget forklaret. Men han 
havde to gange været hos ham for at få 
skrevet nogle regnskaber.

Anders Nissen Oiling forklarede, at Jo
hannes Petersen i Lille Knurborg for IV2 år 
siden kom til ham og pantsatte 14 små 
sølvknapper for 1 rdl. Sidste forår kom Jo
hannes Petersen og herredsfogdens søn, 
Hans Roepstorf, og ville have knapperne, 
men Anders N. Oiling ville ikke udlevere 
dem uden at få sine penge. Dagen efter kom 
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Hans Sørensen Piber og indløste knapperne. 
Han bekendte siden, at han havde foræret 
dem til Hans Roepstorf, hvad denne vedstod 
for retten. Om grunden til denne gave op
lyses intet, men muligvis var der tale om en 
art bestikkelse. Maren, gift med Johannes 
Petersen og datter af Hans Sørensen Piber, 
havde sagt, at Hans Andersen havde fået 80 
rdl. »for at henføre den døde Niels Clausen.«

Hans Sørensen Piber og hustru Sidsel sad 
fængslet i Haderslev, efter at de forannævn
te indicier var kommet frem. Som forsvarer 
for dem var beskikket Terman Knudsen af 
Kj ærbøl i Fårup sogn. Han forklarede, at 
Hans Sørensen Piber var syg og sengelig
gende på den tid, mordet skete, og var af 
præsten beskikket til døden. Hertil bemær
kede anklageren, at der ikke forelå nogen 
attest på denne påstand, og der var heller 
ingen vidner til bekræftelse.

Dommen
Man var nu nået frem til sensommeren 

1704, og tiden var inde til, at der kunne 
dømmes i sagen. De direkte anklagede var 
Hans Sørensen Piber, Sidsel Pibers, deres 
søn Hans Hansen Piber, som var død, inden 
sagen blev rejst. Desuden svigersønnen Jo
hannes Petersen samt dennes hustru og an
dre, deriblandt Hans Andersen som medvi
der i forbrydelsen.

Dommen skulle i henhold til Jyske Lov 
afsiges af herredets sandemænd. 25. septem
ber 1704 afsagde de følgende dom:

Johannes Petersen, Hans Sørensen Piber 
og Sidsel Pibers - livsstraf og hjul og stejle. 
Deres gods at være forfalden til Hans Maje
stæts fisco, dog først efter fradrag af gæld 
og sagsomkostninger. Maren, gift med Jo
hannes Petersen, der havde aflagt falsk ed, 
og ligeså Dorthe, gift med Hans Andersen, 
skulle miste deres to fingre og deres boslod 
til kongen. Hans Andersen, der havde for
tiet sit kendskab til mordet, men som ved 
hans angivelse var kommet for lyset, tilfin

des fængselsstraf, så længe den høje øvrig
hed behager. Desuden skulle han, for ikke 
at have forhindret sin hustrus mened, udstå 
kirkens disciplin samt betale sagens omkost
ninger. Hans Andersen var til stede ved 
domsafsigelsen.

»Og som fornemmes, at den myrdede 
Niels Clausen ved dette mord er på sine lem
mer lemlæstet, højre hånd, hjertet, nyre og 
hemmelige lem berøvet, som u-sømmelig 
eragtes, og ej kan vides, hvem af disse ger- 
ningsmænd eller medvidere, tilskyndere og 
dølgsmænd, den døde så skammelig har be
røvet, og hvortil samme har været brugt, 
derfor (de forannævnte) jo redeligen bør for 
samme mord at lide deres tilbørlige og for
tjente straf, nemlig til stejle og hjul. Og som 
sønnen, Hans Hansen Piber, allerede for no
gen tid siden ved døden er bortkaldet, af 
jorden igen opgraves, derfra af natmanden 
på stejle at lægges, sin kiste under galgen 
at nedsættes, andre sådanne grove menne
sker til afsky, med mindre den høje øvrig
hed af medlidenhed dem med nogen mildhed 
vil anderledes forlindre. Og eftersom Hans 
Sørensen Pibers søn, navnlig Jørgen Hansen 
Piber, findes umyndig og ikke noget findes 
ham påvundet (-vidnet) i denne sag, da som 
muligt han derudi ej kan være medvider, 
men til sagen vidende, hvorfor bemeldte 
Jørgen Hansen Piber dømmes til Børnehuset 
i København at føres, hvor han kan påtræf- 
fes.«

Appel kunne ikke tilstedes, men . . .
Efter domsafsigelsen betalte anklageren - 

stadig efter bestemmelse i Jyske Lov - san- 
demændene deres hesteleje, 221/2 skilling, 
som Jacob Hansen i Brøstrup modtog på 
egne og de andre sandemænds vegne.

Hans Sørensen Piber ønskede at appellere 
den afsagte dom, men både anklageren og 
sandemændene »i højeste måde herimod pro
testerede, at udi sådanne livssager kan ingen 
appel tilstedes.«
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Heri tog man dog fejl. Allerede Jyske Lov 
siger, at en dødsdom ikke må eksekveres, 
før den har været for landstinget, eller kon
gen har stadfæstet dommen. Der forløb da 
også nogle måneder, inden Hygumsagen fik 
sin endelige afgørelse. Der var indgivet en 
ansøgning til kongen om mildning af straf
fene, og der forelå et kongeligt reskript af 
24. marts 1705, da den endelige dom blev 
afsagt på amtshuset i Haderslev 14. juli s. a. 
Hans Sørensen Pibers og Sidsel Pibers straf 
var halshugning, stejle og hjul, men da sidst
nævnte havde sagt, at hun ikke med sin 
gode vilje havde deltaget i mordet, ligesom 
hun var af gode forældre og hendes moder 
endnu levede, havde man søgt kongen om, 
at hun måtte få en kristelig begravelse. Dette 
var bevilget, at hun måtte begraves på Hy
gum kirkegård. Sønnen, den afdøde Hans 
Hansen Piber, skulle opgraves og føres over 
kirkegårdsmuren til retterstedet, hvor kisten 
skulle åbnes og den højre hånd afhugges, 
ligeså hovedet, der skulle sættes på en pæl 
af skarpretteren, liget lægges på stejle og 
hjul, mens kisten skulle begraves under 
galgen.

Jørgen Hansen Piber, der af sandemæn- 
dene dømtes til Børnehuset i København, 
skulle i stedet til Rendsburg at gå i skub
karren for livstid.

Menedere benådet med 
landsforvisning

Maren Johanneses og Dorthe Hanses, der 
havde gjort mened, var under hensyn til 
deres små børn benådet med landsforvisning. 
De to kvinder måtte aflægge ed, hvori de 
forpligtede sig til, mod at måtte beholde de 
to fingre »hørsommeligen straks vil kvittere, 
rømme og forlade Hans Majestæts lande, ri
ger, fyrstendømmer og grevskaber, i lige 
måde Hans Durchlaut, til Slesvig og Hol
stens lande og fyrstendømmer og mig ej 
herefter enten hemmelig eller åbenbar der- 
udi lade finde og opholde.« Endelig måtte 

de love, at de ikke ville forsøge hævn på de 
personer, der havde dømt dem.

Johannes Petersen var efter ansøgning 
blevet benådet med, at hans hoved efter hen
rettelsen »af hans venner måtte lægges i en 
kiste sammen med kroppen og udi stilhed 
på kirkegården begraves.«

Hvad angik Hans Andersen, Nis Peder
sen i Hjortvad, Oluf Jensen i Knurborg, da 
var disse også under anklage, fordi de havde 
tiet med deres viden om mordet, og de kun
ne vente at blive draget til ansvar. Hvorle
des det gik dem, kan ikke her oplyses.

Kirkebogens sammendrag
Selv om det var hårde tider omkring 1700 

med udbredt demoralisation, måtte oven
nævnte begivenheder i Hygum sogn utvivl
somt have virket indtrængende på sognets 
beboere, som yderligere fik lejlighed til at 
overvære eksekutionen, da herredstinget for
modentlig dengang fandtes i Hygum sogn 
(i 1769 nævnes Hygum ting). I hvor høj 
grad denne mordsag har holdt sig i den 
mundtlige tradition i sognet, vides ikke. 
Men i kirkebogen kan læses: »1704, 12. 
søndag e. Trin, begravet en ung karl ved 
navn Niels Clausøn, som blev 2 år tilforn, 
nemlig 1702, dagen før Ribermarked myrdet 
udi Benborg af Hans Peters søn og hans svo
ger Johannes Haarbo med Hans Pibers og 
hans hustrus overlæg og samtykke; funden 
den 14. august udi nærværende år udi en 
liden hule på en rugager, hvorover var 
pløjet og sået. ... 1704, den 27. maj begra
vet Hans Hansen Piber af Benborg, som si
den blev optaget og for mord, han havde be
gået sit søskendebarn, lagt på stejle.«

Kilder:
Frøs herreds tingbog.
Den jyske Lov (Peter Skautrups udg. 1933). 
Frants Thygesen: Tysk Strafferets Indtrængen i

Sønderjylland mellem 1550 og 1800. 
Thøste Thøstesen: Fra Hygum Sogn.

135



Fjellebro set fra øst. (Foto 1972 I. B. Svensson).

To kampestensbroer
AF VIGGO PETERSEN

Nogle sønderjyske broer er mere kendte end 
andre. Museumsinspektør Viggo Petersen, 
Ålborg, skriver om to af de mindre kendte 
og om gammel brobygningskunst.

Læsere, der har set de tre berømte sønder
jyske hærvejsbroer - Immervadbroen, Povls- 
bro og Gejlåbroen — må have bemærket, at 
de af konstruktion er vidt forskellige. I Im- 
mervad bæres vejbanen af lange kampestens
bjælker, der er anvendt på samme måde, som 
man ville benytte træbjælker. Denne type 
broer kaldes stenbjælke- eller stenplankebro- 
er. I modsætning hertil er det bærende ele
ment i Povlsbro og Gejlåbroen tøndehvælv, 
der udnytter den gamle opfindelse, at en bue, 
bygget af sten, der står i spænd mod hinan

den, ikke alene kan bære sin egen vægt, men 
mange, mange gange mere. Denne type bro
er kaldes buebroer eller - hvad jeg finder 
bedre - hvælvede broer.

De tre hærvejsbroer er allerede kendt af 
mange, så lad os denne gang se på et par an
dre broer, som er mindre kendt, men ikke 
desto mindre også er et besøg værd, nemlig 
Fjellebro og Kobro.

Fjellebro ligger på den gamle vej fra Ha
derslev til Kolding på sognegrænsen mellem 
Aller og Vejstrup. Netop her kom lande
grænsen til at gå efter det danske nederlag i 
1864, og Fjellebro blev derfor grænsebro fra 
1864 til 1920. Broen må nu lide den tort at 
være tørlagt, men tidligere førte den over 
Kærmølle å. På grund af sin beliggenhed i
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Fjellebro set fra vest. Broen ligger mellem Vej
strup og Aller. Den er, som flere andre gamle 
broer, for eksempel broen ved Immervad, nu 
tørlagt. Kærmølle å føres i dag tinder vejen på

en måske nok hensigtsmæssig, men absolut 
charmeforladt og cementeret måde, der ikke for
tjener flere lovord end det tilsvarende arrange
ment ved Immervad. (Foto 1972 I. B. Svensson).

Fiskebæk kær kaldes broen i arkivalierne 
som regel blot for broen i Fiskebæk kær, men 
navnet Fjellebro, der naturligvis stammer fra 
den tid, da den var bygget af træ, benyttes 
også af og til. Træbroen blev brudt ned i 
1788 og materialerne bortsolgt, og i stedet 
blev den bevarede stenbjælkebro på to fag 
opført.

Kobro
Kobro fører over Slogs å tæt sydøst for 

Bredevad. Nu går der kun en ubetydelig vej 
over den, men tidligere kom man her forbi, 
når man kørte fra Åbenrå til Tønder. Også 
her var der tidligere en træbro, men den blev 
omkring 1820 erstattet med den bevarede 
hvælvede bro af smukt tildannede kampe
stenskvadre. Kobro kan minde en del om 
Povlsbro, men er langt omhyggeligere og 

mere sirligt udført. Povlsbro er bygget af de 
råt udkløvede kampestensstykker, men ved 
Kobro har stenene fået en yderligere behand
ling. Se blot gelænderstenene, der er smukt 
ucuormet og opadtil afsluttes med flade py
ramider, medens Povlsbro blot er skæve, ud
spaltede kampestensstolper.

Brotyper
Hvorfor man har valgt at bygge Fjellebro 

som en stenbjælkebro og Kobro som en 
hvælvet bro, lader sig nok ikke mere afsløre. 
Det må vist siges, at en hvælvet bro er den 
mest tilfredsstillende konstruktion. Man er 
ikke bundet af, hvor lange stenbjælker man 
kan fremskaffe, og kan derfor slå bro over et 
større vandløb uden at skulle bygge piller 
ude i vandet, og den hvælvede bro er også
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Kobro tæt ved Bredevad fører over Slogs å. Den er bygget 1820 og udmærker sig ved fornemt 
håndværkerarbejdc. (Foto Viggo Petersen, sep. 1970).

mindre udsat for at blive revet ned af isen 
om vinteren, hvilket er en skæbne, som man
ge stenbjælkebroer har måttet lide. Hver 
stenbjælke hviler jo kun med sin egen vægt 
på underlaget og kan derfor let skride ud, 
medens de enkelte sten i den hvælvede bro 
som tidligere nævnt sidder i spænd og ikke 
så let kan bringes ud af stilling. Endvidere 
er en del stenbjælkebroer bygget ganske lavt 
hen over vandoverfladen, hvorimod den 
hvælvede bro har stor gennemstrømnings
åbning.

Hvælvede broer krævede mere
På den anden side var det nok også mere 

kompliceret at bygge en hvælvet bro. Ved 
begge brotyper skulle vandet ledes udenom 

under arbejdet, men når først underbygnin
gen var opført, kunne stenbjælkerne én 
for én lægges på plads, medens der til en 
hvælvet bro skulle bygges en solid afstiv
ning af træ til at bære hvælvingen, indtil den 
sidste sten var lagt på plads, for først da 
kunne den bære sig selv. For den uerfarne 
brobygger må det have været fristende at 
vælge den simple stenbjælkekonstruktion, 
som enhver må have kunnet bygge, hvori
mod opførelsen af en hvælvet bro krævede 
snilde og konstruktiv indsigt. Undertiden har 
det måske virkelig været det afgørende for 
valget af brotype, hvilken brobygger man 
havde til rådighed, men det er ikke i alle til
fælde forklaring nok, for nogle brobyggere 
byggede broer af begge typer. Måske vil 
fremtidige undersøgelser i højere grad kunne 
belyse dette spørgsmål.
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På godt og ondt
AF URBAN SCHRØDER

Limfjorden - København - Mandø - Toft
lund - Sevel (vest for Viborg). Så mange var 
stationerne på Ove Thornings livsvej, og pa
stor Urban Schrøder, Varnæs, fastholder 
nogle enkeltheder af dette livsløb.

Det kan være vanskeligt for en præst at 
skulle overtage et nyt embede. Især om man 
kommer fra den store hovedstad med hele 
dens brogede liv, og embedet kun er en 
lille ø med et par hundrede indbyggere. Og 
endnu mere, om man selv er en ung, virke
lysten mand på kun 25 år. Dette erfor den 
teologiske kandidat Ove Thorning, da han 
i sommeren 1750, netop i nævnte unge al
der, overtog embedet som præst på Mandø1. 
I alt fald gjorde denne ø i Vadehavet straks 
et sådant indtryk på ham, at han endnu 
samme år skrev et ret mistrøstigt digt med 
titlen »Første Tanker paa Mandøe 1750«, 
som her skal aftrykkes, da det på én gang 
forekommer en kende komisk og kalder på 
læserens medfølelse. Men først en præsenta
tion af denne præst:

Forgængerens datter blev hans lykke
Ove Thorning blev født i Gjøl præstegård 

oppe i Limfjorden 1725 og kom efter sin 
studentereksamen fra Ålborg latinskole til 
Københavns universitet, hvor han blev »en 
berømt Studiosus«2, der nød offentlig under
støttelse og efter sin eksamen nogle år un-

1. Om Ove Thorning se O. F. Arends: Gejstlig
heden i Slesvig og Holsten fra Reformationen 
til 1864, II, s. 316, P. Rhode: Samlinger til 
Haderslev-Amts Beskrivelse, 1775, s. 486 f, 
og H. Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon 
VIII, s. 224 f.

2. P. Rhode, s. 486.

derviste andre studenter. At han gik ivrigt 
op i studierne, bevidner disse ord fra for
talen til den eneste bog, han lod trykke: At 
han i sine år i hovedstaden »havde den 
Lykke at gaae paa den store GRAMS store 
Biblioteqve«3. Vi forstår, at overflyttelsen 
fra disse lærde omgivelser til den fjerne ø på 
vestkysten har været svær for den unge 
præst. Dog, én god gave havde Mandø til 
ham: 1751 fandt han i sin afdøde forgæn
gers, Hans Christian Junghans' datter Chri
stiane en god hustru. Og han forblev da 
heller ikke alle dage på den lille ø, men 
»slap herfra 1761«, som en samtidig forfat
ter udtrykker sig4, og blev præst i Toftlund.

Hundrede år til rosende omtale
Her udgav han 1771 sin »Bibel- og Kirke- 

Historie, fra Verdens Begyndelse, indtil det 
18de SECULUM efter Christi Fødsel«. Denne 
bog, som er mærkelig i flere henseender - 
f. eks. lader Thorning kirkens historie be
gynde allerede før syndfloden - fik en hård 
kritik af samtidens lærde og regnedes for 
et ringe arbejde5. Dog var den ikke ringere 
end, at Nordslesvigs første indremissionær 
Lars Birk i Hvinderup6 lod den genoptrykke 
i Haderslev 1880, da »den er skreven sand 
og upartisk, og da Forfatteren har været en 
rettroende Mand«, så bogen er »skreven med 
Hjerte og ret opbyggelig«7.

3. Bibel- og Kirke-Historie, 1771, s. 10.
4. P. Rhode, s. 526.
5. H. F. Rørdam i: Kirkehistoriske Samlinger

3. R., VI, s. 240 ff.
6. lens Holdt i: Sønderjysk Månedsskrift 1955, 

s. 156 f.
7. Lars Birks forord.
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Præsten og topografen Peder Rhode skri
ver i sine »Samlinger til Haderslev-Amts Be
skrivelse« 1775, at »denne muntre Mand«, 
pastor Thorning, »agter nu at legge sine 
Been i Toftlund« og har over for ham ønsket 
sig følgende gravskrift: »Clericus supprimi- 
tur a Laico, ergo hic sepelitur Clerus«8 - 
præsten undertrykkes af menigmand; derfor 
begraves nu gejstligheden her. Dette kan 
lyde som en spøg, men er nok snarere ud
tryk for bitre erfaringer. Thi vi har flere 
eksempler på, at Ove Thorning ikke stod 
i det bedste forhold til alle folk i sit sogn.

En måske lidt for munter præst
I alt fald i de yngre år havde »denne muntre 
Mand« til tider opført sig for muntert, så 
sognefogeden Jes Christensen Bjerre i Ørde- 
rup engang beskyldte ham offentligt for had, 
avind og drukkenskab, hvilken beskyldning 
præsten selv over for biskoppen delvis ind
rømmede rigtigheden af9. Han kom da heller 
ikke til at lægge sine ben til hvile i Toftlund. 
1774 blev han kaldet til præst for Sevel 
sogn nogle mil vest for Viborg, hvor han 
døde 1801.

Og det er denne egns dengang førende 
avis, »Den Viborger Samler«, der den 15. 
april 1799 aftrykker Sevel-præstens digt om 
Mandø fra 1750. Digtet lyder som følger:

Du Jonas, som opsluget blev 
Af Fiskens Svælg og Strube, 
Du og heel vankelmodig drev 
I denne slætte Grube.

Du sank med den til Bunden ned
I Havets stolte Vande, 
Du tænkte ej i Evighed 
See Redning til at lande.

8. S. 487.
9. H. Chr. Lassen i: Dannevirke 17. juli 1967. 

Du levende besindte dig 
Guds mageløse Naade 
Og fandt en Frelse underlig 
Til Siels og Legems Baade.

Din Bøn blev hørt, og du blev løst
Af Vandet af din Vaade,
Din Troes Bøn, som blev udøst, 
Den kunde dette raade.

Saa kan en anden Jonas og
I Troen vist forvente,
Gud skal ham af sit Fiske-Skrog
Til Landet eengang hente.

Naar han som Jonas bliver ved
Af Havet stærk at raabe, 
Saa høres Bøn fra dette Sted, 
Det vil jeg naadigst haabe.

O, Jesu, lad Bønhørelse
For Bønnen naadig viises, 
Lad Troen faae Beskuelse, 
Dit Nafn ævig priises.

O. Thorning. 1750.
Præst paa Mandø 1750-1760.

Nok har disse vers et anstrøg af det komi
ske - i alt fald har sproget og hele den 
skildrende situation, som vi skal se, kaldt på 
smilet nu, da digtet publiceredes et halvt 
århundrede efter, at det var skrevet. Men 
versene udtrykker dog også den ægte følelse 
hos et hjerte, der ved sig i stor nød - i det 
mindste slutverset vidner med sin bøn tillige 
om oprigtig fromhed. Den unge Mandø- 
præst har virkelig følt sig i nød, som hensat 
i forvisning på sin ø så fjernt fra »den store 
GRAMS store Biblioteqve«.

Anonym overlegenhed
Derfor virker det så hjerteløst at læse den 

anonyme kommentar, som »Den Viborger 

140



Samler« bringer den 6. maj 1799 kort efter 
digtets publicering: »Hr. Thornings Digter- 
Aand spadserede uden Tvivl sommetider vel 
langt fra sit Hjem og er nær ved at forvilde 
sig, især naar den nedsænker sig saa dybt 
i vaade Elementer, at den til sidst kryber i 
et Fiskeskrog at sidde. Ingen Under, om den 
da støder i Raaberen for at hielpes i Land, 
og Enden paa dens Flugt, Svømmen eller 
Dykken bliver kun noget helligt Piat og 
Vaas i Vers«. Dette er jo ikke de venligste 
ord. Hvem der har skrevet dem, ved vi ikke. 
Men bittert må det have været for den nu 
gamle præst at se sin ungdoms nødskrig 
omtalt som »helligt Piat og Vaas«.

Fra Mandø over Toftlund til Sevel - det 
blev Ove Thornings vej som præst. Vejen 
viser os munterhed, der drives for vidt, strid 
om tiende med Toftlund-bønder og drukken

skab, som ikke kan fragås. Men også en 
bibel- og kirkehistorie står dog på denne vej 
- en opbyggelsesbog, der vel ikke tilfreds
stillede de lærde kritikere, men dog mere end 
100 år efter sin fremkomst blev genoptrykt 
og fik en ikke ringe udbredelse blandt Indre 
Missions-vækkelsens jævnere folk i Nord
slesvig. Kan hænde, at pastor Thorning netop 
på grund af sine fejl og laster des dybere 
indså nødvendigheden af de ord, hvormed 
han slutter sin bibel- og kirkehistories for
tale til læseren:

»Gud forleene os begge Naade, at vi 
kunde være saaledes her i hans Meenighed, 
at naar vore Dage ere endte, vores evige 
Critiqve og Dom maatte være udslettet ved 
hans Blods Kraft, der har borttaget Verdens 
Dom, Skyld og Straf. Ja, Gud forleene os 
dertil begge Naade.«

EFTERLYSNING
I Gjenner har undertegnede hørt følgen
de ordsprog :

Huen æ Mand skal a æ Stau, skal æ Ko 
a æ Klau.

Meningen er, at når manden i gården 
er død og skal stå lig oppe i storstuen, 
da skal en ko løses af sit bindsel i stal
den.

Uden resultat er dette ordsprog blevet 
eftersøgt i vore ældre og nyere ord
sprogsudgaver. Og blandt folk på øst
kysten, der blev udspurgt, om de kendte 
det, svarede kun én mand, at han mente 

at have hørt det hos slægtninge vester
ude. Da ordsproget sikkert har sammen
hæng med en meget gammel skik i for
bindelse med dødsfald og begravelse, 
hvorom et skriftligt arbejde forberedes, 
spørges herved alle læserne af »Sønder
jysk Månedsskrift« : Kender nogen dette 
ordsprog enten i den anførte form eller 
i en anden, varieret form? Skulle dette 
være tilfældet, vil man glæde underteg
nede meget ved at skrive eller telefonere 
til

Pastor Urban Schrøder, 
Varnæs, 6200 Åbenrå. 
Tlf. (04) 68 01 28.
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Grandevedtægter 
for fire boelsmænd
AF J. C. BENDORFF

Omkring år 1680 blev fire boelsmænd i 
Holm, Højst sogn, enige om de grandeved
tægter, som postbud J. C. Bendorff, Øster 
Højst, her gengiver og kommenterer.

Indbyggerne i Holm er af hensyn til deres 
bys og gårdes vilkår enedes om at vedtage 
følgende 12 punkter:

1. For det første må der på hver 3 roder, 
af hvilke der til byen hører 16, holdes 8 he
ste og 4 svin og på hver rode 7 køer og 8 
stk. ungkvæg, samt græsse 4 får på græs
gangene. Fordelingen er følgende:

a) Nis Petersen, der har 6 roder til sin 
gård, må ialt holde 16 heste, 18 køer, 24 stk. 
ungkvæg, 24 får og 8 svin,

b) Peter Rossen, hvis gård består af 4 ro
der, må holde 10 heste, 12 køer, 16 stk. ung
kvæg og, da hans antal af roder egentlig til
lader ham at holde yderligere 3/4 hest mere, 
må han istedet holde 1 stk. ungkvæg mere 
end end de nævnte 16, desuden må han 
græsse 16 får og 5 svin.

c) Hans Petersen har 3 roder til sin gård 
og må holde 8 heste, 9 køer, 12 stk. ung
kvæg, 12 får og 4 svin,

d) Michel Petersen har, ligesom Hans Pe
tersen, 3 roder, så for ham gælder de samme 
regler som for Hans Petersen.

2. Der må også både sommer og vinter 
holdes gæs i byen og til græsning på græs
gangene under forudsætning af, at naboerne 
er enige om, at gæssene kun holdes hjemme 
i byen til majdag.

3. Den, der ikke kan holde antallet af he
ste, køer og får, må istedet for en hest holde 

2 stk. ungkvæg, for en ko må kun holdes 1 
stk. ungkvæg, der dog må gå sammen med 
køerne på disses græsgange; ellers skal koer
nes græsgange være hegnet for heste og an
dre kreaturer og andre husdyr. Enhver, der 
mangler 3 får i det foreskrevne antal, må 
istedet græsse 1 stk. ungkvæg på fårenes 
græsgange. For andre undertallige dyr må 
der ikke holdes flere får på græsgangene, da 
ingen må tillade sig at anskaffe flere får til 
græsning end foreskrevet.

4. Enhver, der ikke er istand til at holde 
antallet af dyr i sin besætning, men bliver 
nødsaget til at tage andres dyr til græsning 
skal, 14 dage før majdag, forespørge hos na
boerne i byen om der findes overtallige dyr, 
som han kan få til græsning mod den sæd
vanlige leje, nemlig: 1 Mark for hver hest, 
1 Mark for hver ko, 8 Skilling for hvert stk. 
ungkvæg og 3 Skilling for hvert får, alt reg
net fra majdag til Mikkelsdag og gælder kun 
for græsning på de ydre græsgange.

Er der derimod i byen ingen dyr at få i 
græsning, står det ham frit for at tage dyr til 
græsning udenbys fra, forudsat det er sunde 
dyr.

Overtallige dyr må ikke græsse på bymar
kerne, før høet og kornet er høstet.

5. Man er nået til enighed om, at der for 
et manglende antal svin ikke må holdes an
dre dyr istedet, så den, der ikke holder det 
foreskrevne antal svin, må undvære denne 
græsning; iøvrigt skal alle svin, der forefin
des i byen, græsse sammen med fårene eller 
prynes og være indhegnet.

6. Ingen må med sine heste til nogen tid 
foretage sin egen private særdrift, heller ikke
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Nis Petersens gård i Holm.
Den ejes i dag af gårdejer 
J. P. Martinussen.

i såtiden og endnu mindre i den tid, der ar
bejdes i mosen og køres tørv, men enhver 
skal med sine heste altid stå til rådighed ved 
den fælles drift.

7. Skulle nogen understå sig i ikke at ville 
pløje til byg og boghvede og endnu mindre 
ville så disse kornsorter, eller begynde at hø
ste græs og korn før og inden naboerne har 
været forsamlede for at bestemme dagen for 
høstens begyndelse, må ikke høste videre før 
den af naboerne fastsatte dag.

Den, der handler imod disse regler, er ikke 
alene henfalden til bøde, men skal desuden i 
forhold til sit antal af roder hver dag i hø
sten af hø og korn samvittighedsfuldt stille 
med sine avlskarle, nemlig således: Nis Pe
tersen med 4, Peter Rossen med 3, Hans Pe
tersen og Michel Petersen hver med 2 avls
karle.

8. Hvis een eller anden i høstens tid som 
følge af sygdom eller anden årsag ikke kan 
følge med sine naboer, skal de andre, efter
hånden som de bliver færdige med høsten, 
sørge for at den pågældendes høst bliver 
bjerget tørt og tilfredsstillende i lade og lige
ledes tilse, at hans dyr ikke kommer til ska
de, men yde ham erstatning ved bevisligt 
påført skade.

9. Der må ikke graves tørv på uskiftet 

jord, ejheller på eget skifte, det være sig ind
diget som uinddiget jord, såfremt dette er 
brugbar til græsning.

10. Da Hans Petersen er i besiddelse af 
gården »Heegaard«, hvor der dog ikke 
mere findes bygninger, og hvor han derfor 
ikke kan holde de nødvendige heste og køer, 
som det er hans naboer tilskrevet, må han 
istedet - på grund af »Heegaard« - græsse 
3 køer og 4 heste på Holms marker så længe, 
han ikke har bygget den fornødne beboelse, 
lade og stald, eller solgt gården. I modsat 
fald skal han græsse sine 12 stk. ungkvæg, 
som hans i forbindelse med sin gård i Holm 
må græsse på de fælles græsgange, på »Hee
gaard «s marker sammen med sit øvrige 
heegaardkvæg. Det tillades ham dog, at 
han ad den rigtige vej driver sit heegaard
kvæg fra sit hus over Holmmark til Hee- 
gaardmark. Han skal dog se til med, at hans 
tjenestefolk hjælper hyrdedrengen, så der ik
ke sker skade på sædej orden, og at sit kvæg 
ikke kommer andres enge og græsgange for 
nær; for at forebygge andre skader er man 
på begge sider enedes om, at han skal betale 
erstatning for sit kvæg, der løber på andres 
marker og bevisligt antræffes der. For hvert 
stk. kvæg, der findes på fælleden betaler han 
6 Penning og 6 Skilling pr. stk., når det går 
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på kornmarkerne og i græsgangene; desuden 
skal han betale den forårsagede og takserede 
skade.

11. Når en boelsmand i byen vil pløje, så, 
høste, grave diger eller foretage andet arbej
de, der vil være ham til nytte og gavn og 
forbedre hans boel, skal han forinden ad
spørge det samlede nabolag. Hans anmod
ning vil da blive afgjort ved afstemning, 
hvor stemmetallet er det afgørende. Falder 
der lige mange stemmer til hver side - for 
og imod - hvad let kan forekomme, da der 
kun er 4 boelsmænd i Holm, skal den ende
lige afgørelse foregå ved lodtrækning.

12. Sluttelig og for det tolvte skal alle på 
det strengeste overholde de her foreskrevne 
og ønskelige 12 punkter; enhver, der over
træder et af punkterne, skal til den høje øv
righed betale en bøde på 2 Rigsdaler og til 
naboerne en halv tønde godt øl.

Baggrunden for grandevedtægterne 
Originalen til foranstående grandevedtægter 
er ikke dateret, så det kan ikke med sikker
hed afgøres i hvilket år de er udformet.

De fire boelsmænd, der er tale om, har 
imidlertid været bosiddende i Holm samtidig 
i årene 1672-1695, så tidspunktet ligger alt
så der imellem. Anledningen til vedtægterne 
er givetvis de solvigske fæstebønders fælles
køb af Solvig og deres frigørelse som fæstere 
til denne gård ved dens videresalg. Hans Pe
tersen (Holmer) skal under hele denne aktion 
have været den ledende kraft. Det var også 
derved, han hvervede sig den omtalte for
svundne Heegaards marker. - Men dette er 
altsammen en historie for sig.

Nis Petersen og Hans Petersen var brødre, 
sønner af bonde og sandemand i Holm, Pe
ter Hansen, født i Holm 1604 og død samme 
sted i peståret 1659, og An Nielsdatter (1613 
-1694) fra Rørkær i Hostrup sogn. Peter 
Hansens far, Hans Christensen, var ligeledes 
bonde i Holm, hvor han også var født, og 
hvor han døde i 1627. Han var igen søn af

Christen Petersen, bonde i Holm, hvor han 
døde 1609.

Slægterne
Slægtens tilhørsforhold i Holm går mulig

vis endnu længere tilbage i tiden, men kan 
af gode grunde ikke spores længere tilbage i 
kirkebogen for Højst sogn, da denne »først« 
er påbegyndt 1590.

Hans Petersen - også kaldet Hans Holmer 
- blev født 1634 og døde 1707. Hans første 
hustru, An Mortensdatter, med hvem han 
giftede sig 1675, døde 1684. I andet ægte
skab giftede han sig 1688 med Anne Mar
grethe (1666-1737). Deres datter, An Marie 
Holmer, født 1697, død 29. september 1764, 
blev den 11. november 1724 gift med Johan
nes Ewald, født i Højst præstegård den 26. 
juli 1702, som søn af sognepræsten Nicolaus 
Ewald (1658-1733) og Mette Magdalene 
Prætorius (1671-1729).

Ved giftermålet overtog de Nicolaus 
Ewalds private gård i Højst by, kaldet »Niels 
Nissens Hus« efter dens forrige besidder. 
Denne gård havde Nie. Ewald erhvervet sig 
hos hertug Friedrich på Gottorp i 1696, på 
hvilket tidspunkt den i en årrække havde lig
get som ødegård.

Selvom en del af bygningerne til »Niels 
Nissens Hus« var blevet fornyede, var andre 
dele ældgamle, foruden at de var meget 
upraktisk beliggende i forhold til jorden. Det 
resulterede i, at Johannes i årene omkring 
1730 lod opføre en ny gård en kilometers vej 
vest for Øster-Højst, hvor den overvejende 
del af markerne lå. Stedet, hvor gården op
førtes, kaldtes for Vittehøj, og den nye gård 
fik derefter navnet »Vittegaard«.

An Marie og Johannes Ewalds gerning på 
»Vittegaard« blev dog kun af kortere varig
hed. An Maries bror, der efter faderen havde 
overtaget hjemstavnen i Holm, døde ugift i 
en ret ung alder. Ganske vist havde hun end
nu en bror, men han var handicappet af en 
sindslidelse og derfor ude af stand til at drive 
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gården. Det faldt derfor ganske naturlige, at 
Johannes Ewald solgte »Vittegaard« for at 
overtage An Maries fødehjem i Holm. Des
uden ventede ham her embedet som »Kirch- 
spielvogt« (sognefoged) for Holm og Sø
vang; en bestilling, som hans forgængere 
gennem flere generationer havde beklædt.

An Marie og Johannes blev velsignet med 
2 døtre, Mette Marie og Mette Christine. 
Mette Marie giftede sig 1752 med boelsmand 
på Budsholm, Ewald Wolff, der stammede 
fra Tønder. Mette Christine giftede sig 3.7. 
1755 med Thomas Bonnichsen fra Valsbøl 
(1724-1781). Dette ægteskab skulle dog kun 
vare 9 år, idet Mette Christine døde den 2. 
juli 1764, 28 år gammel. Samme år den 29. 
september døde også hendes mor, An Marie 
Holmer (Ewald). Johannes døde den 12. fe
bruar 1767.

Af Mette Christine og Thomas Bonnich- 
sens 5 børn døde de 3 som ganske små. De 2 
efterlevende var datteren Anne Marie og 
sønnen Bahne Thomsen. Anne Marie blev 
senere gift med Thomas Iversen i Lyders- 
holm i Hostrup sogn. Bahne Thomsen gifte
de sig første gang den 23. marts 1783 med 
Marie, datter af Janne Johannsen i Braderup. 
Hun døde den 14. august 1785, kun 22 år 
gammel. Den 2. juni 1787 giftede Bahne sig 
igen, denne gang med Ester Magdalene Boy
sen, også fra Braderup.

Med Bahne Thomsen blev slægtsfølgen 
genoptaget på den gamle gård, og hvor sam
me slægt - omend ikke i lige linie, - har de
res virke endnu.

En anden af de 4 boelsmænd i Holm, Peter 
Rossen, blev født i Holm 1624 og hvor han 
døde 1694. Hans hustru, Anna, født i Vester- 
Højst 1646, død i Holm 1702, var datter af 
Niels Paulsen i Vester-Højst (1606-1694), 
hvis far var Paul Rossen, der igen var søn af 

Ros (Rasmus) Christensen, sammested. Anna 
og Peter Rossens søn, Niels Petersen (1665- 
1707) giftede sig med Gyde Nisdatter fra Jej- 
sing (død 1707, samme år som ægtefællen). 
De efterlod da sønnen, Nicolay Nielsen (1704 
-1781), der da kun var 3 år gammel. Da han 
21 år gammel indgik ægteskab med den 4 år 
yngre Boels Nielsdatter (1708-1786), blev 
han bonde på hustruens fødehjem, »Lunds- 
gaard« i Højst sogn. Boels var datter af bon
de på »Lundsgaard«, Niels Christensen, der 
var født i Vester-Højst, (1675-1738) og 
Christine Jensdatter (1683-1732). Sidst
nævnte var datter af Jens Christensen Hee- 
gaard (1646-1704) og Gunder Andersdatter 
fra Svinborg, Højst sogn, (1646-1728) ; ved 
deres giftermål 1677 overtog de »Lunds
gaard«, hvor deres efterkommere fortsatte 
deres virke til 1956. Jens Christensen Hee- 
gaards forældre var Christen Heegaard (1611 
-1672) og Anna Petersdatter fra Alslev 
(1622-1702). Christen Heegaard var søn af 
Jens Nielsen (Heegaard) (død 1620) og Ellin 
af Heegaard (død 1626), og hun var datter 
af Christen Heegaard (død 1610).

Allerede år 1193
For en ordens skyld skal vedføjes, at Holm 
(Holmæ) nævnes så tidligt som 1193. Hee
gaard omtales 1406. Peter Eriksen (Sappi) 
på Solvig købte 1395 væbnergården »Puk- 
holm« i Søvang af væbneren Bo Top, så det 
er nærliggende at antage, at samme Peter 
Eriksen har oprettet »Heegaard« på arealer 
tilhørende »Pueholm« umiddelbart vest for 
Holm.

Dens beliggenhed synes at kunne sted
fæstes i en mark, der den dag i dag kaldes 
for »Heegaardfenne«.
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Bøghoved ved Haderslev var i årene omkring 
århundredeskiftet et af de yndede mål for bor
gernes søndagsudflugter. Over indgangsdøren 
kan ordene »Frederiks Minde 1863« tydelig læ
ses på originalbilledet; senere blev skiltet erstat
tet af et andet: »Schützenhof Böghoved«.

Navnet Bøghoved dukker første gang frem i

skriftlige kilder 1615, hvor det staves Bökhöye; 
1775 møder vi Bøghoved, men omtrent samtidig 
skriver man også Boghoet, Böghoet, Böeg Hoed, 
Böghöet, Bygholt, Böghoved, Bögehoved, Bög- 
hoy (Koppel), Boghoved (Koppel) og Böghovet 
(Koppel). Også en del mark- og engnavne var 
sat sammen med de forskellige staveformer, men 
det blev altså Bøghoved, der blev stående.

Bøghoved
AF GÜNTER WEITLING

Bøghoved er den store, skovklædte høj, der 
ligger i Haderslevs vestlige udkant, nord for 
Ribevejen. I bilens tidsalder øver den liden 
tiltrækning på byens borgere, men engang 
var den et yndet mål for søndagsudflugten, 
og adjunkt dr. Günter Weitling, Nybøl, 
fremdrager her nogle træk i den kendte Ha- 
derslev-lokalitets historie.

På os Haderslevbørn fra 30'rne og 40'rne ud
øvede den lille bøgeskov, der ligger på en 
bakke vest for byen en ikke ringe tiltræk
ning. Stedet, der kaldes Bøghoved, var ofte 
det yndede mål for hele familiens søndags
spadsereture. Medens de ældre kunne nyde 
udsigten, tumlede vi børn os i skoven. I dag, 
da byen næsten har opslugt Bøghoved, har 
den tabt meget af den patina, der førhen var 
knyttet til dens navn.

I Johannes von Schröders topografi1, der

1. Johannes v. Schröder: Topographie des Her- 
zogthums Schleswig, Schleswig 1837, s. 351. 

udkom i 1837, anses det blandt andet for gi
vet, at det sagnomspundne slot Haderslev- 
hus har ligget på Bøghoved. Medens tiden 
for slottets opførelse var ukendt, herskede 
der ingen tvivl om dets høje alder. Slottet på 
Bøghoved dannede rammen om centrale be
givenheder i Danmarkshistorien. Grev Chri
stian af Oldenborg valgtes den 1. september 
1448 til Danmarks konge på Haderslevhus, 
og i året 1534 fødtes Frederik den anden på 
slottet. Da hertug Johann den Ældre i 1544 
ved en arvedeling fik tildelt Haderslevhus 
tillige med byen og amtet, residerede han 
nogle år på slottet. De gamle bygninger sva
rede imidlertid ikke til forventningerne, mur
værket led af alderssvækkelse og forfaldt 
hurtigt. Hertug Johann den Ældre besluttede 
da i 1557 at rive slottet ned og bygge Hans
borg ved Haderslev fjord i stedet for.

Forestillingen om Haderslevhus' placering 
på Bøghoved har holdt sig hårdnakket ikke 
mindst, fordi den i nyere tid gennem den ty
ske digter og forfatter Theodor Storm har 
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fået en plads i verdenslitteraturen. I sin for
tælling fra det 14. århundrede, der udkom i 
1885, siger Th. Storm: »En mil fra Doming 
mod øst, bag landsbyen Hammelev lå det 
senere i det 16. århundrede nedrevne slot 
Haderslevhus ; man kaldte det også en bjerg
fæstning, for som denne lå det i dette på høj
dedrag fattige land på en bakke af en højde 
på lidt over 80 fod. Gammel bøgeskov tilhyl
lede denne og begravede næsten slottet i sine 
kroner ...«2

I følge T. O. Achelis har Henrik Ranzaus 
latinske digt: »Der var bygget en borg på en 
bakke i nærheden ...« været skyld i, »at man 
atter og atter gennem århundrede har påstå
et, at Haderslevhus har ligget på Bøgho
ved.«3 Efter fremkomsten af Th. Storms no
velle er det dog snarere novellen, der har 
holdt liv i sagnet om Haderslevhus' placering 
på Bøghoved. Theodor Storm var en af det 
1800-tallets virkelig populære forfattere, li
gesom novellen om de mærkelige hændelser 
på Haderslevhus havde en fast plads i sko
lens tyskundervisning.

Grev Adelbert Baudissin omtaler i sine 
»Krigs- og Fredsbilleder« fra 1864 udførligt 
stedet. Efter en omtale af Haderslevhus, der 
også efter hans mening har ligget på Bøg
hoved, siger han: »Selvom de sidste spor af 
den forhenværende kongeborg er forsvund
ne, så er det dog umagen værd at bestige 
bakken, der i ordets bogstaveligste forstand 
bliver beskygget af en uigennemtrængelig 
løvkrone, under hvilken man går omkring 
som i en hellig lund, indtil man pludselig når 
til et punkt, der giver den mest overraskende 
udsigt ud i landet og på byen. Ved den ene 
side af denne kegleformede høj er der en na-

2. Theodor Storm: Ein Fest auf Haderslevhuus 
(udvalgte værker 4, Goldmann, bd. 1412), 
1964, s. 13 f. Oversat af forf. Novellen ud
kom første gang 1885 i »Westermanns Mo
natshefte« under titlen »Noch ein Lembeck«.

3. T. O. Achelis: Haderslev i gamle dage, bd. I, 
Haderslev 1926, s. 23 f.

turlig slugt, der danner et fuldkomment 
amfiteater, og om foråret, når utallige nat
tergale gør skoven levende, må være en ufor
lignelig plads for kærestepar.«4

Grev Baudissin, der nærede et flammende 
had til alt, hvad der var dansk, har dog gi
vetvis ikke primært opsøgt stedet på grund 
af dets natur, men fordi det for ham stod 
som det historisk interessanteste punkt i Ha
derslevs nærhed. Bøghoved var nemlig ste
det, hvor 8000 tilhængere af Slesvig-Hol- 
stenismen råbte ordene: »Ingen deling« og 
på denne måde gav udtryk for, at de var 
imod en nærmere tilknytning til Danmark.5

Der kan ikke herske tvivl om, at Bøg
hoved efter 1800-tallets midte for mange har 
stået som et symbol på den tyske Slesvig- 
Holstenismes ide.

I det hele taget er tiden i slutningen af 
1850'eme de store skovmøders tid. Det var 
især de vakte kirkelige kredse, der tog ideen 
op. De havde lært, den hos de rigsdanske 
indre missionsfolk, der fra begyndelsen af 
50'erne holdt store vækkelsesmøder i skove
ne. Befolkningen i Nordslesvig forholdt sig 
til at begynde med meget skeptisk overfor 
den revolutionære arbejdsmetode, der blandt 
andet lanceredes af pastor Harald Bruun de 
Neergaard i Aller. Den nye arbejdsform ind
bragte Allerpræsten øgenavnet »der Wald- 
priester« (skovpræsten) og havde yderligere 
til følge, at man for voldelig frem mod præ
sten. Ideen at afholde vækkelsesmøder i det 
fri fængede dog snart, og nogle af pastor de 
Neergaards venner, der i 1867 stiftede »Kir
kelig Forening til Guds Riges Fremme i Sles
vig« og udgav tidsskriftet »Elias«, havde 
mægtig succes med deres skovmøder.

Hospitalspræsten og pædagogen J. Johann-

4. Også i Th. Storms novelle spiller natterga
lene en væsentlig rolle.

5. AdelbertBaudissin: Schleswig-Holstein Meer
umschlungen, Kriegs- und Friedensbilder aus 
dem lahre 1864, Stuttgart 1865, s. 129 f. - 
Oversat af forf.
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1 begyndelsen af 1900-tallet kunne man på Bøg
hoved ikke blot fornøje sig i dansesalen i stue
etagen. Trapper og veje indbød til spadsereture, 
terrasser til at slå sig ned med de medbragte 
madkurve og man kunne nyde udsigten mod 
Johannesdal (til højre), som mere mageligt an
lagte Haderslev-borgere med madkurve ved si
den sejlede ud til fra Bispebroen med motor
båden »Frieda«. Fra tribunen i haveanlægget 
bag huset lød orkestrets toner over hele om

egnen.
2. pinsedag var der altid stor fest på Bøgho

ved - særlig for de unge, og den 2. september, 
årsdagen for slaget ved Sedan, gik alle skoler i 
optog derud. De store, seminaristerne og gym
nasiasterne, skød til papegøjen i skydehuset, 
mens de mindre elever slog potter itu med bind 
for øjnene, fortæller førstelærer Fr. Ohlsen, der 
har fundet de to billeder til denne artikel frem 
fra sine righoldige postkort-albummer.

sen fra Haderslev skildrer i sine erindringer 
et par af disse forsamlinger.6 Den første 
fandt sted den 28. juli 1869 i skoven »Ny
gaard« ved Haderslev fjord. Foreningen hav
de lejet byens lille dampskib, der med en 
yacht og nogle pramme på slæb skulle trans
portere folk frem og tilbage fra Haderslev. 
Der strømmede folk til mødet fra hele egnen. 
De kom til fods, med vogne og i både, så at 
der ialt forsamledes et par tusinde menne
sker. Man besluttede derfor at gentage suc
cesen. Et nyt vækkelsesmøde skulle finde 
sted den 12. oktober 1869. Denne gang var 
mødestedet Bøghoved. Mange var skeptiske 
på grund af den fremskredne årstid. Deres 
tvivl blev dog gjort til skamme. Dagen var

6. J. Johannsen: Oplevelser i Sønderjylland 1860 
-1871, København 1899, s. 181 f. 

varm og usædvanlig smuk, og mødet fik 
karakter af en opmuntrende folkefest.

Mig bekendt var dette det sidste virkeligt 
store møde på Bøghoved i 1800-tallet. Efter 
denne tid aftager Bøghoveds rolle som stedet 
for de markante historiske begivenheder. 
Dets plads bliver nu en anden. Som rekreativ 
lokalitet har Bøghoved haft en central place
ring i dette århundredes første halvdel, og 
mangen god historie ligger givetvis gemt i 
de ældre Haderslevborgeres erindring.

Bøghoved fortjener sin plads i den histori
ske overlevering med rette, til trods for, at 
det ved undersøgelser foretaget af Haderslev 
Amtsmuseum i begyndelsen af dette århun
drede bevistes, at Haderslevhus' placering på 
Bøghoved er uhistorisk. Disse undersøgelsers 
resultat blev, at der aldrig har ligget en borg 
på Bøghoved.
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Søndagsturen i juli går til kogene
AF HENNING JENSEN

Konsulent Henning Jensen, Hatsted, mener, 
at marsken er smukkest i juli og anbefaler 
en rute gennem en række kog. Beskrivelsen 
af den yndige tur krydres i forbifarten med 
historier om barnemord, sindssyge, uhygge
lig synskhed, sortbørshandel, smuglerier, be
stikkelse, djævlebesværgelse samt ål serveret 
på flere måder.

Den korndyrkede marsk bør man besøge 
lige før høst, når den ser mest frodig ud, på 
alle andre årstider er den ikke særlig spæn
dende; tag af sted en søndag eller en hver
dag først i juli, høsten af vinterbyg kan un
dertiden begynde allerede midt i juli. Men 
kør over ved Rudbøl, og lad være at sætte 
Noldemuseet på programmet, gem det, til det 
regner en dag, og De alligevel er i trist stem
ning. Ubegribeligt, at Hitler kunne have no
get imod maleren fra Nolde, der udskiftede 
familienavnet Hansen med fødestedets navn, 
landsbyen Nolde vest for Burkal. Der er pæ
ne farver på Noldes billeder, tag derhen på 
en regnvejrsdag.

Vink til gårdejeren
Nu er De kommet over Rudbøl grænse

overgang og kører ned mod Klanksbøl og 
finder skiltet mod Fr. W. Lübkekoogen. På 
venstre hånd, dækket bag kirkegårdstræerne, 
ligger Klanksbøl kirke, den er strådækket, 
stråtækket, tækket med rør. Meningen med 
turen i dag er ikke at gå til bunds i navne 
på koogene eller at opsøge ydmyge steder, 
men kun at nyde synet af marskens frugt
barhed. Når De kommer op i støpet, indgan
gen til koogen, ser De 1300 ha foran Dem, 
ialt 41 gårde. Af udflytterne er af de 41 kun 
én gået fallit; han blev senere kromand.

Læg godt mærke til første gård på højre 
hånd, den allerførste udflytter, Ludolf Nis
sen; han hører til en mærkelig gruppe sam
fundsborgere : han er tilfreds som landmand ! 
Ja, vel deltager han i demonstrationer og 
protestmøder, det gør man jo nu til dags, 
men i virkeligheden er han et tilfreds men
neske, og det er en fornøjelse at tale med 
ham og høre ham fortælle om sin gård, så
dan som han har fortalt det til mange danske 
foreninger, der har besøgt ham. Skam få 
den, der ikke er tilfreds, når han en gang 
imellem kan høste 8700 kg hvede pr. ha. 
Nøjes med at vinke derind, travlt beskæfti
gede, tilfredse mennesker skal man ikke for
styrre - måske er konen optaget af at malke 
får, når De kører forbi, får bliver let nervøse 
under malkningen. Til tidens delikatesser 
hører også fåreost, den afregnes med 14 DM 
pr. kg. Det er fru Nissens egne penge, lom
mepenge. Der skal fem liter fåremælk til et 
kg ost. Fru Nissen er født i Ditmarsken, der 
kender man til sådan noget.

Tragisk overtro
Kør lige op til yderdiget, se på Ludolf Nis

sens 150 får med 225 lam på diget, se på 
landvindingsarbejdet på forlandet, sådan op
står den frugtbare marsk. Og se på togene, 
der passerer dæmningen til Sild.

Idet De kører ud af koogen igen i den syd
lige ende, tager De kurs mod Horsbøl kirke 
bag diget. Gør holdt oppe på diget og tænk 
et øjeblik på konen Hertha, der i 1420 måtte 
afgive sit barn til at blive levende begravet i 
diget, så at det kunne holde til havets pres. 
Skikken med at begrave noget levende kan 
man også finde i Sverige i middelalderen, 
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hvor man for at få regn i tørre somre, kun
ne finde på at begrave børn. Ak, ja, den for
mørkede middelalder. Hertha blev naturlig
vis sindssyg og blev derefter synsk, og hun 
spåede voldsomme ulykker, når mærkelige 
ting skete, f. eks. hvis der ville vokse et træ 
på Lindholm kirke, hvis der ville rende en 
masse gule mennesker omkring på egnen, 
hvis en sort fugl ville få hvide unger, ja, hun 
endte med at sige, at en skønne dag ville ha
vet stå så højt, at Horsbøl kirkes tårn ville 
være dækket af vand, og når den er dækket 
af vand, så når vandet ved Lindholm kirke 
til dørhåndtaget. Uha, oh skræk. 11911 måt
te man fjerne en hyld fra Lindholm kirkes 
tag. 11914, nå, ja, det behøver jeg ikke rem
se op. Da Hitler kom til magten, var der en 
masse mennesker, der fik gule skjorter, og i 
1939, nå, ja, det ved De jo altsammen.

Sortbørshandel og tepunch
Ingen bryder sig om at opleve en sort fugl 

med hvide unger. Kør videre med det sam
me, hold til højre ved skiltet mod Sydvest- 
hørn, her kan der blive frokost- eller mid
dagspause. Dejlig kro, pas på trinet nede i 
toiletterne. Oppe på diget kan De se over 
mod Før. Mange jydske karle er gået til fods 
fra Sydvesthørn over til Før, når de skulle i 
plads derovre. En time med kurs mod syd
spidsen af Sild, derefter kurs stik syd mod 
Før.

Medens De står deroppe, kan De lade tan
kerne gå tilbage til Napoleonstiden, til fast
landsspærringen. Krig giver altid anledning 
til sortbørshandel. Engelske handelsskibe sej
lede tæt ind mod Sydvesthørn, og folk fra 
egnen kørte i hestekøretøj ud igennem vade
havet og hentede smuglervarerne ind. Ve 
den, der ikke havde fodret sine heste godt 
med havre, han sakkede bagud under den 
tunge kørsel i slikket. Toldmændene på den 
tid talte alle sønderjysk, dansk, egnens bebo
ere frisisk, men en del også dansk, nogle af 
disse blev sendt ad diget mod nord for at op

fange toldbetjenten og få ham med ind på en 
kro til tepunch, og imedens tømte hestekøre
tøjerne de engelske skibe.

Efter spisningen og tepunchen sætter De 
kurs mod Ny Galmsbøl kirke, idet De dog 
først kommer igennem Emmelsbøl. Ved kir
ken til højre ud mod diget. Kør ikke ned til 
Dagebøl færgeleje, H. C. Andersen beskriver 
dette i sine rejseoplevelser som det tristeste 
sted i denne verden, han kunne ikke tale fri
sisk, han var ikke nogen Rasmus Christian 
Rask. H. C. Andersen var jo en gang imel
lem med Christian VIII på Før for at få det 
årlige bad. Vi er på marsktur, vi skal ikke 
vaskes, det er sket hjemme, det er vigtigt, at 
danskere er rene hjemmefra, her på egnen 
hedder fnat dansk udslet. Studedriveme fra 
Nørrejylland var ikke blevet vasket i to må
neder, når de nåede hertil med studene. Det 
er altså en national indsats at køre renvasket 
igennem marsken. Kør efter skiltet, der står 
Husum på. Et stykke fremme når De Hauke- 
Haienkoog; her er 500 ha landbrugsjord, 700 
ha opsamlingsreservoir, vandet kan lukkes 
ud med østenvind og lavvande uden for. 
Kommentarer er overflødige i denne koog, 
fugleelskere kommer nok ikke videre den 
dag. Tag kikkert med og en fuglebog og det 
lille hefte »Marsken mellem Soholm å og 
Arl å«.

Djævelen i skorstenen
Sydligst i Hauke-Haienkoog tager De kurs 

mod Okholm kirke, den havde engang en 
dygtig præst, der kunne mere end sit Fader
vor. Han fik djævelen manet ud af sin skor
sten, da bæstet havde sat sig fast der. Det 
var forresten i den skrækkeligt kolde Kosak
vinter 1812-13. Det er for varmt til at be
skæftige sig med det i dag. Ingen kan fore
stille sig huse dækket med sne til skorstenen, 
den dygtige præst må vente. Se på mindes
mærket på kirkegården for de faldne fra de 
to verdenskrige og mærk Dem navnene, ef
ternavnene mener jeg.
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Er De sulten på dette tidspunkt, kan De 
spise ål på Møllekroen lige over for kirken; 
et måltid består af røget ål, ål i gele og stegt 
ål, tag godt med penge med. Ålene er landet 
i Esbjerg, men de smager bedre her, en skive 
brød med fåreost får ålene til at ligge roligt i 
maven.

Nu er turens højdepunkt nået, fra Okholm 
drejer De mod syd til højre ind i Søhnke- 

Nissenkoog, kommentarer er her overflødi
ge, frugtbarheden lyser op allerede på af
stand, selv Fynboer bliver tavse her, og de 
skal dog ellers altid have noget bemærket om 
skønhed og pænhed og den slags ting. Vide
re ind i Ceciliekoog. Her kan De finde flise
vejen til Hamborger-Hallig, men nu er det 
vist tid til at komme hjem.

Ud til B5 og afsted nord på.

En Bredebrobrand i 1863
- og en udvisning i 1894

AF SØREN NISSEN

På hjørnet af Brogade og Kirkegade, hvor nu 
J. S. Brodersens forretning ligger, lå før i ti
den en gård, der kaldtes sognefogedgården. 
Midt i forrige århundrede ejedes den af Ib 
Mikkelsen (1821-1876). Gården brændte i 
1863. Om denne brand skriver Ib Mikkel- 
sens søn, Anders Mikael Mikkelsen (1856- 
1936) 50 år senere bl. a. til en datter, her 
ordret gengivet:

»Lyngby den 6. december 1913 om mor
genen kl. 6. Nu ringer kirkeklokkerne dagen 
ind, det er endnu bælgmørkt ... i den nat 
som nu kommer, er det 50 år siden vor gamle 
gård brændte i Bredebro, hvor nu I. S. Broder
sens handelsgård (købmandsgård) ligger. Da 
mine forældre vågnede, brændte det stærkt i 
naboens og begyndte i vor gård, som var 
sammenbyggede og altså ikke til at redde. 
Karlen snittede kræets bindsler og jog heste 
og svin ud, de sidste lagde sig til hvile i na
boens senge og dyner, der lå bag et gærde i 

Jens Petersens nuværende have, mens jeg løb 
ude på gaden med bare ben i støvlerne hele 
natten. leg så heste og kræ i vildt løb sætte 
af sted op på Søndermarken på deres vante 
græsgange. De kunne vist næppe forstå, 
hvorfor de skulle slås på græs midt om nat
ten i en sådan kulde. Det kunne jo nok gøre 
indtryk på en 7 års dreng at stirre på et så
dant bål, ligesom da nøjagtigt 2 måneder se
nere vore trætte soldater kom igennem byen 
med kanoner og heste, vort artilleri på til
bagetog fra Dannevirke. Jeg var ude på vejen 
at tilbyde dem mellemmad, så jeg kan på en 
måde sige, at jeg også har været med i 1864, 
nemlig ved Forplejningskorpset.«

Gården blev nu genopført på hjørnet af 
Søndergade og Trælborgvej, hvor den lå i 
godt 100 år for så at blive nedbrudt for at 
give plads til alderdomshjemmet »Hjørne
gården«, der blev indviet den 25. juni 1968.

Senere overtog sønnen Anders Mikael
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Om kirkegang fastelavn 1643
Daværende sognepræst Johannes Prætorius, 2 kirkeværger og ottemændene
i Højst sogn enedes 1643 om at indføre følgende bestemmelser i sognet, og at disse 
på det bestemteste også skulle overholdes.

1. Kirkegangen skal herefter holdes og gudstjenesten begyndes, når der fremtidig 
ringes til gudstjeneste i sommerhalvåret fra påske til 8. Mikkelsdag 
klokken syv og i vinterhalvåret fra Mikkelsdag til påske klokken otte, 
således at sognets folk skulle kunne være forsamlede en time efter,
at der er begyndt. Dem, som flere gange ikke overholder dette, vil blive pålagt 
bøde. Til samme tid skulle man også kunne nå frem med alle lig til 
begravelse, selv fra de mest afsides egne af sognet.

2. Hvem der otte gange ikke møder til gudstjeneste og uden vigtig årsag tre gange 
i træk ikke møder til prædiken, skal erlægge en bøde på 12 skilling.

3. Det er herefter ikke tilladt at brede strå for et lig, ejheller ude i hjemmene 
at holde nedfald og bøn for et lig, før dette er båret ud, således som det 
efter gammel papistisk skik og brug er blevet gjordt indtil nu. Dem, som 
alligevel gør det eller lader det gøre, skal betale en bøde.

4. Æreøl, mad og drikke må på ingen måde indtages, før liget er begravet, 
hvorimod man skal sørge for, at liget fremkommer i rette tid.

5. Endnu mindre må nogen gå på kroen før prædiken, så gudstjenesten af denne 
årsag måtte blive forsømt.

6. Fastelavnsløjer, narrestreger i julen, dans og leg, omklædning og anden 
utilbørlig optræden, uforskammelige påfund, unyttige og uskikkelige optrin

Mikkelsen som eneste søn gården. Han var 
som ung, ja, hele livet, læselysten og vide
begærlig og ville helst have studeret, men 
skulle være bonde og føre slægtens gård vi
dere.

Han fik som dreng privat undervisning 
hos pastor Ratenburg i Brede og opholdt sig 
flere gange i udlandet, bl. a. også i England, 
for at se sig om og lære noget.

Som landmand blev han en foregangs
mand og var altid selv foran og med i arbej
det på sin gård. Han var på mange områder 
foran tiden, også hvad kondi angår, idet han 
hver morgen året rundt tog sig en dukkert i 
Brede å.

Efter 1864 udvandrede mange unge for at 
undgå tysk militærtjeneste. Andre håbede på 
snarlig opfyldelse af paragraf 5 og opterede 
for Danmark, og det gjorde A. M. M. også. 
Men derved mistede de også den preussiske 
statsborgerret, hvilket betød, at de meget let 
kunne udvises, ligesom de ikke kunne stem
me ved valgene og måtte i nationale anlig
gender holde sig meget passive.

Hvordan det gik Anders Mikael Mikkel
sen i så henseende viser afskrift af udklip af 
Flensborg Avis fra maj 1894 om »En udvis
ning« :

En ung gårdmand havde på sin gård ladet 
opføre et lille udsigtstårn, som han bl. a. be-

152
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er under bødeansvar forbudt at bruge eller lade bruge.
7. Ottemændene og kirkeværgerne i sognet skal altid være tilstede og give agt på, 

at disse nødvendige og nyttige bestemmelser overholdes, ligesom de skal 
pålægge dem straf, som handler imod disse regler.
Disse tilsynsførende mænd skal ved deres tilstedeværelse medbringe deres 
signetter, hvis de er i besiddelse af sådanne, og som de i påkommende tilfælde 
kan gøre brug af.

8. De forskellige forpligtelser skal af alle ydes til de bestemte tider. Afholdelse 
herfra vil mindst medføre en bøde.

9. Før der afhændes noget af kvægbestanden, skal denne efter påbud optegnes 
ved midsommer, og optegnelsen skal afgives næst søndag efter 8. Mikkelsdag.

10. Det mindre vandløb, som løber til præstens ålgård, og af ham ved den 
store toft er renset i begge sider, er foræret ham alene til fiskeri og fremtidig 
beholde det til dette formål »uden nogens vold og hindring«. Der vil blive 
pålagt bøde til andre, »som findis deri att fiske«.

Dette bekræftes af underskrevne Johannes Prætorius, sognepræst til Højst kirke, 
Hans Shiitt i Holm og Christen Nissen i Alslev kirkevænge, og, med os otte 
mand på sognets vegne, så som Per Døstrup, Mattis Nielsen og Lorentz Matzen 
i Alslev, Per Jensen i Højst, Per Hansen i Holm, Hans Jessen i Søvang, Jes 
Petersen i Bøgvad og Knud Peter i Vester-Højst, gør foranstående vitterlig ved 
aftryk af vore signeter.
Således sket i Højst kirke fastelavnssøndag anno 1643.

nyttede til iagttagelse med kikkert af stjerne
himlen, ligesom han brugte tårnværelset til 
bogstue og læseværelse, hvor han undertiden 
sad og læste om natten ved lys. For vinduer
ne var der røde og blå gardiner. Den blå far
ve var efterhånden falmet, så at gardinerne, 
når der var lys i værelset, og de sås ude fra 
vejen, kunne antages for at være røde og 
hvide.

Nu hændte det sig, at ejeren en aften sad 
og læste i Schillers skuespil-fragment »Der 
Menschenfeind« (Menneskefjenden), og da 
han nogle minutter gik bort for på Jernbane
stationen at sige farvel til bekendte, der hav
de besøgt ham tidligere på dagen og senere 

havde været i en naboby, lod han lyset stå 
og brænde så længe. Da han kom hjem, kun
ne han fortsætte med læsningen af »Der 
Menschenfeind«, og det kunne der fra et 
tysk standpunkt betragtet ikke synes at være 
noget ondt i.

Nu ville tilfældet, at det netop den dag var 
den 8. april, og så var der nok en menneske
ven, som berettede, at en dansk undersåt 
havde haft et oplyst tårn med røde og hvide 
farver i vinduet på Kong Christian den Nien
des fødselsdag. Følgelig blev manden stæv
net til forhør hos amtsforstanderen, og skønt 
han forklarede, hvorledes sagen hang sam
men, blev han alligevel udvist.
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Han indgav selv andragende om at få ud
visningen tilbagekaldt, ligesom en kreds af 
hans venner også søgte om tilbagekaldelse 
af udvisningen, som de betegner som en fejl
tagelse eller under alle omstændigheder som 
et fejlgreb.

Men det kom der ikke noget ud af, udvis

ningen stod ved magt og gården blev solgt.
Anders Mikael Mikkelsen oplevede den 

glæde frit at kunne komme til sin fødeby den 
10. februar 1920 og være med til at stemme 
Nordslesvig hjem til Danmark efter 56 års 
fremmedherredømme, der havde ramt ham 
selv så hårdt.

Sagt og skrevet

Sønderjyllands åmtsråd udvides fra 25 til 29
Udvidelsen foreslået af det tyske mindretal, 
der derigennem håber at få udvidet sin re
præsentation fra ét til to medlemmer.

Sønderjyllands amtsråd har vedtaget at ud
vide medlemstallet fra 25 til 29 medlemmer. 
Forslaget herom blev fremsat af gårdejer 
Harro Marquardsen fra Slesvigsk Parti, som 
han er ene om at repræsentere i amtsrådet.

Den borgerlige fællesgruppe (herunder 
Harro Marquardsen) gik ind for udvidelsen 
af medlemstallet, som dermed blev vedtaget 
med 14 stemmer imod den socialdemokrati
ske gruppes 11 stemmer.

Slesvigsk Parti, der foruden i amtsrådet 
er repræsenteret i 11 af amtets 23 kommu
nalbestyrelser og har i alt 20 kommunal
bestyrelsesmedlemmer, har en chance for et 
mandat nummer to i amtsrådet, hvis det kan 
holde sit stemmetal med udvidelsen af amts
rådet.

Sønderjyske stednavne
- Må vi vende tilbage til kompromisserne : 
Stednavne i Sydslesvig. Der er De vistnok 
temmelig ubøjelig, henholdsvis stærkt enga
geret. Oversættelsen »Flurstrasse« til »Vang-

I begrundelsen for forslaget blev anført, 
at amtsrådets opgaver er så mange, at det 
er tiltrængt med et udvidet medlemstal, at 
Sønderjyllands amtsråd har særlige opgaver 
at varetage ved sin beliggenhed op til græn
sen, og endelig at det for Slesvigsk Parti er 
af særlig interesse at blive stærkere repræ
senteret i amtsrådet, fordi man ikke længere 
er repræsenteret i folketinget.

Som ordfører for den socialdemokratiske 
gruppe anførte folketingsmedlem Peter Gorr- 
sen bl. a., at denne gruppe ikke kan være 
interesseret i udvidelsen, som vil svække 
gruppen. Han advarede det tyske mindretal 
mod at låse sig fast i et samarbejde med 
modstandere af Socialdemokratiet, og han 
tilføjede, at det dansk-ty ske kontaktudvalg 
måtte kunne løse det behov, som Harro Mar
quardsen søgte dækket ved udvidelsen af 
amtsrådet.

gade« i den danske presse har ved tidligere 
lejlighed fremkaldt Deres vrede. Her er der 
ikke mulighed for noget kompromis? Heller 
ikke med hensyn til »Morhkirch-Osterholz«, 

154



der ifølge den officielle danske stedbetegnel
se hedder »Mårkær-Østerskov«? For slet 
ikke at tale om »Rohrkar« i Nordslesvig, der 
efter dansk opfattelse må betegnes som 
»Rørkær«...

- Jeg vil fastholde, hvad jeg tidligere har 
har anført i denne forbindelse: »Flensborg 
Avis« kan af hensyn til sine sydslesvigske 
læsere ikke komme uden om et kompromis 
her. Man må - hvor der kan foreligge van
skeligheder for det sydslesvigske læserpubli
kum med identificering af stednavne - brin
ge både den danske og den tyske betegnelse. 

Ikke som et kompromis, men i erkendelse af, 
at de yngre generationer ikke mere kender 
de gamle danske betegnelser. Efter mit skøn 
opgiver vi ikke noget ved at sætte de tyske 
betegnelser i parentes efter de danske. Pro
blemet bliver desto større, jo længere man 
begiver sig mod syd: I Ejdersted- og Rens- 
borg-området er der efter mit skøn ingen 
længere, som kender de danske stednavne - 
hvis de overhovedet nogen sinde har eksi
steret.

(Samuel Miinchow i Flensborg Avis 24. 
marts 73, interviewet af Erik Vestergaard).

Sprogforeninger bør flyttes længere sydpå
Sprogforeningen har løst sin opgave i Søn
derjylland. Nu bør den flytte længere sydpå, 
hvor der er arbejdsopgaver nok, siger for
manden for SSF, overlærer Ernst Meyer, 
Medelby.

Den gamle sønderjyske dialekt var almue
sproget, og i Sydslesvig forstår og taler 
mange tyskere stadig sønderjysk, selv om 
det er i kraftig tilbagegang. Det kaldes »ka- 
tøffel-dansk«, men for 30 år siden var det 

betydeligt mere udbredt.
I realiteten er der tale om, at Sydslesvig 

skal generhverves for dansk. Den sønder
jyske dialekt vil vanskeligere kunne bevares, 
fordi den også er på retur i Nordslesvig.

Kendskabet til dansk bliver stadig større 
i Sydslesvig. Vi burde sætte os sammen og 
finde ud af noget, men vi skal ikke vente at 
opnå et dansk-talende Sydslesvig i denne 
generation.

RETTELSE
Lærer J. H. Jensen, Felsted, der i marts/april hæftet skrev om sin første dag i Nord
slesvig i 1920, blev beklageligvis udnævnt til lærer i Varnæs af undertegnede. For
fatteren protesterede omgående mod forflyttelsen, og jeg beklager fejlen: lærer Jen
sen var til glæde for elever og forældre knyttet til skolen i Skovbøl ved Varnæs 
i 52 år.

Inger Bjørn Svensson
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Boganmeldelser

Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft für 
Nordschleswig har fejret Løgumklosters 800 
års jubilæum med en bog af Jürgen A. Wis
sing, Essen, om »Das Kloster Lögum im 
Rückblick« med undertitlen »Erinnerungen, 
Betrachtungen und Vermutungen«, som for
fatteren har tilegnet mindet om sine foræl
dre, lærerægteparret fra Løgumkloster. Pro
fessor Jürgen Wissing, der er født i Løgum
kloster i 1897, er uddannet som bygnings
ingeniør, men har ydet sin indsats ved ud
dannelsen af faglærere. Bogen er altså skre
vet af en ikke-fagmand, men dog med visse 
faglige og pædagogiske forudsætninger, som 
tillige med omfattende studier i cistercien- 
sertraditioner forhindrer læseren i at lægge 
bogen fra sig. Og på den morsomste måde 
får forfatteren flettet sine barndomserindrin
ger ind i sine klosterbetragtninger. F. eks. 
fortællingen om den unge pige, der hjalp til 
i barndomshjemmet, og som engang fortalte, 
at der havde gået en underjordisk løngang 
fra klosteret til Sølstedgård. Forklaringen 
kom i 1960, da Hejmdal den 1. september 
i billeder og tekst kunne rapportere, at der 
ved udgravninger var »afdækket en under
jordisk løngang«. Nærmere overvejelser før
te til den antagelse, at det drejede sig om 
kanaler til et varmesystem. Wissing derimod 
er af den opfattelse, at det drejer sig om en 
kloak, og igen trækker han sine erindringer 
ind i vurderingen. Han mindes fra sin dren
getid en bæk, der nu er rørlagt, men som 
overraskede ham ved altid at ekspedere hans 
små skibe i stærk fart. Han mener, at denne 
bæk er blevet opdæmmet og dermed har 
kunnet give vand til kloakkanalen gennem 
klosteret. Han venter, at senere udgravnin

ger vil kunne bekræfte teorien.
Til Wissings teorier eller Vermutungen, 

hører også hans betragtninger vedrørende 
kirkens hovedindgang og den tilhørende 
åbne »forhal«. Sagen er gådefuld nok. Klo
sterkirken blev efter reformationen til slots
kirke; først 1739 blev den sognekirke, med 
menigheden udskilt fra det gamle Nørre 
Løgum sogn, og først da blev norddøren ho
vedindgang. I klostertiden var her dødepor- 
ten, der kun anvendtes, når munkene skulle 
på den sidste rejse ud på den tilstødende 
kirkegård. Men hvorfor så gøre netop denne 
port, der ret beset ikke var en indgang, men 
kun en sjældent benyttet udgang, så monu
mental ved hjælp af den åbne forhal med 
søjler og stensæder?

Wissing vover en teori. Kirken blev opført 
i tiden fra omkring 1225 til ca. 1325 med en 
lang pause fra 1250/60 til måske 1280/90. 
Wissing går ud fra, at denne pause har 
været planlagt og forberedt gennem år for
inden, idet man har afbrudt kirkebyggeriet, 
da man var færdig med kirkens østlige del, 
der var nødvendig af hensyn til munkenes 
messer og bedetimer, medens man udskød 
bygningen af den vestlige del, der var be
regnet på lægbrødrene, et byggearbejde, der 
måtte være mindre påkrævet end arbejdet 
med selve klosteret, som man altså skulle 
have benyttet byggepausen i kirkebyggeriet 
til at ordne. Wissings teori er nu den, at 
lægbrødrene, indtil den vestlige del var byg
get færdig omkring 1325, fik lov til midler
tidigt at anvende dødeportens forhal (der 
dog kun er godt 2 gange 3 meter) eller hele 
den nordlige korsarm, i hvilket tilfælde for
hallen kan være benyttet til forsamlingssted 
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før gudstjenesten. Imod taler bl. a. den om
stændighed, at forhallen er meget mindre 
end cisterciensernes sædvanlige forhaller ved 
vestfløje, endvidere at den repræsenterer en 
improviseret ændring i byggeplanerne og 
således næppe kan være forberedt gennem 
år, og endelig er det ikke sandsynligt, at 
dødeporten, der var reserveret et ganske 
særligt formål, blev overladt til lægbrødre
nes anvendelse. Mere sandsynligt er det, at 
den midlertidige vestmur, der afsluttede byg
geriet i pausen, har haft en adgang for læg
brødrene. Men det kan da ofte være sundt 
at lade fantasien spille, og Wissing er en 
underholdende vejviser i de gamle kloster
lokaliteter, f. eks. når han argumenterer 
imod, at hovedindgangen har været imod 
øst, hvor han mener, at den må søges mod 
vest. Derefter bliver den del af den bevarede 
østfløj, der hidtil er regnet for hovedind
gang, reduceret til blot en gennemgang, 
portnercellen kan derfor ikke længere være 
beregnet til en portner, men måske til prio
ren, der kan have haft kontor her, og formo
dentlig senere omdannet til fængsel, medens 
fængslet ikke kan være fængsel, men deri
mod arkiv osv. osv.

Undertiden kan det virkelig knibe lidt at 
følge med. Besøgende vil i kirken have lagt 
mærke til trappen, der fører op til munkenes 
sovesal, og til rummet under trappen, der 
minder om en skriftestol. Wissing har man
ge gode grunde for, at det ikke kan have 
været en skriftestol, og han formoder, at 
rummet i stedet har været anvendt til biblio
tek. Wissing refererer, at »Danmarks kirker« 
har stillet sig tvivlende over for »den så
kaldte skriftestol« (bind XXI, side 1088), 
men nævner ikke, at dette værk også går ind 
for biblioteksteorien. Citatet side 1088 lyder 
i sin helhed: »Under trappen er der en lille 
»celle«, den såkaldte skriftestol, der antage
lig har tjent som bibliotek«. Og side 1091 
gentages: »Den lille celle, der findes under 
trappen i Løgum, har sikkert tjent som bib
liotek«.

Mærkeligt nok citerer Wissing »Danmarks 
kirker« for en anden teori, nemlig om cel
lens mulige anvendelse som fængsel, som 
han derefter polemiserer imod. Denne teori 
er ganske vist nævnt, men mere hypotetisk 
som en senere anvendelsesmulighed: »Hvis 
biblioteket er blevet forlagt til sakristiets 
vestre del, kan cellen under trappen være 
blevet indrettet til fængsel, således som det 
skete mange steder i 1200'erne«. Men ikke 
cellen under denne trappe, mener Wissing 
i sin bog side 50; det skulle i så fald have 
været cellen under den trappe, der fra kors
gangen førte op til sovesalen, det vil sige 
den celle, der side 64 udpeges som arkiv - 
med en tilføjelse om, at den aldrig kan have 
været klosterfængsel!

Det kræver en egen form for hjernegym
nastik at gætte på lokalernes anvendelse, 
men man har en støtte i den faste kloster
struktur, cistercienserne anvendte, og læser
ne får derfor undervejs megen interessant 
belæring om munkenes leveform.

Det er klosteret, der har 800 års jubilænm. 
Løgumkloster by har kun godt den halve tid 
på bagen. Det er dog en fejl, når Wissing 
efter Sønderjyske Stednavne mener, at byen 
første gang nævnes 1548, da man har regi
streret Closterdorp i en skatteliste. To år 
tidligere har hertug Hans nemlig givet lejde
brev til Hans Lausen af Lemklosterbw (Hans
borgske registranter, bd. II, side 316, jfr. 
Sønderjyske årbøger 1945 side 90). De to 
år gør ingen forskel, men formen Lemklo
sterbw, der altså er den ældst kendte, afviger 
fra Closterdorp på to punkter, dels med hen
syn til bymarkeringen (bw i stedet for dorp), 
dels ved at medtage forstavelsen Lem, i an
dre udgaver Løghum, Lum, Leom og lignen
de, der er taget fra den gamle sogneby (Nør
re) Løgum og udlægges som vand, mose, jfr. 
lørdag, der betyder vaskedag. Flækkens navn 
kan altså dateres bw=by 1546, kloster 1173 
og Løgum (efter vandet ved Nørre Løgum) 
endnu ældre.

bjs.
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Grænselandsdagbog
VED FR. RUDBECK

Grænselandsdagbogen hørte desværre lidt 
brat op i marts/april hæftet. De fire sider, 
der ved en fejltagelse ikke blev trykt, er 
medtaget denne gang og følges af dagbogen 
for marts 1973.

SYD FOR GRÆNSEN

tilskuddet til det danske skolevæsen i Syd
slesvig med 1,4 mill. DM til ialt 10,9 mill. 
DM i 1973. De danske børnehaver vil få et 
tilskud på de sædvanlige 2000 DM pr. bør
nehave.

På et ekstraordinært landsmøde i Sydsles
vigsk Vælgerforening går man ind for et 
forslag fra landdagsmand Karl Otto Meyer 
om at udskyde afgørelsen om Flensborg amt. 
Primært går SSV ind for dannelsen af et 
sydslesvigsk storamt.

31. januar: Trafikminister Jens Kampmann 
svarer på folketingsmand Johs. Burgdorfs 
forespørgsel, at de dårlige modtagerforhold 
af dansk TV i Sydslesvig indtil linien Husum 
-Kiel kun skyldes en forkert indretning af 
TV-modtagernes antenner og ikke sender
kapaciteten.

2. februar: Under Kiellanddagens debat om 
nyordningen omkring Flensborg opfordrer 
Karl Otto Meyer til dannelsen af et sydsles
vigsk storamt og en rimelig kommunesam
menlægning. SSV's forslag om at udsætte 
ophævelsen af Flensborg amt går med i ud
valgsbehandlingen.

Børnehave nr. 60 i Sydslesvig åbnes i den 
tidligere danske skole i Stedesand.

Amtet Nordfrisland vedtager at yde et 
samlet tilskud til amtets danske børnehaver 

på i alt 60.460 DM eller 180 DM pr. barn.

5. februar: Rektor Knud Fanø, Duborgsko- 
len, peger i et læserbrev i Flensborg Avis på 
det urimelige i, at der i Flensborg skal inve
steres omkring 200 DM i antenneanlæg for 
at kunne se dansk TV.

Jens Jessen-medaljen overrækkes af re
præsentanter for Sønderborg Amts Grænse
forening til elev Otto Matthiesen, Christian 
Paulsen-skolen.

Formanden for Nordfrisisk Institut i Bred
sted, dr. Fr. Paulsen, slog på et møde i Kei
tum til lyd for en øget vadehavsforskning 
og oprettelsen af en særlig forskningssta
tion. Videre pegede han på, at det for beva
relsen af det frisiske sprog vil være af betyd
ning, om frisiske vandrelærere gav sprog
undervisning på nordfrisiske skoler.

9. februar: På Dansk Centralbibliotek i Flens
borg åbnes på foranledning af Dansk Er
hvervsforening og i samarbejde med Fonden 
til bevarelse af gamle huse i Tønder en ud
stilling, »Gamle huse - moderne boliger«.

10. februar: På et nytårsmøde i Foriining for 
nationale Frashe foreslår formanden, gård
ejer Carsten Boysen, Risum, at man dels 
undersøger, hvor mange der endnu kan tale 
frisisk, dels søger gennemført, at alle frisisk
talende bærer et mærke i form af en fili- 
grannål.

13. februar: I Kiellanddagen retter Karl Otto 
Meyer en såkaldt stor forespørgsel til lands
regeringen med henblik på en undersøgelse 
af de erhvervsøkonomiske forhold i relation 
til Danmarks indtræden i EF.

Landdagens i Sydslesvig valgte medlem
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mer foretager nu en nødvendig analyse af 
Sydslesvigs erhvervsøkonomiske og struktu
relle situation.

Efter 40 års aktivt landboarbejde udnæv- 
nes gårdejer Erik Paulsen, Musbæk, og gård
ejer Chr. Jepsen, Stiglundsand, til æresmed
lemmer af Landboforeningen for Flensborg 
og omegn.

19. februar: På et møde i de sønderjydske 
foreninger i København fastslår Grænsefor
eningens formand, fhv. kirkeminister Arne 
Fog Pedersen, at der råder et rystende ukend
skab til grænselandets forhold, og bebuder 
et øget oplysningsarbejde fra Grænseforenin
gens side.

21. februar: Formanden for C. P. Hansen- 
kuratoriet Meinert Nielsen, Tinnum, mener 
i forbindelse med de igangværende undersø
gelser af de sproglige forhold på Sild, at kun 
10 pct. af Silds befolkning, svarende til ca. 
2700 personer, endnu taler frisisk.

Dansk Alderdomshjem i Flensborg, der 
hidtil er drevet som et selvstændigt selskab, 
overgår til Dansk Sundhedstjenetste for Syd
slesvig, oplyser sundhedstjenestens forret
ningsfører Fr. Wingender.

22. februar: Flensborg amts tilskud til am
tets danske børnehaver forhøjes fra 100 til 
150 DM pr. barn, eller et samlet beløb på 
70.000 DM årligt. Kommunernes tilskud vil 
antagelig blive forhøjet tilsvarende.

Til et kommissionsforslag fra Bonn om en 
nyordning af de vesttyske lande, hvori der 
foreslås en Nord- og Nordveststat omfatten
de Slesvig-Holsten, Hamborg og dele af Ne- 
dersachsen eller også hele Nedersachsen og 
Bremen, erklærer landdagsmand Karl Otto 
Meyer, at Slesvig-Holsten ikke skal trænges 
længere ud i periferien. Landet bør bevares 
af hensyn til dets brofunktioner til Norden.

24. februar: Efter længere tids forhandlinger 
med Landessportverband og Sydslesvigs dan

ske Ungdomsforeninger fastslås det, at af
gørelsen vedrørende optagelse af medlemmer 
ligger udelukkende hos foreningerne, og de 
danske ungdoms- og idrætsforeninger har 
ret til at formulere deres statutters formåls
paragraf i overensstemmelse med disse for
eningers kulturelle og folkelige egenart.

26. februar: Danske arrangementer i Ejder- 
sted har i det forløbne år været besøgt af 
i alt 4946 deltagere.

1. marts: I Pris ved Kiel åbnes børnehave 
nr. 61 i Sydslesvig. Børnehaven har plads til 
20 børn.

Bonnregeringens nedskæringer af investe
ringstillægget vil vanskeliggøre oprettelse, 
udvidelse og omstilling af virksomheder og 
derfor især ramme Sydslesvig hårdt, siges 
det i en udtalelse fra Industri- og Handels
kammeret i Flensborg.

Landsskolekontoret i Kiel meddeler, at 
man stiller sig positivt overfor en tysk aner
kendt dansk realskoleorning i Husum.

3. marts: Flensborg amt har stadig 27 kom
muner under 500 indbyggere mod 85 før 
1970.

Flensborg amts nytårsmøde i Tarp samler 
ca. 800 deltagere. Borgmester Erhard Jacob
sen, Gladsaxe talte.

Mens man med stor glæde har modtaget 
forbundsregeringens hjælp til trafikinveste
ringer, må man tilsvarende beklage beskæ
ringerne af bevillingerne til Program Nord 
og til socialt og kulturelt arbejde i det tysk
danske grænseland, erklærer ministerpræsi
dent dr. Gerhard Stoltenberg i en tale i Sles
vig.

7. marts: På Sydslesvigsk Forenings general
forsamling i det tidligere Husum amt oply
stes, at den danske mødeaktivitet ved 206 
arrangementer havde samlet ialt 11.171 del
tagere. På mødet slås stærkt til lyd for rejs
ningen af et centralt forsamlingshus i Hu- 
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sum for hele vestkysten.
På »Fælleslandboforeningen for Sydsles

vig «s generalforsamling slås til lyd for, at en 
dansk landbrugsuddannelse anerkendes på li
ge fod med den tilsvarende tyske og giver 
adgang til at aflægge den tyske mesterprøve. 
Det oplystes iøvrigt, at der til de 36.000 til
bageværende landbrugsejendomme i Slesvig- 
Holsten kun findes 20.000 unge under ud
dannelse.

Forbundsdags-vicepræsident Kai-Uwe von 
Hassel erklærer i en tale i Treja, at den dan
ske egnsudvikling bør være et eksempel, der 
også måtte kunne anvendes i landsdelen 
Slesvig. Dannelsen af en tysk Nord-veststat 
anså han som et middel til yderligere at 
svække landsdelen og gøre den til et rand
område, som vil få svært ved at klare sig.

10. marts: Selv om arbejdet i den danske 
ungdomsforening i Egernførde er i stærk 
fremgang, må man beklage optagelsen af tal
rige medlemmer, som intet tilhørsforhold har 
til den danske folkedel, siges det i et indlæg i 
Südschleswigsche Heimatzeitung.

13. marts: I 1972 indregistreredes 38 nye 
danske firmaer syd for grænsen og ialt 78 
firmaer med udenlandsk kapital i hele Sles- 
vig-Holsten.

14. marts: Selv om Sydslesvigsk Forening 
betragter oprettelsen af lokale dansk-tyske 
selskaber med et vist forbehold, er man dog 
rede til et samarbejde for både at præge dis
se selskaber i overensstemmelse med SSF's 
formålsparagraf og for at lære danske gæster 
landsdelens danske livsform at kende, siger 
formanden for Sydslesvigsk Forening, skole
leder Ernst Meyer på et styrelsesmøde i Sles
vig.

16. marts: Ministerpræsident dr. Gerhard 
Stoltenberg erklærer på det grænsepolitiske 
råds møde i Husum, at der siden Danmarks 
tilslutning til EF spores et øget fredeligt kul

turelt kappestræb i grænselandet først og 
fremmest fra dansk side. Derfor kan det hel
ler ikke forsvares, at Bonnregeringen ned
trapper sine forpligtelser overfor det tyske 
grænsearbejde, tilføjer dr. Stoltenberg.

17. marts: Af en undersøgelse, der er fore
taget af Nordfrisisk Institut, fremgår det, at 
omkring 10.000 beboere i Nordfrisland mel
lem Nibøl og Ejdersted og på øerne Sild, Før 
og Amrum endnu taler frisisk.

19. marts: Byhistorisk Selskab i Flensborg 
udskriver en konkurrence om facadeoppuds- 
ning i Flensborgs indre by. Som mAister er 
den nu færdigrestaurerede bygning Holmen 
17, der ejes af den danske Borgerforening, 
fremhævet.

20. marts: Den 4,8 km lange Ejderdæmning 
mellem Kating i Ejdersted og Hundeknöll i 
Ditmarsken indvies. Projektet har kostet 170 
mill. DM og muliggør yderligere indvinding 
af 1400 ha land i Kating Vad.

22. marts: Socialminister Eva Gredal siger i 
en redegørelse om bevillingerne til Dansk 
Sundhedstjeneste for Sydslesvig, at det ikke 
synes urimeligt at overveje, om dette arbejde, 
der oprettedes i 1945, nu afvikles over en år
række. Bevillingen til Dansk Sundhedstjene
ste er i år på 4,2 mill. kr. eller 500.000 kr. 
mindre end sidste år.

24. marts: Den sidste af Treenefærgerne i 
Hude ved Svabsted er efter udbygningen af 
en ny vejforbindelse nedlagt. Der har været 
færgeforbindelse på dette sted siden 1436, 
og siden 1735 har samme slægt sørget for 
færgeoverfarten.

27. marts: Sydslesvigsk Vælgerforening øn
sker ikke efter landdagsvalget 1975 at blive 
tungen på vægtskålen, siger landdagsmand 
Karl Otto Meyer i et interview til Flensbur
ger Tageblatt. De enkelte tyske partiers valg- 
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program vil blive udslaggivende for SSV's 
politik og holdning til regeringsdannelsen.

30. marts: Vadehavsøen Pelvorm trues 
stærkt af de to vadehavsstrømme Nr. Hever 
og Sønderå, oplyser vadehavsforskeren dr. 
Albert Bantelmann efter undersøgelser af 
Heverstrømmen, som omkring 1630 kun var 
en lav rende, men nu har en dybde af ca. 30 
meter. En dæmning, der spærrer forbindelsen 
mellem Nr. Hever og Sønderå, skønnes der
for nødvendig, hvis Pelvorm skal reddes.

Den slesvigske Kvindeforening vælger ny 
formand. Fru Esther Krebs Lange afløses af 
fru Edith Sigaard-Madsen, Strukstrup.

31. marts: For første gang siden 1864 er der 
dansk flådebesøg i Slesvig. Det er patrulje
bådene Ran og Daphne, der lægger til kaj.

NORD FOR GRÆNSEN

1. januar: I et nytårsinterview med Der 
Nordschleswiger erklærer amtsborgmester 
Erik Jessen, at et valgforbund mellem VKR 
og Slesvigsk Parti ved amtsrådsvalget i 1974 
en tænkelig mulighed.

3. januar: Sønderborg lufthavn har i 1972 
haft en stigning på godt 7 pct. i passager
tallet til ialt 56.735 passagerer. Cimber Air 
har stadig planer om en flyverute Sønder- 
borg-Flensborg eller Sønderborg-Kiel.

117 tyske nordslesvigske studerende be
søger højere læreanstalter, heraf 2/3 i Dan
mark og 1/3 i Tyskland.

Danfoss beskæftiger igen mere end 7000 
arbejdere, efter at tallet i perioden 1971/72 
faldt fra 7200 til 6227.

6. januar: Løgumkloster har med 6372 ind
byggere allerede nået det indbyggertal, 
landsplanlægningsudvalget først regnede 
med ville være nået i 1980.

Det tyske mindretal holder sit årlige San- 

kelmarkstævne. Landdagspræsident dr. Hel
mut Lemke lover mindretallet et særligt kon
taktudvalg til landdagen i Kiel. Gårdejer 
Harro Marquardsen slog til lyd for, at man 
allerede nu skulle koncentrere sig om, hvem 
der skal besætte det andet mandat i Sønder
jyllands amtsråd.

8. januar: 2000 demonstrerende fra Gram
egnen mødte op hos Sønderjyllands amtsråd 
for at aflevere 10.000 underskrifter til for
del for bevarelsen af Gram sygehus.

På amtsrådsmødet besluttes det med 14 
stemmer mod 11 at lade Slesvigsk Partis 
forslag om en udvidelse af amtsrådets med
lemstal fra 25-29 gå videre til 2. behand
ling i februar.

Sønderjylland har 80 registrerede cam
pingpladser med ca. 12.300 båse og plads 
til 23.000 campister, fremgår af en opgø
relse, som fredningsplanudvalget for Søn
derjylland har udarbejdet.

9. januar: Sønderjyllands amtskommune har 
ialt 41.115 skolesøgende børn. 39.723 un
dervistes på dansk og 1392 svarende til 3,4 
pct. på tysk. Antallet af tyskunderviste ele
ver faldt fra 3,7 (1497 elever) til 3,4 pct. 
Ialt gik 37.600 elever i 145 kommunale sko
ler, 736 i danske private skoler og 1392 
børn i 22 private tyske skoler. Kun Højer 
kommune har et faldende elevtal.

10. januar: Der etableres nu et samarbejde 
med henvisning af arbejdskraft over græn
sen mellem arbejdsformidlingskontorerne i 
Haderslev, Sønderborg og Flensborg, oplyser 
arbejdsformidlingschef Fr. Hansen, Haders
lev.

Der bør tilstræbes fri ret til etablering af 
flyveruter både i tilslutning til det danske 
rutenet og med tilslutning til det tyske, er
klærer Bund deutscher Nordschleswigers 
forretningsudvalg i anledning af Cimber 
Airs ønske om en flyrute fra Sønderborg til 
Flensborg.
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Efter en kraftig forældreopbakning næres 
der håb om at bevare skolerne i Vedsted, 
Jegerup, Simmersted, Ørsted, Oksenvad og 
Rejsby.

16. januar: Efter Danmarks tilslutning til 
EF vil der igen blive brug for forsamlings
husene, erklærer formanden for Løgumklo
ster forsamlingshus, overlærer Peter Mad
sen, som videre sagde, at alene en trediedel 
af de midler, landsdelsscenen ville have ko
stet, vil gøre sønderjysk teaterliv mere tids
svarende.

Billedskærer og bager C. L. Brodersen, 
Hjerpsted får overrakt H. V. Clausens og 
Johan Ottosens legat.

I en gravhøj nær Hjordkær er fundet to 
spiralørenringe af rent guld.

17. januar: Det i 1912 rejste Vonsbæk for
samlingshus skal nu nedlægges efter en ge
neralforsamlingsbeslutning.

Trafikminister Jens Kampmann forelæg
ger i folketinget forslag til bygning af mo
torvejen Rishjarup ved Åbenrå til Bov.

18. januar: Frøslev-museet besøgtes i 1972 
af 24.008 gæster eller næsten 1000 flere end 
året før.

Der er skabt dansk-tysk enighed om et 
fælles toldsted ved Oksevejens grænseover
gang.

20. januar: Danmarks turistråd beslutter, at 
Sønderjylland som det første område skal 
kortlægges som turistland.

21. januar: Sønderborgs nye tyske præst, 
provst Hans Egon Petersen indsættes i sit 
embede.

25. januar: Haderslebener Frauenverein hol
der sit 100 års jubilæum.

Museumsrådet i Sønderjyllands amt ved
tager at udsende en fælles brochure for Søn
derjyllands museumsarbejde.

27. januar: Den i 1899 oprettede Sygepleje
forening i Christiansfeld ophører til 1. april.

1. februar: Forfatteren Willy-August Linne
mann slår i en kronik i Berlingske Tidende 
til lyd for erhvervelsen af Augustenborg slot 
og indrette det til et kursuscenter til behand
ling af grænselandsproblemer.

En prognose udarbejdet af Sønderjyllands 
amtsråds social- og sundhedsudvalg peger 
på, at aldersfordelingen i amtet er relativ 
ugunstig. De producerende aldersgrupper 
mellem 19 og 64 år var i 1971 55,6 pct. I 
1977 vil denne procentsats være uændret. 
Til gengæld vil tallet for 14-18 årige være 
faldet, mens den for de ældre aldersgrupper 
er stigende, således at der i 1977 vil være 
3174 flere pensionister i amtet end i dag.

3. februar: Sønderborg-området mangler ar
bejdskraft. Der er et behov for ca. 600 lige
ligt fordelt på ufaglærte og faglærte.

Folketinget gav enstemmig tilslutning til 
bygningen af den 32,2 km lange motorvejs
strækning fra grænsen til Rishjarup.

5. februar: Sønderjyllands amtsråds under
visnings- og kulturudvalg vil indlede en 
gymnasieplanlægning for at fastslå behovet 
for gymnasiepladser. Der regnes med, at der 
i perioden 1975-80 bør bygges 4 nye gym
nasier i Sønderjylland, henholdsvis i Søn
derborg, Vojens, Åbenrå og Tønder.

Ved 2. behandling vedtog Sønderjyllands 
amtsråd påny at udvide antallet af mandater 
fra 25 til 29.

6. februar: I den gamle herredsfuldmægtig
gård Oldemorstoft i Padborg vil der blive 
indrettet et Hærvejsmuseum.

Kirkeminister Dorte Bennedsen bekræfter 
på en forespørgsel fra folketingsmand Johs. 
Burgdorf, at præstehøj skolen flyttes fra Næ
rum til Løgumkloster, så snart dommerkon
toret i »Slottet« bliver ledigt.
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Generalsekretær Rudolf Stehr erklærer i 
en tale i Oversø, at målet efter Danmarks 
indtræden i EF må være en samlet stærk 
grænseregion fra Kielerkanalen til Lillebælts
broen med byen Flensborg som hovedstøtte
punkt.

7. februar: De fem tyske skoler i Tinglev 
kommune kan til det kommende skoleår 
regne med 42 nybegyndere eller det samme 
antal som i fjor.

I Ballum oprettes en fond til bevarelse af 
Ballum-egnens særpræg med særlig henblik 
på at bevare de historiske vandingsmøller i 
Ballum enge.

13. februar: Der skal oprettes et Sønderjyl
lands Kunstakademi på en af Sønderjyllands 
amtsråd købt marskgård i Højer.

14. februar: Trafikminister Jens Kampmann 
erklærer på en forespørgsel fra folketings
mand Mads Eg Damgaard, at en ny Alssund
bro må indgå i prioriteringen på lige fod 
med andre broprojekter.

Med et tilskud på 100.000 kr. fra Bov 
kommune sikres en udvidelse af Fårhus for
samlingshus.

19. februar: DSK-årbogen, som er udkom
met siden 1941, er udsendt for sidste gang, 
oplyser DSK's formand, viceskoleinspektør 
Jens Andersen, Gråsten.

I den tyske ungdomsgård på Knivsbjerg 
holdes et kontaktmøde mellem Deutscher 
Jugendverband og Sydslesvigs danske Ung
domsforeninger, hvor de to organisationers 
arbejdsforhold drøftes.

20. februar: 84 pct. eller i alt 388 vælgere 
stemte for Bovrup skoles bevarelse. Kun 13 
stemte imod.

Med købet af den nedlagte skole i Nr. Ho
strup får Sønderjydsk Idrætsforening mulig
heder for at realisere sine planer om opret
telse af et møde- og kursuscenter.

22. februar: Efter et møde med Haderslev 
kommunes ejendoms- og byplanudvalg og 
Selskabet til bevarelse af gamle bygninger i 
Haderslev vil man koncentrere sig om sik
ring af kvarteret omkring Klosteret.

26. februar: Mellem kommunalbestyrelserne 
i Kolding og Christiansfeld samt Vejle og 
Sønderjyllands amtsråd er der skabt enighed 
om et fast årligt tilskud på i alt 20.000 kr. 
til Skamlingsbankeselskabet.

Undervisningsminister Knud Heinesen er
klærer sig indforstået med, at grænseforsk
ningsinstituttet på Folkehjem i Åbenrå kan 
påbegyndes omkring april 1974.

27. februar: Et vestslesvigsk landbrugscenter 
for henholdsvis Slogs herreds, Det blandede 
distrikts og Løgumkloster og omegns land
boforeninger placeres i Løgumkloster.

Med støtte fra Fabrikant Mads Clausens 
Fond gøres der nu en indsats for at bevare 
idyllen på Nordals og især bevarelsen af det 
gamle landsbymiljø.

28. februar: I den tidligere tyske skole i 
Nordborg, en ejendom på Løjterstoft fra 
1784, indrettes der nu et egnsmuseum.

1. marts: Landwirtschaftlicher Hauptverein, 
den tyske fælleslandboforening for Nord
slesvig, holder årsmøde. Foreningen tæller 
1200 aktive medlemmer, og medlemsmøder
ne har samlet 2350 deltagere. Foruden egne 
udflugter med ca. 300 deltagere har man 
modtaget 36 tyske selskaber med ialt 1093 
deltagere.

2. marts: Sønderborg byråd godkender, at 
der rejses en koncertsal til Sønderjydsk Sym
foniorkester med plads til 300 tilhørere. Om
kostningerne ved bygningen, der ventes fær
dig i maj 1974, anslås at blive 3,2 mill. kr.

3. marts: Danfoss øgede i 1972 sin omsæt
ning til 1,1 milliard kr. Omsætningsstignin
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gen er i forhold til 1971 på 11 procent. Virk
somheden beskæftiger ialt 6700 medarbejde
re i Danmark og 2900 i udlandet.

6. marts: I Haderslev kommune er der 600 
børn på venteliste til børnehaverne. Indenfor 
kommunen findes ialt 585 børnehavepladser.

Landeværnet regner med øgede krav, 
fremgår det af organisationens årsberetning. 
Der siges videre, at den afslappede nationale 
atmosfære i grænselandet er et absolut gode, 
men rummer den fare, at vi lulles i søvn til 
skade for vor selvstændighed. I det forløbne 
år er der bevilget 81 lån på gennemsnitlig 
18.500 kr.

8. marts: Dræningsarbejder i Højermarsken 
kan nu gennemføres af et tysk firma inden
for reglerne for den lille grænsetrafik og fo
reløbig for tyske landmænd, der har lejet 
jord i Højermarsken. Det undersøges om fir
maet også kan udføre arbejde for danske 
landmænd.

Sygehuskapaciteten indenfor Sønderjyl
lands amt er på ialt 1047 senge, og der står 
895 personer på venteliste. Dog er sygehus
kapaciteten i landsdelen ikke fuldt udnyttet 
alle steder.

Sønderjyllands amtsråd går i for små sko, 
og sønderjyderne forkludrer det hele, siger 
forfatteren Willy-August Linnemann på et 
møde i Sønderborg med henblik på opgivel
sen af den sønderjydske landsdelsscene og et 
sønderjydsk universitetscenter og afvisnin
gen af et tidligere forslag om at indrette Au
gustenborg slot til et sønderjydsk kulturcen
ter.

11. marts: Sønderborg slots restaurering er 
ved at afsluttes. Arbejdet har kostet ca. 15 
mill. kr.

Sønderjydsk Idrætsforening skifter for
mand. Førstelærer Sven Gammelgaard, Kol- 
lund, afløses efter 10 års formandskab af 
lærer Helge Jensen, Døstrup.

12. marts: På Sønderjydsk Universitetsfor
enings generalforsamling i Haderslev erken
des det, at foreningens formål ikke længere 
er realistisk. Foreningen tæller ca. 500 med
lemmer, og den foreslås nu opløst.

13. marts: Bund deutscher Nordschleswigers 
hovedbestyrelse konstaterer, at opfyldelsen 
af det planlagte arbejdsprogram vil kræve en 
større egenindsats og betydelig sparsomme
lighed. Alligevel må man regne med under
skud.

Gdr. Harro Marquardsen har indvilget i at 
fortsætte som formand indtil 1975.

16. marts: Kommunerne i Sønderjyllands 
amt dækker meget grundigt befolkningens 
behov for idrætshaller. I landsdelen er der i 
følge en analyse foretaget for kulturministe
riet et befolkningsunderlag på 8200 indbyg
gere pr. idrætshal mod 13.500 i landsgen
nemsnit. I finansåret 1970-71 var udgiften 
til idrætshaller pr. indbygger i Sønderjylland 
40,60 kr. mod 71,70 kr. på landsbasis.

20. marts: Tønders borgmester Sv. Kirch- 
heiner vil rette en henvendelse til trafikmini
steren om i forbindelse med udflytningen af 
statsinstitutioner at fremskynde en afgørelse 
om placeringen af centralregistret for motor
køretøjer og desuden at overveje at placere 
vandbygningsvæsenets kystsikringsafdeling 
i Tønder.

27. marts: Indenrigsminister Egon Jensen 
har godkendt vedtagelsen i Sønderjyllands 
amtsråd om en udvidelse af mandattallet fra 
25 til 29.

31. marts: Dr. Paul Koopmann fratræder 
som forstander for den tyske efterskole i 
Tinglev og afløses af realskoleleder Horst 
Jacobsen, Wahlstedt i Holsten.
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OUGAARDS

Boghandel

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

Haderslev - Tlf. 52 25 71

Grænselandets liv 
Grænselandets sang

møder De i

Syd- og Sønderjyllands store blad

Idrætshøjskolen I Sønderborg 

Højskole med lederuddannelse i 
gymnastik, boldspil, fri idræt og 
svømning.
6 mdrs. vinterkursus for mænd og 
kvinder fra 3/10-28/3.
3 mdrs. sommerkursus for mænd 
og kvinder fra 3/5-28/7.
Tlf. (04)4218 48 Bent Brier

Besøg 
landsdelens 

museer

BOGTRYK . OFFSET . BOGBIND

Th. Laur sens Bogtrykkeri A/s
Jernbanegade 8, Tønder, tlf. 72 15 50

M. Schaumanns Klædefabrik A/S WINDFELD-HANSENS
Afd. for kemisk rensning TRYLIN BOMULDSSPINDERIER A/S

Haderslev VEJLE

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

Korte sommerkursus
Tlf. 74 33 25

ANDELSBANKEN
Sønderjydske Afdelinger

Jyllands
Kreditforening

HADERSLEV 
TELEFON NR. (04) 52 27 25

Sønderjydsk 
Tæppefabrik
A. R. Kjærby A-S

Højer

Læs

Dannevirke
Sønderjyllands ældste blad

Ladelund
i Landbrugs og Mælkeriskole
I

Brørup station

A/S Sønderjydsk Frøforsyning

Frøavl & Frøhandel
Aabenraa

OVE ARKIL A/S

CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR

HADERSLEV

Hejmdab
[bogtrykkeri J

AABENRAA TLF. (046) 2 31 32

Spare- og Laanekassen 

for Hobro og Omegn
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H. P. Hanssensvej 9, Haderslev, 
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Viceskoleinspektør W. Christiansen, 
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HADERSLEV BANK
AKTIESELSKAB

HØJST ANTIK
Storegade 18, Løgumkloster. - Aben: 
Hverdage kl. 16-17.30, fredag kl. 16-20. 
Privat: E. Lund Christiansen, Bredgade 
4, Øster Højst. Tlf. (04) 74 51 36.

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

Tlf. (04) 46 41 12

Gunnar 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. (04) 42 55 25

Selskabs- og udflugtskørsel
Ruteautomobil-Aktleselskabet 

for Haderslev Amt og By

Haderslev, tlf. (04) 52 38 55

Morso Stobrgods
Aktieselskabet 

N. A. Christensen & Co. 
Kongelig Hofleverandør 

NYKØBING MORS

TØNDER STATSSEMINARIUM
Grænselandsseminariet 

Tilmelding for 1973/74 helst inden 
1. maj, senest 30. juni.

Telf. (04) 72 12 30

BRØDRENE GRAM A/s • VOJENS


