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De bjælker og pæle, man fandt i 1973-udgravningen, var ikke så omhyggeligt forarbejdede
som det træmateriale, der blev afdækket ved ud
gravningen sidste år. Heller ikke selve konstruk

tionen kan sammenlignes med de næsten per
tentligt udførte »sænkekasser«, som kom for da
gen i 1972. Når udgravningen er afsluttet, til
kastes hele arealet.

Dane virkeudgravninger 1973
C-14 prøven skal revideres
Forhistorisk museums medarbejdere har i år
gravet i den østligste del af Danevirke, lige
uden for Slesvig. Sammenholder man de sid
ste års arkæologiske fund i Danevirke med
C-14 prøver fra udgravningerne i den gamle
vold, afsløres uoverensstemmelser i alders
vurderingerne. C-14 prøverne giver resulta
ter, som arkæologerne mener, er flere hun
drede år for gamle. (Fotos 1973,1. Bj. Svens
son).
1973-6

Museumsinspektørerne Hellmuth Andersen
og Hans Jørgen Madsen fra det forhistoriske
museum på Moesgård har sluttet fire års ud
gravning i Danevirke. I år har man gravet
i voldens østlige del tæt ved Slesvig by. Ste
det blev valgt, fordi volden her har været
anlagt gennem en sump, og man kunne for
vente, at eventuelt træværk ville være godt
bevaret.
Udgravningen har givet et fint resultat.
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Man fik forventningerne om at finde meget og
velbevaret træ i den sumpede undergrund op
fyldt, og man kunne give en klar beskrivelse af

Danevirkes udseende på dette sted for omtrent
tusinde år siden.

Man fandt ganske rigtigt meget træ. Man
fandt svære stolper, omkring 40 cm i bredde,
der har været gravet dybt ned i leret, og som
har rejst sig henved et par meter over jord
overfladen. Danevirke har på dette sted væ
ret en træmur, og bag den kom voldens
egentlige jordmasser. Den lerede grund i vol
den er blevet styrket ved et lavt, underjor
disk palisadesystem, der var forankret med
tværgående bjælker.
Ved en sammenlignende årringsundersø
gelse har man mulighed for at konstatere,
hvornår de forskellige dele af det udgravede
Danevirke er blevet bygget og derigennem
drage slutninger med hensyn til det tidsrum,
voldsystemet har været under opførelse. Re
sultatet af disse undersøgelser vil antagelig
foreligge hen imod årsskiftet 1973/74, og de

vil blive offentliggjort i en bog om Dane
virke, der ventes udgivet til næste år.
De teorier om voldafsnittenes alder, der
hidtil har været anerkendt, hvilede mere på
sandsynlighedsovervejelser end på arkæolo
giske fund, mens de metoder, man har fulgt
ved udgravningerne i de sidste år, har givet
helt andre og sikrere resultater.
Mest opsigtsvækkende er den underken
delse af C-14 undersøgelserne, som disse ud
gravninger har ført til. Man har fastslået, at
de årstal, som C-14 prøverne har givet, er
alt for gamle. Samtlige voldstrækninger var
i følge prøverne fra 200 til 300 år ældre,
end udgravningernes arkæologiske resultater
synes at vise. Med mindre at det kan kon
stateres, at særlige forhold har haft indfly
delse på Danevirkes C-14 prøver, må disse
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Man ved ikke, hvad denne
råt tilhuggede pæl med
kuglehoved kan have væ
ret brugt til. Selv om man
ikke fandt fire af dem,
kaldte arkæologerne dog
denne for »Kong Godfreds
sengestolpe«.

undersøgelser vige for arkæologernes fund
og aldersvurderinger. Foreløbig vil man for
mentlig tage C-14 prøverne op til revision.
Det sandsynlige resultat af de nu afslut
tede udgravninger bliver herefter, at hoved
volden, den nordlige vold, er bygget af kong
Godfred kort efter år 800, mens Kovirke,
den sydlige vold, er bygget - ikke af kong
Godfred -, men omkring år 1000, altså på

Svend Tveskægs tid. Og derefter kommer
en mægtig indsats i den tidlige middelalder
mellem år 1040 og 1200, hvor man koncen
trerer sig om at bygge de afsluttende dele af
Danevirke, de dele, der i dag fremtræder
som det store og imponerende forsvarsværk,
og de er altså, hvad man - bortset fra Valdemarsmuren og enkelte andre steder - ikke
tidligere har vidst, yngre end vikingetiden.

Der blev ganske vist brugt
meget træ til Danevirke,
men man ødslede ikke med
materialet. Rakte en bjæl
ke ikke til formålet, splej
sede man omhyggeligt to
stykker sammen.
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En varnsing som præst i Ullerup
AF IB ANDERSEN
Da Hertug Hans den Yngre havde vanskelig
heder med en præsteudnævnelse i 1570'erne,
spurgte han sin farbror, Hertug Hans den
Ældre, til råds. Lærer Ib Andersen, Varnæs,
skriver om brevene, om præsten, Ove Lund,
og om baggrunden for menighedens util
fredshed.

Ca. 1571 døde sognepræsten i Ullerup, Jo
han Witte, der havde siddet i embedet si
den 15481. I århundredet efter reformationen
var det ikke ualmindeligt, at samme fami
lie forblev i et embede gennem flere genera
tioner, og man kunne derfor nok forvente,
at en søn eller svigersøn efterfulgte Johan
Witte i embedet. Han havde en søn, Zacha
rias, som 1560 var blevet præst i Nybøl.
Denne Zacharias ville meget gerne overtage
faderens embede, og ydermere syntes han at
blive støttet heri af i det mindste en del af
befolkningen i sognet samt nogle adelige.
Man skulle altså tro, at forudsætningerne
var til stede, så hr. Zacharias kunne overtage
faderens embede. Men sådan gik det ikke.
Hertug Hans den Yngre i Sønderborg sad
inde med kaldsretten, og da Johan Witte var
død, havde han pålagt provsten over Sunde
ved2, Johan Berndes i Broager, at finde et eg
net emne til det ledige præstekald. Provsten
forbigik Zacharias Witte og valgte Ove
Lund, eller som denne blev kaldt på latin,
Ovenus Lundius. Zacharias Witte opgav dog
ikke håbet om at få faderens embede af den
grund, og da han fortsat fandt støttet blandt
1. Vedrørende personalhistoriske oplysninger
om præsterne er, hvor intet andet nævnes,
brugt Arends: Gejstligheden i Slesvig og
Holsten.
2. Omfattede på dette tidspunkt Sundeved,
Sønderborg by samt Egen sogn. (Se Arends
bind III side 34).
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befolkningen og nogle af de adelige i sognet,
var grunden lagt til en konflikt, som skulle
komme til at give den nye præst meget be
svær. Men inden vi kommer nærmere ind
herpå, skal vi se lidt på Ove Lunds levned,
før han kom til Ullerup.
Sognet, hvor Ove Lund fik sit virke til sin
død 1589, kan ikke have været ham helt
ukendt, eftersom han omkring 1540 fødtes i
nabosognet Varnæs, hvor han voksede op.
Faderen, Jørgen Johansen Lund, var vist nok
den første præst i Varnæs efter reformatio
nen. Ove Lunds ældre bror Johan overtog
senere kaldet i Varnæs efter faderen og blev
gift med Emerentia3, datter af ovennævnte
provst i Broager, Johan Berndes. Inden Ove
Lund overtog kaldet i Ullerup, havde han ik
ke været ukendt med modgang. 1567 blev
han præst i Medelby, det sydlige nabosogn
til Tinglev. Af hensyn til den tidligere præ
stefamilie, som skulle »forblive i embedet«,
forlangte man af ham, at han skulle gifte sig
med Magdalena, datter af den tidligere præst
i Medelby, Nicolaus Struck. Det var, hvad en
ung præst måtte være forberedt på, - at
et embede kunne følge med forgængerens
datter eller enke. Sognet så gerne, at embe
det forblev i samme familie. På denne måde
ordnedes pensioneringsspørgsmålet lettest.
De fleste giftede sig med præstedatteren eller
enken for at få kaldet. Derved kunne, sær
ligt i sidste tilfælde, opstå en betydelig al
dersforskel mellem ægtefællerne. Hvor gam
mel Magdalena har været, ved jeg ikke, men

3. Åbenrå amtsregnskaber 1617. Rigsarkivet.
4. Sammlung der wichtigsten Abhandlungen
zur Erläuterung der vaterl. Geschichte und
des vaterl. Rechts, welche in den SchleswigHolsteinischen Anzeigen erschienen sind. 2.
bind. Årgang 1759 side 226 ff.

i hvert fald sagde Ove Lund nej tak, med det
resultat, at han samme år afsattes fra embe
det4. Aret efter blev han ansat som kantor
ved den af hertug Hans den Ældre året forud
oprettede femklassede latinskole i Haderslev.
I dette embede forblev han, til han - formo
dentlig sidst på året 1572 - indsattes i Ulle
rup.
Lang tid kom der ikke til at gå, før Zacha
rias Wittes tilhængere lod høre fra sig. Tirs
dag den 6. januar i det nye år 1573, på Hellig
tre kongers dag, afholdtes der gudstjeneste,
en gudstjeneste, som må være blevet et sam
taleemne blandt egnens beboere gennem læn
gere tid. For to af sognets adelsfolk, Paul
Uck til Avnbøllund og en af Paul Magnussens sønner, Blansgård, understod sig i at
hindre den nyindsatte præst i at gå op på
prædikestolen, og ikke nok med det. For me
nighedens øjne råbte de med alle slags trus
ler, at kapellanen i stedet skulle stige op på
prædikestolen og prædike. Derpå for de ud
af kirken, og en del bønder fulgte dem.
Denne episode kendes fra nogle breve5,
som kaldsherren Hans den Yngre kort tid
efter lod sende til sin farbror, hertug Hans
den Ældre i Haderslev. Arsagen til korre
spondancen, hvoraf kun Hans den Yngres
breve kendes, var ikke blot, at Hans den Æl
dre havde nogle undersåtter (bønder) i Blans,
som var impliceret i sagen, men sandsynlig
vis snarere, at Hans den Yngre, der på dette
tidspunkt var ret ung og uerfaren, havde
svært ved at hævde sig overfor sine under
såtter, og derfor mest søgte råd og støtte hos
farbroderen, der lånte ham en af sine råder
til hjælp. Også i disse breve bedes farbrode
ren om hjælp og vejledning. De to unge
adelsfolks handlemåde (de var efter Hans
den Yngres mening blevet ansporet hertil af
5. De sønderj. Fyrstearkiver. Hans den Ældre.
B. Breve fra hertugerne Adolf af Gottorp,
Frederik, biskop af Hildesheim og Slesvig,
Hans den Yngre, Magnus samt grev Otto af
Schauenburg. 1544—80. Rigsarkivet.

deres forældre), skal ikke blot ses som en
protest mod den nye præst, men også i sam
menhæng med, at den unge hertug, som en
af landdagen ikke hyldet fyrste, i hvert fald
til at begynde med, havde svært ved at sætte
sig i respekt6. Dette fremgår da også af bre
vene. Paul Magnussens søns og Paul Ucks
handling var »nur Vns vnd Vnser Verord
nung zu schimpf vnd Verkleinerung«.
Hvor vigtig sagen er for Hans den Yngre,
fremgår af, at fem breve inden for kort tid
afsendes til Hans den Ældre, tre breve da
teret den 9. januar, to den 15. januar. I disse
breve omtales Paul Uck, foruden ved den
førhen nævnte episode i Ullerup kirke, næ
sten slet ikke. Det begrænser sig til, at han
og den unge Magnussen hånligt kaldes
»Strojuncker«. Det ser ud til, at Hans den
Yngre har haft et godt forhold til Paul Vck,
som allerede nu var eller senere blev hertu
gens amtmand i Sønderborg7. I stærk mod
sætning hertil står beskrivelsen i brevene af
den anden unge adelsmands far, Paul Mag
nussen til Blansgård. Han skulle jo have op
hidset sønnen.
Der er flere forhold, som Hans den Yngre
i brevene klager over til farbroderen i Ha
derslev: 1. For lang tid siden havde Paul
Magnussen ikke været til at overtale til at
gifte sig med »fraw Magareta Rantzow bei
sich habende Jungfer«. - Havde han haft en
vis skyldighed hertil? 2. 1543 var han af
kronen blevet forlenet for livstid med Melvedgård på Als (sen. Hjortspring8). Der hørte
ti bønder til gården. Paul Magnussen havde
allermindst fortjent en sådan forlening, og
hvis Hans den Yngres mor, dronning Doro
thea, havde levet længere, havde hun også
frataget ham gården, fordi bønderne havde
beklaget sig over, at Paul Magnussen pålag
de dem for megen hovtjeneste, og på trods af

6. Jørgen Steen Jensen: Hertug Hans den Yng
re. Side 14 og 90.
7. Samme. Side 34.
8. Samme. Side 42.
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forleningsbrevets bestemmelse, forhuggede
skoven, solgte det bedste tømmer og tvang
bagefter bønderne til at grave rødderne ud
og meget andet. 3. Paul Magnussen gjorde
alt, hvad han kunne for at undergrave her
tugens autoritet, og hvad han ikke selv gjor
de, formåede hans kone, døtre og sønner. Det er som om episoden i Ullerup kirke gør
målet fuldt. For derfor at ramme Paul Mag
nussen, ville Hans den Yngre fratage ham
Melvedgård. Kender man Hans den Yngre
ret, er det nok ikke på grund af bøndernes
lidte overlast. Nej, det er fordi, som det står
i et af brevene, »weiln wir desselben - selbst
benötiget«. Påskuddene havde han. Men det
lykkedes dog ikke at tage gården fra Paul
Magnussen8.
Det kan her nævnes, at andre adelige, som
besad bøndergods i Ullerup sogn, f.eks. fru
Anna von Ahlefeldt til Søgård (Kliplev sogn)
og Wolf Hocken til Avnbølgård var vel til
fredse med den nye præst. Disse to regnes i
øvrigt af Hans den Yngre for af fornemmere
adel end Paul Magnussen og Paul Vck.
Paul Magnussen er nu ikke den eneste,
som i brevene får sin sag for. For hvad med
Zacharias Witte? Ham siges der heller ikke
meget godt om. På grund af verdslig nydelse
havde han inden for få år forladt to kirker
efter hinanden. Nu ville han have fat i kaldet
i Ullerup, da indtægterne dér var bedre. I
omegnen var det bekendt, at han dag og nat
førte et liderligt levned med bønderne og el
lers et upræsteligt liv. Zacharias Witte skulle
have lovet bønderne megen jord til agerbrug
samt andre folk adskillige læs havre og an
det, hvis de kunne hjælpe ham til kaldet i
Ullerup. Et andet sted hedder det, at han
havde lovet bønderne mere, end han ville
kunne nyde af kaldet i Ullerup i adskillige
år. Unægteligt hårde ord. Desværre er kilder
ne for sparsomme til at give et mere nuance
ret billede af denne præst, endsige til at imø
degå Hans den Yngres bedømmelse. Men én,

9. H. V. Gregersen: Niels Heldvad. Side 60.
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der som Zacharias Witte senere kunne med
regne den kendte og retlinede præst Niels
Heldvad9 blandt sine bekendte, synes man
næppe kan have været så lidet præstelig, som
vi i følge Hans den Yngre får indtryk af.
9. januar beder Hans den Yngre farbrode
ren om, at denne vil formane sine bønder i
Blans til lydighed mod den nye præst. Snart
efter forlød det, at sammen med en del af
Hans den Ældres bønder i Blans - de har
åbenbart været Wittes mest trofaste tilhæn
gere - havde Zacharias Witte begivet sig til
Hansborg, Hans den Ældres slot i Haderslev,
for at søge støtte hos Hans den Ældre. Hans
den Yngre anmoder nu farbroderen om med
alvor at befale bønderne ikke at modsætte sig
yderligere, men at anerkende deres nye sog
nepræst. Hvis dette sker, regner Hans den
Yngre med, at også de andre sognefolk vil
falde til ro. Det er rimeligt at formode, at
Hans den Ældre fulgte anmodningen, i hvert
fald, Ove Lund blev siddende i kaldet. Uroen
i sognet er formentligt efterhånden ebbet ud;
Zacharias Witte har måttet opgive at nå sit
mål og har ladet sig nøje med kaldet i Nybøl,
i hvilket han forblev til sin død 1601.
Først 15 år efter, hører vi igen til Ove
Lund. Sidst på året 1589 kunne provsten i
Åbenrå, Johannes Generanus, skrive følgen
de linjer i sit håndskrift10:
21. november om aftenen døde Ovenz,
præst i Ullerup, min særdeles gode ven. Ons
dagen forinden havde han deltaget i lystig
hed hos sin svoger i Ornum. Han var syg
i kun to dage.
Ornumgård i Vamæs sogn ejedes af adels
manden Hans Blome, der samme år, 1. juni,
havde skudt Paul Vck til Skovbølgård11 ned
på Ornumgård. Han var på dette tidspunkt
flygtet til udlandet. På gården var Jep Jensen
bestyrer12, og han er antagelig Ove Lunds

10. Åbenrå Annaler. Side 15.
11. Han var fætter til Paul Uck på Avnbøllund. Se Heimatkundliche Arbeitgemein
schaft. Hefte 3. Side 5 ff.

svoger. Om onsdagen havde Ove Lund be
søgt ham, og dagen efter, formodentlig efter
at være kommet hjem, blev han syg og døde
to dage senere, den 21. november. Det vides
ikke, hvem han var gift med, eller om han
efterlod sig børn.
Når man som i dette tilfælde skal prøve at
afdække et levnedsløb, skrive om et for
længst afdødt menneske, så er det oftest
svært, om ikke umuligt, at trænge ind til sel
ve mennesket, særligt i dette tilfælde, hvor
vi er så langt tilbage som i 1500-tallet. Man
finder nok i de gamle papirer nogle »ydre«
begivenheder, men de meddeler os kun lidt
om personen Ove Lund. Vi må altså også i
dette tilfælde nøjes med et tåget billede.
Vi har hertug Hans den Yngres vurdering
af Ove Lund som præst, eller rigtigere, hvad
han har fået indberettet, for eksempel af
provsten. Det kan vel ikke overraske, at der
kun er godt at læse om Ove Lund i brevene.
Der er ikke noget at udsætte på hans lev
nedsførelse. Der er heller intet at dadle ved
hans lære og danske sprog. — Der synes altså
ikke at have været noget at udsætte på hans
embedsførelse. Så vidt Hans den Yngre.
I privatlivet synes Ove Lund ikke at have
forsaget bordets glæder eller snarere glassets
glæder. Tre dage før sin død havde han som
nævnt deltaget i lystighed hos sin svoger på
Ornumgård. Det kan være fristende at mis
tænke Ove Lund for, at hans død ikke stod
helt uden forbindelse med besøget på Or
numgård. Ove Lunds »særdeles gode ven«,
provst Johannes Generanus i Åbenrå, ser og
så ud til at have hørt til dem, som ikke be
fandt sig ilde i muntert vennelag13. Nu skal
man dog ikke gå hen og tro, at Ove Lund og
hans ven provsten i dette punkt adskilte sig
særligt fra deres kolleger. Drikfældighed og
beruselse var en almindelig foreteelse i alle
samfundsklasser i 1500-tallets Danmark.
Præstestanden udgjorde ingen undtagelse.
Dette gjaldt også en anden af Ove Lunds

12. Varnæs ældste kirkebog. Se under Jes Ebsen.

venner, den føromtalte provst Berndes i Bro
ager. Et barselsgilde hos ham i 1560 sluttede
ikke, før den fjerde dag var gået. Der blev
taget for sig af de våde varer, og vi kan være
sikre på, at ingen spyttede i glasset. Johan
Berndes skriver da også bagefter i et brev:
Siden den tid begyndte jeg at føle mig dårligt
tilpas ved min egen skyld og uagtsomhed14.
Mådehold var ikke netop hver mands dyd
dengang. - I et senere brev skriver han: Jeg
bælgede så mange store bægre i mig, at hver
ken fod eller hånd langt mindre legemets øv
rige lemmer nu gør deres tjeneste. Han hav
de da drukket fire dage igennem.
Dette ubeherskede drikkeri kunne desvær
re få frygtelige følger. Således blev 21. juni
1591 hr. Laur. Oven dræbt af Joh. Paludan,
som havde været hans kapellan i Ravsted.
Stiftets præster havde været på tinge og hav
de derefter deltaget i lystighed på en kro. Da
Laur. Oven gik, ledsagede Paludan ham i al
venskabelighed. Men da de var i nærheden
af O vens hjem, trak Paludan en kniv, hvor
med han sårede Oven dødeligt i brystet14.
I forhold til tidens almindelige drikfældig
hed synes Ove Lund ikke at have udgjort no
gen undtagelse. Ellers synes han at have haft
en vis position blandt præsterne på Sunde
ved, han, som kunne regne sig for nær ven
med provsten i Broager og Åbenrå.
Ove Lund er sikkert, som det var reglen
blandt præsterne, blevet begravet inde i Ullerup kirke. Hans gravsten er senere forsvun
det fra kirken, den fandtes der endnu 175615.
Ove Lunds efterfølger blev igen en Witte,
Nicolaus Witte, en slægtning til den tidligere
nævnte Johan Witte, sandsynligvis en søn
nesøn, måske ligefrem en søn af den Zacha
rias Witte, som aldrig nåede at se sig som
sin fars efterfølger i Ullerup.

13. Åbenrå bys historie. Bind 1 side 146.
14. Sønderjydske Årbøger 1946. Side 258 ff.
15. Se under 4. På gravstenen skal have været
angivet 4. november som Ove Lunds døds
dag.
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Nogle gamle breve fra Løjt sogn
Ofte må man forbavses over, så velskriven
de bønderne i gamle dage kune være. Lærer
Jes Holdt, Genner, gengiver i uddrag en ræk
ke breve, der er skrevet af Hans Jespersen,
Løjt Skovby, i begyndelsen af 1800-tallet, og
man kan i dag kun glæde sig over den leven
de stil.

Blandt de gamle løj tinger var der mange
gode brevskrivere. Dette hang for en stor
del sammen med, at løj tingerne var et sø
farende folkefærd; der var brug for at kunne
skrive, så der kunne holdes forbindelse mel
lem de søfarende og deres hjem.
I mange af sognets hjem ligger endnu bre
ve, halvandet til to hundrede år gamle, der
giver gode oplysninger om livet i sognet på
den tid.
Foran mig ligger en bunke breve, fjorten
ialt. De er sendt fra gårdmand Hans Jesper
sen i Løjt Skovby (1763-1842) til sønnen
Jørgen Jespersen (1801-84), der farer til søs,
eller fra denne søn til hjemmet. Brevene ejes
nu af fru Erika Jespersen i Stollig, enke efter
Hans Jespersens oldebarn Jes Jespersen.
Brevskriveren, Hans Jespersen, havde selv
faret til søs som ung, men havde overtaget
sin fædrene gård omkring 1790. Hans far
hed også Hans Jespersen og moderen var
Ellen Knudsen fra Barsø. Han selv var gift
med Marie Moos (1767-1843) fra Avbæk.
De havde børnene Hans, der siden fik går
den, ovennævnte Jørgen og de to døtre,
Ellen, der 1823 døde ugift 29 år gammel,
samt en lille Maren, som kun fem år gam
mel døde i 1816.
Vi lægger mærke til, at faderen, Hans
Jespersen, er langt den dygtigste brevskriver,
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han skriver mere fejlfrit rigsdansk end søn
nerne og fortæller bedre, ligesom også hans
breve er de længste. Sønnen Hans skriver
gerne dialekt, hvad der gør hans skrivemåde
sproglig interessant, men ellers står hans
breve langt under faderens. Der er vist ikke
tvivl om, at faderen har lært mere, end
landsbyskolen har kunnet give ham, mulig
vis har han fået undervisning på præstegår
den, idet det vides, at præsterne holdt privat
skole i hans barndom og ungdom.
Moderen skriver sjældent, måske har hun
vedføjet en kort hilsen: »Din moder lader dig
især hjertelig hilse. Gud i vold, kære søn!«.
I det følgende gengives nogle uddrag af
brevene, retskrivningen er ændret i retning
af vor tids stavemåde. Det ældste brev er
skrevet i hjemmet af Hans Jespersen den 5.
maj 1819 til sønnen, der sejler med kaptajn
Jes Moos fra Avbæk, som er morbror til
Jørgen, og brevet skal aflægges i København
»hos Madam Lindberg, Nyhavn 20 i Kielderen«.
»Hjerteelskede søn og Broder.
Dit meget kjærkomne Skrivelse af den før
ste d.M. have vi rigtigt modtaget den 3. den
nes og ser derudaf, at I formedelst den ved
holdende Østenvind har maattet fuldende
Rejsen til København til Fods, men er an
kommen frisk og sund. Det fornøjer os hjer
teligt at erfare din lykkelige Ankomst før
ste Gang til Kongestaden. Vi har sørget me
get for dig for Overrejsen, især din øm tel
skende Moder, baade at du havde et slet Leje,
dels at dit Proviant kunde være opfortæret,
dels at du kunde være besværet af Søsyge.
Du melder os, at du har været lidt søsyg,
men det har ingen Nød, det vil blive bedre

herefter, naar du og Søen bliver lidt mere
vant til hverandre.
Hjerte Søn, sidstledne 22. April ligger mig
endnu i bestandigt Minde, da vi sidste Gang
trykte hverandres Haand med en øm Skils
misse ved Søhavnen i Aabenraa. Da vedblev
jeg at se efter Eder, saa længe jeg kunde øjne
Eder. Men en sagte gunstig Vind blæste i
Eders Sejl, og I gik mig snart ud af Sigte.
Men mine Tanker fulgte med Eder. Da faldt
jeg meget rørt paa den Tanke: Maaske er det
den sidste Gang, at jeg og min dyrebare Søn
ser hverandre i dette Liv. Men snart blev
min Tanke forandret, da jeg kom disse Ord
ihu: Naar du gaar igjennem Vandene, da vil
jeg være hos dig, at Vandstrømmene ikke
skal opsluge dig.
Tro, kjære, at vi har gjort alt til dit bedste
og mener det usigeligt vel mod dig, og vi
haaber, det vil blive dig en kjær Lyst, fordi
Sø-standen er den ærværdigste Stand, man
kan tænke sig, ja, vel næsten den nyttigste
Borger for hele Staten forefindes i den Stand.
Den sejlende opdager hver Dag nye Gjenstande for sit Syn, hvor det ene Land ikke
ligner det andet, hvor der gives Dyr og Fug
le og Væxter af forskjellig Art; det synes næ
sten som en ny Verden aabnede sig dagligt
for dem. Gud give Lykke til din forestaaende
Rejse, at du maa komme frisk og sund hjem
til os igjen. Du længes vist, og vi ligeledes
længselsfuldt mindes dig, men det er godt,
det har Gud nedlagt i vor Natur. Min sidste
Formaning til dig er at lade Gud være den
første og højeste Gjenstand for dine Tanker.
Du ønskede at vide, hvorledes det gaar
mig og Hans med vores Arbejde. Jeg kjører
de to skimlede og Hans de brune. Byggen i
Ottersholthave er saaet den 29. April og er
gjødet med 30 Las, og 30 Las har vi kjørt
til Kobækhøj og begynder der at saa idag.
Vore Gjærder er hegnet, vor Humle stæn
get og vort Creatur er ude undtagen Arbejds
heste og Køer. Pigerne maa ofte tjene i Ste
det for Jørgen, dels ved at læsse Mogvogne
og imellem ved at kjøre Harve. -«

I det næste brev, fra 14. september 1819,
skriver Hans Jespersen: »Jeg tænker, at du
ønsker at vide denne Sommers Omstændig
heder: Vi har haft en meget stærk Varme og
Tørke, som har idelig vedholdt næsten hele
Sommeren, saa at der har været stor Mangel
på Vand og lidet Græs for Kreaturerne. Vi
har høstet 40 Læs Hø; af Korn har vi høstet:
Rug 55 Traver, Byg 42 og Havre 20 Traver.
Af Boghvede har vi to Las inde, det øvrige
staar endnu paa Marken, jeg tænker, vi faar
en 6 til 7 Las. Her er overhovedet et vel
signet Forraad af Korn, undtagen Havren,
som var smaa hos de fleste. Dog faaes Hav
ren for en meget let Pris, den kjøbes for 4 Sk.
Tønden.
Paa den magre Egn i næsten vort hele
Slesvig og Holsten har Landmændene haft
det Uheld ved en skadelig Nattefrost at for
lise deres hele Rughøst. Vi fik næsten intet
Hør. Jeg kan ikke udtrykke det store For
raad, som vore Frugttræer har baaret i denne
Sommer, af Æbler, Pærer, Plommer og Kræ
ger, tillige er der en stor Mængde af Nødder,
og Kartoflerne har ikke været mindre frugt
bare. Priserne paa Hestene falder ved hvert
Marked mere og mere. Idag gjør vi atter et
Forsøg til Kliplev med vor brune 2 Aars Fole.
Vi beder dig skrive os fil med første Post,
da vi længes meget efter at vide, hvorledes
det er gaaet dig paa din første Sørejse. Vi le
ver alle ved godt Helsen, og vort Arbejde er
gaaet godt fra Haanden. For denne Gang har
jeg ikke mere at sige, end at jeg og vi alle
sammen ønsker dig Guds rige Velsignelse og
forbliver dine kjære og oprigtige Forældre og
Søskende til Døden.
H. Jespersen

De følgende breve fra hjemmet skal alle af
lægges hos Madam Elberg, Nyhavn 13, Kø
benhavn. Det næste bevarede brev er fra 5.
maj 1821: »Dit ærede Skrivelse af 29. f.M.
er os rigtigt tilhaandekommet og ser vi der
udaf, at I har haft en ønskelig Overrejse til
Kjøbenhavn samt Helsen og Sundhed, hvil-

173

]espersen-slægtens gård i Løjt Skovby. Den nuværende ejer, der har udlånt billedet, er Asger

Ludvigsen. Gården blev ombygget i 1880'erne.

ket ogsaa continuerer hos os.«
Hestene, både gårdens egne og naboernes,
er den store interesse: »Brune har endnu ikke
folet, men ventes nu hvert Øjeblik, det sy
nes, som om hun vil fupere os. P. Krags bru
ne folede den 30. April om Natten, men ville
ikke have sit Føl og har formodentlig slaaet
det til Skade. Det døde samme Dags Formid
dag. M. Duborgs Røsse har folet for en 14
Dage siden og fik et dejligt brunt Øgføl, og
P. Skippers sorte har faaet et rødt. De øvrige
af Nabo-Øgene har endnu ikke folet.
Vi begynder nu at drive Kreaturerne paa
Græs.
Gjærderne blev besigtiget af Kammerher
ren og Reuter sidst i April, og tilvisse ved
jeg, at de fleste blev befalede at hugge mere
af.«
Et år senere, den 8. maj 1822, skriver
Hans Jespersen bl.a.: »Hvad os angaaer har

vi ogsaa haft vedvarende Helsen undtagen
din Søster Ellen, hvis Svaghed er merevtilend aftagende. Hvad Tilkomsten vil blive,
staar alene i Guds Behag. - Der er mange
Bloster i Havetræerne, men utallig flere Ol
denborrer. Vi har nu alt vort Kreatur paa
Græs, undtagen de tre smæeste Kalve og Ar
bejdshestene.
Peter Svensens det unge Øg har faaet et
Føl, som er skjævt i Kroppen, og man siger,
at det duer ikke til andet end at være Skræd
der eller Skolemester.
Den afdøde Hans Kjers Levninger blev
bragt til sit Hvilested den 27. f.M. Man har
fortalt, at Ligkisten var saa snæver, at Liget
næppe kunde rummes deri, og da Liget skul
de tilslaaes, manglede Søm, som vore betæn
kelige Ligbærere fik udnappet hist og her i
Væggene og Bjælkerne. Men i Kirken blev
Mandens Ihukommelse ziret paa det pragt-
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fuldeste med en ypperlig Lovtale og med
mange Gange gjentagne Ærestitler, bestaaende i velædle og velagtede Bolsmand og
Kirkeværge, Sognets Ven og Forstander,
hvad kan ikke de almægtige Præster udrette.
Men mere vigtigt er, at han fik et hastigt
bud ud af Tiden og ind i Evigheden, og vi,
som endnu vandre paa Banen, kan i hvert
Minut forestille os det samme.
Vi ere her Udlændinge, og vort Borger
skab er i Himlen. Lader os da lære af vore
Forfædre Israelitterne, naar de kom til Paaskefesten for at spise Paaskelammet, stod de
allesammen under Nydelsen med en Stok i
Haanden, som betegnede, at de stod rejse
færdige til Kanaans Land. Hvor meget mere
maatte vi staa rejsefærdige til det himmelske
Kanaan. -«
Her vil vi lige standse lidt og tage et til
bageblik: Det kan oplyses, at Reuter er sog
nefogden Jep Christensen Reuter i Stollig. Selv om Hans Jespersen skriver rigsdansk,
skinner hans sønderjyske dialekt tydeligt
igennem. Ikke mindst ved hans forkærlighed
for intetkønsformer i navneord. Han skriver
således »dit ærede Skrivelse«, »mit Sund
hed«, »dit Proviant« o.s.v.
En del sønderjyske ord bruger han, således
Las i stedet for Læs, Plommer og Bloster,
han bruger det gamle danske »Fole« i stedet
for »plag«, og vi lægger mærke til, at han
gradbøjer ordet »små«, idet han skriver »de
smæeste Kalve«, hvor vi ville skrive »de
mindste«.

I et brev fra 7. september 1822 skrives:

»Vi synes nu snart at kunne vente din An
komst til Kjøbenhavn, derfor opmuntres vi
til at tilskrive dig med nogle faa Linier. Hvad
os angaar, har vi Gud at takke for bestandig
Sundhed og Velgaaende og ønsker at erfare
samme glædelige Tidende fra dig. Det unde
os Gud for Jesu Skyld.
Nogle Efterretninger angaaendes Høsten

og Havefrugterne: I denne Sommer er høstet
af Rug som forrige Sommer en Mængde, en
maadelig Byg og ganske smaa og ussel Hav
re, derimod saa rigelig Boghvede, som kun
Nutids Oldinge kan huske. Fra sidst i April
til den 27. Juni havde vi ingen Regn af Be
ty denhed, som kunde læske Jorden, og en
stor Misfornøjelse hørtes allevegne, saa det
syntes, at man vilde ordne Guds Hushold
ning, men se, forbenævnte 27. Juni dreves
Grøden frem i utænkelig Hast, saa efter en
otte Dages Forløb var Jorden skjult af Bog
hvede. Hvad vore Havetræer angaar, har vi
hverken haft Æbler eller Stenfrugter, dog
gjør det ikke meget, da omliggende Byer har
haft en overordentlig Mængde. Der er næ
sten ingen Nødder, derfor undskyld mig, at
jeg ingen Mulighed har for at skaffe dig
nogle.
Der er i denne Sommer død mange i vort
Sogn, og iblandt disse er for 5 Uger siden
vor Nabokone Karen Jeppes, og for en 10
Dage siden er Christoffersen1 død meget ha
stigt af en Blodstyrtning.«

I et brev fra oktober samme år fortæller
H. Jespersen bl.a.: »Mads Holdts Gaard er
gaaet i Concurs og kjøbt af Marcus Smidt
for 720 Rdl. Vort Orgelværk skal være i saa
svag en Forfatning, at en nyankommen Or
gelbauer har aldeles casseret det. Jeg og Mo
der har i Dag forberedt os til at holde Her
rens Nadvere i Morgen. Gud give os dertil
sin Velsignelse. - Undermesteren i Kirkeby
Skole, P. Jæger, er død, og en Seminarist
vesterfra er ankommen i sit Sted. Idelig Ho
ste driver mig til at holde op, adieu.«
Broderen Hans har tilføjet: »Du ønsker at
vide, hvorledes det er gaaet os hjemme. Ru
gen er bleven tynd paa Bederholt, og Havren
ogsaa lidt, Boghveden fik vi 26 Læs af.
Vi var i Kliplev med vor brune Fole, og saa
solgte jeg ham for 30 Rdl. Jep Bruun vilde

I. Claus Christophersen, f. i Ejdersted, ejede i
nogle år Stolliggård.
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Gårdejer Jørgen Jespersen (1801
-1884) og hustru Karen, f. Matthiesen (1818-1886) sammen
med deres eneste barn, sønnen
Hans Jespersen (1857-1899). Bil
ledet tilhører fru Erika Jesper
sen, Stollig.

have købt vort Føl for 15 Rdl., og vi vilde
have solgt ham det for 16 Rdl., og saa kom
Peder Fallesen fra Sønderballe, og saa fik vi
18 Rdl.«
Det første brev, der er bevaret fra søn
nen til hjemmet, er skrevet i Altona den 11.
april 1824. Han aftjener på den tid sin vær
nepligt på flåden, på vagtskibet »Atalanta«.
Brevet skal aflægges »hos Peter Hansen uden
for Nørreport i Apenrade«. - Han skriver
bl.a.: Den første Dag kom vi ikke længere
end fil Flensborg. Der blev vi indkvarterede,
to Mand hvert Sted, og jeg og Peder Moos
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(en fætter) blev indkvarteret sammen. Der
laa vi over en Dag, og paa 3. Dag kom vi til
at rejse, saa kom vi til Altona Mandag Efter
middag, og om Tirsdagen kom vi strax om
Morgenen til at takle til. Jeg er ikke saa
meget godt tilfreds ombord, der er streng
Kommando. Vore Køjer skal vi hver Morgen
have med os op paa Dækket. Vi skal skrubbe
Dækket hver Morgen, og paa Onsdag og Lø
verdag skal vi skure det med Sten tilligemed
vort Dæk nede i Rummet, hvor vi ligger.
Men det bedste er, at vi ikke kan klage over
Føden, og paa hver Torsdag skal alle Mand
vaske deres Skjorter. Jeg er i de sidste Dage

blevet Timmermands-Mat, hvilket jeg fornøjer mig meget over, for vi har været i Land
at arbejde. Nu vil jeg gerne vide, hvorledes
det gaar Eder hjemme, og hvorledes Moder
kan komme ud af det, da jeg ved, hun har
tungt ved alt hendes Foretagende.«

I det næste brev skriver han:

»I Dag, som er Søndag, har jeg og nogle fle
re Landlov. Vi kommer i Land hver3die Søn
dag, for vi er delt i tre Landgangsskifter. Vi
har laant hver en blank Hat ombord med
Skibets Navn og Krone paa. Jeg og de andre
skal alle have to Par hvide lange Bukser. Vi
har følgende at bestille om Dagen: Først om
Morgenen skrubbe Dækket, siden skal alle
sammen vaske sig i Hovedet og paa Halsen
og Hænderne, siden skal vore Bakker og
Kander gøres rene. For det øvrige skal vi løse
Sejlene og beslaa dem igen og andet Skibs
arbejde. Jeg er hos Timmermanden meget af
Tiden. Vi er omtrent 50 Mand ombord. Nu
ved jeg ikke mere at skrive denne Gang. Jeg
ønsker Eder allesammen en fornøjelig Som
mer. Naar I skriver igen, maa I skrive Brevet
helt fuldt, hvad den ene ikke ved, det ved
den anden. Lad mig vide, hvorledes det er
gaaet med Grisesoen.«
Den 19. September 1824 skrives fra hjem
met til Jørgen Jespersen: - »Nu kan vi med
Glæde berette dig, at vor Høst er lykkelig
tilendebragt. Vor Høst bestaar af: Rug 70
Traver, Byg 38 Traver, men af Havre har vi
meget lidt, blot 30 Traver, men Rugforraadet vil da erstatte Manglen paa Havre. Bog
hveden gav 18 Las. Saa meget er vist, at vore
Huse er fulde af Kom, thi har vi Aarsag til
at takke den gode Gud for sin rige Velsignel
se. Alt vort Kresalg er solgt til Jes Fogd. For
silde erfarer vi nu desværre, at vi har for
solgt os meget paa vort Kre, da Priserne hæ
ver sig alt efterhaanden mer og mer. Folen er
godt nok solgt, vi mener at levere ham paa
Mikkelsdag. Vi maa ogsaa lade dig vide, at

Chr. Schmidt kjøbte os et stjernet Føl i Klip
lev, som havde kostet ham 13 Rdl., og jeg og
han blev enige om 14 Rdl.
Jeg mærkede ved omtrækningen, at Føllet
var saa druet, men jeg var i den Tanke, at
det kunde være Træthed fra forrige Dag, da
Føllet var kommet fra Sunned Land og siden
fra Kliplev og her hjem, det var mange Miles
Vej paa een Dag. Saa snart vi havde faaet
det hjem i Stien, gav vi det Græs, men det
vilde ikke smage det. Jeg og gamle Søren var
nærværende og begyndte at tærske Sæderug,
saa begyndte det at rumle og sparke mod
Væggen. Jeg løb strax hen for at se, hvad
Føllet kunde fejle, da laa det og sled paa
Ryggen fra en Side til en anden. Jeg mær
kede nu, at Føllet var sygt. Nu vilde jeg op
til Christian for at lade ham det vide. Imid
lertid kom han ridendes forbi, og jeg tilkjen
degav ham hele Omstændigheden. Han gav
mig til Svar, at det var kun Træthed af for
rige Dags Rejse. Efter adskillige Forsøg med
et og andet Middel blev Sygdommen den
samme. Asmus Skippers Jørgen vaagede hos
det til om Aftenen Kl. 10, saa tog Christian
det hjem til sig Natten over og lod anden
Dags Morgen hente Dyrlægen, som ordine
rede en Medicin, udtvættet og indgiven i sød
Mælk, men forgjæves. Længere hen paa Da
gen havde han Jep Bruhn at aarelade det,
men om Eftermiddagen døde det. Vi haaber
at være skadesløse, da han erklærede i Dyr
lægens Nærværelse, at dersom det døde, var
Skaden hans.
Vi har slaaet en Fjerding Smør, som er nu
næsten fuld, men er ikke solgt, vi tænker at
faa 51 Pundet. Vi har kjøbt en mager So ved
Midsommers Tid, som vi feder. Hans Bruhns
Gaard er solgt til Anders af Sillehoel for tre
Tusind og et halvt Hundrede Rdl.
I Havanna er hver 4. Mand død ombord
ved Capt. Skipper2 først i Juni Maaned,
hvoriblandt Hans Skipper, Ludolph Bargum,
2. Peter Hansen Skipper, ejer af en nabogård.
Hans Skipper er hans søn.
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Peter Friis og Matthias Skræders Søn.«

I et brev fra april 1825 har broderen Hans
skrevet: »Jeg og Søren har pløjet det Stykke
ved Madses Gaard (= hegn) i Toftmosen;
da vi fik Gaf, gik det godt. Vi var ved at
køre Sajter (= græstørv) af, men saa kom
den Storm sidste Løverdag, og saa kunde vi
ikke. Vi har bestilt Alexander til at tække;
i Dag, som er den 21de skulde vi have tæk
ket, men saa kom Regnen.
Vi var forlegen for Strøelse, men saa fik
jeg Søren op paa Arnbjerg at slaa Strøelse,
og vi fik et stort Las. Jeg og Søren var oppe
at flytte Havre i Dag og rakte 8 Traver op
paa Slyden (= stænget), og 2 Traver blev
nede i Rummet, vi skulde have den flyttet
for Tækkelsesmuldet. Vi har diget oppe paa
Ambjerg og hugget al Gaarden af.«
Det næste brev er skrevet af Jørgen Jesper
sen og sendtTra Kiel den 22. marts 1826:

»Jeg vil nu melde Eder, hvorledes al min
Lejlighed har været i den korte Tid. Den før
ste Dag kom vi ikke langt, vi kom ikke læn
gere end halvvejs til Sønderborg. Der maatte
vi ligge om Natten midt imellem Sønderborg
og Dyvig. Andendagen kom vi til Sønder
borg, og der laa vi om Natten i Land. Siden
kom vi til Kiel paa Trediedagen, og om Af
tenen kom vi strax ombord og fik vores Kø
jetøj ombord. De havde Masterne i hende og
Vanterne paa, og nu er vi ved at arbejde med
hende, saa stærkt som vi kan. Matroserne
faar 7 Rdl., om jeg faar mere eller ikke, ved
jeg ikke endnu. Jeg mener, vi bliver her en
14 Dages Tid endnu. Nu er den godt istand
gjort, den haren dejlig Agterende med to for
gyldte Stjerner og ser dejlig ud. Jeg hører,
at vi skal gaa til Kjøbenhavn at lade. Nu øn
sker jeg Eder en fornøjelig Paaske.
Jørgen Jespersen.«
I det næste brev fra hjemmet, skrives bl.a.:
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»Vi har lejet os en rask ung Karl fra Ringtved fra Paaske til Mikkelsdag for 6 Rdl. og
Kopskat, 6 Alen Lærred og 1 Pund Uld. Dog
er os bevidst, at han er temmelig sviragtig.
Tilkommende Søndag, som indfalder den 2.
April, har Hr. Pastor Backmann tilkjendegivet, at han vil confirmere sine Confirmander.
I denne korte Mellemtid gives ikke m^age
Forandringer, dog har en meget sælsom Be
givenhed tildraget sig, nemlig en ung Karl,
som tjener hos Mads Eli i Aubæk blev for
faa Dage siden forrykt i Hovedet og vilde
have skaaret Struben over paa sig selv, hvil
ket blev forsøgt med en Foldekniv, siden
med en Brødkniv og tredie Forsøg med en
Ragekniv, men traf dog ikke Struben. Ende
lig blev han hindret og blev bevogtet, og en
Læge kom til Hjælp. Nu er han næsten re
stitueret!«

I dette brev har broderen Hans tilføjet et
langt stykke, men det er ikke let at finde no
gen mening i, hvad han skriver. Vi må nøjes
med et lille uddrag:
»Peter Svensen og Nis blev usattes ved Pløj-,
ningen oppe paa Bederholt. Nis vild slaa
Peer ihjel. Peer ud te e Kammerherr og fik
Nis i Forhør. Nu kom han i æ Gaf et Par
Dage, og det var jo Skjærtorsdag og Lang
fredag, hvilket int var Nis vel belejn. Vi har
solgt vor Fjerding Smør for 5 Skilling Pun
det. Fibbes har faaet Hvalpe, 1 gult, 2 hvide,
det ene hvide er død; han kom javn til Paa
ske.«

Det sidste brev er sendt fra hjemmet den 26.
august 1826 og skal aflægges hos Madame
Elbergs i Nyhavn 13, København.
Heri skriver Hans Jespersen:

»Dit ærede Skrivelse af 11. d.M. har vi rig
tig bekommet og erfare din Helbred og Vel
færd, hvilket overmaade fornøj er os at er
fare. Os angaaende har Helbreden ogsaa be-

ständig vedligeholdt sig, dog hvad Moders
Ben angaar, tager Svagheden alt meer og
meer til. Beklagelig Skjæbne og mest for
hende, som lider. Vor Indhøstning af Neg
korn: Havre en 74 Traver, Byg 60 Tr., Bog
hveden gror endnu. Vore Ausølyk4-Stude er
for 14 Dage siden bragt i Aured (= ævred,
eftergrøde) i Kobækhøj4, vi nødsagedes der
til, da Ausølyk var ganske blottet for Græs.
Det er fattigt paa Æbler, men Plommer og
Kræger i stor mængde. I lige Maade gives
der Nødder i Mængde; jeg har allerede pluk
ket dig nogle og tænker, om Gud vil, at faa
skaffet dig mere. - Der har været en stærk
uudslukkelig Ild paa Leerskov Mose ved at
afbrænde en saakaldt Kulmile, som af Skjødesløshed ikke blev ret slukt. Hele Amtet har
maattet være der at slukke; vi har været der
2 Gange. Man ved endnu ikke, om det er rig
tig slukt. Det tydske Kro5 er allerede opført, og Fa
milien har allerede taget Bo der. Det er en
Bygning af 12 Fag og en Vidde af 18 Alen
Bjælker, dejligt indrettet med mange smukke
Værelser.
I Morgen skal den nye Kirkegaard i
Aabenraa indvies, og Stedets Provst, Paulsen,
er i denne Sommer bleven Ridder af Danne
brog.
Rygtet gaar efter Aviserne, at i Sverrig
skal der have været en heftig Skovbrand.
Hele store Districter og Strækninger skulle
være brændt i Nærheden af Stockholm, og en
eneste Mand skal have lidt et Tab paa 50000
Rdl. Værdi.
Jeg tænker, du ved, at vi har Marie af Fo-

gedgard6, som gaar i Syskole. Jørgen Holdt
af Fogedgaard er hjemrejst syg fra Fartøjet
i Kjøbenhavn, men er nu igjen restitueret.
Her er bygget i Aabenraa et stort Skib for
Hamborger Regning, drægtigt 120 Commercelæster af nyeste Facon, hvis Lige næppe
kan findes. Det ligger nu sejlefærdigt at gaa
til Hamborg med første føjelige Vind.
Vi har faaet to Duer og et Unge, de venter
efter din Hjemkomst for at hjælpe dem til et
Hus.
Nu intet videre denne Gang; vi ønsker dig
Guds rige Velsignelse og en lykkelig Rejse
hjem til os med det første, forblivende dine
kjære Forældre og Broder til Døden.
Hans Jespersen og Familie.

Efter Hans Jespersens død i 1842 overtog
sønnen af samme navn gården. Han blev
aldrig gift. Jørgen sejlede i mange år, men
omkring 1855 lagde han op og overtog føde
gården. Han blev i 1856 gift med Karen
Matthiesen fra Lundager i Vestjylland. Jør
gen Jespersene døde 1884. Hans søn Hans
Jespersen overtog gården, og hans søn igen,
Jes Jespersen (1892-1964) blev den sidste af
slægten, som ejede den gamle gård.
3. Mærkeligt nok skriver Hans »int« for »ikke«.
Nu bruges altid »it« i Løjt sogn, mens man
siger »int« i Aabenraa. Men måske har man
i gammel tid sagt »int« også i Løjt.
4. Ausøløkke og Kobækhøj er marknavne.
5. Kro i Løjt Kirkeby, brændte 6. juli 1826,
brændte igen 1929 og blev derefter nedlagt.
6. Gård i Barsmark.
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Se Isted-egnen med nye øjne
AF HENN'ING JENSEN

Konsulent Henning Jensen, Hatsted, mener,
at man bør lære Sydslesvig at kende ved
selvsyn. Han foreslår, at man kører til Isted
og videre ind i midtlandet, hvor man kan se
minder om kolonisterne.

De har inviteret Deres familie, børn og svi
gerbørn eller naboer med på søndagsudflugt,
kære læser, og De er nu på vej ned ad E 3
imod Slesvig. De har passeret slagmarken
ved Sankelmark, De har passeret Oversø læg mærke til det hele, men gem det til en
anden gang. Ligeledes lader De løjtnant
Nordbergs grav ligge inde i skoven og gem
mer den til en dag, De har god tid og tykt
fodtøj på. De kører igennem skuepladsen for
forpostfægtningen ved Helligbæk om efter
middagen den 24. juli 1850, De kigger over
på dåbsstenen ved Helligbækken, den står på
det sted, hvor biskop Poppo døbte Harald
Blåtand. Inden De kører hjemmefra, har De
naturligvis slået efter, hvornår det nu var
det var.
Men det er ikke disse steder eller deres
indhold, der er det egentlige mål i dag. De
fortsætter ud over Bøgmosen, stadig ad E 3.
Det vil være pænt af Dem lige et kort øje
blik at mindes de af vore dragoner, der druk
nede i Bøgmosen om morgenen den 25. juli
1850, de har aldrig været genstand for ret
megen opmærksomhed; lige efter begynder
De nu at blinke af imod højre - der kommer
en frakørsel fra E 3, - til venstre kan De se
Isted kirke, lad den ligge, den er først bygget
i 1906. Udmærket, nu kom vi væk fra E 3,
men drej nu ikke til venstre over imod Isted,
det er en heldagstur for sig, drej til højre
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imod Jydbæk, for der ligger et stykke Dan
markshistorie og venter på Dem.

Første opgave:
Idet De kører ind i Gammellund, kontrollerer
De, om vejvæsenet har stavet navnet rigtigt.
En gang havde de smidt et 1 væk, men
daværende vandrerlærer Jørgen Jørgensen,
Slesvig, spurgte straks efter l'et, og så blev
det sat på igen. Gammellund er jo den gamle
træbevoksning, og ikke, som vejvæsenet tro
ede, en boplads, hvor langhårede mennesker
med en ny verdensfilosofi havde boet. Se
skiltet godt efter. Men drej ikke til højre mod
Bollingsted. Selv om løjtnant Brorson ligger
lige på den anden side Engbroen oppe i broncealderhøjen og venter på, at nogen skal be
de en bøn på dansk for ham, så må han ven
te; vi har andre mål i dag.

Anden opgave:
Kør så langt frem ad vejen, at De ser Arnholdt Sø blinke i baggrunden til venstre, 500
meter bag Gammellund by, lige lidt efter
gartneren på venstre hånd, drejer De fra til
højre, det er ca. 200 m før vejen af sig selv
bøjer mod vest imod Jydbæk - husk endelig
at få et godt kort med hjemme fra. Altså væk
fra vejen, ind til højre, vejen er stadig asfal
teret. 350 meter længere fremme bor famili
en Johannes Hinrichsen. Nu er vi ved målet.

Tredie opgave:
Tag fotoapparatet frem. Stuehuset fremviser
årstallet 1840. Foran stuehuset ligger af
tægtshuset. Ejendommen er fra før Alder

domshjemmenes bygning, familien Hinrichsen har boet her siden 1816. Men ejendom
men er udstykket 1760. De står nu over for
Koloniststed nr. 14 i Frederikså, ja, den er
også døbt Holsteinhof, men det navn er
glemt af alle. Hvis familien Hinrichsen sover
til middag - det gør flittige folk, der står tid
ligt op - så stil bilen, så den ikke kan ses fra
stuehuset og sæt Dem nu på grøftekanten,
og lad sindet få ro i fem minutter.
Indtil 1760 var hele egnen her hede og
lyng. Kig en gang imod syd og kig imod
nord, De kan naturligvis ikke se Ej deren
mod syd, og De kan heller ikke se Viborg
imod nord. Men i virkeligheden sidder De nu
lige midt på den jyske højderyg, ja, lad os
hellere kalde den midterryggen, for det er jo
i grunden smeltevandsflader fra den sidste
istids slutning. Hvad den næste istid vil brin
ge med sig, interesserer os ikke lige i øjeblik
ket, vi er historie-minded, ikke fremtidsfor
skere.
I 1760 var det ikke særligt spændende at
være dansker, Vornedskabet var indført
1733, landmilitsen ligeledes, Pietismen med
dens gabestokke i 1730. Af den frie, af sine
naboer agtede dansker med europæisk udsyn
fra Hedebytiden var der ikke mere tilbage.
Udsyn havde kun kongens ministre, og de
tænkte for det meste på det lands sprog,
hvorfra de var kommet, indfødsretten kom
jo først med grundloven i 1849. Christian
VII's begyndende sindssygdom var heller ik
ke spændende, dronningens eskapader endnu
mindre, - lad os lade alt det ligge, det er for
uhyggeligt på en udflugtsdag. Hvorom alting
er, ministrenes projekt om at opdyrke den jy
ske hede kunne i 1760 tage sin begyndelse,
men den hjemmehørende, den stedlige be
folkning manglede jo, den var stavnsbunden,
den havde opgaver nok, der var ingen over
skudsbefolkning. Skulle projektet lykkes,
måtte man have fremmedarbejdere, folk ude
fra.
Agenter blev sendt af sted, til RheinlandPfalz og Hessen. Agenterne havde et godt

mundtøj, der fungerede ekstra godt, når det
blev smurt med punch og romtoddy i kroer
ne, hvor de mødtes med de udvandringslyst 
ne, fremtidige kolonister: »Kom endelig op
på den jyske hede, deroppe vokser kløveren
så højt«, og punchen og toddyen fik agen
tens arme til at løfte sig i skulderhøjde,
hvorved kløveren fik en anselig højde, selv
om agenten sad ned. Da de arme mennesker
nåede herop, opdagede de, at det var lyng,
der voksede i skulderhøjde i siddende stil
ling, og det betog dem helt lysten til at be
gynde et opdyrkningsarbejde. Familien Hinrichsens ejendom, koloniststed nr. 14 i Fre
deriks å-kolonien er et typisk eksempel på,
hvordan det gik kolonisterne og den jord, de
havde påtaget sig at opdyrke. 1 1960, da Fre
derikså fejrede 200 års jubilæum, udgav læ
reren i byen et jubilæumsskrift, hvori alle
koloniststederne er optegnet. De første 50 år
viser én eneste stor forvirring, nogle af ko
lonisterne har været på ejendommene i tre
måneder, nogle i én måned, nogle i 8 dage,
nogle i én dag. Det var et kommen og gåen
ustandseligt, fattige kom de, og endnu fatti
gere rejste de hjem, jorden lå stadig udyrket
hen.
Men ind i det 19. århundrede begyndte
projektet at tage form, der var en begynden
de overskudsbefolkning fra de omkringlig
gende landsbyer, og unge bondesønner vove
de sig i gang med de forladte kolonisteder.
Således begyndte tip-tip-oldefaderen til den
nuværende ejer af koloniststed nr. 14 altså
i 1816. Ejendommen fik af sine ejere den be
mærkning, at man kunne få sit udkomme på
den, og det kan man stadigvæk. Men en vis
velstand i begyndelsen af dette århundrede
gik sig en tur, da man igen var udsat for pra
lerier. Det udmærkede, røde nordslesvigske
kvæg, der nåede helt ned til Danevirkeegnen
fandtes også på koloniststed nr. 14. Men folk
i Ejdersted snakkede gårdens folk for, at de
skulle krydse med Korthorn, hvorved Ejderstederne fik solgt deres korthornstyre, men
de stude, der efter Ejderstedernes mening
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skulle fremgå af krydsningen, var små og
utrivelige, hundyrene gav ingen mælk, fol
kene på gården kom på fallittens rand, de
dårlige konjunkturer og pengeforhold i ty
verne kom til ovenikøbet, en stor kalvedøde
lighed satte ind på grund af Bidende Ranukel
i engene, og i de dårlige år i treviderne blev
ejendommen forpagtet ud.
I 1956 kom familien tilbage til ejendom
men, det røde danske kvæg holdt igen sit
indtog på gården. Jordprøverne, vi tog det
allerførste år, var overordentlige interessan
te. Fosfortallene lå under to, kobbertallene
på 0,0, typisk for hede. Men lad os lade alt
dette ligge og gå til sidste opgave.

Fjerde opgave:
De er nu udhvilet og går hen ad vejen mod
vest om hjørnet mod nord, og tyve meter fra
hjørnet står der tre æbletræer i hegnet. Den
nuværende ejers oldefar stod i 1864 i Danevirkenatten og så danske soldater gå henover
sin mark på vej mod nord. Han var klar
over, at de nok ikke så hurtigt kom igen,
så han plantede et minde i hegnet, hvor sol
daterne var gået igennem, nemlig tre æble
træer. Tag et billede af disse træer, de er et
tegn på et trofast dansk sindelag i en egn,
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hvor det danske siden Abels dage har været
vigende.
Alt skal jo have et navn, som kvægavler
foreningens formand sagde, han kaldte for
eningens årsfest for insemineringsbal. Kolo
nistlandsbyerne fik også navne, begyndende
med Christian eller Frederik efter den danske
kongerække. Det nyindvundne land ude mod
vest, der er indvundet fra havet, har altid
måttet nøjes med prinse- og prinsessesnavne,
hertug- og ministernavne, hvorimod den fat
tige hede fik kongenavne. Kører De helt ned
til Ejderen, finder De på strækningen mellem
Rensborg og Frederikstad kolonistbyerne
Frederiksholm og Christiansholm, lidt syd
for Krop ligger Frederiks Nyby, Frederiks
ligger ikke ret langt fra Viborg. Christians
holm må stamme fra 1766, idet formanden
for Gottorp amts danske landboforening,
Clanus Buck, har papirer med Christian
VII's segl på, af hvilke det fremgår, at for
mandens forgængere fik ret til at drive møl
leri og lave mel på ejendommen. Hos Claus
Buck fandt vi også endnu i 1956 kobbertal
på 0,0. Det har været interessant for os land
brugskonsulenter at kunne være med til at
fuldende et projekt, der startede for 200 år
siden, og som havde en meget dårlig start.
Men nu har De haft en lang tur, kære læ
ser, og fortjener Deres eftermiddagskaffe in
den hjemturen. God tur!

Sagt og skrevet
Om de danske årsmøder i Sydslesvig 1973
Det har været diskuteret, om de danske års
møder i Sydslesvig har overlevet sig selv. Men
med mangfoldigheden af taler og synspunkter
på det første årsmøde efter Danmarks ja til
Fællesmarkedet må denne diskussion forstumme.

Inden for citatrammen er det forsøgt — fra
taler og kommentarer - at samle uddrag, der i
sammentrængt form kaster lys over en række
aktuelle grænselandsproblemer.

Skoleleder Gerhard Ernst:
Det nationale spørgsmål var efter krigens
slutning hele folkets sag. Danmark var faktisk
delt i to lejre. Man var enten for eller imod
Sydslesvig. Kun ganske få forholdt sig ligegyl
dige over for det sydslesvigske spørgsmål. Folk
var simpelthen engageret.
Følelser og stemninger blev holdt i kog. Det
var de store konfrontationers og fællesoplevel
sers tid. Mange bevægelser, radikale retninger
og nationale aktivistkredse fremstod overalt i
Danmark. Tyskernes aggressive blokeringsfor
søg for at få standset vore fremstød i grænse
landet og flygtningetrykket på de hjemmehørendes bestående samfundsforhold udløste hos
det danske mindretal en offensivkraft, som var
imponerende.
I dag - godt et kvart århundrede efter - er de
ydre og delvis også de indre vilkår for mindre
tallets eksistens og virke blevet radikalt ændret.
Spørgsmålet om grænserevision, som dengang
var det fremherskende element, er blevet likvi
deret.

I dag findes der folk, som stiller sig skeptisk
over for mindretalsarbejdet. De betvivler nytten
af det nationale virke. De forkynder bombastisk,
at det hele er en anakronisme. Genforenings
tanken er passé, siger de. Og det skal indrøm
mes, at den, der ikke kender grænsebefolknin
gens historiske skæbne, nationale vilkår og fol
kelige livsstil, har svært ved at finde på pas
sende modargumenter.
Danskhedens offensive kræfter er nu ebbet
ud. Dens ekspansionspolitik har ikke ført til det

ønskede resultat. Europa er rykket et stort skridt
nærmere, mens Danmark gennem sin tilslutning
til EF har fjernet sig et stykke fra Sydslesvig.
Dette bør ikke misforstås derhen, at Danmark
har afskrevet os. Dette er ikke tilfældet. Men
den varme linie mellem det danske folk og vor
folkedel eksisterer så godt som ikke mere. Hjer
ternes, sindenes og fællesoplevelsernes glødende
bånd, som bandt vor skæbne til det danske
folks, er revet over af en udvikling, som ingen
af os har kunnet forudse eller forhindre.
Vi har et perspektivløst forhold til fremtidens
nationale opgaver, og vort nutidige arbejde fo
regår ikke efter en afklaret sindelagskurs. Vi
har ikke formået at give vort virke nye, prag
matiske træk. Det er særligt vort kulturvirke,
som er for unuanceret. Her savner jeg en nyformuleret fremtidslinie, som vi alle - både
nord og syd for grænsen - kan samles om.
De mange optimistberetninger, som år efter
år aflægges på foreningsfronten, og den megen
tale om stabilisering i vort arbejde er med til at
tilsløre vore interne problemer. Lad os klart og
nøgternt erkende, at danskhedens positioner er
vigende, og at vort virke har defensiv karakter.

Desuden har vi i hverdags- og foreningslivets
praksis demonstreret en sådan inkonsekvens
med hensyn til målsætning, sprog og forenings
samarbejde, at det vel ikke kan undre nogen, at
situationen i grænselandet er blevet så ustabil,
som den er.
Selv om den nationale kampfase mellem
grænselandets nationaliteter er afsluttet og vor
tyskfjendtlighed erstattet af samarbejdsvilje og
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udsoningsbestræbelser, fortsætter kampen under
andre og mere menneskelige former på vore in
dre fronter. Den foregår mand og mand imel
lem, i familier, i søskendeflokke, mellem elever
og lærere, mellem unge og ældre, mellem ægte
fæller, ja, overalt, hvor sindelagsgrænsen træk
kes hårdt op i vore menneskelige samlivsmøn
stre.

På den ydre front foregår en hensynsløs euro
pæisering af alle interessesystemer, takket være
blandt andet vore massemediers enestående mo
nopolstilling i meningsdannelsens hellige haller,
en udvikling, som i vor nutidssituation er med
til at reducere det folkelige særpræg, der findes
i mindretalsgruppen. Heri ligger der altså en
stor fare og en alvorlig udfordring til os alle.
Gennem dannelsen af en ny organisatorisk
samarbejdsform under betegnelsen »Samrådet«
har SSF mistet sin centrale position i mindre
talslivet.
Ansvaret for mindre tals virket er i den grad
blevet decentraliseret og forflygtiget, at hver
dagens krav og virkelighedens udfordringer til
os ikke kan imødegås med fornøden effektivitet
og konsekvens. Det er derfor bydende nødven
digt, at vi samordner vore organisationer på en
hensigtsmæssig måde med SSF som det natur
lige centralled under et myndighedsorgan, som
er repræsentativt for hele folkegruppen, og som
kan fungere som kompetent talerør i vigtige,
almene mindretalsanliggender både i den danske
og tyske offentlighed.
Hvis man bekender sig til danskheden, kom
mer man ikke uden om SSF. Her hører enhver
sydslesviger med en dansksindet status hjemme.

Her skal dog ikke bortforklares, at SSF har

indre svagheder. Det er især værdien af det kul
turformidlende indhold, som er svingende og
ikke altid svarer til vore forventninger. Nogle
mener, at dens sprog- og kulturklima er for
ustadigt og også en smule for uvedkommende
til, at man kan føle sig helt hjemme i arbejdet.
SSV har i sammenligning med SSF konkrete
arbejdsopgaver. Den har som parti en klar
konfrontationskurs i grænselandets politiske liv
med godt afstukne linier.
Vort permanente ungdomsproblem er stadig
uløst. Sydslesvigsk ungdom har endnu ikke
fundet sin centrale plads i vort samlede orga
nisationsliv.
I øvrigt er problemet omkring ungdommens
reformhensigter stadig uafklaret, idet en op
trapning af de unges protestaktioner mod min
dretalsledelsen er udeblevet. Dette skyldes vel
det forhold, at alt for få af vore unge er interes
seret i et åndeligt opgør med de ledende folk.
Måske er de unge også for dårligt rustet i ar
gumentationen til at kunne gennemføre opgøret
konsekvent. Man må vel betragte ungdommens
sporadiske forsøg på at artikulere et alternativ
til det konventionelle og apparatisk fungerende
mindretalsvirke som mislykket. I øjeblikket her
sker der stilhed i de unges rækker.
Selv om vi stadig går en uvis tid i møde, ved
vi dog med sikkerhed, at fremtiden vil pålægge
os restriktive krav. Det betyder større personlige
ofre og flere økonomiske byrder for hver enkelt
sydslesviger, som er engageret i arbejdet. Men
hvis dette kan bevare vor selvstændige status
som dansk folkegruppe og medvirke til igang
sættelse af en ny, kreativ skabelsesproces til
gavn for vort mindretalsarbejde, vil disse ofre
og byrder ikke være for store.

Amtsborgmester Erik Jessen:
I mit arbejde som borgmester i Åbenrå og
senere som amtsborgmester i Sønderjyllands
amtskommune, som det hedder, har jeg ofte følt
savnet af og nødvendigheden for at vide noget
mere om udviklingen, også syd for grænsen.
Andre har følt det samme, og det er årsagen til,
at vi regner med på det gamle danske forsam
lingshus »Folkehjem« i Åbenrå næste år at eta
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blere, hvad vi kalder et grænseregionsforsk
ningsinstitut. Her skal ansættes unge videnskabsmænd, der på nærmeste hold får mulig
hed for at følge udviklingen i og omkring græn
sen. Men instituttet skal også kigge på tilsva
rende grænseproblematik andre steder i Europa,
og derved løftes det jo op til at blive et viden
skabeligt betonet institut. Men hovedformålet er

dog at interessere sig for udviklingen omkring
den dansk-tyske grænse. Jeg vil gerne under
strege, her hvor jeg befinder mig syd for græn
sen, at arbejdet i dette institut ikke er vendt
imod nogen. Tværtimod skulle det være et in
stitut, ud fra hvilket også politisk interesserede

mennesker syd for grænsen skulle hente viden
om udviklingen i grænseområdet. Der er såle
des ikke tale om et nyt nationalt organ. Der er
tale om et praktisk arbejdsredskab til gavn for
praktisk arbejde i grænseområdet og dermed for
alle, der har deres virke her.

Rektor Knud Fanø:
Brugen af det danske sprog i hjemmene og i
hverdagen er for mindretallet stadig den kultu
relle hovedopgave. Som modvægt mod det tyske
sprogpres er det nødvendigt at få bedre modta
gerforhold for dansk fjernsyn. For tiden er det
mest vitale spørgsmål af alle dog at holde den
danske pressevirksomhed i Sydslesvig i live.
Ingen alvorligere blottelse kunne ramme dansk
heden syd for grænsen end standsningen af det
te arbejde. Også Heimatzeitung er af uvurderlig

betydning som politisk og meningsdannende
faktor, ikke mindst med henblik på valgene,
men tillige i forhold til det tyske flertal i landet.
Kommunikationen over grænsen er af største
betydning; det er den indbyrdes kommunikation
i Sydslesvig også. For bedre at kunne styrke og
støtte hinanden bør sydslesvigerne ikke blot
uddybe kontakten til Danmark, men også lære
hinanden bedre at kende.

Direktør V. Vilner:
Direktør V. Vilner, medlem af Grænseforenin
gens forretningsudvalg, skriver under titlen
»Grænseforeningen efter EF« i Berlingske Ti
dende 1. juni: Hvad vil Grænseforeningen? og
svarer:
Grænseforeningens første opgave: at holde
den danske befolkning velorienteret om livet og
udviklingen på begge sider af grænsen. Det for
udsætter en stærk udbygning af Grænseforenin
gens 248 lokalforeninger over hele landet.
Når hertil kommer, at de danske sydslesvi
geres første og største ønske er den personlige
kontakt over grænsen, fra familie til familie,
fra forening til forening, fra skole til skole, har
den næste opgave også givet sig selv. Decentra
lisering må være tanken i Grænseforeningens

opbygning. Den vigtigste indsats skal gøres ude
i Grænseforeningens lokale foreninger, og de
store fællesopgaver bliver trods alt kun en lille
del af Grænseforeningens samlede kompleks af
opgaver.

Spørgsmålet er i dag, om Grænseforeningens
centrale virke nu ikke i højere grad skal diri
geres fra øst mod vest.
Her kan man rejse det spørgsmål, om Sprog
foreningen, Sønderjysk Skoleforening og Det
unge Grænseværn og måske også andre ikke
burde finde deres plads inden for Grænsefor
eningens rammer. Den ændrede situation på
lægger nu disse foreninger store praktiske op
gaver i grænsearbejdet. En samling af kræfterne
synes i høj grad at anbefale sig.

Kontorchef O. M. Olesen:
Der er mange danske arbejdsområder i dagens
Sydslesvig, der kan berette om dygtig virksom
hed og god tilslutning, men alligevel vil jeg
mene, at en effektiv aktivitet kunne være større
og mere konsekvent. Må jeg som eksempel næv
ne den danske presse i Sydslesvig, altså Flens
borg Avis og Südschleswigsche Heimatzeitung.

Denne presse er i vanskeligheder. Vanskelighe
derne er så store, at det kan koste den ene
avis livet, mens den anden kim overlever ved
kunstigt åndedræt. Det er ikke nogen hemme
lighed, at den danske presse i Sydslesvig får
støtte fra Danmark. Det er kun ret og rimeligt.
Men når man må konstatere, at antallet af abon185

nenter på Flensborg Avis er større i Danmark
end i Sydslesvig, så er der noget galt. Mon ikke
det er en førstehjælpsopgave, der alvorligt træn
ger sig på, at komme Flensborg Avis til und
sætning. Og det gør man bedst ved at sørge for
mange nye abonnenter i Sydslesvig. Kommer de
ikke i løbet af kortere tid, så ligger strikken om
den danske presses hals i Sydslesvig, og den vil
blive strammet til. Det er alvorlig tale, men jeg
tror, det er rigtigt at sige det ganske klart her
og nu.
Det nytter ikke at slå sig til tåls med, at den
sydslesvigske danskhed har den styrke, jeg talte
om. Vi må også indrømme de svagheder, der er.
Og så må vi rette op på dem.
Jeg siger vi. Det er nok forkert, for det er jo
sandt at sige kun sydslesvigerne selv, der kan
rette op på svaghederne.
I det hele taget er det vist i dag sådan, eller
bør være sådan, at man i Sydslesvig kan stå så
meget på egne ben, at vi hjemme i Danmark
ikke blot kan glæde os over det, men også ind
stille os på det. Hermed mener jeg, at Grænse
foreningen og andre organisationer, der har til
formål at støtte danskheden i grænselandet, gør
det mere indirekte, end det på en række områ
der har været tilfældet hidtil. Sydslesvigerne
skal og kan selv!

Den nye sammenknytning mellem Nord- og
Sydslesvig ytrer sig på det officielle plan ved,
at myndigheder går i samarbejde. Men hertil
kommer - og det er måske det allervigtigste at forholdet mellem befolkningerne i de to ad
skilte landsdele er ved at udvikle sig til sam
menhold og gensidig forståelse langt mere end
tidligere.
Det er en god udvikling. Ikke mindst når vi
tænker på, at vort grænsearbejde skal have vid
syn, have perspektiv. Det samlede Sønderjylland
fra Kongeåen til Ej deren er med sin nationalt
blandede befolkning og sin beliggenhed stadig
både front og bro mellem på den ene side Dan
mark og Norden og på den anden side Tyskland
og det europæiske kontinent. Den situation må
man lære af. Og den kan føre grænselandsper
spektivet videre ud i Europa, ja, ud til alle
verdensdele.
Sønderjylland og dermed ikke mindst Syd
slesvig er ikke et fortidsfænomen som nationalt
blandingsområde. Der er ikke tale om forhold
og problemer, der ikke gælder mere. Både i na
tional og international forstand er Sønderjylland
noget meget aktuelt - og udtryk for noget me
get menneskeligt og medmenneskeligt.

Redaktør Eskild Bram:
Redaktør Eskild Bram skriver i Jydske Tidende
3. juni:
Op til årsmøderne har Grænseforeningens
næstformand, landsretssagfører Knud Frederik
sen, ført en vældig offensiv frem. Han pisker os
ikke med skorpioner, men med to andre ting.
Den ene er selvfølgelig Glistrup. Frederiksen har
spurgt Glistrup, om han, dersom hans parti får
indflydelse på en kommende dansk regerings
dannelse, vil opretholde statens støtte til dansk
kulturarbejde i Sydslesvig. Dertil har Glistrup
svaret: Nej, ikke med en øre! Det må være en
privat sag, om folk ønsker bl. a. skoler og kirke
i Sydslesvig opretholdt, og vil de det, må de
selv betale den bagatel af ca. 70 mill. kr. om
året at holde disse kulturtilbud gående.
Det andet, 1rs. Frederiksen ringer med klok
kerne over, er Grænseforeningens medlemstal.
Det har engang været oppe på 200.000, men er
nu i hvert fald under 100.000 og kommer sand-
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synligvis til at ligge på højst 80.000. Det sidste
ryk nedad skal være forårsaget af EF-afstemningen, der har medført en medlemssplittelse. Både
ja-sigere og nej-sigere har meldt sig ud. Begge
parter er utilfredse med, at Grænseforeningen
forholdt sig neutralt til denne sag. Og nu siger
både ja-folk og nej-folk, at hvad skal vi egentlig
med nationalt arbejde overhovedet. Nu, hvor vi
alle skal være europæere, kan det jo være rev
nende ligegyldigt. I øvrigt kunne man have
ventet, at de mange, der motiverede deres nej
til EF med en national holdning af særlig kvali
tet, nu meldte sig under fanerne i de nationale
foreninger i dag. Men det gør disse ny-nationale
ikke.
Over for denne pessimistiske holdning hos
nogle af Grænseforeningens ledere bør det må
ske bemærkes, at vi lever i en tid, der ser mere
på kvaliteten end på kvantiteten, og at det vel
må være bedre at have 80.000 medlemmer, som

interesserer sig for arbejdet, end de mange rene
og skære støttemedlemmer. Men det er interes
sant at notere, at Grænseforeningens eksistens
kamp, som man næsten kan kalde den, har ført
til et snævrere samarbejde mellem alle de natio
nale foreninger.

Formanden for Sprogforeningen, forstander
J. Th. Arnfred, har indbudt til et møde i Lø
gumkloster i juni, hvor repræsentanter for såvel
Grænseforeningen, Sønderjysk Skoleforening,
Sprogforeningen og Landeværnet vil drøfte mu
ligheder for samarbejde og fællesskab.

Folketingsmedlem Knud Nielsen:
Jeg vil finde det rimeligt, at en væsentlig
større del af finansieringen af det uddannelses
mæssige, sociale og kulturelle arbejde, der ud
føres af mindretallet, dækkes af de tyske myn
digheder. Det er efter min mening Danmarks
forpligtelse på den ene eller den anden måde at

sikre dansksindede et rimeligt tilbud om andel
i det, vi kalder dansk kultur. Det kan derimod
ikke være vor opgave at styrke - i betydningen
udbygge - danskheden syd for grænsen, lige så
lidt som det kan være forbundsrepublikkens op
gave at styrke tyskheden nord for grænsen.

Skoleinspektør Chr. Lorenzen:
Jeg kan ikke tro, at det er rigtigt, at man i
visse betydende kredse i Danmark helst ser en
aftrapning af den økonomiske hjælp til Syd
slesvig. Vel, vi kan ikke bestemme over, hvor
mange midler der skal flyde herned, og det er
også muligt, at vi kan spare hist og her, men
faktum er, at en kraftig nedskæring af støtten,
det være sig til skoler, børnehaver o. a., i vir-

keligheden vil blive et tveægget sværd for Dan
mark på længere sigt. Det er muligt, at man
dermed kvæler den danske kulturelle aktivitet,
men vi må være klar over, at den balance, vi i
øjeblikket har mellem danske og tyske - forøv
rigt for første gang i århundreder - atter vil
forrykkes til fordel for det tyske! Vores skæbne
kan blive Danmarks skæbne.

Landdagsmand, redaktør Karl Otto Meyer:
Man har spurgt, om anerkendelsen fra tysk
side skyldes, at vi har opgivet væsentlige dele
af vort eget? Skyldes vore stigende tal, at vi har
opgivet vore egne formålsparagraffer, og at det
er tysksindede folk, der sender deres børn i
dansk børnehave eller i dansk skole ud fra for
eksempel en europæisk indstilling, men ikke en
positiv indstilling til det danske?
1. Dansk Skoleforening fik tilbud om et byg
getilskud til en af deres børnehaver under for
udsætning af, at denne børnehave så skulle være
åben for alle børn i området. Skoleforeningen
svarede øjeblikkeligt: Børnehaven er primært til
for den danske og den nationalfrisiske befolk
ningsdel, og vi bestemmer selv, hvem der bliver
optaget.

2. Da der blev stillet visse krav over for SdU
vedrørende optagelse i kredssportsforbundet og

i landssportsforbundet, og disse krav gik ud på
en eventuel ændring af SdU's vedtægter og
også, at SdU skulle stå åbent for alle, blev det
klart og tydeligt sagt fra SdU: Vore vedtægter
bestemmer vi selv. Der bliver ikke ændret ved
dem.
Der blev ikke givet en tøddel efter, blot for
at opnå anerkendelse, optagelse eller flere of
fentlige tilskud. Denne klare holdning blev god
kendt fra alle sider. Den blev ligeledes af SSV's
politiske repræsentation fastholdt i landdagen
og accepteret af alle landdagens partier og af
landsregeringen.

Den anerkendelse, vort arbejde nyder, er så
ledes ikke fremkommet på bekostning af, at vi
har givet afkald på noget af os selv eller af det,
der er vort eget.
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På vælgerforeningens landsmøde 1973 blev
debatten ført og beretningerne aflagt på dansk.
På tysk blev kun sagt de ting, der skulle ud i
tysk radio og tysk fjernsyn, og som tyske pres-

sefolk gerne skulle forstå. Alt andet blev gen
nemført på dansk. Det er en selvfølge, vil jeg
gerne indrømme, men det var ikke en selvfølge
for blot nogle år siden.

Skoleleder Heinrich Schultz:
For at sige det rent ud, så er det mit bestemte
indtryk, at vore folkevalgte repræsentanter er
for svage i forhold til administratorerne.
Det findes der sikkert mange indlysende
grunde til, men det må bare ikke være vor
manglende gode vilje eller vore evner, det er
galt med. Ellers kommer vi nemlig meget hur
tigt til at nærme os det stade, hvor vi i vort ar
bejde kommer til at mangle det folkelige ele
ment.
Og uden dette folkelige element er vor sag
ikke mere troværdig.
Derfor vil jeg gerne herfra opfordre jer alle
sammen til at medvirke til, at vort samråd -

Det sydslesvigske Samråd - bliver det sted,
hvor vi ikke bare kan drøfte vore fælles økono
miske problemer - for det har samrådet vist, at
det kan, - men at vi endelig også får drøftet
vore fælles almene folkelige og kulturelle pro
blemer.
Og hvis I nærer den mindste tvivl om, at
jeres repræsentanter i Samrådet ikke evner den
ne opgave, så smid dem ud!
Jeg vil nægte at tro på, at der kun kan findes
de samme 20 - og det jo ikke engang - perso
ner, der styrer Sydslesvig - det kan simpelthen
ikke være rigtigt!

Rejseinspektør Fr. Rudbeck:
Vi må givetvis indstille os på, at statsgræn
sernes betydning afsvækkes yderligere til fordel
for den folkegrænse, som aldrig markerer sig
helt tydeligt, men som når så langt, som men
nesker i grænselandet vedkender sig en dansk
livsopfattelse og dermed tilslutter sig et dansk
og nordisk kulturmønster. Denne grænse styr
kes eller svækkes alt afhængende af, i hvilket
omfang det danske folk vil vedkende sig et
medansvar både over for det at være dansk og
samtidig som danske yde en indsats i det fæl
lesskab, vi har tilsluttet os. Og til det danske
folk hører helt ubetinget også de danske syd
slesvigere.

Denne erkendelse er imidlertid lang fra gået
op for os, ligeså lidt som vi har opdaget, at EF

ikke kun omfatter økonomi, men også vil føre
til et politisk og kulturelt samarbejde. Alene
denne konstatering vil så ubetinget kræve ikke
kun større dansk dygtighed, men også et videre
udsyn og vilje til at yde et medarbejde i det
fællesskab, vi har tilsluttet os.
Derfor kan det heller ikke nytte at vise lige
gyldighed over for grænselandet eller at ville
spare på områder, der er livsvigtige for det dan
ske arbejde hernede.

Kun dersom Danmark selv fortsat vil leve op
til dagens krav, bliver der noget at give videre
til det grænseland, der givetvis i endnu højere
grad, end historien allerede har vist os, vil blive
stedet, hvor vi skal bestå den prøve, om vi kan
overleve som folk.

Skoleleder Ernst Meyer:
Et folk lever med sit sprog, så længe det selv
har den aktive vilje dertil! Er denne aktive vilje
ikke længere til stede, mister det sit modersmål
og dermed noget af sig selv.
Denne erkendelse har vi også måttet gøre.
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Vi har mistet stort på dette område, ja, vi mister
for så vidt den dag i dag. Jeg ved, at vi oppe i
vore grænseegne, hvor dansk omgangssprog
endnu er levende, til stadighed kommer ud for,
at selv om begge forældrene er dansktalende, så

får deres børn dog tysk som modersmål! - og
dette også blandt vore egne folk!
Vi kan derfor ikke prioritere plejen og brugen

af vort danske mål som hverdags- og omgangs
sprog højt nok.

Fhv. højskoleforstander Niels Bøgh Andersen:
I dag må Danmark spare, og som del af det
danske folk må vi indrette vore vilkår derefter.
Lad os benytte de år, der kommer, til en sund,
fornuftig og rimelig konsolidering.
Men vi kan gøre meget mere. Vi burde i dag
med de økonomiske højkonjunkturer, vor hjem
stavn befinder sig i, selv yde betydeligt mere,
end vi på nuværende tidspunkt gør. Her tænker
jeg ikke først og fremmest på det enkelte men
neskes personlige bidrag - også det er dog i
højeste grad væsentligt - men det gælder om,
at vi ihærdigt og energisk vedvarende kræver
de midler fra den tyske offentlighed, som vi har
krav på som skatteborgere i dette land.
Jeg ved, det kan virke ubehageligt, når jeg
peger på, at vore organisationer stadigvæk har
samme medlemsbidrag for fattige og rige. Mon
ikke det var muligt, at man tilbød medlemmer
at betale en frivillig kulturskat? Vi ved jo, at
der i dag allerede findes kredse, der har optaget
denne tanke, men i en form og med et formål
ikke alle kan være med i, men her er dog i det
mindste vist en ny vej.
Vi vil handle som danske i konsekvens og
ansvar over for vore egne etiske forskrifter. Det
gør vi desværre ikke fuldt og helt. Vi har svig
tet på mange områder. Vort politiske arbejde,

der i sidste instans sikrer vore frihedsrettighe
der og lige ret til fordelingen af de midler, vi
som skatteborgere kan kræve til vedligeholdelse
og udvidelse af vort folkelige og kulturelle og
humanitære arbejde, erblevet båret af alt for få
og nærmest kun af vælgerforeningen. Man har
ikke forstået, at vælgerforeningen, der repræ
senterer os udefter, burde støttes ved et aktivt
og målbevidst virke inden for alle de organisa
tioner og institutioner, der nyder frugten af det
arbejde, de få politisk valgte lægger i de enkelte
organisationers skød.
Vi kan til dels forstå de bevilgende myndig
heders reservation over for vor presse, da denne
i løbet af de sidste 10 år er blevet mindre og
mindre accepteret af den sydslesvigske danske
befolkning. Lad det så være rigtigt, at avisen
kunne være bedre, så bliver den jo ikke bedre
af, at visse steder op til 50 pct. af de funktio
nærer, der har deres levebrød i vort danske
samfund, ikke holder dette samfunds danske
presse.
Lad det nu være, men værre er det, at den
konsekvens og det ansvar, vi burde have som
danske, her heller ikke gør sig gældende blandt
alle vore medlemmer.

Karl Andresen:
Det er en folkelig forpligtelse at tale et så
dansk sprog som muligt i alt, hvad vi gør. Vi
dokumenterer dermed, at grænsen mellem det
danske og det tyske folk går mellem husene.
Der, hvor det sidste hus ligger, i hvilket der
tænkes og tales dansk - i det sidste hus, hvor
Dannebrog har sin plads i stuen til hverdag og
fest - dér går grænsen.

Den, som søger ind i vort folkelige fælles
skab, hvilket er lige så redeligt og muligt i dag

som i går, må vide, at det er ensbetydende med,
at man bestræber sig på at lære og bruge det
danske sprog, og at man udviser sin solidaritet
over for vor kirke og vor skole, at man fremmer
og styrker vore danske foreninger og organisa
tioner.
Men en mening om den nok så udbredte op
fattelse imellem Vesterhavet og Øresund, at der
efter fællesmarkedstilslutningen ikke er brug
for det folkelige og kulturelle arbejde i grænse
landet, vil jeg gerne fremsætte: - Statsgrænsen
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ligger fast. Men et eller andet sted syd eller
nord for denne går folkegrænsen mellem hu-

sene. Det er altid det yderste hus, der er en del
af vort land.

Viceskoleinspektør Chr. Stenz:
Man hører undertiden den påstand fremsat,
selv af folk, der regnes for at have både klog
skab og indsigt, at de nationale mindretal vil
forsvinde og bør forsvinde. Der er udarbejdet
statistiske udregninger over, hvor længe det
danske mindretal i Sydslesvig kan bestå. Vi kan
ikke undvære statistisk, den er en meget nyttig
ting, den skal bare altid tages med et vist for
behold. Vor store humorist Storm Petersen sag
de engang: Statistik har det som en gammel
gaslygte. Den giver ikke megen oplysning, men
den er rar at støtte sig til.

tilslutningen til EF vil medføre, at nationali
tetskampen er forbi. Personligt tror jeg det ikke.
Den vil skifte karakter, men det har den jo gjort
masser af gange. Man kan ikke undgå at mærke,
at den reservation og den mistroiske holdning,
vi tidligere har indtaget over for vore tyske
medborgere, er stærkt på retur. Vi ser i dem
ikke kun nationale modstandere, men betragter
dem snarere som konkurrenter i en kulturel
kappestrid, hvor vi som gode sportsmænd kan
anerkende anderledes tænkende som loyale med
spillere.

Vi har egentlig ingen erfaring for, hvordan
en fredelig sameksistens og et venligt nabofor
hold vil vise sig.

Vel kan I danske sydslesvigere ikke opret
holde stemmetallene ved de politiske valg. Vi
kan heller ikke holde sproggrænsen mellem
dansk og tysk, som netop i mange år har gået
her på stedet. Den er forskudt mod nord og
falder i dag sammen med statsgrænsen. Men
det angår alene det danske folkemål - selv om
det i sig selv er beklageligt nok. Antallet af
dem, der kan forstå og tale dansk, og på dem,
der har kontakt med dansk sprog og kultur, er
stigende over hele Sydslesvig. Når jeres land
råd i Kreis Nordfriesland og bypræsidenten i
Flensborg har lært sig dansk, må vi kun se det
som et yderst positivt træk i udviklingen - et,
der varsler godt for fremtiden.

Det milde klimas fase er ikke afsluttet, men
vi må erkende, at vi fra 2. oktober 1972 er gået
ind i en ny fase. Mange havde ventet, at man i
Nordslesvig af nationale grunde ville have rea
geret imod fællesskabet, men det viste sig ved
folkeafstemningen, at Nordslesvig næst efter
Ringkøbing amt lå med det højeste antal ja
stemmer i hele Danmark. At vore hjemmetyske
medborgere sikkert i stort tal har stemt ja, be
tyder grumme lidt i den forbindelse.
Vi kan så stille os selv det spørgsmål, om

Højskoleforstander Hans Haarder:
Hvorfor bruger man ikke i skoler, seminarier
etc. grænselandets historie og nutid som et
valgfrit fag med perspektiver ud til nationali
tetsproblemer ude i verden, hvor netop dette
spørgsmål brænder på? I England, Skotland,
Wales, Nordirland, tyske mindretal i Polen,
Sydtyrol, Baskerne, de nye afrikanske stater,

hvor man alle vegne er ved at være klar over
modersmålets og den nationale friheds enorme
betydning, om et folk skal bevare sin sjæl.
Spørgsmålet er brændende aktuelt, og alle vegne
kan forholdene i vort grænseland, hvor vi er
gået fra had og krig til fredelig sameksistens,
pege på den eneste lykkelige løsning.

Willy-August Linnemann:
Willy-August Linnemann skriver i Berlingske
Tidende 3. juni:
En fornyet og stærk tro på egne fremtids
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muligheder har grebet den danske folkegruppe
i Sydslesvig. Denne fornemmelse fik jeg alle
rede for flere år siden. Den samme fornemmelse

fik jeg sidste år, og jeg har fået den bekræftet
under dette års festlige årsmøder.
Efter min mening er det nonsens at hævde, at
nationalitetsprocessen i Europa blev afsluttet i
det 19. århundrede. Processen vil fortsætte i
overensstemmelse med naturens forkærlighed
for differentiering.
Det gærer i de regionale folk i Storbritannien,
Frankrig, Spanien, Italien, i det tyske rige, i de
øst-europæiske stater, og det gærer også i Nor
den. Når de bliver mange nok, vil med tiden
også færingerne, grønlænderne, samerne, ålæn
dingene og skåningerne gøre sig til nationer.
Også på den cimbriske halvø vil denne natur
givne proces finde sted, ellers skulle da livet gå
i stå på denne halvø.
Efter min mening er den voksende tiltro til
egne muligheder, som nu er ved at gøre sig
stærkere gældende blandt de dansksindede i
Sydslesvig, et af tegnene derpå.

Man erkender, at man endnu i en årrække

må have økonomisk og kulturel hjælp fra Dan
mark, men at disse tilskud må skrumpe ind, og
at man om en række år må klare sig selv, men
at man da også vil det og kan det. Den danske
folkegruppe vil da have gjort sig til et dansk
lignende samfund uden for Danmark.
Men man erkender også, at man ikke vil og
ikke kan nøjes med at være Danmarks forlæn
gede arm i Sydslesvig. Man kan heller ikke
længere acceptere, at alt, hvad der kommer fra
Danmark, er godt. Desuden vil man ikke læn
gere bare tage imod, men vil også selv til at yde
på det kulturelle og økonomiske område. Der er
allerede flere tegn på, at den danske folkegruppe
vil gøre sig selv til surdej for hele Sydslesvigs
befolkning.
Man erkender omsider, at det aldrig er mas
sen, men altid de enkeltes tro og mod, idérigdom
og udholdenhed, der fører en sag til sejr.
Så vidt jeg kan fornemme og se, vil Sydsles
vigs befolkning aldrig blive helt dansk eller helt
tysk. Den vil med tiden få sit eget ansigt blandt
Europas folkeslag.

Skoleleder Wilhelm Klüwer:
Det danske folk, vort folk, har med stort
flertal besluttet at være en del af det europæiske
fællesskab. Derved har grænsen allerede nu mi
stet en stor del af sin beskyttende og regule
rende funktion, og den vil miste endnu mere af
sin hidtidige betydning. Derfor er det i hele det
danske folks interesse at styrke den danske fol
kelige solidaritet så langt mod syd, som natur
ligt er. Kan og vil vi erkende det, og kan og vil
vi erkende, at den naturlige vækst i den danske
folkedel i Sydslesvig i hele det danske folks

interesse bør have gode betingelser, så er dis
kussionen om måden af underordnet betydning.
Det er vor fælles opgave at formulere det
europæiske, ja verdensomfattende perspektiv i
et folkeligt og nationalt arbejde befriet for alle
nationalistiske hensigter. Det er en fællesopgave
for de nationale foreninger, politikere, pressen,
digtere og fagforeningsfolk, arbejdere og akade
mikere i hele det danske folk.

Rådmand Jacob Meyer:
Sydslesvigerne skal støtte deres presse mere
end hidtil, men ikke med ord, nej, med hand
ling. Ud fra denne tankegang foreslog jeg ved
årsmødefesten i Bredsted sidste år, at vi skulle
oprette en støttekreds forat hjælpe vore to blade
»Flensborg Avis« og »Südschleswigsche Hei
matzeitung«.
Dette forslag er blevet realiseret i år. »Støtte
kredsen for A/S Flensborg Avis« har i de for

løbne fire måneder opnået de første resultater.
Det er lykkedes at vinde 156 nye abonnenter
indtil i dag. Dertil kommer 102 abonnenter, som
er kommet ad anden vej.
Vi overvurderer ikke vore muligheder, men
vi oplever, at den påstand, at man ikke vil holde
vore to danske blade, ikke er holdbar.
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Forretningsfører Rolf Lehfeldt:
Der er jo sket meget siden den tid, da vi stod
i kø efter nogle kålroer og på gaden bukkede os
efter et stykke kul. Vi har været inde i en lang
periode med stigende levestandard, og det mate
rielle fremskridt kan ikke diskuteres bort.
Denne udvikling har gjort os til dels mere
vægtige og til dels mere bekvemme. Motorcyk
ler og biler har fritaget os i stor stil fra at gå
selv. Båndoptager, radio og fjernsyn har fritaget
os for at musicere selv. Og de fleste af os har
fjernsynet eller sportspladsernes tilskuertribuner
også fritaget for selv at spille fodbold eller
håndbold. Eller de mange færdige ting, man
kan købe til husholdningen uden selv at skulle
præstere overmåde meget arbejde. Eller alt det,
man kan smide væk, som forøger velstands
affaldsdyngen og fritager os for at skulle rense
eller reparere.
Reklamens pauseløse trommeild gør sit til at
fremme denne bekvemmelighedens udvikling i

vor dagligdag. Mere eller mindre, men tenden
sen er i høj grad givet.
Den behagelige forbrugerindstilling har også
bredt sig på andre områder. Vi deltager mest
i politikken, såfremt den på underholdningsvis
lægges frem for os af andre i dertil organiserede
programmer. Vi kommenterer måske, men vi
føler os som oftest ikke mere foranlediget til
selv aktivt at gribe ind i historiens gang. Vi
beklager os i stedet for over, at vi styres af en
anonym »superstruktur«, som vi alligevel ikke
kan øve indflydelse på. Vi virker ikke mere rig
tigt med i partier, organisationer, fagforeninger
eller kulturelle foreninger. Vi er vante til at få
det hele serveret.
På den anden side stiller vi dog stadig større
krav til det »store kollektiv«, hvad der - hvis
de skal imødekommes - kræver større og større
forvaltning og bureaukrati. Vi forventer alt godt
udefra uden al for megen egen aktivitet.

Dieter Lenz:
Vi spørger os, hvorfor de unge ikke kommer
med i vort arbejde. Jeg har ofte været med til
diskussioner netop om dette problem, om for
holdet til vore unge.
Jeg vil påstå, at vi i disse diskussioner ikke
har taget hensyn til en ganske væsentlig erken
delse - de unges modvilje mod at blive organi
seret, mod at blive underlagt mere eller mindre
skjult tvang, der udgår fra en organisation.
»Ungdomsoprøret« fra de sidste år i tresserne
har ganske entydigt været en »frihedsbevægel
se«, som kom til udtryk i mange forskellige
former: Frihed over for et gennemtekniseret og
gennemrationaliseret industrisamfund, der giver
det humane, det menneskelige, kun et ganske
lille spillerum, frihed over for det ydelsesprin
cip, på hvilket vort samfund er opbygget, frihed
over for alt det, der kunne virke som tvang.

Vi får ikke de unge, når vi som noget af det
første vifter med et medlemskort, optagelses
blanket eller organisationsvedtægter. Lad de
unge selv få et naturligt forhold til vort arbejde.
Vi må da konstatere, at vi møder dem dér, hvor
vort tilbud virker tiltalende, hvor de unge selv
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møder med deres interesser. Vi har dem da i
vore idrætsforeninger, til vore danse- eller beataftener, ja, vi får dem endda til vore diskussio
ner og foredrag, der måtte have deres interesser.
Jeg er ikke bange for, at vi ikke kommer på
talefod med de unge, det er blot måden at til
tale dem på, der er afgørende, og så kan det i
første omgang være ligemeget, om de står i vort
medlemskartotek.
Jeg mener, vi kræver for meget af vore folk
i vor befolkningsdel, eller for at sige det med
andre ord: vi kræver af vore medlemmer, at de
skal være bedre mennesker eller danskere, end
danskerne er selv. Hvis ikke vi er medlem af
mindst en hel række foreninger, SSF, SSV, kir
ken, skolekredse, ungdomsorganisationen, hvis
ikke vi holder begge aviser, går til alle vore ar
rangementer, koncerter, danske teatergæstespil,
foredrag, gåsespil og lottoaften, låner bøger i
vore biblioteker, ja, så har vi endnu ikke aflagt
beviser på, at vi tilhører det danske mindretal.
Lad os da endelig komme ned på jorden igen,
lad os da endelig ikke kræve mere af vore med
lemmer, end vi rettelig kan have krav på. Vi
omgås da mennesker, der ikke er en tøddel

bedre end alle de andre, der lever på den jord,
og det er da begrænset, hvor meget disse men
nesker kan overkomme.

Jeg står på det standpunkt, at hele vort min
dretalsarbejde kun kan forstås politisk. Det er
endnu i dag politisk at føle sig knyttet til det
danske. Det er politisk at opretholde børneha
ver, skole, ungdomsarbejde, dansksproget avis
o. s. v. i et tysk område.

Vi har dette politiske parti, som er en gren af
vort hele arbejde, og så længe vi stadig væk har
over 200 kommunerådsmedlemmer, kredsdagsog byrådsmedlemmer og en repræsentant i land
dagen, så er det vor allerstørste pligt at støtte
det i dets arbejde. Vi kan gøre det ved vort
engagement i partiet, men vi skal under alle
omstændigheder gøre det ved valgene.

Boganmeldelser
Sønderjyllands Højspændingsværk 1922-72.
Højspændingsværket har gjort status i anled
ning af det halve århundrede, og to arkivarer,
Helle Askgaard og Dorrit Andersen har skrevet
værkets historie. Bortset fra, at en lidt bedre
samredaktion havde været ønskelig, læser man
festskriftet med fornøjelse og har jævnsides med
læsningen glæden af det righoldige illustrations
materiale, gamle og nye billeder, afvekslende
med tabeller, kurver, kort og ind imellem endog
vittighedstegninger. Alt i alt en grundig orien
tering i baggrunden for hele den økonomiske
udvikling i landsdelen.
Forudsætningen for den erhvervsudvikling,
der har fundet sted i Nordslesvig siden genfor
eningen er jo simpelt hen en rationel tilrette
læggelse af el-forsyningen, og at opgaven blev
løst tilfredsstillende, skyldtes det held, at den
rette mand stod parat med den rigtige kombi
nation af sagkundskab, energi, optimisme og
forudseenhed, og at man ved et lykkeligt til
fælde fik kontakt med ham. Det skyldtes Jes
Christiansens personlige indsats, at Nordslesvig
fik sit eget el-værk, og at man gennem mange
og trange forhandlinger nåede frem til den en
delige løsning i 1922.

Efter skildringen af den vanskelige begyndel
se følger beretningen om årene, der fulgte, om
samspillet mellem det hastigt voksende forbrug
jævnsides med udvidelser og aftaler om reserve
leverancer, bl.a. fra Flensborg, om krigsårenes
brændselsproblemer - trods alt var det dengang
en fordel, at Højspændingsværket arbejdede med
damp og ikke med dieselolie -, om vanskelig
hederne med nye kedler og turbiner og endelig
om den store udvidelse, Enstedværket, ikke
Styrt-om-værket, for som Jes Christiansen be
mærkede: »Det kunne jo lyde kønt at sige: Se
Sønderjyllands Højspændingsværk og Styrtom«.
I teksten, der af og til krydres med muntre
bemærkninger, er der også blevet plads til små
afsnit om værkets forurening, dels kulstøvet
(Åbenrås øjenlæge fjernede gratis kulpartikler
fra folks øjne - værket betalte), dels de fatale
master. Måske kunne man have ønsket en om
tale af den almindelige el-rationering under kri
gen, ellers mangler der ikke noget.
I det første år af det næste halve sekel står
atomkraftværket på dagsordenen - det bliver
indledningskapitlet i den næste jubilæumsbog.
ibs

193

Grænselandsdagbog
VED FR. RUDBECK
SYD FOR GRÆNSEN
2. april: Sydslesvigsk Forening i Gottorp amt
tæller 2956 medlemmer, og der blev i det
forløbne år optaget 157 nye medlemmer,
fremgik det af beretningen på amtsgeneral
forsamlingen. I amtets 43 distrikter blev der
i det forløbne år afholdt 262 arrangementer
med i alt 9225 deltagere.
3. april: Landbrugets bruttoprodukt pr. be
skæftiget i landet Slesvig-Holsten var i 1972
20.600 DM mod det hidtil højeste resultat i
1969 med 19.300 DM, oplyser landbrugs
minister Ernst Engelbrecht-Greve på et pres
semøde i Kiel. Gennemsnitsstørrelsen på brug
over 2 ha er nu 30,9 ha og omfatter 70 pct.
af landbrugsarealet.

4. april: Gamles Værn i Flensborg har åbnet
en ny fritidsklub for ældre, Margrethe Gudme-klubben.
Godsomsætningen på Flensborg havn var
i marts måned - som følge af transport
strejken i Danmark - 82.350 t, den højeste
siden krigen og ligger ca. 40.000 t højere
end i marts 1972.
Sydslesvigsk Erhvervsfond kunne på sin
20. generalforsamling meddele, at fonden
nu har 741 andelshavere med 1852 andele
og en balance på 2,1 mill. DM mod 44.881
DM ved fondens start i 1952. I 1972 har
fonden fordelt 53 lån til en samlet sum på
750.000 DM.
5. april: Sydslesvigsk Vælgerforenings ung
domsorganisation VPU, som til sidst kim
omfattede afdelingen i Egernførde, er op
hævet.
Økonomi- og trafikminister dr. Jürgen
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Westphal fastslog på et møde i Flensborgs
Industri- og Handelskammer, at kammerets
område af historiske og erhvervsgeografiske
grunde er en industrisvag del af landet, men
der er gjort betydelige fremskridt. I 1972
blev der skabt 4918 nye arbejdspladser, og
der investeredes 96.300 DM i hver arbejds
plads. Arbejdsproduktiviteten i landsdelen er
i 1961-70 steget med 98 pct. mod kun 93
pct. i andre dele af landet.
Den bekendte specielle Nordstrand-drik
»Farisæeren« fylder 100 år.

6. april: I Stedesand indvies Sydslesvigs 60.
børnehave med godt 20 børn.
Den slesvigholstenske landsregerings særbefuldmægtigede for mindretals-, grænse
lands- og Skandinavienspørgsmål Thies-Uwe
v. Leesen opfordrer i en udtalelse til DPA til
bedre informationer om det tyske mindretals
situation i Nordslesvig og peger samtidig på,
at det danske arbejde i Sydslesvig må give
anledning til agtpågivenhed og øget aktivi
tet, men uden genoplivelse af den for længst
forældede grænsekamp.

7. april: På et møde i Frederiksstad mellem
repræsentanter for byrådet, det byhistoriske
selskab og deltagere fra Holland drøftes et
program til bevarelse af byens historiske
bygninger.
Sydslesvigsk Forening i Flensborg by talte
ved udgangen af 1972 9331 medlemmer.
Siden er der optaget 160 nye medlemmer.
17. april: To danske rejsebureauer, Stjerne
rejser og Tjæreborg-Rejser, åbner egne rejse
bureauer i Flensborg.
18. april: Sydslesvigsk Forening i Egernførde

amt har i det sidste år fået en betydelig til
gang af unge medlemmer, oplyste forman
den Karl Peter Büchert på amtsgeneralfor
samlingen.
19. april: Flensborgs indbyggertal falder sta
dig og var ved udgangen af 1972 94.392
mod 94.995 i 1971. I dette tal er inkluderet
2925 fastboende udlændinge mod 2754 året
før. Fødselsunderskuddet er i 1972 på 349
mod 100 i 1971.
Bevillingen på knap 12 mill. DM fra lan
det Slesvig-Holsten til det danske mindretals
arbejde er udtryk for god vilje og må ses
som en understregning af kontinuiteten i
landsregeringens forsoningspolitik, erklære
de indenrigsminister Rudolf Titzck under et
møde mellem repræsentanter for landsrege
ringen og det danske mindretal. Bevillingen
er på i alt 11.984.800 DM.

22. april: Landet Slesvig-Holsten har et be
tydeligt fødselsunderskud. Der noteres
29.354 fødsler i 1972 og 32.847 dødsfald.
Kruså byggeforening har siden 1961 ydet
hjælp til rejsning af 86 enfamilieshuse, mens
7 er under bygning og 8 er projekteret. Des
uden har danske selvbyggere yderligere rejst
84 huse og 1 klubhus.
I Damp ved Egernførde fjord åbnes en
ferieby med direkte skibsforbindelser til
Ærøskøbing, Marstal og Sønderborg og med
plads til 7000 overnattende gæster.

yde kørselstilskud til tyske gymnasieelever
i Åbenrå svarende til 80 pct. af det, det vil
koste at befordre danske gymnasieelever.

5. april: En valganalyse foretaget af Sønder
jyllands Datacenter i Toftlund og Tinglev
viste, at også Slesvigsk Parti vil afgive stem
mer til Fremskridtspartiet. I Tinglev alene
28 af 67 adspurgte, som sidst stemte på
Slesvigsk Parti.
9. april: Sønderjyllands amtsråds økonomi
udvalg godkender, at grænseforskningsinsti
tuttet i Åbenrå skal starte omkring 1. april
næste år.
11. april: En forskningsgruppe under ELS AM
peger på 8 steder på Sønderjyllands østkyst,
hvor et kommende atomkraftværk eventuelt
kan placeres.

12. april: Som ny generalsekretær for Bund
deutscher Nordschleswiger udpeges den 29årige agronom Peter Iwer Johannsen, Åbenrå.
Bund deutscher Nordschleswigers hoved
styrelse har fremdeles intet tilsagn fået om
bevillingsstigninger. Stigninger er imidlertid
nødvendig, skal arbejdet gennemføres i dets
hidtidige udstrækning, siger gårdejer Harro
Marquardsen, der videre oplyser, at han
genopstiller til amtsrådsvalget 1974.

1. april: Den nye rets- og politikredsordning
træder i kraft. Sønderjyllands amt har her
efter kun 4 politikredse, Sønderborg, Grå
sten, Tønder og Haderslev, og 6 retskredse,
Sønderborg, Gråsten, Haderslev, Rødding,
Tønder og Åbenrå.

13. april: Kær skole ved Ulkebøl nedlægges.
Af 424 stemmeberettigede stemte 323 for
skolens bevarelse og 21 imod. Der skulle
341 stemmer til for at sikre skolens fortsæt
telse.
Formanden for Deutscher Jugendbund,
Hans-Jürgen Nissen, advarer imod at gen
nemføre fælles arrangementer med danske
foreninger kun for at tilkendegive en åben
hed over for danskerne. Man ønsker ikke
isolation, men bør hele tiden holde sig egne
mål for øje.

2. april: Sønderjyllands amtsråd vedtager at

14. april: På Grænseforeningens kursus på
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Rødding højskole meddelte organisationens
næstformand, 1rs. Knud Frederiksen, at ad
vokat Mogens Glistrup i et brev har oplyst,
at Fremskridtspartiet ikke vil fortsætte stats
støtten til grænselandsarbejdet. De menne
sker, der gerne vil bidrage til dette arbejde,
kan gøre det ud af deres egen pung.
Teater aftnerne er fremdeles Bund deut
scher Nordschleswigers smertensbarn, da in
gen kan forudse, hvor tom salen bliver, siger
formanden for B. d. N.'s afdeling i Åbenrå,
Gerhard Kaadtmann, Ï sin årsberetning.
Efter offentliggørelsen af årsrapporten fra
folketingets kontaktudvalg til det tyske min
dretal betegner de tyske medlemmer resulta
terne som skuffende. Problemerne skydes ud
i det uvisse, hævder man.

for Sønderborg med 1.120.000 kr. og Ha
derslev med 459.000 kr. I forhold til hele
landet er Åbenrå havn dog kun nr. 24.
Rødekro kommune beslutter, at det stykke
af Hærvejen, som løber gennem kommunen,
nu skal asfalteres.

26. april: Trafikminister Jens Kampmann
træffer beslutning om, at kystsikringsafde
lingen under vandbygningsvæsnet, som Søn
derjyllands amt har anmodet om må blive
bevaret i Tønder, flyttes til Lemvig.

15. april: I Christiansfeld festligholdes 200
året for byens grundlæggelse.

27. april: Det radikale Venstre i Sønderjyl
land opfordrer i en udtalelse regering og
folketing til at fastholde de forud for EFafstemningen givne løfter med hensyn til
sikring mod udlændinges køb af dansk land
brugsjord og beklager flytningen af vand
bygningsvæsnets distriktskontor fra Tønder.

16. april: Gårdejer Harro Marquardsen ud
taler i anledning af Kontaktudvalgsrappor
ten, at en boykot af kontaktudvalget fra de
tyske medlemmers side foreløbig ikke kom
mer på tale, men man bør i fremtiden stile
efter at nå bedre resultater.

28. april: Slesvigsk Parti må til amtsrådsval
get 1974 sikre sig, at det 2. mandat besættes
af en yngre person for dermed at sikre kon
tinuiteten gennem en årrække fremover, si
ges det i en udtalelse fra Arbejdskredsen for
unge nordslesvigere.

19. april: Haderslevs ældste hus, Naffet 14,
opført 1625, trues af sammenstyrtning.

30. april: Museumsinspektør Jørgen Slettebo,
Sønderborg, slår til lyd for at sikre den fre
dede 330-årige præstegård i Kirkegade i
Sønderborg mod fortsat forfald.
Landeværnets og De sønderjydske danske
Samfunds mangeårige formand, gårdejer
Hans Andersen, Kongsbjerg, dør 87 år gam
mel.

24. april: I den gamle skole i Dynt på Bro
ager indrettes et kunst- og kulturcenter.

25. april: Åbenrå havn er nu Nordslesvigs
største med en indtægt på 1.570.000 kr. over

En mere udførlig fortegnelse er fremlagt på
læsesalen på Landsarkivet, Åbenrå.
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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) 42 18 48

Bent Brier

Besøg
landsdelens

museer
BOGTRYK . OFFSET . BOGBIND

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

M. Schaumanns Klædefabrik A/S

WINDFELD-HANSENS

LØGUMKLOSTER HØJSKOLE

Afd. for kemisk rensning TRYLIN

BOMULDSSPINDERIER A/S

Haderslev

Kursus begynder sept., nov., febr.
Korte sommerkursus

VEJLE

Tlf. 74 33 25

Læs

Dannevirke
Sønderjydske Afdelinger

Jyllands
Kreditforening

Sønderjydsk
Tæppefabrik

Sønderjyllands ældste blad

Ladelund
Landbrugs og Mælkeriskole
Brørup station

A/S Sønderjydsk Frøforsyning

HADERSLEV
TELEFON NR. (04) 52 27 25

A. R. Kjærby A-S
Højer

Frøavl & Frøhandel
Aabenraa

OVE ARKIL A/S
CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR
HADERSLEV

Hejmdals
f BOGTRYKKERI]
AABENRAA TLF. (046) 2 31 32

Spare- og Laanekassen

for Hobro og Omegn

Sønderjysk Månedsskrifts adresse:
H. P. Hanssensvej 9, Haderslev,
tlf. (04) 52 17 37.
Redaktørernes adresser:
Viceskoleinspektør W. Christiansen,
Brorsonsvej 37, Tønder, tlf. (04) 72 18 78.
Viceskoleinspektør Chr. Stenz,
Tøndervej 173, Åbenrå, tlf. (04) 6214 50.
Cand. polit. Inger Bjørn Svensson,
H. P. Hanssensvej 9, Haderslev.
Tryk: Th. Laursens Bogtrykkeri a-s,
Tønder.

HØJST ANTIK

HADERSLEV BANK
AKTIESELSKAB

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
<D

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
1 11 1

HØJSKOLE

ft
Ifj

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

BRØDRENE GRAM % . VOJENS

TØNDER STATSSEMINARIUM
Grænselandsseminariet
Tilmelding for 1973/74 helst inden
1. maj, senest 30. juni.
Telf. (04) 72 12 30

