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Landeværnets formand Jens Refslund Poulsen, 
Løgumkloster.

Landeværnet
-50 år

Landeværnet
Det første Landeværn eksisterede i syv år fra stiftelsen 21. oktober 1913 til det blev 
opløst ved genforeningen, men reelt blev der kun arbejdet i knapt et år, nemlig 
indtil august 1914.

De økonomisk vanskelige kår for dansk landbrug i 1920'erne var særlig føle
lige i Nordslesvig. Her skulle man ikke blot søge at tilpasse sig nye produktions
former som følge af skiftet fra tyske til danske vilkår, men yderligere kom en for
nyelse af den gamle jordkamp ind i billedet. Som en foranstaltning mod Kreditan
stalt Vogelgesangs voksende indflydelse i grænselandet oprettede man den 24. ja
nuar 1927 et låneinstitut, der efter nogen diskussion tog navn efter det tidligere 
Landeværn og i øvrigt gik ind for samme formål: at støtte unge, danske landmænd, 
først og fremmest bosiddende ned mod grænsen, særlig i den truede firkant.

Grev O. D. Schack, H. P. Hanssen, Hans Jefsen Christensen og Martin Ham- 
merich stod forrest i dette arbejde. Landeværnets første formand, Hans Andersen, 
Kongsbjerg, har i »Landeværnet - et tilbageblik« fortalt om de første knap 40 år.
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Landeværnet - 50 år
Fhv. lærer i Bjerndrup Jens Refslund Poul
sen, Løgumkloster, der kom ind i Landevær
nets forretningsudvalg for tyve år siden, og 
som for fjorten år siden afløste nu afdøde 
Hans Andersen, Kongsbjerg, på formands
posten, fortæller i en samtale med Inger 
Bjørn Svensson om Landeværnets stilling 
i dag.

- De kom ind i Landeværnets forretnings
udvalg i 1956 og blev næstformand. Hans 
Andersen skriver om Dem, at det »var hans 
nøgterne og selvstændige bedømmelse af de 
sager, vi henvendte os til ham om, der gav 
mig tillid til, at han kunne udfylde en le
dende plads i Landeværnet«. Hvilke forud
sætninger havde en lærer for det arbejde?

Jens Refslund Poulsen: Nok lidt flere, 
end man umiddelbart skulle tro. Jeg havde 
i en halv snes år drevet en gård på 40 hek
tar, idet Anders Lebeck var min morbror, 
og ved arv kom jeg i besiddelse af halvdelen 
af hans fødehjem. Nogle år efter overtagel
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sen købte jeg de andre arvinger ud. Da Hans 
Jefsen Christensen døde, skrev Hans Ander
sen til mig, om jeg kunne tænke mig at væ
re med i Landeværnets arbejde.

- Til daglig hører man ikke meget om 
Landeværnet - har det stadig virkelig be
tydning?

- Ja, afgjort. Vi har i årenes løb opsparet 
en egenkapital på otte millioner kroner, som 
altid er udlånt.

- Ideen i Landeværnet er jo blandt an
det de billige lån, hvorledes kan kapitalen 
så blive så stor?

- Vi får dels nogle penge fra legater og 
fonds, enten gaver eller rentefri lån, dels 
tager vi 6°/o i rente, og endelig arbejder 
Landeværnet i dag - i modsætning til tid
ligere - praktisk talt uden tab. De unge 
er fantastisk dygtige, og desuden hjælper 
inflationen dem til at tilbagebetale de ydede 
lån. Vi er kommet ind på at yde færre, men 
større lån. I 1975 var gennemsnitsudlånet 
ca. 21.000 kroner, i 1976 28.000.

Hans Andersen, Kongsbjerg, var formand for Landeværnet fra 
dets opretelse til 1963. Landeværnets første bestyrelsesmøde 
blev afholdt på hans 41-års fødselsdag på Tinglevhus den 29. 
januar 1927.



Grev O. D. Schack, der var sekretær i det første Landevæm, 
indbød til det afgørende møde på Schackenborg den 7. ja
nuar 1927, Man enedes om at nedsætte et udvalg på syv 
medlemmer, der skulle forberede den stiftende generalfor
samling.

- Det var en kraftig stigning - hvor man
ge har fået lån?

- Lånenes størrelse må jo følge med ti
den, hvis vi virkelig skal hjælpe låntage
ren. Vi havde i 1975 72 nye lånere, og i 
1976 62.

- Og hvordan etableres kontakten med 
lånerne?

- Enten henvender folk sig selv, eller og
så kommer pengeinstitutterne på deres kun
ders vegne. Og endelig får vi et ikke ube
tydeligt antal forespørgsler fra landbofore
ningernes og husmandsforeningernes regn
skabskonsulenter.

- Og efter hvilke linier afgøres den kon
krete sag?

Martin Hammerich var medlem af syvmandsudvalget - han ud
arbejdede et udkast til det kommende Landeværns vedtægter.
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Hans Jefsen Christensen deltog i mødet den 7. januar. Han 
formidlede en del af kontakten mellem de aktive sønder
jyske kredse og regeringen. På mødet tegnede han sig per
sonligt for 1000 kroner til det kommende Landeværns kapi
tal, de første penge til det fond på godt to millioner kroner, 
der hurtigt blev indsamlet, - og for størstedelen gik tabt.
Hans Jefsen Christensen blev medlem af Landeværnets første 
forretningsudvalg sammen med Hans Andersen, Kongsbjerg, 
og Hans Andersen, Åbenrå.

- Vi lægger megen vægt på, ja, det er 
nærmest vor primære opgave, at lette gene
rationsskiftet. Det er lige som gået i stå. De 
ældre vil gerne blive siddende på gårdene. 
De er bange for inflationen, de er bange for 
kapitalvindingsskatten, en frygt, der er 
stærkt overdrevet - den betyder i hvert fald 
ikke meget for de mindre ejendomme. Der 
er vanskeligheder med by- og landzonelo- 
ven, i følge hvilken myndighederne afslår 
andragender om udmatrikulering af et lille 
stykke jord til en aftægtsbolig ved siden af 
slægtsgården - netop en aftægtsbolig risi
kerer man naturligvis snart skifter ejer, og 
kommer der børn i disse spredte huse, får 
man skoleproblemer, og også på andre må
der opstår der problemer, der går på tværs 
af langtidsplanlægningen.

Bliver aftægtshuset ikke opført på en sær
lig matrikel, må huset følge med gården, 
uanset gårdens skæbne. Men nu er man jo 
ved at slække noget på den meget strenge 
fortolkning af loven og søger at tage lidt 
mere menneskelige hensyn; alligevel vil et 
generationsskifte kræve penge.

Så yder vi lån til bestående landbrug, der 
ønsker at bygge til, vi arbejder sammen 
med statens jordlovsudvalg for en bedre 
fordeling af jorden, således at vi giver jord
købslån, når staten ikke kan yde mere, og 
endelig hjælper vi ved sammenlægninger - 
udstykningernes tid er jo forbi.

Og så hjælper vi selvfølgelig nye købere 
af landbrugsejendomme. De kan opnå ind
til to afdragsfrie år på tolv års lån og de 
skal kun betale 6°/o i årlig rente af lånet i 
løbetiden. Vore lån er de yderste faste lån, 
men de gives altid inden for sælgerpriorite
ten. Det er rimeligt, for i dag optager sæl
geren så store faste lån som muligt, og derfor 
er sælgerprioriteterne mindre i dag end tid
ligere. Vi placeres altså oftest mere yderligt 
end pengeinstitutterne og er således et godt 
supplement.

- Det, at genforeningsprocessen er ved 
at være afsluttet, får altså ikke betydning 
for Landeværnet?

- Nej, ikke for vor eksistens. Vi har op
gaver i landsdelens økonomiske system, 
som også fremover skal løses. Vi følger med 
tiden. Vort arbejde går på nogle punkter
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H. P. Hanssen var fra første 
færd impliceret i oprettelsen af 
Landeværnet. Han var blandt 
indbyderne til mødet på Scha- 
ckenborg den 7. januar 1927, 
og han var hovedtaler på mø
det den 24. januar 1927, dato
en for den stiftende general
forsamling.

på tværs af de synspunkter, man tidligere 
fulgte, men vi er, som altid, en fleksibel øko
nomisk reserve, der stilfærdigt yder den 
kontante støtte, som får det til at glide, som 
så at sige kan bringe en sag over det døde 
punkt.

Jordkampens tid er forbi, og vi arbejder 
ikke blot i den truede firkant og længere 
mod øst langs grænsen, men også for ek
sempel på Løjtland.

Med vor indtræden i EF er der opstået en 
ny situation: Vi skal stille store krav for 
at styrke den indre front, vor identitet, så 
vi ikke bliver løbet over ende. Vi skal på en 
naturlig måde bevare og styrke vor egenart. 
I et grænseland har man særlige forpligtel
ser, og her har vi noget helt specielt i vore 
dygtige, unge landmænd, der har krav på 
al rimelig støtte i deres arbejde - en støtte 
som vi er med til at formidle.
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Dr. Eichels legat
A|F JACOB DUE

Der findes flere tusind legater her i landet 
og ofte gemmer der sig en interessant hi
storie bag et sådant legats oprettelse. En hi
storie, der kan fortælle noget om stifterens 
holdning, menneskelige indstilling, tro og 
idealer. Ofte giver den også et godt indtryk 
af sociale forhold og udvikling.

Dette legats kurator, forstander, direktør 
Jacob Due, Korsør, fortæller om et mere end 
150 år gammelt legat med en ualmindelig 
historie.

Legatets stifter var Doctor med. Joh. Eichel, 
stiftsfysikus for Fyn. Han fødtes 1729 og 
døde 19.9.1817. Dødsannoncen i FYENS 
STIFTS ADRESSE-AVIS OG AVERTISSE
MENTSTIDENDE af 19.9.1817, side 508, 
lyder således:

Den som Stiftsphysicus i et halvt Se- 
culeum høist agtede og inderlig agt- 
værdige, som Videnskabsmand til sin 
Tid saare fortjente, som Menneske 
og Borger særdeles retskafne Olding, 
Dr. Medicinæ Johan Eichel, forlod i 
Morges dette Jordiske i en Alder af 
89 Aar. For hans Familie og Venner 
bekjentgjøres dette af hans Executo- 
res Testamenti.

Odense, den 19. sept. 1817
Bendz Heiberg

Stiftsfysikus (amtslæge) 
Johannes Eichels
far, Georg Eichel (1697-1767), var præst i 

Hostrup, Sønderjylland. Moderen, Anna 
Fabricius (1700-1746), var af en gammel 
og stor præstesiægt. De havde tre børn, 
hvoraf legatstifteren Johannes Eichel var 
den ældste. Så kom Anna Magdalena Eichel 
(1735-1816 )og dernæst Friedrich W. Ei
chel (1738-1820), der efterfulgte faderen 
som præst i Hostrup.

Farfaderen, Christen Eichel (1660/65- 
1707) var præst i Bevtoft-Tirslund. Christen 
Eichels bror, Johs. Eichel, var stadsfysikus 
og borgmester i København og deres far, 
Hans Christensen (eller Christiansen), 
1610/20-1667, var borgmester i Haderslev. 
Han antog navnet Eichel som slægtsnavn.

Legatets stifter tilhørte således en kendt 
og lærd slægt, hvilket han nok gerne så 
fortsat. Hans bror, Friedrich Eichel, blev 
som nævnt præst, medens hans søster, An
na Magdalena, blev gift med en gårdmand i 
Jejsing, Johan Nielsen Lowsen, med hvem 
hun fik fem børn - heraf døde dog det ene 
som barn. Landbrugskrisen i begyndelsen 
af 1800-tallet samt statsbankerotten i 1813 
har nok også ramt dem, så de ikke havde 
råd til at give deres børn en kostbar uddan
nelse. Et af børnene, Christina Benedicta, 
blev gift med proprietær Niels Michelsen 
Uldall, i Uldal, der gik fallit i 1820.

Da Johan Eichel selv var ugift, bestemte 
han sig derfor til at testamentere 4.000 
Rigsbankdaler sølv til et legat, hvis formål 
skulle være at yde stipendier til efterkom
mere af hans søster, Anna M. Eichel, gift 
Lowsen, som ville studere ved Københavns 
universitet. Testamentet blev affattet 1.5. 
1813, beløbet deponeredes, og fik under 11. 



august 1815 kongelig konfirmation.

Københanvs universitet foretrækkes
På det tidspunkt eksisterede helstaten end
nu og Danmarks grænse gik til Altona. Uni
versitetet i Kiel hørte også til riget, og man 
kan godt undre sig over, hvorfor testamen
tet meget bestemt fastslog, at legatet var 
bestemt for studier ved Københavns uni
versitet.

Det kielske Biennium
Ifølge en kongelig forordning af 1.2.1768 
- yderligere indskærpet ved reskript af 
21.9.1779 - skulle studenter fra hertug
dømmet Slesvig-Holsten, som ønskede em
bede der, studere mindst to år ved Kiels 
universitet.

Formålet var vel at hjælpe det lille uni
versitet i Kiel, men de uheldige følger blev, 
at de studerende i Kiel - og dermed de se
nere embedsmænd i Sønderjylland - blev 
stærkt tyskprægede.

Johs. Eichel havde selv i sin tid studeret 
ved Københavns universitet, lige som både 
hans far og morfar. Derfor har det kielske 
biennium nok irriteret ham. Samtidig må 
det have bedrøvet ham, at Københavns uni
versitet i mange år kom til at lide under 
meget dårlige forhold efter de omfattende 
ødelæggelser under det engelske bombarde
ment af København i 1807.

Københavns universitet dårligt stillet
I efterretninger angående Københavns uni
versitet, 1823, (L. Engelstoft), side 297, 
læses således følgende:

Således synes nu den private Velgjøren
hed med Universitetet at opvaagne, i 
hvilken det engang var skik at sætte Ære 
og Fortjeneste, men hvorpaa Eksemplerne 
efterhaanden bleve mere og mere sjældne. 
Hvad Universitetets formentlige Rigdom 
angaar, da vidner om sammes Grad 
blandt andet den Omstændighed, at dets 

under Bombardementet i Aaret 1807 øde
lagte Bygninger efter 16 Aars Forløb end
nu ligge i Ruiner.

Så ud over at ville hjælpe familien til at 
studere, har Johs. Eichel også villet hjælpe 
Københavns universitet - og dermed dansk
heden.

I kurators varetægt findes legatets gamle 
protokol fra dets stiftelse. Med sirlig go
tisk håndskrift er her indført legatets før
ste fundats, ligesom den bestemmer at her 
skal:

»... de Studerende indskrives, som tid 
efter anden nyder godt af Stipendiet, 
ved Navn og Alder, samt naar de ere ud
nævnte til Stipendiet, og naar de fratræ
der samme, ligesom og deri anføres ved 
ethvert Aars Udgang, i den Tid, at Ren
terne oplægges, hvad Kapital og Renter 
beløber sig til.«

Protokollen indleder med den kongelige 
stadfæstelse af legatet, og derefter er fun
datsen indskrevet. Når man sammenligner 
denne originale fundats med indholdet af 
den nugældende, adskiller de sig på følgen
de punkter fra hinanden:

1. Den mest afgørende forskel er nok, at 
den originale og første fundats meget 
konsekvent omtaler, at stipendiet til
deles een studerende, og at denne ene 
studerende af familien, får alle legatets 
renter (efter fradrag af nogle beskedne 
administrationsomkostninger), i den tid, 
han studerer ved universitetet.

Denne bestemmelse skulle sidenhen 
volde en del kvaler, hvorom senere.

2. Den originale fundats bestemmer lige
ledes meget konsekvent, at kun descen
denter af Anna Magdalena Eichel, kan 
få stipendier... »og naar disse ere ud
døde, da er det først, at andre udenfor 
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denne Familie kunne erholde dette Sti
pendium, . ..«

3. En anden særegen bestemmelse er, at
fundatsen bestemmer, at familiestipen
diet som nu ikke kan beholdes længere 
end i 6 år .. . »som regnes fra det 18. 
indtil det 24. Aar er fyldt..........Kun i
dette Tilfælde, at den som udnævnes til 
at nyde Stipendiet er over 18 Aar, da 
beholder han ej samme længere, indtil 
han har fyldt 24 Aar, efter hvilken han 
bør fratræde samme, uden hensyn til 
om han længere eller kortere har været 
i besiddelse deraf. . .«

4. Legatet var knyttet til Københavns uni
versitet - administreredes af dette - og 
stipendier kunne kun ydes til studenter 
(af familien) som studerede ved Køben
havns universitet.

Også denne bestemmelse voldte si
denhen noget besvær.

Kuratorens pligter
Om kuratorens pligter stod at læse: »Den
ne Kurators Pligt skal være, hvergang Le
gatet er blevet ledigt, hvorom han strax af 
Consistorium skal meddeles Underretning, 
efter foregaaende Bekjendtgørelse i de ved
kommende Aviser, at anmelde for Consi
storium, hvem der til den tid er nærmest 
trængende til at nyde Stipendiet.. .«

Stipendiet kunne fratages en studerende 
... »saalænge han ved Uflid eller usæde

lig Opførelse forbryder sin Ret til denne Un
derstøttelse, hvilken Consistorium bemyn
diges til at bedømme og afgøre efter forud- 
gaaende Undersøgelse.«

Protokollen gengiver derefter en over
sigt over stamtavlen over efterkommere af 
Anna M. Eichel.

En oversigt følger herefter over, hvorle
des legatets kapital er anbragt, i hvilken 

obligationer m.v. (nævnt ved navn, beteg
nelse og kurs) O.S.V., ligesom der er opført 
den renteindtægt, som kapitalen har givet 
fra den blev hensat i 1813/15 til den ende
lige stadfæstelse i 1819.

Denne nøjagtige specifikation udviser, at 
legatets renter indtil juni 1819 ialt androg 
en indtægt på: 226 rbd. 1-8 
hvilket overføres til næste side, hvor det 
anføres:

Herfra afgaaer følgende Udgifter:

A. For denne Protokolls An
skaffelse i følge dens 10
§ i Fundatsen .............................. 9------

B. For Fundatsens Indskrivning i 
Protokollen samt for 2 de Exem- 
plarer af samme, der til det kgl. 
Danske Cancellie blev indsendt, og 
for Afskrift til Legatets Kurator,
betalt ........................................... 5------

C. For Original Fundatsens Læsning
ved Lands-, Over- samt Hof- og 
Stadsretten i København, efter paa- 
tegning paa samme 4 rbd. 8 s. Sølv 
eller udi Sedler og Tegn efter davæ
rende Cours 250 ............................ 5 - 8

D. Udlagde Postpenge dels i Anled
ning af Fundatsens Confirmation, 
dels ved forbenævnte Obligationers 
og Penges (... ?...) og denne Proto
koll oversendelse til Consistorium,
og dels ved Legatet angaaende ... 11 1 -

Er 30-1-8

Altså bliver igen i Behold ......... 196------
som herved afleveres.

Og på næste side læses:

Ligeledes følger herved:
1. Original-Fundatsen for bemeldte Legat 
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af 21 de November 1818 med den Kon
gelige Confirmation af 25. Januar 1819.

2. En attesteret Optegnelse fra Pastor Bruun 
i Halk af 14 de October 1818 over Anne 
Magdalena Lausens Børn og Descenden
ter, men derved anmærkedes at Proprie
tær Uldahls søn Hans Uldall under Nr. 
7 er født den 31. Juli 1812, men efter en 
senere Attest fra Pastor Nørregaard af 
21. Juni 1819 er han født den 30. Juli 
1811.

3. Et Document fra afgangne Anne Magda
lene Lausens Arvinger, hvorved Proprie
tær Niels Michelsen Uldahl paa Uldahls- 
lund er af dem udnævnt til Legatets Cu
rator.

4. Fra Pastor Gutfeld i Kjøbenhavn hans 
Attest af 21 de October 1817 angaaende 
afg. Amtsskriver Georg Eichel Lausens 
Søn, Johan Georg Lausen hans Fødsels
dag.

Saaledes er indbemeldte Legat berigtiget af 
mig Etatsraad og Borgmester Bendz som 
Executor Testamenti efter afgangne Doctor 
Johannes Eichel.

Odense den 31. December 1819 
sign.: Bendz

Det første legat blev uddelt 1831-1836
Der gik nu tolv år, før familielegatet 

blev uddelt første gang — nemlig i 1831. 
Da var kapitalen gennem sine oplæg vokset 
til 6392 Rigsbanksdalere, så den pågælden
de student fik udbetalt renterne, der pr. 
halvår udgjorde 123 Rbd. og 23 Skilling - 
et ganske hæderligt stipendiebeløb.

Stipendiet ophørte med at blive udbetalt 
i 1836, fordi studenten da fyldte 24 år, 
som jo var aldersgrænsen. Der gik nu en 
del år, hvor ingen søgte legatet. I 1843 gjor
de revisionen en kritisk bemærkning herom, 
som besvaredes af daværende kurator, sko

lelærer Johan Lowsen Uldall, Fjelstrup sogn 
ved Haderslev med, at alle eventuelle an
søgere endnu var mindre børn, men da fa
milien var i vækst, er der håb om, at der 
snart kommer nogle ansøgere.

Det andet legat 1867-1872
Først i 1867 uddeles stipendiet for anden 

gang i sin nu næsten 50-årige historie. Ka
pitalen var vokset til 19.962 Rigsbanksda
lere, så renterne pr. halvår - hvor stipendiet 
uddeltes - udgjorde nu 386 Rigsbanksdalere 
og 74 Skilling - et stort beløb for en student 
på den tid! Den nye faldt for »aldersgræn
sen« i 1872, hvor udbetalingen så ophørte.

I 1874 sker møntreformen i Danmark, 
hvor kapitalen omveksles til kroner og øre - 
hvorved tallene nøjagtig fordobles. Kapita
len var nu på kr. 43.624,75. Universitets le
delse, konsistorium, synes, at der nu bør ske 
en forandring med legatet - man finder det 
urimeligt, at man har et legat, der stadig 
vokser, uden at der uddeles stipendier fra 
det. I universitets årbog for 1871-73 kan 
man læse en grundig redegørelse, hvoraf 
blandt andet fremgår, at da der indtil nu 
kun har været to stipendiater, er kapitalen 
vokset så meget, at de årlige renter nu ud
gjorde 773 Rbd. og 52 Sk. og:

»det så heller ikke ud til, at nogen af 
familien endnu i nogle år havde udsigt til 
at studere, så kapitalen derfor i en lang 
årrække ville blive forøget, uden at no
gen kunne nyde godt af den.«

endvidere at:
»når det engang skete, at nogen af fami
lien ville søge, var stipendiet rimeligt 
vokset til en sådan størrelse, at det sna
rere var en fristelse end en understøt
telse.«

Universitetet foreslog derfor, at andre 
udenfor familien, kunne få stipendier fra 
legatet, når ingen af familien søgte. Lige
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ledes foreslog man, at aldersgrænsen på de 
24 år for at kunne få stipendiet blev sløjfet.

Forslaget blev dog afvist af kurator med 
den begrundelse, at familien nu var i stærk 
vækst, så der inden for en ikke for fjern 
fremtid var udsigt til en hyppigere benyt
telse af stipendiet. Han ville godt gå med til 
at nedsætte stipendiet til 600 Rbd., men 
ikke derunder, »da Pengenes Værdi stadig 
forringedes . . .«.

Da enighed om en ændring af fundatsen 
derfor ikke kunne opnås, blev forhandlinger
ne stillet i bero, og der gik nu igen nogle 
år, uden at noget skete med legatet - ikke 
andet end at det stadig voksede.

Der var ingen iegatnydere
I 1880 optoges påny forhandlinger om 

ændring af fundatsen, idet familien fore
slog optaget en bestemmelse om, at der kun
ne ydes stipendier til skolediciple i lærde 
skoler (d.v.s. elever på gymnasiet). Univer
sitetet stillede sig negativt overfor dette, 
dels fordi man mente, legatet var et uni
versitetslegat, og dels frygtede man at støt
te til gymnasieelever kunne få uheldige 
følger ved at:

»... lokke til at lade ubegavede Drenge 
søge Undervisning i de Lærde Skoler for 
i ethvert Tilfælde at nyde denne Del af 
Legatet i nogle Aar og maaske sættes i 
Stand til at kræve Legatet for 6 Aar, og 
den ville fremkalde en Fremvæxt af daar- 
lige Studenter . . .«

Universitet gentog kravet om loft over sti
pendiet. Renterne var nu steget så meget, 
at et stipendie i 1880 ville komme på ca. 
2025 kr. om året .Som man skrev ville:

»... en saadan Understøttelse fjærne 
sig saare langt fra det, Stifteren havde 
tænkt sig. Saaledes var den aldeles ufor
holdsmæssig stor efter Formaalet og kun
ne vække alvorlige Betænkeligheder, for
di den, i stedet for at yde en nyttig Hjælp 
til alvorlige Studiers Fremme, kunne ud

sætte det unge Menneske, hvem den til
deltes, for en række af Fristelser.«

Familien kunne godt se det rimelige heri, 
men forstod til gengæld ikke den negative 
holdning overfor at yde støtte til gymnasie
elever. Således argumenterede man med, at 
når der i løbet af 62 år kun havde meldt 
sig to legatnydere, måtte det væsentligt sø
ges i, at slægten bestod af ubemidlede, der 
på grund af fattigdom ikke havde kunnet 
opnå de betingelser, der udfordredes til at 
få del i legatet. Derfor ville det være en stor 
hjælp, hvis man allerede kunne få støtte i 
gymnasiet.

Om familiens situation på den tid, må 
man erindre, at da størsteparten er bosat i 
Sønderjylland - som nu hører til Tyskland 
- er mulighederne for at melde sig til studi
er i København blevet meget små. Kurator, 
som er familiens tilsynsførende med lega
tet, er nu skolelærer Johannes Eichel Lowsen 
Uldall (født 20.10.1846 i Sdr. Vilstrup). Som 
så mange andre danske skolelærere kunne 
han ikke virke i Sønderjylland uden at skul
le aflægge troskabsed til den tyske kejser. 
Dette nægtede han, og måtte så udvandre til 
Danmark, hvor han blev skolelærer og kir
kesanger i Frøslev på Mors. Han fik af 
legatmidlerne bevilget en rejse til Sønder
jylland for der at diskutere fundatsændrin
ger med familien.

Gymnasieelever kan komme i betragt
ning,

Resultatet blev, at enighed opnåedes om 
en ny fundats, hvor man fik indført mu
lighed for at yde hjælp til skolediciple ( = 
gymnasieelever) med 200 kr. årligt. Til 
gengæld indførtes et loft over studenter
stipendier, som nu sattes til 1000 kr. årligt. 
Aldersgrænsen på de 24 år blev ophævet. 
En ny fundats fik kongelig stadfæstelse 
25.2.1882.

Forandringerne medførte dog ikke, at der 
udbetaltes stipendier de følgende år - så 
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kapitalen voksede til i 1891 at være på kr. 
81.687,41.

men den første ansøger får afslag
I 1890 sker der endelig noget. Der anmo

des da om discipelunderstøttelse til Johan
nes Uldall (født 23.4.1875 i Toftlund, død 
16.4.1964 i Flensborg, hvor han var tand
læge). I 1890 ønskede han at gå i Haderslev 
lærde skole, men ansøgningen om støtte 
dertil blev afslået af Københavns universitet 
med den begrundelse, at fundatsen måtte 
forstås således, at der kun kunne ydes un
derstøttelse til disciple (gymnasieelever) i 
skoler i Kongeriget med dimissionsret til 
Københavns universitet. Da Haderslev nu 
hørte til Tyskland, havde skolen i Haders
lev ingen sådan dimissionsret.

Dette afslag gav anledning til forhand
linger om ændring af fundatsen. Kun en 
meget lille del af familien var på grund af 
den ulykkelige grænsedragning i 1864 bo
sat i kongeriget. En del udvandrede til Ame
rika og andre lande for at slippe for det 
prøjsiske styre - enkelte acepterede det 
tyske styre, og flyttede senere længere syd
på, så efter den nye grænsedragning i 1920 
er en del af familien nu stadig bosat i Tysk
land. Selvom familiens stærke koncentra
tion i Nordslesvig nok i 1893 var begyndt 
at opløses, var alligevel langt den største 
del bosat der. Familiens interesser ved for
handlingerne i 1893 om fundatsændringer 
var derfor især at få indført regler, der kun
ne give dem hjælp - på tværs at nationali
tetsgrænsen. Ellers måtte legatet betragtes 
som nærmest værdiløst for den.

For Københavns universitet gjaldt især 
om at få brudt noget af familiens eneret til 
legatet, så man også fik mulighed for at 
uddele til studerende uden for familien.

Omsider enighed om ny fundats
Forhandlingsresultatet blev et kompro

mis mellem disse to yderpunkter. Enighed 
blev opnået om visse forandringer, og en 

ny fundats - den tredie i rækken - af 4. 
november 1893 fik kongelig konfirmation.

De væsentligste nydannelser var følgende:

at en del af legatets renter (op til halv
delen) kunne komme andre studerende 
(uden for familien) til gode, hvis der ikke 
var tilstrækkeligt med ansøgere fra fami
lien.
at understøttelsen til gymnasieelever blev 
forhøjet til 600 kr. årligt.
at studenterstipendierne fastsattes til 1200 
kr. årligt.
at der blev optaget en bestemmelse, hvor
ved der eventuelt kunne hjælpes på stu
derende medlemmer af den sønderjydske 
gren af familien, for så vidt nationale 
hensyn ikke var til hinder for det.

Som et kontant resultat af denne nye 
fundats fik fornævnte Johannes Uldall for 
1893 udbetalt 200 kr. og for 1894 fik han 
600 kr.

Som følge af den nye fundats bestem
melser udbetales der herefter stipendier til 
også studerende udenfor familien. Denne 
gruppe får udbetalt op til halvdelen af le
gatets renter. Halvdelen af renterne rundet 
ned til nærmest med hundred delelige be
løb udgjorde i disse år kr. 1700,-, hvoraf 
eforus fik 100 kr. som honorar, så der var 
1600 kr. til uddeling for andre udenfor fa
milien. Der blev udarbejdet et reglement for 
uddelingen af disse stipendier, kaldet: Reg
lement for Dr. Joh. Eichels stipendier for 
studerende og viderekomne i almindelighed.

I årbogen for Københavns universitet 
1893-94, hvor den nye fundats for Doctor 
Eichels legat af 1893 gengives i sin fulde 
ordlyd, er også ovennævnte reglement gen
givet.

Legatets kapital var i 1894 på 88.152 kr. 
men dens vækst går nu noget langsommere 
på grund af de nye bestemmelser.

Som omtalt får Johannes Uldall af »fa
miliens halvdel« fra 1894 udbetalt 600 kr. 
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årligt indtil 1897, hvor han bliver tand
lægestuderende ved Kiels universitet og der
for får 1000 kr. pr. år. Dette oppebærer han 
til og med år 1900, hvor kapitalen iøvrigt 
opgøres til nu at være på kr. 92.974,35.

Nu begynder legatet for alvor at blive 
brugt. I de følgende år bliver halvdelen af 
indtægten (renterne) automatisk overført 
til brug for andre studerende, men der kom
mer nu også flere ansøgere fra familien. I 
1907 oppebærer således tre familiemedlem
mer på samme tid understøtelse fra legatet. 
Den første verdenskrig skaber imidlertid 
kaos. Mange i den nye generation kender 
simpelthen ikke legatets eksistens, og det 
bliver stadig vanskeligere at føre slægts
registeret. Det er nok årsagen til, at nogle 
»forkerte« fik stipendier også af familiens 
halvdel.

En energisk indsats af Chresten Kruse 
Due, født 15.9.1874 i Tirslund, død 17.1. 
1927 i Bylderup Bov, hvor han var maskin
handler og missionær, gjorde, at legatet blev 
rekonstrueret i 1921. Rent kontant fik han 
den fordel derved, at hans søn Peter N. Due, 
fik stipendiet under sin skolegang på Tøn
der statsskole.

Dr. Eichels legat er universitetets
6. største

I årbogen for universitetet 1920-23, 2. 
del, ses at pr. 31.12.1920 fandtes der ved 
Københavns universitet ialt 212 legater 
med en samlet rentebærende kapital på kr. 
4.837.541,87, og af disse var det Eichelske 
legat det 6. største.

Der går nu nogle stille år uden særlige 
problemer. Der er ikke flere ansøgere, end 
at de der søger, alle kan få stipendium. I 
1938 bliver før nævnte Peter N. Due, der 
blev læge i Padborg (død 1970), af familien 

valgt til at være kurator for legatet. Slægts
registeret forsøges ført, men det volder 
store vanskeligheder. Efter genforeningen 
spreder slægten sig nu over hele Danmark.

Men en del døtre var blevet gift med ty
ske embedsmænd og flyttede derfor ved 
genforeningen til Tyskland. Det øvrige ud
land fristede også, så ud over de traditio
nelle udvandringslande som USA, Canada 
og Australien bor der i dag efterkommere i 
Norge, Island, Sverige, Holland, England 
og Irland.

Denne spredning af slægten har gjort det 
overmåde vanskeligt at bevare kontakten til 
alle. Af hensyn til familielegatet søges 
slægtsregisteret ført så fuldstændigt som 
muligt. Trods de huller, der alligevel er i 
dette register, omfatter det nu næsten 1500 
navne. Den gode Anna M. Eichel, født i 
1735, havde nok aldrig drømt om, at hun i 
løbet af 240 år ville få næsten 1.000 direkte 
efterkommere !

Ny fundats 1975 indfører de gamle regler
Denne mangfoldighed har i øvrigt med

ført, at legatet fik godkendt en ny fundats 
i 1975, hvorefter det igen er et rent familie
legat. Det kunne bevises, at slægten nu 
frembragte så mange ansøgere, så den selv 
kunne bruge alle midler - og når dette ikke 
altid var tilfældet, kunne der så ske oplæg 
til kapitalen, hvorved man modvirkede in
flationens udhuling. Legatet er endvidere 
moderniseret, så det nu yder stipendier til 
alle danske universiteter og højere lærean
stalter.

De 4.000 Rigsbankdaler sølv, som kapita
len startede med i 1815 er her i 1975 blevet 
til kr. 252.105,58. Efter fradrag af admini
strationsomkostningerne bliver der årligt 
godt 12.000 kr. at uddele af.
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Byboere, landboere og 
brændevin
AF LARS N. HENNINGSEN

Det er kendt, at Haderlev aldrig, og heller 
ikke i 1700-årene, har spillet en rolle som 
søfartsby. På grund af de dårlige besejlings
forhold kunne byen ikke bygge sin eksi
stens på handel og skibsfart således som 
Åbenrå og Flensborg. Aktiviteten måtte i 
stedet rettes ind mod amtet, hvor det vig
tigste afsætningsmarked lå. Men hvad var 
det for varer, som blev afsat til oplandet?

Arkivar Lars N. Henningsen, Åbenrå, be
svarer spørgsmålet.

Når regeringen, som det skete i 1709 og 
1740, af frygt for kornmangel forbød bræn
devinsbrænding, klagede borgerskabet hver 
gang højlydt over, at det blev ruineret af 
sådanne indgreb i en livsnødvendig næring, 
og at svin og kvæg døde af sult, når de ikke 
længere kunne opfodres med affaldet fra 
brændevinsbrændingen.

I 1710 anførte magistraten, at levering 
af øl, brændevin og høkervarer til amtet var 
mange borgeres vigtigste indtægtskilde. Det 
var næppe nogen overdrivelse: Bryggernes, 
brændevinsbrændernes og gæstgivernes 
fremtrædende stilling i byen bekræftes klart 
af en oversigt over deputeretkollegiets sam
mensætning i 1777. Af 16 deputerede angi
ves de ottes hovederhverv som øl- og bræn
devinsbrænding og gæstgiveri, og fire leve
de af nærtbeslægtede erhverv, nemlig som 
kræmmere eller købmænd.

Mod slutningen af århundredet kunne 
man i Provinzial-Berichte om Haderslevs 
økonomiske forhold læse, at de fleste i by
en ernærede sig ved at brygge og brænde, 
ved gæstgiveri for landboerne og ved ager
brug.

På de følgende sider vil vi prøve at frem
drage træk til belysning af den virkelighed, 
der lå bag disse generelle bedømmelser. Vi 
vil vise, at ikke blot de mange fremmede på 
gennemrejse i byens gæstgiverier var af
tagere af de våde varer, som blev produce
ret i byen, men at ikke mindst landsognene 
var et vigtigt marked for byens mange bræn
dere og handlende.

Byens eneret på borgerlig næring
Staten søgte tidligt at indføre en arbejds
deling mellem land og by. Landboerne skul
le dyrke jorden, borgerstanden i byerne dri
ve handel og håndværk. Her skulle også øl
brygning og brændevinsfremstilling med 
salg for øje koncentreres. I 1595 befalede 
Christian IV således indbyggerne i Haders
lev amt, at de skulle afholde sig fra salg af 
kvæg og viktualier ,malt og øl. Den slags 
skulle overlades til borgerne i Haderslev.

I 1623 understregede en fællesforordning 
tilsvarende, at brygning af øl til salg især 
var en opgave for byerne.

Men selvfølgelig var det svært at hånd
hæve byernes eneret på borgerlig næring. 
Atter og atter klagede købstæderne i 1600- 
årene over, at landboerne krænkede deres 
eneret på handel og borgerlig næring, her
under ret til at malte og brygge.

Regeringen havde på dette område flere 
mål. Dels ønskede den at fremme byernes 
opkomst, dels at modvirke drikkeri. Men 
den var tillige altid på jagt efter indtægter. 
Derfor blev det i 1646 indskærpet, at der 
kun måtte holdes kro på landet mod erlæg
gelse af et årligt gebyr til amtet.

De skitserede generelle træk fandtes også 
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i Haderslev amt ved begyndelsen af 1700- 
årene. Byens borgerskab stræbte efter at 
samle al handel i byen. Det ønskede f.eks., 
at indbyggerne selv i amtets fjerne, vestlige 
herreder skulle føre deres kvæg og varer til 
marked i byen, og det førte en stadig kamp 
mod landboernes brændevinsbrænden, og 
deres fremstilling af malt og øl til salg. Ma
gistraten blev bakket op af regeringen, og i 
1709 udgik der befaling om, at alt brænde
vinsbrænderi i amtet skulle ophøre.

Byen vogtede med nidkærhed på sine pri
vilegier - bestemmelsen om, at ingen bonde 
eller andre måtte drive købmandsskab eller 
handel i hele amtet til skade for borgerska
bet. Den 2. marts 1700 blev disse rettighe
der bekræftet, og borgerne troede nu, at den 
hellige grav var vel forvaret.

Kro- og høkeriforpagtningen 1710-1713 
Regeringen havde imidlertid andre planer. 
Den ønskede at indrette krovæsenet og han
delen med øl, brændevin og høkervarer 
i amtet sådan, at statskassen fik øgede ind
tægter .Da der i 1708 i Haderslev amt blev 
indsat en kommission til undersøgelse af 
landbrugets tilstand og udarbejdelse af en 
ny jordebog, fik den derfor til opgave at 
indføre en forpagtning af krovæsenet.

Planen var oprindelig at sætte leverancer
ne af øl, brændevin, tobak og piber til kroer 
og bønders gæstebud samt høkeriet under 
forpagtning i hele amtet.

Borgerskabet i Haderslev protesterede 
kraftigt mod dette indgreb i byens ret til 
alene og uden særlig afgift til staten at for
syne amtet med de nævnte varer. Det frem
hævede, at netop den fri afsætning af hø
kervarer, øl og brændevin til landboerne 
var sjælen i borgemæringen, og at en for
pagtning til andre ville medføre ruin for 
byen. Husene ville blive øde, borgerne for
armede, og kongen derfor miste skatteind
tægter fra byen. Klagerne mundede naturlig
vis ud i ønsket om, at kongen ville opgive 
den påtænkte forpagtning.

Det kunne regeringen dog ikke gå ind på. 
Resultatet blev et kompromis. Det blev be
sluttet at begrænse forpagtningen til områ
det uden for en afstand af to mil fra byen, 
det vil sige Nørre Tyrstrup herred, de nord
lige og vestlige dele af Gram herred, Frøs 
og Kalvslund herreder og Hviding herred. 
For dette område fastholdt regeringen pla
nen om at afskaffe borgernes eneret til at 
drive handel med øl, brændevin og høker
varer uden særlig afgift til staten. Retten 
hertil skulle forpagtes til højstbydende. In
den for en afstand af to mil fra byen skulle 
borgerne derimod fortsat have monopol på 
at forsyne beboerne uden særlig afgift.

Den første licitation over forpagtningsret
tighederne i de fjernere herreder blev af
holdt hos amtskommissionen d. 29. april 
1710. Den eller de højstbydende ville i tre 
år få eneret til at levere indenlandsk øl, 
brændevin, tobak og piber til kroer og til 
bøndernes fester, bryllupper, barnedåb og 
begravelser. Bønderne måtte dog fortsat 
brygge øl til egen husholdning. Forpagterne 
fik desuden monopol på at drive offentligt 
høkeri med brød, tjære, tran, sæbe, lys, olie, 
skovle, spader, sko, jern osv. i deres distrik
ter. De måtte imidlertid ikke drive høker
butikkerne som smugkroer. Endelig blev det 
forbudt undersåtterne med undtagelse af 
kongelige amtsembedsmænd, præster og la
degårdsforpagtere med flere at brænde 
brændevin.

Ved den første licitation gik overførster, 
senere jægermester, ja til sidst hofjæger
mester Hans Bachmann, herredsfoged i Tyr
strup herred og forpagter på Vargård i Hejis 
sogn Chr. Rossbach samt forpagter på Rev
søgård, senere amtsforvalter i Åbenrå Fried
rich Ries som højst bydende (228 rdl. årligt) 
af med sejren.

Det virker i denne forbindelse lidt be
tænkeligt, at Bachmann var nært knyttet til 
amtskommissionen. De tre embedsmænd 
var driftige folk med mange jern i ilden. 
Især Bachmann drev det vidt. Sagnet for-
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Samtlige »øl- og brændevinsforpagtere« - Ha
derslevs førende borgerskab - underskrev sam
men med amtsforvalter Peter Hey og husfoged 
Frederik Clüver kontrakten i 1713 og føjede 
hver for sig deres segl til underskriften som 
yderligere bekræftelse.

Segl var levn fra den tid, hvor skrivekyn- 
digheden endnu ikke var almindelig udbredt. 
De erstattede en underskrift. Med skrivekyn- 
dighedens udbredelse blev behovet for beseg
ling egentlig mindre - underskrift trådte i ste
det.

Alligevel fortsatte de højere stænder og bor
gerstanden med at benytte segl langt ned i 
1800-årene, især som sikkerhedslukke på breve 

og på vigtigere aktstykker. Som seglbilleder 
benyttede borgerstanden oprindelig bomærker, 
i 1700-1800-årene mærker sammensat af eje
rens initialer (monogrammer og spejlmonogram
mer), sindbilleder eller allegorierne. Denne sidste 
fase illustreres klart af hosstående udsnit af 
underskrifterne, vist i naturlig størrelse.

Jacob Tarbensens segl (øverst til venstre) bæ
rer således hans forbogstaver, Peter Wits (nederst 
til højre, på hovedet) et spejlmonogram. Michel 
Jacobsen Lundings fører et anker (symbol på 
håb, 5. nederste til venstre) og Chresten Niel
sens ejerens forbogstaver og en Justitia med 
sværd og vægt (symbol på retfærdighed, andet- 
nederste til venstre).

talte senere, at han stammede fra Skodborg, 
at han i sin fattige barndom var gået rundt 
og havde solgt tobak, og at han havde fået 
sit navn deraf - to-Bachmann. Denne for
tælling er næppe uden sammenhæng med 
Bachmanns forpagtning af blandt andet to
baksleverancerne til amtets kroer.

Hans strålende karriere er ellers sikker 
nok. Som overførster fra 1704 var hans 
råderum Haderslev og Koldinghus amter 
foruden Fyn, Als og Tåsinge. I 1710 boede 
han på det kongelige ryttergods Fovslet i 
Ødis sogn. Ved ægteskab i 1714 med enken 
efter amtsforvalter Peter Paulsen i Nordborg 
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erhvervede han hovedgården Estrup i Malt 
sogn, hvor han udførte store byggearbejder. 
Senere erhvervede han hovedgården i Søn
derskov i Folding sogn, hvor han døde i 
1745.

Borgerskabet i Haderslev fandt sig ikke 
stiltiende i den nye tingenes tilstand. Det 
afsendte det ene bønskrift efter det andet 
til regeringen med klage over forpagterne 
og anmodninger om ophævelse af forpagt
ningsordningen. Men regeringen ville ikke 
fravige forpagtningsprincippet. Så søgte bor
gerne i stedet at håndhæve deres rettigheder 
inden for de to mil. De hævede, at forpag
terne udstrakte deres kroeri og tapperi lige 
til en mil fra byen, og at de truede kromænd 
og private inden for de to mil, som modtog 
varer fra byen, med udpantning.

Borgerne kunne således fremlægge et do
kument, hvor Fr. Ries befalede kromanden 
i Neder Jerstal at aftage øl, brændevin, to
bak og piber hos forpagterne på trods af, 
at Neder Jerstal lå inden for de to mil.

De bad derfor om en officiel fastlæggelse 
af to-mile grænsen, så fremtidige stridig
heder kunne undgås. Desuden ønskede de, 
at alle brændevinskedler inden for to miles 
grænsen skulle afskaffes, og beboerne an
vises at hente deres øl, brændevin, tobak 
osv. i byen.

Borgerskabet som forpagter 1713-16
Den første forpagtningsperiode nærmede 
sig imidlertid sin afslutning inden deres øn
sker var opfyldt. Ud fra en erkendelse af at 
afsætningsmulighederne til hele amtet var 
en livsnødvendighed, besluttede borger
skabet nu selv at deltage i forpagtningen - 
da det var den eneste måde, hvorpå man 
kunne sikre sig markedet.

Først prøvede borgerne at opnå rettig
hederne for samme årlige beløb, som Bach
mann, Rossbach og Ries havde budt i 1710, 
men for al fremtid. Det kunne staten dog 
ikke acceptere. Det endte da med, at et kon
sortium af borgere i købstaden og på Slots

grunden i 1713 overtog forpagtningen af 
brændevins- og ølleverancerne samt høke- 
riet i områderne uden for to-mile zonen om
kring Haderslev for tre år. Prisen blev en 
årlig afgift på 824 rdl. 40 sk., næsten tre 
gange så meget som forgængerne havde 
givet i 1710. Det viser hvilken vægt borger
skabet lagde på at få amtet som marked.

Samtidig blev to-mile grænsen - skellet 
mellem det område omkring byen, hvortil 
alle borgere uden modydelse havde eneret 
på at levere øl, brændevin, tobak og piber, 
og det fjernere område, hvor denne ret blev 
sikret ved en årlig forpagtningssum - fast
lagt ved tingsvidner. Denne grænse fik be
tydning helt ind i næste århundrede. I Tyr
strup herred blev skellet lagt ved Vargårds 
mølle, Høkkelbjerg, Skovrup, Frørup og 
Stepping; og derudover blev det fastlagt, 
at Sønderballe, Emmervad, Abkær, Neder 
Jerstal, Bevtoft mølle, Uldal, Skrydstrup, 
Bæk, Oksenvad, Mølby, Lerte og Revsøgård 
lå inden for to mil fra Haderslev.

I årene 1713-16 var det nu de mest frem
trædende borgere i Haderslev købstad og 
Slotsgrund, som forpagtede retten til at le
vere øl og brændevin og holde høkeri i Nør
re Tyrstrup herred, de nordlige og vestlige 
dele af Gram herred, Frøs, Kalvslund og 
Rise herreder. Konsortiet bestod af borger
skabets spidser. Vi møder her flere senere 
rådmænd som Joachim Soltwedel, Anton 
Borch, der havde privilegium som tobaks-

For at fremme byens opkomst og støtte dens 
rettigheder over for landboerne udstedte Chri
stian d. 6. i 1744 ovenstående forordning »om 
afskaffelse af borgerlig næring i de forbudte 
distrikter i Haderslev amt«.

Ingen bonde måtte drive købmandsskab med 
landbrugsvarer, dog kvæg undtaget, i det for
budte distrikt, det vil sige inden for en afstand 
af tre mil fra Haderslev. Men naturligvis kunne 
de sælge deres egne produkter frit og købe de 
varer, der var nødvendige til bedriftens fort-
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sættelse. Mjød, gryn, malt og tobak måtte de 
ikke fremstille til salg, kun til eget brug. Alle 
havde ret til at brygge øl til sin private hus
holdnings behov. Men øl til gæstebud og bræn
devin skulle i to-mile-distriktet omkring Haders
lev købes hos borgerne; uden for denne zone 
hos dem, der havde forpagtet brygge- og bræn
derirettighederne. Her havde de samme forpag
tere også eneret på at drive offentligt høkeri. 
Købmandsvarer, som faldt ind under høker
varekategorien, måtte ikke forhandles af bebo

erne i det forbudte distrikt. Landboerne skulle 
købe dem i den by, hvor det syntes dem for- 
delagtigst af handle.

Den fri konkurrences udfordring skulle på 
dette punkt anspore Haderslev til at fremme 
handel og skibsfart, så bønderne fandt det for
delagtigt at søge til byen. Endelig skulle alle 
der var begyndt at drive borgerlig næring i 
amtet efter 1733, ophøre hermed eller slå sig 
ned i en by.
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spinder og tobakshandler, Jens Jacobsen, 
Friderich Høpfner og Fr. Follmann m.fl. En 
del var velhavende købmænd, f.eks. Simon 
Nissen, Peter Jacobsen, Fr. Høpfner, Nis 
Raben og Lorenz Bendixen. De handlede 
især med krydderier og regnedes til de le
dende handelsfolk.

Særlig omfattende var Michael Friderich 
Petersens handel. Han handlede med korn, 
drev bryggeri og brændevinsbrænderi og 
ejede desuden en bondegård, hvor han op
drættede okser. Hertil kom bryggere og 
brændere som Iwer Raben, Christian Hall, 
Johan Christopher Mussmann, Jacob Tar- 
bensen, Peter Clausen og Bertel Jensen, 
Sidstnævnte drev også oksehandel og reg
nedes for meget velhavende. Endelig kan 
nævnes gæstgivere som Hinrich Krøger og 
Christopher Rudolf Møller.

Borgere-forpagtere-bønder ca. 1720- 
1760
Konsortiet var dog ikke fuldt tilfreds med 
ordningen. Den forløb ikke så fordelagtigt 
som ventet, og ved periodens udløb i 1716 
overtog andre som højstbydende rettighe
derne i de fjernere herreder. Byens råde
rum blev derved indskrænket. Den kæmpede 
for at bevare to-mile zonen som frit afsæt
ningsområde. For at sikre afsætningen i 
dette område søgte nævninge fra Haderslev 
i 1718 at fjerne og konfiskere alle brænde
vinskedler.

Ved flere lejligheder gentog magistraten 
tillige de gamle ønsker om ophævelse af for
pagtningssystemet, så byen atter uden af
gift kunne forsyne hele amtet. Den klagede 
også over, at forpagterne misbrugte deres 
rettigheder. De søgte at tvinge bønderne til 
at købe alle varer hos sig; de misbrugte ene
retten til at drive offentligt høkeri til at 
anlægge kroer, så drukkenskaben tog til, og 
de gav helt ulovligt bønderne lov til at 
brænde brændevin mod betaling. Men mest 
fremhævede magistraten selvfølgelig, at for
pagtningen drog næringen bort fra byen 

og dermed skabte konkurser og øde huse i 
Haderslev.

Helt ubegrundede var de mange klage
punkter vel ikke. I alt fald gav amtmand 
Reventlow magistraten ret i mangt og me
get.

Alligevel fortsatte forpagtningen, og de 
antydede svagheder vil vi senere møde igen 
og igen.

I perioden fra 1716 til 1750'erne var det 
hovedsagelig enkeltpersoner i Haderslev, 
der optrådte som forpagtere. I 1736-42 
havde således deputeret borger Nicolai 
Büst, Nørre Tyrstrup herred, Jacob Bertel
sen, Gram herred, og deputeret borger Lo
renz Wemmaring, Nr. Rangstrup herred, i 
forpagtning. Særlig betydning synes de to 
deputerede borgere på Haderslev slotsgrund 
Hans Juhl og Bendix Holst at have haft. 
Bendix Holst besad fra slutningen af 1720' 
erne forpagtningen af Nørre Tyrstrup her
red, og var tillige forpagter her i 1750'erne 
og 1760'erne indtil sin død i 1766, 76 år 
gammel, Hans Juhl (d. 1756) og efter ham 
sønnen Claus Juhl (1757-66) var fra om
kring 1730 forpagter af Frøs og Kalvslund 
herreder.

Det var driftige folk. Bendix Holst var 
købmand og deputeret på Slotsgrunden. 
Han drev kornhandel og ejede i 1735 en 
jagt »Die Hoffnung« på tre læster. Hans 
Juhl drev en omfattende handel med land
boerne og hans aktivitet udstrakte sig helt 
til vesteramtet. I 1744 modtog han kongelig 
stadfæstelse på arvefæste af en gård i Skod
borg. Hermed fulgte eneret til at holde kro, 
levere øl og brændevin og drive høkeri i 
Skodborg sogn. I det følgende år søgte han 
også at få tilsvarende privilegier i Sønder 
Hygum sogn. Han var en fremtrædende 
borger, og da han døde i 1756 lod enken da 
også alle Vor Frue Kirkes klokker ringe over 
ham i en hel time. Efter hans død overtog 
sønnen Claus Juhl gården i Skodborg og 
forpagtningen af Frøs og Kalvslund samt 
Skodborg sogn.
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Købstaden havde fortsat vanskeligheder 
med at hævde sine rettigheder på landet, 
specielt inden for de to mil. Et foreløbigt re
sultat af de mange klager over overgreb 
mod købstadsprivilegierne blev en forord
ning af 22. febr. 1744 om afskaffelse af 
borgerlig næring på landet i Haderslev amt.

I denne kodificerede regeringen det for
pagtningssystem, som havde bestået siden 
1710. Inden for en afstand af to mil fik 
byen uden afgift eneret på at levere øl, 
brændevin, tobak og piber til kroer og fe
ster. For alle i dette område med undtagel
se af præster, herred- og ridefogeder, for
pagtere af de kongelige ladegårde, skov
ridere o.lign., som havde lov til at brænde 
brændevin til eget forbrug, blev brænde
vinsbrænding forbudt. Kedlerne skulle for
segles. Området uden for de to mil skulle 
fortsat stå under forpagtning, således at for
pagterne mod en årlig afgift fik eneret til at 
levere øl, brændevin, tobak og piber til kroer 
og fester, og at kun de måtte holde offent
ligt høkeri med brød, tjære, tran, sæbe, lys, 
olie, skovle, spader, træsko, jern, stål o.lign. 
Men undersåtterne var fortsat ikke forplig
tet til at købe disse varer hos forpagterne. 
I øvrigt måtte forpagterne ikke drive høker
butikkerne som smugkroer, og kun de kon
cessionerede kroer kunne tolereres.

Inden for rammerne af disse regler for
løb udviklingen i resten af århundredet. 
Men borgerne og de enkeltpersoner, der var 
forpagtere, havde vanskeligt ved at sikre 
deres rettigheder over for landboerne. Atter 
og atter klagede de over udbredt brænde
vinsbrænding på landet. Særlig omfattende 
klager fremkom i 1765.

Borgere og indbyggere i Haderslev hæv
dede, at alle landboere, næsten uden undta
gelse, såvel inden for som uden for to-mile 
distriktet, havde anlagt brændevinskedler. 
Nogle bønder inden for to-mile grænsen 
dristede sig endog til at optræde som sæl
gere af brændevin til borgerne. Borgerne på
stod, at også uden for to-mile zonen brændte 

alle brændevin, som blandt andet blev afsat 
til bønderne inden for barrieren. Følgen var, 
at byens afsætningsmarked svandt bort.

Fra myndighederne fik borgerne ikke me
gen hjælp. Henvendte de sig hos amtet for 
sammen med herredfogeden at lade de ulov
lige kedler forsegle, var kedlerne altid for
svundet, når de nåede frem. Blev kedlerne 
trods alt forseglet, nyttede det intet - snart 
brød ejerne øvrighedens segl og brændte 
trøstigt videre. Retssager mod de formast
lige var kostbare og resultatløse. Derfor bad 
borgerskabet nu om lov til efter bemyndi
gelse selv at måtte foretage uanmeldt visite
ring hos bønderne, konfiskere kedlerne, ta
ge dem med til byen og sælge dem.

Amtet kunne dog ikke acceptere en så
dan selvtægt. Det erkendte, at ulovlig bræn
devinsbrænden var almindelig udbredt. 
Men selv om det ønskede at håndhæve by
ernes og forpagternes ret og at afskaffe 
brænderi på landet, kunne det ikke anvise 
en sikker metode til at opnå dette mål - der 
manglede kontrolmuligheder.

Nyt konsortium af borgere som forpag
ter
Lettere end ved enkeltpersoners forpagtning 
måtte en kreds af personer kunne sikre sig 
kontrollen. Fra 1760'erne gjorde derfor en 
kreds af borgere i Haderslev i fællesskab et 
massivt fremstød for at sikre sig afsætning
en i amtet uden for de to mile. Selv moti
verede de initiativet med »patriotiske tan
ker og bestræbelser« og ønsket om, at ikke 
al næring skulle berøves byen. Konsortiet 
forpagtede lidt efter lidt i perioden ca. 1760- 
85 alle herreder: Nørre Tyrstrup herred, de 
fjernere dele af Gram herred, Frøs, Kalvs
lund og Nørre Rangstrup herreder. Des
uden forpagtede interessenterne enten i fæl
lesskab eller enkeltvis talrige kroer. Her
redsforpagtningen omfattede stadig retten 
til at levere øl, brændevin, tobak, piber og 
alskens høkervarer. Konsortiet bestod af 
handlende inden for flere »brancher«.
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Ifølge en forordning om »forarbejd
ning og handel med tobak« af 23.3. 
1778 skulle tobaks fabrikant er og to
bakshandlere have privilegium for at 
drive deres erhverv. Hver skulle tillige 
have sit tobaksstempel, som angav i 
det mindste indehaverens forbogsta
ver og byen, hvor han virkede. Det 
skulle anbringes på hans varer. Her 
vises tobaksstempler for to af de per
soner, som omtales i artiklen, nem-

Den ledende i årene indtil 1776 var køb
mand og deputeret borger Nicolaj Hinrich 
Nasser. Han stammede fra Tønning, og var 
i 1739 blevet optaget som borger i Haders
lev.

Omkring 1740 erhvervede han ejendom
men Lavgade nr. 6 efter deputeret borger 
Lorentz Wemmaring, der havde været for
pagter af Nr. Rangstrup herred. Han antog 
Wemmarings søn Hinrich som sin egen og 
kom snart ind i byens førende købmands
klan. Fra 1740'erne skabte han sig en stor, 
alsidig blomstrende forretning. Han fabri
kerede og handlede med tobak, drev bryg
geri og drev købmandsskab, og sikrede sig 
fra 1740'erne en fast afsætning ved at for
pagte leverancerne til Nr. Rangstrup herred 
samt flere kroer, blandt andet Halk, Over- 
Jerstal og Ustrup kroer. I årene 1752-58 
forpagtede han endog Vargård i Hejls sogn 
af staten.

I 1769 ser vi ham bo i Lavgade nr. 6, et 
11-fags gavlhus med side-, bag- og gård
bygninger, hvoriblandt et bryggehus og et 
muret spølkammer. Her blev resterne fra 
brændevinsfremstillingen (den såkaldte spøl 
eller bærme) opsamlet. Det var dette affald, 
som brugtes til opfodring af kvæg og svin 
i byen. Der var 3 tjenestekarle, 1 svend, 1 
læredreng og 2 piger til at passe de mange 
aktiviteter i Nassers virksomhed.

Kun et par af de øvrige interessenter skal 
omtales. Niels Rind (1723-87), der stam

mede fra Viborg, blev i 1766 deputeret bor
ger. Han var øl- og brændevinsbrænder, 
gæstgiver og drev købmandshandel med 
mange slags varer. Bertel Ludewig Gerdes 
(d. 1789) var gæstgiver og rådmand og hør
te altså til byens patriciat. Søren Warthoe 
var udlært tobaksspinder, drev siden 1763 
tobaksspinderi og tobakshandel og var til
lige gæstgiver. Også de øvrige 15-20 inter
essenter var gæstgivere, bryggere, brænde
vinsbrændere og købmænd, og der var flere 
deputerede iblandt.

Der kan næppe være tvivl om, at for
pagtningen på dette tidspunkt var til fordel 
for interessenterne, og at den var med til 
at sikre byen et stort opland. Niels Rind 
ytrede således i 1778, at han som kro- og 
høkeriforpagter især afsatte sine varer på 
landet, og at han også fremover ønskede at 
deltage i forpagtningen. Det har han sikkert 
kun gjort, fordi han mente, det gav bonus. 
På samme måde udtalte amtsforvalter Lo
renzen i 1794, at borgernes afsætning til 
landboerne ikke var ubetydelig, og at de 
havde fordel af kroforpagtningen.

Problemer var der dog stadigvæk. Ikke 
mindst landboernes ulovlige brændevins
brænding irriterede forpagterne og reduce
rede deres afsætning. Da konsortiet i 1766 
tiltrådte forpagtningen i alle herreder, gjor
de det derfor et energisk forsøg på at hindre 
al brændevinsbrænding på landet. Nasser 
bad om herredsfogedernes hjælp til forseg-
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lig for Niels Rind, købmand, øl- og 
brændevinsbrænder, borger 1764, de
puteret 1766-86, født 1723 i Rind 
sogn i Hammerum herred, Viborg 
stift, viet første gang med Helena 
Carstensen fra Haderslev Slotsgrund, 
d. 1767, anden gang i 1768 med den 
afdøde ægtefælles søster Hedewig 
Carstensen, død 1787; samt for Sø
ren Sørensen Warthoe, tobaksspinner 
og gæstgiver, borger 1763, født 1732 
ved Ribe, viet 1765 med Christina 
Callesen fra Haderslev Slotsgrund, død 
1798.

(Haderslev by arkiv Acta XIX D8).

ling af alle brændevinskedler, og flere in
teressenter drog fra ting til ting for at føre 
proces mod bøndernes indgreb i de dyrt 
købte rettigheder. Særlig måtte de strides 
med sognef  ogederne og andre mindre »em- 
bedsmænd«, som hævdede at have ret til at 
brænde brændevin ligesom de kongelige 
amtsembedsmænd. Gentagne gange klagede 
forpagterne tillige over, at herredsfogederne 
ikke var tilstrækkelig villige til at forsegle 
de ulovlige kedler, og at de alt i alt modar
bejdede forpagtningsbestemmelserne og de 
kongelige forordninger. Især var herreds
foged Oye i Tyrstrup herred upopulær hos 
dem. Officielt fremhævede interessenterne 
da altid, at forpagtningen ikke gav det øn
skede resultat, fordi de mange overtrædelser 
ikke blev forhindret.

I alt fald én borger knækkede sandsyn
ligvis halsen på sin vidtspændende aktivitet 
inden for kro- og høkerivæsenet. Det var 
den driftige N. H. Nasser. For at finansie
re sine mange foretagender stiftede han i 
årenes løb en betydelig gæld. Fra 1760'erne 
blev blandt andet stedsønnen, tobakspinder 

Hinrich Wemmaring hans kreditor. Nasser 
gabte vel for højt, og i 1776 kunne han 
ikke længere klare sine forpligtelser. Han 
gik konkurs, måtte opgive huset i Lavgade 
til stedsønnen, afstå sin stol i Vor Frue Kir
ke og gik nu på aftægt. Tilværelsen blev en 
anden for den tidligere deputerede borger 
og købmand. Økonomien blev stram, og i 
1780'erne måtte han søge offentlig hjælp. 
Men først i 1792 døde han, 84 år gammel. 
Nassers skæbne var imidlertid unormal. De 
øvrige forpagtere klarede sig, og konsortiet 
fortsatte sin virksomhed til ind i 1780'erne.

Forpagtningssystemet varede vel århun
dredet ud. Dog blev retten til at levere øl, 
brændevin, tobak og piber samt til at drive 
offentligt høkeri fra midten af 1780'erne i 
stadig højere grad forpagtet sognevis, mod
sat tidligere herredsvis. Det førte til, at le
verancerne i vesteramtet gik over på land
boeres hænder. I østeramtet var det imid
lertid fortsat borgere fra Haderslev, som 
bød højest ved licitationerne på amtstuen.

Et enkelt sogn var særlig fordelagtigt, 
nemlig Vonsild. Her havde Niels Rind indtil 
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sin død i 1787 arveforpagtning af kro-, 
høkeri-, brygge- og brændevinsfremstilling. 
Der var sikkert en god forretning. For ikke 
blot gik der stærk trafik gennem Vonsild. 
Der blev også drevet en livlig smughandel 
med brændevin til kongeriget. Borgerne i 
Haderslev forpagtede ikke blot på denne må
de fortsat generalleverancen til sognene 
uden for de to mil i østeramtet. De sad til
lige som forpagtere af mange kroer inden 
for de to mil. Fremgangsmåden var den, at 
borgerne forpagtede kroerne og lod dem 
drive ved underforpagtere. F. eks. var de
puteret borger og hospitalsforstander Peter 
Simonsen (1729-1798) i 1794 forpagter af 
kroen i Hajstrup. Den blev drevet af en 
Hinrich Harder. Han havde i 40 år været 
underforpagter for de borgere i byen, som 
havde haft krorettigheden, og han havde al

tid haft pligt til at aftage sine varer hos 
disse.

Her er søgt fremdraget nogle detaljer, som 
kan belyse den handel og virksomhed, der 
bragte de mange købmænd, gæstgivere 
brændevinsbrændere, bryggere, kornhand
lere og tobaksfabrikanter i Haderslev solid 
velstand. Lidt af det mønster, som gjorde 
det muligt for byen at skabe afsætning til 
amtet og finde kompensation for den mang
lende søfart er antydet. Fremstillingen vi
ser, at mulighederne for det førende borger
skab i 1700-årene ikke var så dårlige, som 
de ofte trøstesløse indberetninger om byens 
økonomiske tilstand hævdede. Fortsat er der 
dog god brug for undersøgelser, som nær
mere vil kortlægge borgernes handels-for
bindelse og dermed give en bedømmelse 
af de økonomiske tilstande i byerne i 1700- 
årene.

KILDER OG LITTERATUR
Foranstående artikel bygger hovedsagelig på 
utrykt kildemateriale. De vigtigste arkivfonds 
er:

RIGSARKIVET, København: Haderslev amts
regnskaber 1710 ff (viser hvem der forpagtede 
øl- og brændevinsrettighederne og kroerne i 
amtet). Rentekammeret, tyske sekretariat eks
peditionsprotokol 1708 (amtskommissionens 
instruks). Undersøgelseskommissionen i Hader
slev amt 1708-15 G 22, kommissionens indbe
retninger.

HADERSLEV RÅDSTUEARKIV, Haderslev: 
Relationsprotokoller (dvs. kopibøger over ma
gistratens udgående skrivelser) ; brandtaksa
tionsprotokoller; Acta XIX C borgerligt erhverv 
på landet (heri bl.a. kontrakter vedr. amtsfor
pagtningen) ; Acta XIX D 8 tobaksfabrikker 
1724-; Acta XVII B3 hovedskat 1712- (heri 
oplysninger om interessenterne fra 1713);

LANDSARKIVET, Åbenrå: Haderslev amts
arkiv, rentekammersager, østeramtet; ibid, rela
tionsprotokoller; Haderslev vesteramtstue C I 1 

nr. 460; Haderslev øster- og vesteramtstue, ho
vedbøger (med oplysninger om forpagtere); Ha
derslev østre husfogderi pk. 17; Haderslev bys 
retsbetjentarkiv nr. 78, tingbog 1633-34 (heri 
breve fra magistraten 1708-13; ibid, ekspediti
onsprotokol nr. 121, 1769-92 (Nassers kon
kurs) ; ibid, skyld- og panteprotokol nr. 94 1698- 
med bibøger (Nassers økonomiske forhold og 
kontrakter vedr. amtsforpagtningen); Topogra- 
fica, Haderslev amt nr. 31, 1434-1748 Copiale 
von Privilegien und Verordnungen pp.; ibid, 
nr. 50 1292-1800 Afskrift af Haderslevs byret, 
privilegier pp.

Af litteraturen omtales:
Sammlung der hauptsächlichsten Schleswig- 

Holsteinischen gemeinschaftlichen Verordnun
gen, 1773. Systematische Sammlung der ... 
Verordnungen und Verfügungen bd. 6, 1833. 
Versuch einer Beschreibung der Stadt Hader
sleben, Prov. Ber. 1798, 2. bd. s. 349-379. Vald. 
Andersen: Overførster Hans Bachmann, S.M. 
1974 s. 432ff.
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Fra venstre gartner Johann Thoms, program
tekniker ved Danmarks Radio, Åbenrå, Flem
ming Biehl-Hansen og lektor ved Århus uni
versitet Karl Clausen.

Johann Thoms
AF KARL CLAUSEN

Kort efter Johann Thoms død i 1972 skrev 
lektor ved Århus universitet Karl Clausen 
nedenstående mindeord om sin arbejdsfælle 
gennem mange år.

Manuskriptet til mindeordene er skrevet 
under et ophold på Færøerne, hvor Karl 
Clausen arbejdede midlertidigt ved Det fær
øske Akademi, og det er blevet fundet mel
lem Karl Clausens efterladte papirer.

Alt det materiale, der omtales, opbevares 
nu i Landsarkivet i Åbenrå.

Langt fra Danmark fik jeg i aftes den med
delelse, at fhv. gartner Johann Thoms i Rise, 
min højt værdsatte medarbejder gennem 
mere end ti år, stille var sovet hen samme 
dags morgen. Også på Færøerne vil denne 
meddelelse blive modtaget med sorg, og 
hans minde vil blive hædret.

Johann Thoms og jeg arbejdede med bånd
optagelser af åndelige viser i maj 1967, og 
han vandt ved sin færd på øerne gode ven

ner, med hvilke han siden pr. brev f.eks. 
drøftede tekstproblemer. Begyndelsen til 
vort samarbejde rækker tilbage til tiden om
kring 1960, da jeg begyndte på indsamling 
af folkesang i Nord- og Sydslesvig, snart 
også af åndelig visesang i Nordslesvig, 
Vestjylland og i Limfjordsegnene, især i 
Harboøre. Indsamlingen i det slesvigske 
blev virksomt støttet af landsarkivar Peter 
Kr. Iversen, der fik den gode idé gennem 
Sønderjysk Månedsskrift at udsætte en bog
præmie til den, der bragte den bedste kon
takt til veje med en sønderjysk folkesanger. 
Johann Thoms gjorde opmærksom på Tille 
Davidsen i Rise, der forøvrigt døde i efter
året 1971, næsten 90 år gammel. Tille viste 
sig snart som et unikum af god hukommelse 
for folkesange og viser - og præmien tilfaldt 
Johann Thoms. Det var ved denne tid, han 
solgte sit gartneri og efterhånden opgav sit 
arbejde som kirkegårds- og anlægsgartner. 
Medvirkende hertil var måske, at jeg kun
ne tilbyde ham et beskedent honorar som 
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medhjælper. I alle tilfælde blev Johann 
Thoms, der livet igennem havde plejet lo
kalhistoriske interesser, en ideel medarbej
der, utrolig flittig og pligtopfyldende. Vi 
rejste sammen og optog sange, drog også 
til Holsten, Hamburg og Deutsches Volks- 
liederarkiv i Freiburg for at opsøge kilder til 
sangens historie i det slesvigske. Båndenes 
antal voksede støt og lå i slutningen af 
1967 et sted mellem 500 og 1.000. Johann 
Thoms har registreret hvert eneste af dem, 
og derudover har han anlagt kartoteker 
over sange og sangere; han har endvidere 
registreret vigtige sangbøger: Den blå Sang
bogs 20 udgaver, Den syngende Mands 
otte bind m.fl., og han har maskinskrevet 
et utal af håndskrevne viser.

Indsamlingsarbejdet er altid sket i for
ståelse med Danmarks Radio, der gennem 
talrige udsendelser har givet plads til væ
sentlige dele af stoffet. Efterhånden måtte 
det spørgsmål melde sig, hvor båndene skul
le havne. Danmarks Radio er ikke noget 
arkiv og ser gerne musikafdelingens origi
nalbånd med »folkesang« (vi selv har altid 
arbejdet med kopier) anbragt under betryg
gende kår, så stoffet kan komme senere 
forskning til gode. Alle vore bånd i Dan
marks Radio, »råbånd« som færdige ud
sendelser, vil i de kommende år blive over
flyttet til Landarkivet i Åbenrå og vil der, 
efter fuldendt udbygning, blive indlemmet 
i »Historiske samlinger for Sønderjylland«. 
På lignende måde vil det færøske stof, resul
tatet af indsamlingen 1967-72 ff, blive op
stillet i Det færøske Akademi i Torshavn. 
Med vore dages lette adgang til kopier vil 
optagelserne også være at finde som studie
materiale ved Sanghistorisk Arkiv, Arhus 
Universitet, ligesom lokalhistoriske interes
ser efter evne vil blive efterkommet. Det 
er min overbevisning, at orientering i det 
vidtspredte materiale vil være overkomme
ligt også for nytilkommende interesserede - 
takket være i første række Johann Thoms' 
myreflittige registreringsarbejde.

I december 1967 ramtes Johann Thoms 
af et slagtilfælde, han blev lam i venstre 
side. Selv under afmagten var det hans håb, 
at han snart skulle »med på tur igen«. Det 
kunne ikke blive til noget. Men skrive på 
maskine med højre hånd kunne han stadig
væk, og han gjorde det endnu den sidste 
aften, han levede. Han sympatiserede vist 
med det slogan, han havde lært som soldat 
under første verdenskrig: Dienst ist Dienst 
und keine Gefälligkeit. Af arv, pligt og 
overbevisning følte han sig knyttet til det 
tyske mindretal (hans far var fra Mysunde). 
Det sidste store registreringsarbejde, han 
fuldendte i foråret 1972, var den tyske 
Volkskalender für Nordschlesvig, heriblandt 
det lange kapitel om Unsere Toten. Nu vil 
han selv blive omtalt på denne tavle af 
fortjente kvinder og mænd indenfor det ty
ske mindretal. På det seneste syslede han 
med tanken om til Volkskalender at skrive 
en sanghistorisk artikel om en tysk-dansk 
kærlighedsvise fra Napoleonstiden ( en hol
stensk soldat elsker en dansk pige på Sjæl
land eller Falster - »Mädchen, hör was ich 
tu sagen« begynder den). Visen har holdt 
sig i mundtlig tradition til vore dage, vi 
har i 1960'erne hørt den adskillige gange i 
Nord- og Sydslesvig. Det vil være en æres
sag for mig at fuldbyrde dette ønske, så 
meget mere som det dansk-tyske naboskab 
i det slesvigske - den fredelige sameksistens 
- var en hjertesag for Johann Thoms.

Når nu forhåbentlig om ikke altfor længe 
vore mange bånd og papirer er anbragt i 
Landarkivet i Åbenrå og i det færøske Aka
demi, så vil en og anden fremtidig besøgen
de finde antegnet, at stoffet hviler på de 
indsamlinger, Johann Thoms var part i, og 
ordningen på de registreringer han grund
læggende foretog i 1960'eme. Det glædede 
ham inderligt her på det sidste at høre om 
disse fremtidsplaner.

Ære være den trofaste medarbejder, folke
mindesamleren og slesvigeren

Johann Thoms!
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Boganmeldelser
Grænseforeningens årbog 1976

Grænseforeningen har i de senere år mar
keret sin eksistens ved udgivelsen af en 
lille årbog, der udsendes til medlemmerne, 
et godt initiativ, der kan hjælpe medlems
kredsen til at forstå noget af, hvad man 
holder sammen om.

Det er imidlertid meget forvirrende, at 
årbogen kommer så sent ud til mange af 
medlemmerne, at de først er i gang med at 
læse den, medens de i pressen allerede kan 
læse omtalen af den næste. Nu kan man i 
aviserne se, at årbogen 1977 er udkommet 
med en redegørelse af Chr. Stenz om græn
selandets sprogforhold. Men vi har jo først 
nylig fået årbogen 1976 om »Kirkekunst i 
Sydslesvig« ind ad døren. Det må være mu
ligt at få en lidt fornuftigere ordning.

Den sydslesvigske kirkekunst er iøvrigt et 
udmærket emne, fordi kirkerne ligger som 
naturlige mål for de besøgende nordfra, der 
kommer til Sydslesvig. Men Henrik Støtts 
behandling af emnet kan ikke just roses.

Henrik Støtt har foretrukket den krono
logiske gennemgang, så den enkelte kirke 
er behandlet forskellige steder. Da der ikke 
er et stednavneregister, er man dårligt hjul
pet, hvis man står i en sydslesvigsk kirke 
og vil slå efter, hvad Henrik Støtt skriver 
om den. Billederne kan heller ikke hjælpe til 
at finde omtalen af kirken, de stammer fra, 
for de er ikke placeret i nær tilknytning til 
teksten.

En del af teksten synes ret uvedkommen
de. Den udførlige gennemgang af den danske 
kongerække er ikke begrundet af kongernes 
betydning for kirkekunsten. Det eneste sted, 
hvor kongen vitterligt spiller en rolle, i Pe- 
tersportalen i Slesvig, reduceres han til en 
»biperson« og »en kronet herre«.

Desværre føler man sig end ikke tryg 
overfor afsnittene om kirkekunsten.

Nogle eksempler:
Side 6 skrives, at »omkring år 811 stod 

den romanske vægdekorationskunst ved 
Danmarks porte«. Der var bare ikke noget 
at bruge den til, for der var ingen kirker. 
Side 8 fortryder forfatteren: »Den romanske 
stilarts indtog i Danmark falder omtrent 
sammen med Knud Lavards indsættelse som 
jarl i Slesvig år 1115«. Det skulle altså væ
re rundt 300 år efter, at stilarten stod ved 
Danmarks porte. Det er på den anden side 
nok noget sent sat, for den holder faktisk 
sit indtog sammen med de første stenkirker, 
og de blev bygget i det 11. århundrede (ikke 
først i det 12. århundrede, som Henrik 
Støtt påstår).

Malerkunsten blev ifølge Støtt overført 
fra trækirkerne til stenkirkerne, da man gik 
over til at bygge kirkerne af sten, og derfor 
er det vigtigt for Støtt at slå fast, at langt 
størsteparten af trækirkerne var bemalede. 
For det første ved man nu ikke, hvad største
parten af trækirkerne var. For det andet er 
der forsked på »bemalet« og »malerkunst«. 
Kalkmalerier har i hvert fald ikke været an
vendt i trækirkerne. Hvad er det så, der er 
overført? Maleteknikken? Stilarten? Det 
står der ikke noget om, og så er man lige 
klog.

Et centralt spørgsmål berøres side 6 med 
omtalen af det danske særpræg, som også 
gør sig gældende i Sydslesvig, men da den 
romanske kirkekunst er kommet sydfra, den 
første tids kunstnere formentlig også, sav
ner man en redegørelse for forskellen på 
dansk og tysk kirkekunst, for grænsen mel
lem dem og Sydslesvigs placering i denne 
sammenhæng.

Desværre. Denne årbog indfrier ikke for
ventningerne.

Bjørn Svensson
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Jernbanedrift og andre drifter

Dorrit Andersen, Knud Fanø og G. Japsen 
(red.): »Sønderjyske Årbøger 1976«. Udgi
vet af Historisk Samfund for Sønderjylland.

Et historisk skrift som Sønderjyske Årbøger, 
der bibeholder en anakronistisk flertalsform, 
kan inddeles i to dele. Den ene halvdel har 
form som et årsskrift, der beretter om årets 
gang med henblik på udkomne bøger samt 
bringer diverse oversigter, regnskaber, med
lemsfortegnelse osv.

Det er det aktuelle stof, som traditionelt 
får, hvad det har krav på. Men i tilgift by
des der medlemmerne og andre læsere en 
række historiske afhandlinger, der ikke be
høver at have noget med året 1976 at gøre, 
men måske snarere interesserer sig for for
holdene på Gorm den Gamles tid.

Slet så langt tilbage i tiden skal man dog 
ikke dennegang for at finde det nye i det 
gamle. Årbogens hovedbidrag er en fortsæt
telse fra i fjor af rektor, dr. phil. N. H. Ja
cobsens store afhandling (en bog i virkelig
heden) om de slesvigske jernbaners udvik
ling 1864-1920, altså i fremmedherred- 
dømmets tid, efter at der sydpå ved Altona 
var gjort en spæd begyndelse under dansk 
styre. Det siger noget om Helstatens tyngde
punkter, at de første jernbaner, vi fik, udgik 
hhv. fra København til Roskilde og fra Al
tona til Kiel.

Men banernes store »Gründerzeit« i det 
gamle hertugdømme Slesvig (rektor Jacob
sen taler i overskriften om Nordslesvig, hvor 
han mener hele Slesvig) får altså tysk for
tegn og vendes efter den tabte krig i 1864 
trafikalt eller »infrastrukturelt« mod syd, 
medens Danmark en halv snes år tidligere 
havde bestræbt sig på at trække de sydlige 
banelinier op mod nord. Den jyske fast
landssokkels rygrad går den dag i dag fra 
Hamborg til Frederikshavn/Hirtshals. Det er 
fiskebilernes og de afskårne blomsters rute. 
Den jyske længdebane har med storpolitik 

og erhvervsgeografi at gøre. Fra dansk side 
ville man før 1864, som det blev sagt, også 
med et jernbanesystem »styrke foreningen 
af Danmark og Slesvig så meget som mu
ligt«. Her er den egentlige årsag til krigen i 
1864. Men i februar 1864 overså general 
de Meza, at der kørte tog mellem Slesvig og 
Flensborg. Han lod sine kanoner stå på Da- 
nevirke og befalede sine tropper og sit ryt
teri at slæbe sig til Flensborg ad isglatte 
veje. Heldigvis glemte de østrigske forføl
gere også at tage toget!

Efter 1867 lod prøjserne i overensstem
melse med den ny tingenes tilstand foretage 
ændringer på den sydslesvigske jernbane 
for at fuldføre drejningen mod syd, det vil 
sige underlægge jernbane væsenet de natio
nale interesser. De skulle ikke mere stråle 
mod Fredericia, Århus og København, men 
mod Hamborg og Berlin.

I rektor Jacobsens grundige bidrag til 
Sønderjyllands materielle historieskrivning 
glemmes da heller ikke disse ideelle eller 
prestigemæssige hensyn. Stærkest kommer 
denne overordnede målsætning måske frem 
ved anlægget af det vidtforgrenede net af 
småbaner (Kleinbahnen) med de prangende 
wilhelminske stationsbygninger. Det var 
Rhinborge med indendørs øludskænkning. 
Ved Genforeningen var der i Nordslesvig 
ialt 347 km småbaner mod 265 km stats
baner. Afstanden mellem to holdesteder var 
undertiden ikke mere end 1,5 km - og så 
skulle der endda være tid til, at togperso
nale og passagerer kunne få sig en grog! En 
togrejse fra Haderslev til Rødding kom der
ved til at vare mellem 3V2 og 4 timer. I bil 
køres turen i dag på en halv time.

Hvad godstransporten angår, er det dog 
værd at notere, at landbruget - Nordsles
vigs hovederhverv - nød godt af banernes 
transportmuligheder. Haderslevs grisemar
ked udviklede sig således med banetranspor
terne til at blive det største i Slesvig-Holsten.
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I modsat retning fragtede toget kunstgød
ning, landbrugsmaskiner, købmandsvarer 
og lign. Mens talen er om svin, kan det må
ske have interesse at anføre en moderne 
parallel. Da motorvejen fra Lille til Paris 
blev taget i brug omkring 1970, kunne hol
landske og belgiske landmænd i kraft af den 
bekvemme og hurtige transportvej i bil ero
bre det store grisemarked i Paris. Det svarer 
til, at fynske gartnere kunne være blevet de 
dominerende på blomstermarkedet i Ham- 
bogr, hvis vi forlængst havde haft motor
vejen Odense-Hamborg. - »Modern civili
zation is a question of transport«.

I denne forbindelse er det nærliggende at 
friste en så kyndig geograf som dr. Jacob
sen med den opgave at undersøge, hvad der 
skete, da alle disse småbaner faldt væk efter 
1930. Et moderne vejnet skulle nu træde i 
stedet for skinnerne. En by som Haderslev 
måtte knytte sit vestlige opland til sig med 
rutebiler og lastbiler. Nu synger allerede 
rutebilerne på deres sidste vers. Hvad har de 
udrettet i den relativt korte tid, de fik be
skåret? Er vi inde i en fragtflyenes tid også 
i Nordslesvig? Hvorfor kører vi ikke frisk 
konsummælk fra den moderne tappecentral 
i Tyrstrup til den store flyveplads i Skryd- 
strup for derfra at flyve den ud med timers 
levering til de europæiske storbyer? Her 
ligger vel, som en tanke, forlængelsen af 
godstogs og lastvognstogs indsats.

Forfatteren holder sig imidlertid til sit 
emne og drager af sit omfattende kildemate
riale den konklusion, at jernbaneprojekterne 
i Slesvig i vid udstrækning havde nationale 
aspekter. Under fremmedherreddømmet stod 
de ledende danske kredse i et dilemma: De 
indså, at en udbygning af de givne trans
portmidler tjente landsdelens materielle in
teresser. Men de måtte samtidig være på 
vagt over for de knopskydende småbaner, 
der fremmede fortyskningen i kraft af re
krutteringen af stadig flere (tyske) embeds- 
mænd. Samtidig tjente alt jernbanevæsen 
den tyske militarismes interesser. Den kai- 

serlige tyske opmarch skete på skinnehjul. 
Hitler føjede autobanerne til. Denne militæ
re side af jernbaneprogrammet har rektor 
Jacobsen ikke medtaget.

Årbogens »nyhed« er så afgjort cand. 
phil. Carsten Mogensens undersøgelse af 
årsagerne til Flensborg-overborgmesteren 
Sievers fald i 1936.

Hvem var nu denne Dr. Wilhelm Sievers, 
og hvad skyldtes postyret omkring hans 
fald? En god kilde til nærmere oplysning 
om Dr. Sievers rolle i nationalitetskampen 
i mellemkrigsårene er Troels Finks bog 
»Sønderjylland siden genforeningen i 
1920«, der på siderne 83-87 beskæftiger 
sig med bl.a. Sievers' nazistiske stormløb 
mod den danske grænse i 1933 (»Påske
stormen«), noget, man dengang måtte se på 
med største foruroligelse. Sievers fik imid
lertid ikke noget ud af sit private felttog, og 
i januar 1936 blev han afskediget af det 
tyske indenrigsministerium under en nok så 
opsigtsvækkende henvisning til en lov, ud
stedt med henblik på udrensning af nazis
mens modstandere i det tyske administra
tionsapparat.

Efter 1945 var vi alle meget kloge og 
mente at kunne fastslå, at overborgmester 
Sievers var faldet på sit private udenrigs- 
ministerielle program. Han var, mente vi, 
i sin emsidighed kommet til at krydse det 
tyske udenrigsministeriums siden 1920 for
ankrede grænsen-ligger-fast-koncept og SS- 
bevægelsens ideologiske betonede storger
manske tanke. Denne »vision« gik ud på, 
at hele Nordvestrummet efter en vundet 
krig skulle ind under en europæisk nyord
ning med »germanere«, derunder alle skan
dinaver, som herrefolk, men naturligvis med 
tyskerne som overherrefolk. I dette perspek
tiv var Nordslesvig indtil videre for et hus
mandsbrug at regne, og det ville være tå
beligt at indlemme dette husmandsbrug 
i utide til irritation for København, Oslo og 
Stockholm. Den storgermanske tanke om
fattede jo hele Skandinavien. Følgelig havde 
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Sievers og konsorter stukket hånden i en 
hvepserede, da de selvbestaltet begyndte at 
pille ved 1920-grænsen.

Mogensen har sat denne for så vidt lo
giske følgeslutning under lup, og ved at 
studere relevante dokumenter er han kom
met til et helt andet resultat. Sievers' fald 
har mere med menneskelig smålighed og 
jalousi at gøre end med storpolitik. På 
grundlag af hidtil stort set utilgængelige 
kilder påvises det, at Sievers gled ud af den 
nazistiske saga - ikke på grund af uden
rigspolitiske overvejelser, men i høj grad af 
lokale, partipolitiske hensyn. Det nazistiske 

hierarki i Slesvig-Holsten kunne ikke døje 
ham, og til slut sparkede den på stedet al
mægtige Gauleiter Lohse i Kiel ham ud.

Uden forklejnelse nævnes til slut (ufor
tjent) kort, at man kan læse en særdeles 
velskrevet artikel af Troels Refslund Poul
sen om drengeår i tysk tid på Skovgård og i 
Åbenrå, samt dr. phil. G. Japsens skildring 
af købmand Thomas Ries fra Åbenrå, be
lyst gennem hans politiske breve. Endelig 
giver de mange boganmeldelser en oversigt, 
som man desværre ikke mere kan finde i 
dagspressen.

Eskild Bram

Grænselandsdagbog
VED FR. RUDBECK

SYD FOR GRÆNSEN
1. november: Forbundsminister Egon Bahr 
oplyser i et brev, at han har begrundet håb 
om at sikre forbundsstøtte til Flensborg 
skibsværft til bygning af fire skibe mellem 
8000 og 22.000 tdw., som skal leveres til 
u-lande.

2. november: Jaruplund højskole åbner sit 
vinterkursus med 22 elever og venter flere 
efter nytår.

Socialdemokratiet i Slesvig-Holsten kræ
ver, at alle byggeplaner for atomkraftvær
ker i hele Vesttyskland standses, og at 
igangværende byggeri afbrydes, indtil de 
frygtede miljøtrusler er nøjere undersøgt.

5. november: Skoleleder Sigfred Andresen, 
Bredsted, anker i et læserbrev i Flensborg 
Avis over, at der finder alt for mange mø
der sted mellem danske og tyske foreninger, 
hvor tilstedeværelsen af den danske befolk
ningsdel i Sydslesvig end ikke omtales.

Sønderjyllands amtsråd besøger Frisland 

og den danske skole i Risum og får informa
tioner om friserne og om digebyggeri.

6. november: Fremmedarbejderbørnene ska
ber problemer i flensborgske skoler, særlig 
m.h.t. lærere og undervisningsmateriel. En 
enkelt skole, Waldschule, besøges alene af 
190 udenlandske børn heraf 125 tyrkiske 
børn.

9. november: En vestfrisisk delegation besø
ger Nordfrisland for at studere den tospro
gede undervisning ved danske og tyske sko
ler, efter at det er bestem, at der fra 1980 
skal indføres obligatorisk tosproget under
visning ved alle grundskoler i Vestfrisland.

Ud fra årringsmetoden har danske arkæo
loger fastslået, at den ældste del af Dane- 
virke ikke som antaget er rejst i 808, men 
i tiden 725 til 737. I Hedeby har forskerne 
kunnet datere de ældste huse til 811 og de 
yngste til 1020.

Forbindelsesvolden mellem Danevirke og 
Hedeby er opført i 968.
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10. november: Landsregeringen i Kiel stil
ler sig afvisende overfor planer fremsat af 
en hamborgsk forretningsmand om inddig- 
ning af Tumlau-bugten i Ejdersted. Der 
kunne indvindes 1300 ha, men regeringen 
fatsholder at bugten er en del af et stort na
turfredningsområde, hvor mange fugle yng
ler.

Venskabsforeningen Haderslev-Kappel 
vil gennem en stilekonkurrence undersøge 
de unges viden om Sydslesvig i dag.

11. november: Næsten 38.000 borgere over 
60 år i Slesvig Holsten lever af socialhjælp. 
Heraf er 63 pct. kvinder.

Slesvig-Holstens landbrug må for det for
løbne år regne med en samlet nedgang i 
høstudbyttet på 13 pct. Der foreligger 9000 
ansøgninger om tørkehjælp til et samlet be
løb på 228 mill. DM.

Befolkningstallet i Flensborgs nærom
råde ventes i tiden frem mod 1990 at falde 
fra de nuværende 126.800 indbyggere til 
115.000, skønt der regnes med en stigning 
i antallet af fremmedarbejdere fra 5500 
i 1975 til 6500 i 1990. Kun etableringen af 
yderligere industri og oprettelsen af det tek
niske universitet kan måske modvirke den
ne udvikling.

Sydslesvigernes egne bidrag til danske 
formål har i det sidste år påny været sti
gende. Salget af Dybbølmærker viste en 
stigning fra DM 11.439 til 13.470, og sal
get af Valdemarsflag steg fra 3.959 flag til 
6.834 i 1976. Endelig er der til Bennetgård 
i Københoved indsamlet 6.775 eller ca. 
16.000 kr.

12. november: For at sikre sig mod tysk in
filtration vil de danske idrætsforeninger i 
Flensborg gøre opmærksom på, at forenings
livet foregår på dansk. Idrætsforeningen 
Stjernen indfører desuden et medlemsstop 
for tyske skolebørn.

Markedet for dansk voksenundervisning 
i Sydslesvig synes mættet, oplyser sekretæ

ren for voksenundervisningsnævnet over
lærer Ernst Vollertsen. Der er til dato god
kendt 168 kurser, og man regner med at 
komme op på 200 til 220 mod sidste år ialt 
235 kurser.

Da kun ca. 25 pct. af Sydslesvigsk fore
nings medlemmer holder Flensborg Avis, 
vil det være urigtigt at nedlægge de to med
lemsblade, Kontakt og Treklangen, som når 
ud til en langt større kreds, blev resultatet 
af en drøftelse om den danske presse og 
foreningsbladene i Bredsten skole.

16. november: Cornelius-Hansen-skolen i 
Flensborg, der i dag har 270 elever, heri
blandt de frivillige 10. klasser fra Flensborg 
og den nordlige del af Sydslesvig, skal ud
vides, og Skoleforeningen har fået bevilget 
280.000 DM til byggeriet.

FDP-fraktionsformanden i landdagen i 
Kiel Uwe Ronnenburger anker over, at 
landsregeringen ikke som pålagt i en land
dagsbeslutning i 1973, har øget sin regio
nalstøtte til landsdelen Sydslesvig.

17. november: Inddigningen af Ditmarsker
bugten ud for Meldorf kan ventes afsluttet i 
1978 og vil betyde skabelsen af en ny kog 
på 4300 ha.

Den socialdemokratiske fraktion i Kiel- 
landdagen har indgivet et lovforslag, som 
skal sikre udlændinge, der i fem år har op
holdt sig i landet, ret til at stemme ved 
kommunale valg.

18. november: Fhv. højskoleforstander Niels 
Bøgh Andersen efterlyser på et tillidsmands
møde for Flensborg amt på Tydal en ny 
sydslesvigsk målsætning som bør udformes 
af Det sydslesvigske Samråd: dette bør have 
karakter af et sydslesvigsk parlament, hvor
til både danske sydslesvigere og rigsdanske 
bør være valgberettigede og valgbare.

Det internationale Forbund til beskyttelse 
af truede sprog og kulturer rejser under en 
kongres i Aosta krav om øget støtte blandt
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andet til det frisiske sprog.
Forældrekredsen ved Bredsten danske 

skole vil yde månedlige bidrag til skolens 
indkøbsbudget. Det oplyses, at skolen med 
117 elever har hårdt brug for flere lokaler.

20. november: I en samtale med Flensborg 
Avis siger skoleinspektør Hans Futtrup, 
Lyksborg, at hvis den danske skole formår 
at markere sig med sin egen identitet, vil 
elevtallet ikke i den grad være afhængig 
af fødselstal og prognoser.

Flensborg Avis samlede oplagstal er fra 
1975 til 76 steget fra 6440 til 6630. Avisen 
har 2627 holdere i Danmark eller 163 flere, 
og i Sydslesvig 3423 eller 6 færre end i 
fjor, hvilket navlig skyldes svigt fra of
fentlige knuder syd for grænsen.

Med støtte fra A. P. Møller fonden vil 
Flensborg Avis påbegynde en salgskampagne 
i Sydslesvig og har ansat en særlig salgs
konsulent.

Studenterforeningen Heimdal holder sit 
80-års jubilæum ved en fest på Duborg- 
skolen i Flensborg.

21. november: Den danske skole i Medelby 
indvier en tilbygning omfattende klasserum 
og kirkesal. Midlerne er også her stillet til 
rådighed af A. P. Møller-fonden.

Den slesvig-holstenske Landskirke holder 
sin sidste landssynode i Rendsborg. Fra 1. 
januar optages landskirken i den nordelbi- 
ske kirke omfattende såvel Slesvig-Holsten, 
Hamborg, Lübeck og Eutin.

23. november: Dansk Centralbibliotek for 
Sydslesvig kan i sin årsberetning meddele 
om en udlånsstigning på 14,1 pct., og et ud
låns- og stationeringstal på 381.763 bind, 
hvilket gennem de sidste 10 år svarer til en 
udlånsstigning på 150 pct.

Landdagsmand Karl Otto Meyer opfor
drer i landdagen under debat om kerneener
gi til en tænkepause, hvor man overvejer, 

hvordan man på betryggende måde kan 
sikre atomaffald.

24. november: Sydslesvigske Vælgerfore
nings landsformand Gehard Wehlitz rejste 
på et informationsmøde i Oversø kravet om 
en forhøjelse af de tyske skoletilskud, idet 
det på længere sigt er dyrere at drive de 
danske skoler end de tyske.

Et arkæologihold fra Jaruplund højskole 
har af dækket en jernalderboplads i nærhe
den af højskolen.

Gennem beplantning med marehalm er 
den store vandreklit ved List tæmmet, og 
spærring gennem sandskred ud over vejen 
fra Vesterland til List skulle kunne undgås.

Menigheden i Egernførde har til nu ind
samlet 18.000 DM til opførelse af et me
nighedslokale ved den danske præstebolig. 
Huset skal afløse den nuværende kirkesal 
i den danske skole.

25. november: Sydslesvigs Forenings med
lemstal i Flensborg nærmer sig stærkt de 
10.000, og Sydslesvigsk Vælgerforening har 
2298 indskrevne medlemmer i byen, oplys
tes det på et sendemandsmøde for Flens
borg by.

Sydslesvigs danske Ungdomsforening vil 
gå sine interessegrupper efter for at sikre, 
at undervisningen i grupperne foregår på 
dansk ved at kræve, at 80 pct. af deltagerne 
skal have eller have haft dansk skolegang. 
Et eksempel havde vist, at af 125 skoleplig
tige deltagere i fem grupper gik kun 26 i 
dansk skole. Man vil ikke udelukke tyske
re, men der må være et rimeligt forhold, 
hvis en gruppe vil bevare sine tilskud.

27. november: Et alvorligt problem er et for 
ringe antal yngre medlemmer skriver pastor 
Hans Pormann i Gottorp amts julehefte, og 
det er et spørgsmål, hvordan man bedre kan 
få de unge familier i tale.

Betydelige arkæologiske fund ved godset 
Bienebeck syd for Slien til et andet Hedeby.
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NORD FOR GRÆNSEN
1. november: Sønderjyllands amtsråd har 
udarbejdet nye skitser som oplæg til for
handlingerne med kommunerne om regio
nalplanlægning.

Der forudses heri et behov på ca. 23000 
nye arbejdspladser i tiden 1975-90, idet 
man regner med en befolkningstilvækst på 
21.000 personer.

Amtsrådet afslog at yde tilskud til et nyt 
forskningsinstitut i Haderslev, men gav 
grønt lys for gymnasiet i Dybbøl. Der var 
desuden enighed om en modernisering af 
sygehusene i Tønder og Åbenrå.

4. november: Under restaureringsarbejderne 
på huset Slotsgade 20 i Haderslev har man 
fundet et kælderrum opført af store granit
kvadersten, som muligvis stammer fra en 
kirke, der blev nedrevet inden 1260, da den 
ældste del af domkirken blev bygget.

Sønderborg Handelsstandsforening vil 
lade et professionelt firma foretage en ana
lyse af grænsehandelen.

5. november: Samarbejdet mellem det tyske 
mindretal og det slesvigholstenske universi
tetsselskab har bestået i 25 år, og der er 
holdt ca. 1000 foredrag. Alene i det sidste 
år faldt ca. 15 pct. af selskabets samlede 
foredragsvirksomhed på Nordslesvig.

På den tyske børnehaveforenings gene
ralforsamling i Ravsted oplyses, at børne
haven får stadig flere børn fra danske hjem.

6. november: Politimester Iver Møller, Grå
sten, erklærer sig imod indgreb imod græn
sehandelen, som nok vil regulere sig selv.

I årets første 10 måneder har ialt
10.266.273 personer passeret grænsen mod 
9.975.22 i den tilsvarende periode i fjor.

7. november: Et krav fra chefredaktør Sieg
fried Matlok om, at programleder ved Radio 
Syd, Bjørn Svensson, skal fremlægge Radio 
Syd's interne retningslinier, afslår Bjørn 

Svensson med den motivering, at disse ret
ningslinier kun kan drøftes i Amtsprogram
rådet, hvor også det tyske mindretal er re
præsenteret.

Fra Centrum-Demokraternes landmøde i 
Vingsted betegnes samarbejdet mellem CID 
og Slesvigsk Parti som fint. Vi støtter loyalt 
Centrum-Demokraternes folketingsgruppe i 
dets arbejde og tager vort medansvar som 
danske statsborgere, erklærer gårdejer Hans 
Chr. Jepsen som repræsentant for Slesvigsk 
Parti.

7. november: Jydske Tidende skriver i en 
leder forud for Den tyske Dag, at der fra 
dansk side er gjort alt for at give den tyske 
folkedel en virkelig fair behandling, og spør
ger, om mindretallet i sine voldsomme reak
tioner i forbindelse med dækningen i ra
dioen sætter al saglighed over styr for bare 
at overleve.

Den sønderjyske sammenslutning af køb
mandsforeninger har stillet 10.000 kr. til 
rådighed til en analyse af grænsehandelen, 
oplyser formanden Jeppe Gaarde, Toftlund.

Landsarkivet i Åbenrå åbner en udstilling 
om fattigdommen i Sønderjylland i de så
kaldte »gode gamle dage«.

9. november: Formanden for Kristeligt Fol
keparti, Jens Møller, kan i forbindelse med 
at færøske og grønlandske mandater er re
lativt billigere, godt tænke sig en særord
ning til fordel for det tyske mindretal, som 
bør være repræsenteret i folketinget.

10. november: Formanden for Bund deut
scher Nordschleswiger, Gerhard Schmidt, si
ger om de tyske grænseorganisationers ar
bejde, at de ikke fører en anakronistisk 
kamp mod spøgelser fra det forrige århun
drede. Alt for få kender i virkeligheden til 
det arbejde, disse organisationer udfører.

Flensborg Avis peger på, at et også af en 
tysk regeringstalsmand støttet forslag om, 
at det tyske tilskud til Duborgskolen bør 
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følges op af danske modydelser til udvidel
se af den tyske skole i Sønderborg, er tegn 
på nye toner i grænselandet, som næppe 
vil være til gavn for klimaet. Når alt kom
mer til alt, er det stadig den danske stat som 
betaler mest både til de tyske nordslesvigere 
og til de danske sydslesvigere.

11. november: Årets »Æres-Rummelpotte« 
overrækkes den netop afgåede politimester 
Erik Bøving Petersen, Tønder.

På våbenstilstandsdagen samles sønder- 
jydske krigsdeltagere i flere byer for at min
des afslutning på 1. verdenskrig.

16. november: DSB vil fortsat opretholde 
to intercity eller lyntog til Sønderborg, der
som amtet selv vil bidrage til betalingen.

Man er villig til at overveje en regional
forbindelse Sønderborg-Tinglev-Tønder-Ri- 
be-Bramminge.

Amtsborgmester Erik Jessen erklærer sig 
tilfreds med, at DSB nu vil forhandle.

Fru Mette Fog Pedersen får af dronningen 
tildelt den kongelige belønningsmedalje af 
1. grad i guld.

19. november: Sundhedsstyrelsen vil bruge 
Åbenrå sygehus som prøveklud i en funk
tion, der kan betegnes som et halvt sygehus, 
erklærer overlæge H. W. Vennits, som føl
ge af sygehusudvalgets plan om at reduce
re antallet af senge i Åbenrå fra 170 til 135.

Den tyske børnehave i Lunden erklæres 
af Nordborg kommune som tilskudberetti
get, og to års strid ført under henvisning til, 
at der fandtes ledige pladser i de danske 
børnehaver, er dermed afsluttet.

20. november: Den tyske Raiffeisenkasse i 
Tinglev har bestået i 50 år.

22. november: Ingrid-Fondet for Sønder
jylland tildeler fru Mette Fog Pedersen en 
hædersgave på 5000 kr. i anerkendelse af 

den idealisme, hun igennem mange år har 
udvist i sin litterære produktion.

Sønderjyllands Erhvervsråd, som holder 
årsmøde i Åbenrå, fastslår, at forslaget til 
regionalplan er for optimistisk.

Trods mange arbejdsløse er der også man
gel på arbejdspladser. Der må desuden sat
ses på nye produktioner.

Det fastslås desuden, at Sønderjylland ik
ke er forfordelt m.h.t. egnsudviklingsstøtte 
ialt 21,2 mill. kr. i det samme forløbne år 
Synderjyllands Investeringsfond har des
uden kunnet yde 26 lån på tilsammen 3,4 
mill. kr. i samme tidsrum.

24. november: Det dansk-tyske teknikerud
valg som arbejder med planer til sikring af 
de danske og tyske vadehavsområder er 
enig om at foreslå et fremskudt dige som 
det eneste rigtige. En forbedring af de be
stående diger vil koste 60 mill kr. for Dan
mark og 12,4 mill DM for Tyskland, mens 
et nyt dige vil kræve 84,7 mill. kr. af Dan
mark og 14,8 mill DM af Tyskland.

25. november: Som forstander for den ny
oprettede højskole i Brøns er udpeget høj
skolelærer Jens Rosendal, Løgumkloster.

26. november: Danfoss-koncemen, som be
skæftiger 10.800 medarbejdere, nåede i det 
forløbne år en samlet omsætning på 1,84 
milliarder kr. eller en stigning på 6 pct.

27. november: Epitafierne i Tønders Krist- 
kirke er så medtagne, at de må restaureres. 
Der er ialt 14 epitafier skænket af byens 
rigmænd i perioden 1586 til 1699.

30. november: Skatte- og afgiftsminister 
Svend Jacobsen har fået tilslutning til en 
ændring af toldloven, så der kan etableres 
et toldoplag, en slags »frihavn« i Padborg.

Haderslev museum kan tage sin nye mu
seumsbygning i brug.
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OUGAARDS

Boghandel

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

Haderslev - Tlf. 52 25 71

Grænselandets liv
Grænselandets sang

møder De i

Syd- og Sønderjyllands store blad

De gamle jyske 
kreditforeninger

JYDSK GRUNEÆJER-KREEXTFORENING

Og
NYJYDSKE KJØBSW>CREEXTFORENING

er nu

De har hørt om det penge
løse samfund... det er noget 
med checks .. . det er noget 
nemt . . . noget der holder 
orden i det økonomiske.
Tal med banken
- de taler Deres sprog.

SYDBANK »
- den sønderjyske bank

BOGTRYK . OFFSET . BOGBIND

Th. Laursens Bogtrykkeri A/s
Jernbanegade 8. Tønder, tlf. 7215 50

KREDIT
FOREW ■ IXIGEM

DAIMMARK

Herning: Århus:
(07) 125300 (06) 125300

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

Sønderjyllands Lånekasse
Nørregade 21 . Haderslev . Telefon (04) 52 66 33 

Kontortid: kl. 9-12

LØGUMKLOSTER HØJSKOLE

5 måneder fra januar. Korte kursus 
juni-december.

Sønderjyske afdelinger

Læs
Dannevirke

Sønderjyllands ældste blad

Jyllands
Kreditforening

HADERSLEV
TELEFON NR. (04) 52 27 25

Haderslev museum
Tlf. 52 75 66 - 52 70 31

Museet på Sønderborg slot
Tlf. 42 25 39

Tønder museum
Tlf. 72 26 57

Aabenraa museum
Tlf. 62 26 45

Ladelund
Landbrugs og Mælkeriskole

Brørup station

A/S Sønderjydsk Frøforsyning 

Frøavl & Frøhandel 
Aabenraa

OVE ARKIL A/S
CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR

HADERSLEV

KREDIT 
FORENINGEN 

DANMARK
Spare- og Laanekassen 
for Hobro og Omegn



HØJST ANTIK
Bredgade 4, Øster-Højst (14 km nord 
øst for Tonder).

Sønderjyske antikviteter sælges.
E. Lund Christiansen, Bredgade 4, 
6254 Øster-Højst. Tlf. (04) 74 51 36.

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

Tlf. (04) 46 41 12

Mogens Hemmingser
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HADERSLEV BANK
AKTIESELSKAB
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SØNDERBORG HANDELSSKOLE
Handelsgymnasium - Handelshøjskole

afdeling

Sdr. Landevej 30 - Tlf. (04) 42 55 25

Selskabs- og udflugtskørsel
Ruteautomobil-Aktieselskabet 
for Haderslev Amt og By 

Haderslev, tlf. (04) 52 38 55

MORSØ STØBEGODS
Aktieselskabet

N. A. Christensen & Co.
Kongelig Hofleverandør

NYKØBING MORS

TØNDER STATSSEMINARIUM
Grænselandsseminariet
Tilmelding for 1976/77 helst

1. maj senest 30. juni.
Tlf. (04) 72 35 11

De fleste ta’r os for 
pengenes skyld

I Sparekassen træffer De folk med 
økonomi som speciale.
Fagfolk, som ved, hvordan man får noget 
ud af pengene, og som gerne vil hjælpe 
Dem til en god handel. Det kalder vi Spare
kassens Økonomi-service.

Tal med Sparekassen, før De handler. 
Uanset om det gælder køb og salg af værdi
papirer, eget hus eller bare almindelige 
daglige økonomiske spørgsmål.
De er altid velkommen!
Økonomiservice -

’ Spørg

SPAREKASSEN

BRØDRENE GRAM % • VOJENS


