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Boligforhold i teglindustrien gennem 100 år............. 155
Inge Adriansen, Sønderborg, fortæller om de mange 
boligformer, som fandtes i tilknytning til teglværker
ne omkring Egernsund.

Beboerne i arbejderboligen ved Cathrinesminde
Teglværk........................................................................ 160
Tre karakteristiske arbejderboliger i teglværksområ
det på Broagerland er blevet genskabt. Lone Lisberg 
fortæller om huset og om nogle af de mennesker, der 
har boet her.

1. maj i Sønderborg...................................................... 165
Robert Huhle, Sønderborg, har kigget i de gamle pro
tokoller og beretter om arbejderbevægelsens 1. maj 
fester i Sønderborg omkring 1920.

Det historiske arbejde må ud af starthullerne.
Et debatindlæg.............................................................. 168
Erik Lindsø, Danebod Højskole, knytter på baggrund 
af sine erfaringer med de unge en kommentar til det 
lokalhistoriske arbejde. Han mener det må finde andre 
former og andet indhold for at fastholde og engagere 
de unge.

Set og sket i Sønderjylland. Grænselandskronik.......  171
Niels H. Kragh-Nielsen, Rødding, videregiver sine 
indtryk af begivenheder i grænselandet - store så vel 
som små - i årets første tre måneder.

Det sker - på nordslesvigske museer........................... 180
Museernes arrangementer i maj-juni - og en udstilling 
om børn og undervisning på Skærbækegnen.

Bognyt........................................................................... 182

Bagsiden om forsiden:
Cathrinesminde teglværk............................................. 184
Inge Adriansen fortæller om Cathrinesminde Tegl
værk på Broagerland, som ses på forsiden, og om 
arbejdet med at restaurere og bevare det som et tegl
værksmuseum med bl. a. de arbejderboliger, som er 
omtalt side 155-64.

Forsidebilledet viser Cathrinesminde teglværk på Broagerland, 
set fra toppen af lerbjerget ca. 1950. Om teglværkets lange historie 
beretter Inge Adriansen på bagsiden, mens der fortælles om arbej
derboligen og dens indretning til museum side 155-64. Fot. ca. 
1950, Museet på Sønderborg slot.
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»Det store hus« ved Rendbjerg Teglværk. Her var lejligheder til seks familier. Huset blev opført i 
1870erne for lokale arbejdere, der her fik en lejlighed med en standard langt over de fleste arbejderes. På 
dette tidspunkt ekspanderede Rendbjerg Teglvæk voldsomt, og man havde brug for at have en god 
stabil lokal arbejdskraft. Til de tilrejsende sæsonarbejdere var der en stor papkaserne. Fot. 1981 Museet 
på Sønderborg Slot.

Boligforhold i teglindustrien gennem
100 år
Af INGE ADRIANSEN

I anledning af indvielsen afen arbejderbolig 
med tre lejligheder ved Cathrinesminde Tegl
værk fortæller Inge Adriansen, Sønderborg, 
her om de mange boligformer, der har været 
ved teglværkerne gennem de sidste 100 år. 
Det er en skildring af et stort socialt frem
skridt i løbet af kun tre generationer.

På teglværkerne ved Flensborg Fjord 
fandtes der i 1800-årene meget forskelli
ge typer beboelser. Der var store, gode 
boliger til teglværksejerne og noget min

dre boliger til teglmestre. Langt den stør
ste gruppe var arbejderboliger, og dem 
vil vi se nærmere på. Her var både som
merboliger og helårsboliger for de loka
le arbejdere og kaserner for den til
vandrede arbejdskraft.

I 1880erne gennemførte den preussi
ske kansler, Otto von Bismarck, en ræk
ke epokegørende sociallove i håb om at 
vinde arbejderne for sig. Der blev vedta
get love om aldersrente, sygekasser, 
ulykkes- og invalideforsikring. Også ar
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bejderboliger var omfattet af denne lov
givning, som efterhånden blev kopieret 
i andre lande. Den medførte meget godt, 
men gav ikke de resultater, Bismarck 
havde forventet. Han vandt ikke arbej
derne for sit konservative styre.

Sommerboliger
Indtil omkring år 1900 var det sædvane, 
at teglværksarbejdere om sommeren boe
de i simple rum, indrettet i tørrelader 
eller ved ovnene - tættest muligt på de
res arbejde. Dette gjaldt både den tilvan
drede arbejdskraft og de lokale arbejde
re. Selvom en arbejder kun boede i en 
afstand af 1-2 km fra teglværket, var han 
nødt til at flytte med kone og børn til 
selve arbejdspladsen i sæsonen, dvs. fra 
april til november.

De primitive kvarterer var ikke egne
de til beboelse. De var slet og ret sund
hedsfarlige. De små kamre fungerede 
både som sove- og opholdsrum, og ofte 

manglede der et køkken. På mange tegl
værker fandtes et fælles åbent ildsted 
uden ordentlig aftræk. Røgen bredte sig 
i tykke skyer til gene for både arbejderne 
og deres børn.

Sommerboligerne var kun sæsonbo
liger og derfor ikke omfattet af lovgiv
ningen om arbejderboliger. Dette hin
drede dog ikke den slesvigske fabriks
inspektion i at iværksætte en aktion i 
1898. Der var omkommet to unge sæson
arbejdere fra Posen i deres senge i et 
primitivt kvarter på teglværket Grøn
land. Det almindelige tilsyn med 
helårs-arbejderboliger blev nu udvidet 
til at omfatte sæsonboligerne. Landrå- 
den i Sønderborg var dog betænkelig 
ved dette drastiske skridt - således op
fattede han initiativet. De fleste tegl
værksejere var meget afvisende, men fa
briksinspektionen var stædig. I samar
bejde med amtsforstander Ebeling i 
Egernsund iværksatte den inspektion af 
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de mange interimistiske boliger omkring 
ovnene og i tørreladerne.

Resultatet blev bemærkelsesværdigt. 
Amtsforstanderen, der tillige var ejer af 
teglværket Prinzenhof, kasserede i før
ste omgang 28 sommerboliger til arbej
derfamilier på grund af for ringe adgang 
til lys og frisk luft. Denne afgørelse blev 
mødt med protester fra nogle af tegl
værksejerne, som fremhævede, at som
merboligerne gav kvinderne mulighed 
for at holde øje med deres børn samti
digt med at de indgik i arbejdet på tegl
værket. Sagen blev oversendt til fabriks
inspektionen i Slesvig. Her støttede man 
klart kondemneringen af de primitive 
kamre på teglværkerne og henviste til, 
at priserne på teglsten var høje og havde 
været det længe; derfor var det nu rette 
tidspunkt til at forbedre forholdene.

Ganske vist tog det et par år, før de 
sidste af de gamle sommerboliger helt 
blev opgivet, og ganske vist skulle der 

trusler om retsforfølgelse til, men resul
tatet blev, at boligstandarden blev hæ
vet meget betragteligt som følge af myn
dighedernes pres.

Papkaserner
De mange mandlige sæsonarbejdere, der 
kom vandrende fra Lippe-Detmold i 
Midttyskland, fra Vestpreussen, Posen 
og Sverige, blev i slutningen af 1800-åre- 
ne indkvarteret i såkaldte papkaserner. 
Det var huse med lav taghældning med 
paptag, små blyindfattede ruder, mur
stensgulve og en række folkekamre med

Cathrinesminde Teglværk set fra den nyanlagte 
afskibningsbro o. år 1900. Til venstre huset med 
lejligheder til lokale arbejdere. 11992 er det ind
rettet til museum. Ved siden af ses en kaserne til 
enlige sæsonarbejdere. Den blev siden ombygget 
til familiebolig og er i dag forsvundet. På bakken 
ses teglværksejerens villa. Fot. Museet på Søn
derborg Slot.
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Sommerboliger i tørrelade ved 
teglværket Grønland i Egern
sund. Bag hver af disse døre 
boede der i sæsonen en fami
lie, ofte med et par børn. Det 
var boliger af denne type, som 
blev forbudt af myndigheder
ne i 1898. Fot. 1936 Museet 
på Sønderborg Slot.

to til otte sovesteder. Oftest var der et 
køkken til deling.

Disse boliger betegnede et stort frem
skridt fra de primitive kamre ved ovnen 
eller i tørreladerne, da der var mere plads 
og ikke mindst bedre adgang til lys og 
luft. Papkasernerne var dog kun i brug i 
nogle årtier til enlige sæsonarbejdere. 
Allerede før 1914 havde en del af de 
tilrejsende arbejdere slået sig permanent 
ned på egnen og fået deres familier her
til. De kom nu til at bo i helårsboliger, og 
de gamle papkaserner blev ombygget til 
familieboliger.

Flerfamiliehuse
Da teglindustrien i 1880erne byggede 
ringovne til afløsning af de gamle 
kammerovne, blev kapaciteten forøget 
kraftigt, og dette skabte et stort behov for 
arbejdskraft. Derfor blev der opført 
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familiebeboelser på mange teglværker. 
Fordelen ved at beskæftige lokale folk 
fremfor sæsonarbejdere var, at arbejder
konerne kunne bruges som løs arbejds
kraft. Dette var i reglen betingelsen for at 
få lov at flytte ind i en bolig på teglvær
ket. Oftest bestod en lejlighed af køkken, 
stue og soverum. Frem til 1930erne var 
det ikke almindeligt med vand og elek
tricitet, og i reglen var der stengulve i alle 
rum. Man gik direkte udefra ind i køkke
net, og pladsen var beskeden. Med til 
boligen hørte næsten altid et lille jord
stykke, hvor man kunne dyrke kartofler 
og urter, og mange steder var der også en 
svinelade. Årsforbruget af kartofler og 
kød var således inden for rækkevidde, 
derfor var disse lejeboliger populære.

Eget hus
Allerede omkring 1910 begyndte de før-
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Caroline og Asmus Christensen ved deres hus, som de har opført i 1936 nær Gråsten Teglværk, hvor 
de arbejdede gennem en lang årrække. Carolines forældre stammede fra Posen, var først sæsonarbejde
re, men slog sig senere ned på egnen. De boede på aftægt hos datter og svigersøn i det nye hus. Fot. 
1981 Museet på Sønderborg Slot.

ste teglværksarbejdere at købe eget hus, 
bl. a. i Skovgade i Egernsund. Da kravet 
om at flytte ind på teglværket i sæsonen 
faldt bort, var der mange, der prøvede at 
skaffe sig egen bolig, så de var helt uaf
hængige af teglværksejerne og kunne 
tage det bedst betalte arbejde. Fortsat 
var der dog også lejeboliger på mange 
teglværker. Fra 1950erne er de fleste lej
ligheder på teglværkerne forsvundet, og 
i takt hermed har teglværksarbejderne 
bygget parcelhuse i Broager, Ny bøl, 
Gråsten og Egernsund.

Fra tørrelade til parcelhus
Der har været mange boligtyper for tegl
værksarbejdere gennem 100 år. I samme 

tidsperiode har beskæftigelsen i teglbran
chen været vigende, fordi maskiner i sta
dig stigende grad har overtaget arbej
det. Dette har ikke betydet ringere vilkår 
for de ansatte. Teglværksarbejderne har 
gennem deres indsats bidraget til udvik
lingen af velfærdsamfundet - og deres 
boligforhold viser, at de også har fået 
del i den store velstandsstigning, de har 
været med til at skabe.

Litteratur
I. Adriansen, K. Biering, Steen O. Christen
sen: Teglværker ved Flensborg Fjord. 100 år i 
billeder. 1984.

Steen O. Christensen: Arbejderboliger ved 
teglværkerne ved Egernsund, i: Fabrik og 
Bolig, 2,1981.
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Beboerne i arbejderboligen ved 
Cathrinesminde Teglværk
Af LONE LISBERG

Med en stor støtte fra SID, De forenede 
Teglværker, Snedkerlauget og ikke mindst 
mange lokale beboere på Broagerland er en 
karakteristisk arbejderbolig i teglværksom
rådet blevet genskabt. Huset har dannet ram
me om mange menneskers liv og færden gen
nem 90 år. Museumsassistent Lone Lisberg, 
fortæller her om nogle af dem.

Broagerland er en teglværksegn. Om
kring 1890 var der alene ved Iller Strand 
otte teglværker, heriblandt Cathrines
minde. Medtager man Egernsund og 
Nybøl, er vi oppe på ca. 40 teglværker, 
alene ved denne nordlige del af Flens
borg Fjord. Det er klart, at det måtte 
betyde mange arbejdspladser og hermed 

mange familier, som var afhængige af 
dette erhverv. Alle disse mennesker skul
le have et sted at bo. Ikke kun de fastbo
ende, men også sæsonarbejderne skulle 
have tag over hovedet.

1 1890erne havde teglværkerne deres 
store blomstringsperiode. Det kom også 
arbejderne tilgode. Ved teglværkerne 
blev der opført boliger af bedre kvalitet. 
Ved Cathrinesminde blev der omkring 
1893-94 bygget et 160 kvadratmeter stort 
murstenshus med tegltag. Huset rum
mede fire små lejligheder, som hver hav
de tre rum, fordelt på et køkken med 
direkte adgang udefra samt stue og so
vekammer. I den østlige ende blev der 
desuden indrettet et teglmesterkontor. I

Luftfoto af Cathrinesminde Teglværk fra 1950erne. Fot. Museet på Søndeborg Slot.

160 SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 5-92



alle lejligheder var der murstensgulve 
og kalkede vægge. Målt ud fra samti
dens boligforhold var det gode boliger 
med lys og luft og mere plads, end man
ge arbejdere var forvænt med.

Omkring midten af 1920erne ændre
des indretningen af huset. Teglmester- 
kontoret, som ikke havde været benyttet 
til sit formål siden et par år før Første 
Verdenskrigs udbrud, blev inddraget i 
den østlige lejlighed. I øvrigt blev lejlig
hederne slået sammen, så der fremover 
kun var tre. Til gengæld blev disse stør
re og bedre. Der blev nu fire værelser til 
hver lejlighed. De fleste familier indret
tede sig med to stuer. I nogle tilfælde 
blev »den gode stue« dog anvendt som 
soverum for en bedstemor på aftægt. Til 
to af lejlighederne blev der endog spise
kammer, idet et af rummene blev opdelt 
og tillagt hver sin lejlighed.

Under dette tag har mange familier 
levet deres liv i kortere eller længere tid, 
indtil husets sidste beboer, smed Peter 
Petersen (»Pæ Smej« kaldet) i 1981 tvun
get af sit svigtende helbred, måtte tage 
derfra til plejehjemmet i Broager. Fami
lien Peter Petersen havde boet i huset 
siden 1935, først i lejligheden mod vest, 
men fra 1944 i den større og bedre lejlig
hed mod øst. Ved indflytningen bestod 
familien af forældrene samt fem børn i 
alderen to til ni år. Både smede- og tegl

værkstraditionen er stærk i familien, li
geså tilknytningen til egnen. Med und
tagelse af den ældste bror, der døde som 
ung, bor alle hans børn på egnen, én i 
Egernsund, tre i Broager.

I de seneste år boede »Pæ Smej« alene 
i huset, som i virkeligheden på det tids
punkt kun var et halvt hus, idet den 
vestlige del allerede i 1960erne var blæst 
om i en storm. Den »nye« gavl mod van
det var blevet forstærket med plader, så 
den kunne modstå vejr og vind, når blæ
sten stod ind fra Flensborg Fjord. »Pæ 
Smej« brugte sin fingerfærdighed til at 
reparere og holde huset i stand. Inden
for stod lejligheden ganske, som da hans 
kone levede. Sådan ønskede han det. Han 
var glad for sit liv dernede ved vandet 
og kom gennem årene i kontakt med 
mange mennesker, der søgte ned til det 
naturskønne sted i Broager Vig.

Også teglmester Carl Hansen boede i 
arbejderboligen i en lang årrække. Fami
lien flyttede ind i 1912. De havde først i 
en kortere periode boet i kasernen, der lå 
langs vandet vinkelret på arbejderbolig
en. Carl Hansens ældste søn, der den
gang var syv år, husker godt forandrin
gen fra den temmelig primitive bolig til 
den noget bedre lejlighed i arbejderbo
ligen. Ret længe boede han ikke i barn
domshjemmet, for allerede som ca. 
11-årig kom han ud at tjene hos bønder
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ne. Carl Hansen og hans kone, Cecilie 
Marie, havde sammen seks børn, hvoraf 
den yngste kun var fem år, da moderen 
døde. På dette tidspunkt var de fleste af 
børnene allerede ude at tjene, men den 
ældste datter kom hjem for at føre hus 
for faderen og passe sin lillebror, indtil 
Carl Hansen igen giftede sig i 1927. Carl 
Hansen og hans anden kone Anna fik 
sammen tre børn. I den store børneflok 
er der den dag i dag et godt sammen
hold og en kærlighed til barndomshjem
met ved Cathrinesminde.

Hvis man tror, det er beklagelser, man 
skal høre fra disse mennesker, må man 
tro om igen. Vist var der ikke meget at 
gøre med, og vist var arbejdet hårdt. 
Ikke bare på teglværket, men også i hjem

met. Der skulle bruges masser af vand 
og brænde hver dag, og her måtte bør
nene tage deres tørn. Vandet blev hentet 
i tunge spande, optændingsbrændet 
(stikkerne) omhyggeligt samlet. Kul fik 
man fra teglværket som en del af løn
nen. Også det lille havestykke med køk
kenurter, som hørte til hver enkelt lejlig
hed, skulle passes. Skolevejen gav des
uden en god lang spadseretur hver dag.

For børnene var der også mange hyg
gelige stunder. Om sommeren foregik 
næsten alt familieliv ude, om vinteren 
kunne man lune sig ved komfurets var
me i køkkenet, og børnene vidste altid, 
hvor forældrene var, nemlig på teglvær
ket, lige i nærheden. Her var også en 
god legeplads, og det blev accepteret af

Arbejderboligen i reduceret stand, da havet havde taget den vestligste del. Billedet er taget sidst i 
1950erne. Fot. Museet på Sønderborg Slot.
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Teglmester Carl Hansens første kone, Cecilie Marie, med de fem ældste børn. Fot. Museet på 
Sønderborg Slot.

alle, at børnene færdedes på arbejds
pladsen.

Ikke alle familier havde lige mange 
børn. Hos fyrbøder Ingwert Jensen og 
Sofie, som fra ca. 1912 til 1919 beboede 
lejligheden mod vest, var der kun ét barn. 
Der kunne have været adskillige flere, 
men skæbnen ville det ikke således - 
eller måske bar Sofies hårde arbejde med 
udskibning af sten skylden for, at det 
gang på gang gik galt. Til gengæld var 
sønnen Peter en frisk og livlig knægt, 
der selv som voksen fik en flok børn. Til 
dem videregav han sin glæde over barn
domshjemmet. Selvom han umiddelbart 
efter Første Verdenskrig sammen med 
sine forældre flyttede til Sønderborg, 
hvor hele familien fik arbejde på Solo
fabrikken, glemte han ikke Cathrines- 
minde.

Som ældre cyklede han ofte rundt på 
egnen og hilste på gamle bekendte, 

blandt andre teglmester Peter Hansen i 
Brunsnæs. Peter Hansen, der i dag er 
over 90 år gammel, kan fortælle levende 
om arbejdet på teglværket og om de men
nesker, der var knyttet dertil. Han arbej
dede som brænder på Cathrinesminde 
fra 1929 til 1949. Derefter var han tegl
mester indtil 1968. Kun et halvt år heref
ter standsede teglværket produktionen. 
Peter Hansen har selv som barn boet 
med forældrene i arbejderboligens øst
lige lejlighed i en ganske kort periode.

Således flyttede familierne ind og ud af 
huset gennem 90 år. En hel bog kunne 
fyldes, hvis de alle skulle nævnes, og 
deres liv beskrives. Det er dog ikke me
ningen i denne forbindelse, men én ting 
er sikker: Fra denne beskedne bolig er 
mange dygtige, helstøbte samfundsbor-
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gere udgået, og de glemmer ikke, hvor
fra de kom.

Det kan de også roligt være stolte af, 
for hvad ville teglværkerne have været 
uden arbejderne? Det var ikke mindst 
deres slid, der gjorde det muligt at op
bygge denne storindustri, som har bety
det så meget for egnen og dens udvik- 
ling.

Kilder
Artiklen bygger på samtaler med tidligere 
beboere og deres familie. En varm tak til alle 
for beredvillig medvirken og gode råd om 
indretning af de tre tejligheder.

Teglværksarbejderparret Sofie og Ingwert Jensen 
med sønnen Peter. Fot. Museet på Sønderborg 
Slot.

Den genopførte teglværksarbejderbolig er indrettet til museum. I boligen vises indretningen i hjem
mene i henholdsvis 1890erne, 1930erne og 1960erne. Desuden er teglmesterkontoret indrettet, hvor 
det oprindelig var placeret. Her vises en plancheudstilling om boligforhold i teglværksindustrien og 
om husets historie.
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Billeder fra den sønderjyske arbejderbevægelses ældste 1. maj fester er meget sjældne. Et af de få er fra 
Haderslev den 1. maj 1922, få år efter Genforeningen og de nordslesvigske partiforeningers sammen
slutning med det danske socialdemokrati. På billedet ses bl. a. formanden for socialdemokratiet i 
Haderslev, Ferdinand Zimmermann (t.v. med x), der også havde været formand for Arbejder- og 
Soldaterrådet i 1918, og Friedrich Bauer fra Hamborg, der var dette års taler. Trods de dansksprogede 
paroler var kontakterne imod syd stadig stærke. Fot. Haderslev byhistoriske Arkiv.

1. maj i Sønderborg
Af ROBERT HUHLE

Siden 1890 er den 1. maj blevet fejret som 
arbejderbevægelsens kamp- og festdag. Ro
bert Huhle, Sønderborg, beretter her om maj
fester i en politisk og nationalt bevæget pe
riode.

Skjul jer ej bag vindvets piller 
borgermænd og fine fruer.
Folket, som på pladsen stiller, 
ikke eders lykke truer.
Nej, den hånd, som fanen holder, 
er til livets dåd bestemt, 
og i fanens dybe folder 
er retfærdigheden gemt.
A. C. Meyer (1858-1938)

Arbejderbevægelsens 1. maj fester har 
som alt andet været undergivet foran
dring. En overgang stivnede de i et af De 
samvirkende Fagforbund udsendt ma
nuskript til taleren plus en resolution, 
der landet over blev enstemmigt vedta
get. I majfester af den art var der intet 
spontant, ingen virkelig begejstring. I 
nyere tid har det været et spørgsmål, 
hvem der kunne holde majdag sammen 
med hvem. Den situation synes over
vundet i 1990erne.

Chr. Thomsen, Sønderborg, som vog
ter over værdifulde arkivalier i lokalhi
storisk forenings lokaler i Ulkebøl, har
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været så venlig at låne mig protokollen 
for Gewerkschaftskartell i Sønderborg, 
det vil sige Arbejdernes Fællesorganisa
tion. Den omfatter årene fra januar 1914 
til februar 1922. Det fremgår af protokol
len, at man gjorde meget ud af 1. maj, 
efter at organisationsarbejdet havde væ
ret hæmmet under Første Verdenskrig. I 
1919 og 1920 begyndte man majdagen 
med en »zwangslosen Spaziergang« til 
Fiskerhytten i de tidlige morgentimer. 
Kl. 9 holdtes der i 1919 et offentligt møde 
i Kaiserkrone, det senere Kinopalæ. Om 
eftermiddagen samledes man ved Fag
foreningshuset, den nu nedbrudte Bjerg
gården, hvorfra man i procession gik til 
Katrinelund. Her var der tvangfrit sam
vær, og for børnene var der arrangeret 
forskellige »Belustigungen«. Sent på ef
termiddagen stilledes der op til hjem
marchen. Børnene gik foran med bø
gegrene, »Mit grünen Maien«, som det 
refereredes i den tyske avis. Det er i øv
rigt den første majfest, jeg har deltaget i. 
Jeg husker det nøje, fordi jeg følte mig 
for stor til at gå sammen med børnene 
under bøgegrenene. Jeg var tolv år den
gang. Dagen sluttedes med dans i Kai
serkrone. Værten, Adam Thiel, bestyre
de senere i en længere årrække Deut
sches Haus i Flensborg.

Året efter, i 1920, var programmet no
genlunde det samme, men til majballet 
behøvedes der nu tre sale, nemlig salen i 
det nu nedlagte Teaterhotel, salen i Søn- 
derborghus og salen i Prinz Adalbert 
(senere Haus Adalbert, det tyske for
samlingshus i Helgolandsgade). Budget
tet for majdagen i 1919 ser sådan ud: 
Honorar til taleren 30 mark, musik som 
leveredes af tyske regimentsmusikere 
400 mark, annoncer i Sonderburger Zei
tung og Dybbøl Posten 30 mark, gaver 
til børnene 100 mark, salleje 140 mark og 
skatter 30 mark. Dertil lidt diverse, så 
festen kostede ialt 730 mark. Organisa
tionsfællerne i Broager, Egernsund og

Augustenborg fik særlige indbydelser. 
Det er interessant, at Gewerkschaftskar- 
tell i 1919 sagde nej til røde faner i proces
sionen. Det kan have haft flere årsager, 
mest nærliggende vel konflikten mellem 
arbejderbevægelsens politiske fløje.

I det mødereferat, hvorfra disse op
lysninger er taget, ses det blandt andet, 
at »Volksbund fur Freiheit und Vater- 
land« havde bedt Gewerkschaftskartell 
om at stille agitatorer til rådighed for 
forbundets formål. Oskar Preuss, der ar
bejdede på torpedostationen i Hørup- 
hav, og som senere i en længere årrække 
var medlem af byrådet, sagde nej. Ri
chard Hempel var stemt for et ja. Der 
blev ikke stillet agitatorer for Volksbund. 
De røde faner kan muligvis også have 
været offer for den uundgåelige natio
nale konflikt i fagbevægelsens rækker. 
Heldigvis kom denne konflikt ikke til at 
spille nogen rolle efter Genforeningen. I
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Sten fra nedlagt gravsted på Sønderborg Kirke
gård. Gravstenen er rejst af fagbevægelsen over 
en af dens pionerer. Fot. R. Huhle.

Gustav Adolf Huhle (1862-1938) var en af de 
mange tyskfødte arbejdere, som satte deres præg 
på den sønderjyske arbejderbevægelse. Ifølge poli
tirapporter var han aktiv i det socialdemokratiske 
partiarbejde og i fagforeningsbevægelsen fra 1892. 
Fot. R. Huhle.

den sønderjyske arbejderbevægelse lod 
man medlemmerne tale det sprog, som 
lå dem bedst på tungen, og man spurgte 
ikke efter nationalt ståsted.

I 1920 havde man til majdagens of
fentlige møde to talere, en der talte tysk, 
og en der talte dansk. Talen på tysk blev 
holdt af Richard Hempel, og den danske 
skulle holdes af en mand ved navn Ras
mussen fra Toftlund. I fald han var for
hindret, ville man henvende sig til 
Genosse Jacobsen, formentlig den sene
re borgmester, lærer Jacobsen.

Richard Hempel forhindrede i 1919, 
at Sønderborg Byråd privatiserede, som 
det vist hedder i dag, Sønderborg Lade
gård for tre millioner mark. Han har haft 
en anelse om den sig nærmende store 
inflationssvindel, og hans overbevisen
de argumenter forhindrede salget. Det 
er den største tjeneste, noget byrådsmed
lem har gjort byen Sønderborg. Uden 
den havde vi haft en by med alle de 
dårlige sider, et spekulationsbyggeri fø
rer med sig. På den gamle kirkegaard i 
Sønderborg er der lavet en smuk allé af 
gamle gravsten. Der finder man også 
den, som »Arbejdernes Forsamlingsbyg

ning, Bjerggården«, satte over Hempel. 
Kommunen har endnu en mulighed for 
at hædre Richard Hempel ved at opkal
de en sti, en vej eller plads efter ham.

Referaterne i den her nævnte proto
kol er for de flestes vedkommende skre
vet af min far, arbejdsmand Gustav Adolf 
Huhle, født for snart 130 år siden i Mitt- 
weida i kongeriget Sachsen, dvs. før Bis- 
marck gennem krigen mod Hannover, 
Sachsen, Bayern og Østrig piskede det 
tyske rige sammen. Den benyttede skrift 
er mest gotisk. Det sidste referat i 1922 er 
skrevet af Kristian Delf, den senere sko
magermester.

Efter 1920 er en del af referaterne skre
vet af H. Wolthers, som også gør lidt 
forknytte forsøg på at skrive dansk, idet 
man allerede før Genforeningen havde 
sat sig i forbindelse med danske hoved
organisationer. Sproget er pudsigt, men 
forståeligt. Det ses, at der allerede i 1919

SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 5-92 167



gennemførtes undervisning i dansk for 
tillidsmænd og andre interesserede med
lemmer i arbejderbevægelsen. Nogle af 
dem, som for eksempel min far, var 
dansktalende, fordi de havde giftet sig 
med alsiske piger, og andre var fortsat 
tysktalende. Undervisningen har været 
god, for de tillidsmænd med tysk hjem- 
mesprog, som kom til at spille en rolle 
efter Genforeningen, skrev et udmærket 
dansk, selv om nogle af dem fortsat hav
de en tydelig tysk accent.

Dette her begyndte med majfesten i 
1919, som for socialdemokratiske arbej
dere var en befrielsesfest. Revolutionen i 
november 1918 havde skabt et parlamen
tarisk styre i Berlin. Rigets fornemste 
desertør var kejseren. Første maj var nu 
blevet en lovbefalet helligdag. Det teg
nede lyst altsammen. At revolutionens 
frugter senere gled arbejderbevægelsen 
af hænde, står på en anden side i histori
ens bog. Om årsagerne strides der den 
dag i dag.

Det historiske arbejde må ud af 
starthullerne
Et debatindlæg

Af ERIK LINDSØ

Erik Lindsø, Danebod Højskole, mener at det 
lokalhistoriske arbejde må finde andre for
mer og andet indhold, ikke mindst for at 
fastholde og engagere de unge. Hans syns
punkter bygger bl. a. på hans erfaringer med 
de unge på højskolen.

Der er et behov for, at lokalhistoriske 
foreninger og historiske samfund såvel 
som museer og uddannede etnologer, 
historikere og arkæologer i disse år gør 
sig klart, at de må ud af starthullerne. 
Inden vi når årtusindskiftet, vil en ny 
tids ungdom i stigende tal opsøge jer og 
spørge jer, om det I skal kunne svare på, 
for ikke selv at ende som historie. På 
højskolerne har vi de sidste par år mær
ket tendensen: Man spørger efter værdi
er i lokalsamfundet. Man interesserer sig 
for gamle livsformer for selv at kunne 
skabe nye. Man efterlyser historiske rød
der, der kan fremvise traditioner, hold
ninger, normer og ritualer. Man vil vide, 
hvordan man laver meningsskabende 
helheder og handlefælleskaber. Man 

»Når traditionen ikke længere ved dens soci
ale normer, vaner og tabuer bærer en gen
nem tilværelsen, ja, så kommer der et stort 
pres på den enkeltefor at finde mening, vær
dier, moral og bærende adfærdsformer.«

Jørgen Glerup 

spørger allermest efter en dansk identi
tet. De unge der er på vej, kommer med 
en ny indstilling. For dem er det slut 
med navlebeskuende meditationsøvel
ser, subkulturelle kælderkulturer og bag- 
indiske guruer. Det er ikke nogen 
nå-generation (som nogle 68ere døbte 
deres egne børn!). Det er en så-gene
ration. De ved, hvad der venter dem. De 
ved, at de kun får et ordentligt liv, hvis 
de rydder op efter os: betaler vores uden
landsgæld, renser vort miljø og genska
ber en bæredygtig udvikling. De vil er
statte den sidste generations opbrudskul
tur med en nybrudskultur.

Når denne ungdom begynder at hen
vende sig, kan det ikke nytte, kære ven
ner, at man på det lokalhistoriske arkiv i
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åbningstiden onsdag mellem 16-20 stil
ler sig selv til rådighed som en anden 
frimærkesamler, der kan fremvise en stak 
postkort fra århundredskiftet, en stam- 
pekærne og en spinderok. At man stolt 
kan oversætte gotisk håndskrift. At man 
ved alle detaljer om en eller anden ud
skiftning oplyst i alen, hartkorn og rigs
daler.

Da kan det ikke nytte, at historiske 
samfund henviser til lærde skriftrækker. 
At man inviterer til jubilæer og fejrer 
historiske sejre og nederlag. At man la
ver sommerudflugter og tilbyder roller i 
et egnsspil.

Da kan det ikke nytte, at man på mu
seerne jamrer over nedskæringer og si
ger, man ikke har tid, fordi man er groet 
fast i lønmodtagerbevidsthedens 37 ti
mers flextidsuge. At man går rundt og 
tror, at værdimåleren er et stort besøgs
tal, flotte avisomtaler og offentlig aner
kendelse som kulturbevarende instituti
on. At man henviser til historien som en 
udstillingssag bag montrer og alarmer.

Den nye ungdom vil stå overfor et 
meget alvorligt problem. Et problem som 
forlængst burde have fået de historisk 
engagerede ud af starthullerne, for de 
har problemet til fælles med deres for
ældre og hermed mindst halvdelen af 
den danske befolkning: De er historielø
se. Historiens navlesnor er revet over.

Det er de unge uden skyld i. Det skete 
i 60erne - før de blev født - hvor man 
brød med traditionerne. Det var ikke så 
meget ungdomsoprøret, som det var hele 
udviklingen: Landbrugets begyndende 
afvikling, landsbyernes afvikling, indu
strialisering, urbanisering - og ændrede 
familiestrukturer, da en million kvinder 
bevægede sig fra kødgryder til arbejds
marked. I 60erne skifter hovedparten af 
danskerne livsform og hermed kultur.

Før denne udvikling startede, fik en 
ny generation sin kultur foræret, man 
arvede den, den lå i traditionen. De bæ

rende værdier havde faste udtryk i fami
lie og slægt, gennem fester og ritualer, 
omgangsformer, normer og vaner. Vær
dierne var historisk betinget. De havde 
rod i historien.

Sådan er det ikke mere. Man arver 
ikke længere erfaringer og livsholdnin
ger. Kultur er ikke længere noget, man 
får med sig. Og da kultur som nævnt har 
rod i historien, er historien blevet nytte
løs. I hele den kulturelle og identitets
skabende proces, som ethvert menneske 
må igennem på den ene eller den anden 
måde - ja, der har historien gennem de 
sidste 20-25 år mistet sin betydning.

Dette forhold har de folk, som tager 
vare på historien, i stor udstrækning af
fundet sig med. Herved er de glimtvis 
kommet til at fremstå som nytteløse. Jeg 
tænker f. eks. på, når professionelle, an
erkendte museumsfolk reducerer sig selv 
og historien til underholdning i en 
TV-quiz. Eller når bestyrelsen for et lo
kalhistorisk arkiv troner på en gammel 
selvbinder i et optog til den lokale byfest 
- for dog at »vise flaget«. Glimtvis redu
ceres historien til underholdning. Spøg 
og skæmt i nuet, løsrevet fra enhver sam
menhæng. Omend ikke nytteløs så dog 
med nytten nedskrevet til tidsfordriv.

60ernes opbrud medførte en opbruds
kultur, der netop i sine opbrud mistede 
de historiske holdepunkter. De store kul
turer - fælleskulturer - brød sammen og 
blev afløst af mange subkulturer og for 
nogle en ensomhedskultur. Ungdommen 
blev overladt til sig selv, og kastede sig 
ud i kulturelle søgebevægelser, som 
medførte alt fra kollektiver med ekspe
rimenter til nyreligiøse sekter med faste 
regler og levemåder.

Men den ungdom som er på vej, og 
som vil komme til at præge det næste 
årti, vil gøre op med dette kulturmorads 
og forsøge at skabe en ny fælleskultur. 
Det er barske løjer, for der skal skabes et 
helt nyt traditionsgrundlag med nye
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værdier, normer, ritualer og holdninger. 
Og i denne proces vil man uvægerlig 
forsøge at genoprette den historiske nav
lesnor.

Og her er det, at sådan en som mig, 
der dagligt omgås denne nye ungdom, 
bekymres en smule. For hvad har alle I, 
som i dag kalder jer (og med rette er) 
historisk bevidste og med stort engage
ment samler og bevarer, forsker og for
klarer - hvad har I at tilbyde, når I om 
nogle år bliver opsøgt og med forståelig 
selvfølgelighed bliver spurgt, om I kan 
give lidt livskraft i den historiske nav
lesnor. Hvad vil I så gøre? Fremvise gam
le postkort og stampekærner? Lave en 
egnsvandring med medbragt madkurv? 
Henvise til udstillingen i museets åb
ningstid? Give adgangskort til et histo
risk underholdningsprogram?

Forhåbentligt ikke, thi så vil I selv gå 
over i historien, blive arkiverede - som 
nytteløse!? - Nej, I må kunne fremvise 
holdninger. I må kunne turde at bruge 
historien i en nutidig sammenhæng. I 
må kunne skabe helhedsforståelser ud 
af alle jeres detaljer.

Og I kunne jo på arkiver, i historiske 
samfund og på museer passende begyn
de at øve jer. Lad dog historiens stemme 
lyde i den daglige debat. Hvorfor blan
der I jer ikke i planlæggere og bureau
kraters ofte løsslupne og kortsynede 
omgang med udviklingen? I nyder i for
vejen stor respekt, og der vil blive lyttet 
til jer. Hvorfor vente på at nutidens syn
der skal blive fortid, så man kan regi
strere dem?

Hvor er I henne i hele debatten om 
EF-unionen? Det er jer, der ved noget 
om dansk kultur, dansk identitet. Hvad 
bliver i det hele taget opgaven for et 
historisk arbejde i det kommende Euro
pa? I er nødt til at komme ud af starthul
lerne. Og hvem har egentlig sagt, at I 
skal vente på, at de historieløse kommer 
til jer. Det kunne jo være omvendt! - Der 

er en stigende historisk interesse i store 
dele af befolkningen. I må komme den i 
møde. I må tænke nyt. I må først og 
fremmest begynde at tænke i helheder 
fremfor detaljer.

Men først er I nødt til at overvinde en 
skavank, som præger næsten al histo
risk foreningsarbejde blandt læg som 
lærd. Jeg er nødt til at nævne det. Det er 
ikke særligt flatterende, og I må gerne 
skælde mig ud, hvis I kan melde dør 
forbi. I er alt for pæne! Jeres store enga
gement ender i indforståethed og selv
bekræftelse. Det er som om I dyrker hi
storien for jeres egen skyld. At I plejer og 
polerer jeres renomme. Det er min klare 
fornemmelse, at al for megen formidling 
fra lokalhistoriske skrifter til videnska
belige værker produceres for en inder
kreds, hvor man først og fremmest vil 
accepteres og anerkendes for sin ind
sats. Måske derfor så mange historiske 
fremstillinger i dag er så kedelige, at vi 
andre kødelige med hang til krydder
pulver og det som ellers rusker os ud af 
dvalen, gaber og falder i søvn inden an
det kapitel. Og det er, som om I er bange 
for at komme i miskredit hos borgerska
bet og de bevilgende myndigheder, og 
derfor aldrig vover pelsen.

Det siger jeg ikke for at være ufor
skammet, men fordi jeg ser store værdi
er i det arbejde, I udfører. Og derfor ikke 
ønsker, at det historiske arbejde skal for
gå i misforstået pænhed. Hengemt i bu
sken, hvor ingen får øje på jer, når der er 
brug for jer.

En ny ungdom er på vej. De vil skabe 
fremtiden ikke blot for dem selv, men 
for deres børn og børnebørn. Derfor kig
ger de sig en gang imellem tilbage over 
skulderen og rykker i historiens navle
snor. Der har I en opgave, som ikke løses 
i arkivernes støv eller studerekamme
rets osen, men kun finder sted derude, 
hvor man fra historiens mørke tør se 
fremtidens horisonter.
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Set og sket i Sønderjylland
Grænselandskronik

Af NIELS H. KRAGH-NIELSEN

Sundhed og miljø hører til de varme emner i 
pressen i årets første måneder. På kultursi
den er det især musikhus-debatten der teg
ner billedet. Grænsehandel, grænsekontrol 
og grænseoverskridende samarbejde er an
dre væsentlige emner, og mindretallene får 
som vanligt deres del af spaltepladsen - så
dan sammenfatter Niels H. Kragh-Nielsen, 
Rødding, sit indtryk af grænselandet i ja
nuarkvartal 1992.

Den nye lægevagtordning
Efter mange forudgående bekymringer 
især fra brugerside startede den nye læ
gevagtordning ved årsskiftet. En uge se
nere konstaterer chefen for amtets syge
sikring, at ordningen i det store og hele 
kører tilfredsstillende, bortset fra start
problemer i Toftlund. Her er der ikke 
blevet informeret om, at området kun 
har et B-beredskab med vagt i aftenti
merne kl. 16-22 og på lørdage kl. 8-20.1 
nattetimerne og på søndage henvises 
brugerne til nærmeste anden vagtcen
tral. Samtidig mangler der ordentlig skilt
ning til lægehuset i Toftlund. Vejvæse
net mener, at lægerne vil have for man
ge sat op. Men dagen efter at JyskeVest- 
kysten har omtalt sagen, lover amtet nye 
skilte på plads i løbet af en uge.

Midt i januar fastslår en lettet formand 
for sundhedsudvalget Sven Tarp, at den 
patientvenlige nye serviceform har ind
friet alle politikernes forventninger.

Nordschleswiger tager den 25. januar 
på nattevagt kl. 22-8 med praktiserende 
læge Kåre Reed i Sønderborg for at sætte 
ordningen under lup. Er der anledning 
til bekymring? Kan patienterne føle sig 

trygge ? Det kunne de den nat i Sønder
borg, omend læge Reed havde en travl 
nat med ti timers koncentreret indsats, 
vekslende mellem telefonkonsultationer, 
behandlinger på lægevagtstationen og 
vagtlægebesøg rundt i området. En nor
mal nat uden akutte tilfælde.

De positive toner omkring den nye 
vagtordning overdøves i slutningen af 
februar, da det viser sig at sønderjyder
nes lægebesøg i januar er steget med 30 
% i forhold til 1991. Politikere og em- 
bedsmænd i amtets sundhedsvæsen hø
rer alarmklokkerne ringe, men håber at 
forholdet hænger sammen med en in
fluenzaepidemi eller lign. Amtets skrø
belige økonomi tåler i hvert fald ikke, at 
tendensen fortsætter.

Sygehusrengøring
Den 2. marts siger amtsrådet ja til priva
tisering af sygehusrengøring i Sønder
borg, Haderslev og Tønder med 25 stem
mer for og 2 imod. Socialdemokraterne 
stemmer altså ja til at lade ISS overtage 
arbejdet som billigste tilbudsgiver. Be
slutningen følges op af massive strejker 
på sygehusene, og de næste tre uger har 
landsdelens aviser næsten daglige bul
letiner fra konfliktområdet. Patienter bli
ver sendt hjem og nye ikke indkaldt. 
Nullermændene breder sig, og operatio
ner må aflyses. Det hele nærmer sig kao
tiske tilstande.

Amtsborgmester Kresten Philipsen 
afviser nye forhandlinger: Hele sagen er 
grundigt gennemarbejdet og klart be
lyst. Det er for sent at ændre noget nu. 
Fagforeningerne erkender, at strejkerne
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er overenskomststridige og opfordrer 
personalet til at genoptage arbejdet.

Det sker imidlertid ikke. De tre syge
huse fungerer kun på vågeblus. Der ud
arbejdes nødplaner, og i Sønderborg må 
sygehusledelsen beordre overlæger og 
sygeplejersker til at tage det værste.

Nordschleswiger har i sin leder den 7. 
marts ingen forståelse for strejken: Det 
hele er gået ærligt til, og de strejkende 
opnår kun at miste den sidste sympati 
og at gøre overgangen fra offentlig til 
privat tjeneste unødig svær.

Der er heller ingen støtte at hente i 
JyskeVestkystens leder om rengørings
duellen den 8. marts: Arbejdsnedlæggeh 
serne går i helt urimelig grad ud over 
patienterne, der allerede er ude i en ner
vepirrende periode før en operation.

Men »vi strejker til den bitre ende«, 
siger Gonta Uldal, fællestillidskvinde for 
rengøringspersonalet på Sønderborg Sy
gehus, og forlanger nye forhandlinger, 
som amtsborgmesteren straks afviser. 
Sagen er gået i hårdknude, og snavset 
hober sig op.

Først den 11. marts letter situationen: 
strejkerne ophører, da den socialdemo
kratiske amtsrådsgruppe lover persona
let, at privatiseringen igen bliver sat på 
amtsrådets dagsorden. Men efter øko
nomiudvalgets møde den 16. marts står 
det klart, at det løfte ikke kan holdes. 
Sagen er afgjort. Diskussionen drejer sig 
nu om, hvorvidt medarbejderne blev til
strækkeligt informeret om betingelserne 
for afgivelse af tilbud på rengøringen. 
De deltagende tillidskvinder har tilsy
neladende følt sig i klemme mellem tavs
hedspligten over for sygehusledelsen og 
informationspligten over for medlem
merne.

Samtidig kritiserer fællestillidskvin
de Gonta Uldal socialdemokraternes skif
tende holdning i sagen. Næstformand i 
amtets sundhedsudvalg Per Friis (S) er 
blevet priigelknabe og betegnes i et in

terview med Flensborg Avis den 28. 
marts som en af Sønderjyllands mest 
upopulære mænd lige nu.

Slutfacit: Ialt 55 rengøringsmedarbej
dere mister jobbet og amtet regner med 
at spare 10 miil. kr., dvs. 20 % af de 
nuværende udgifter til rengøring.

Vadehavet
Den nye vadehavsbekendtgørelse, som 
miljøminister Per Stig Møller netop har 
sendt til høring rejser et stormvejr på 
vestkysten. Fiskere, jægere, ornitologer 
og miljøfolk er alt andet end tilfredse. 
De finder reglerne alt for skrappe. Jyd- 
skeVes tkys tens leder den 5. januar kal
der bekendtgørelsen et bureaukratisk 
makværk til bundkarakter og fremhæ
ver, at de protesterende parter meget 
sjældent kan blive enige om noget som 
helst, men her er der ingen slinger i den 
fælles front mod miljøministeriets fejlta
gelse. Vadehavet vil blive lukket land 
for mennesker, hvis bekendtgørelsen 
træder i kraft. Organisationen Vadehavs
gruppen føler, at dens arbejde og ind
sats er blevet fejet helt af bordet.

Miljøministeren svarer på kritikken 
den 15. januar ved at fremhæve det for
pligtende i samarbejdet mellem Holland, 
Tyskland og Danmark omkring beskyt
telsen af Vadehavet. Det fælles mål er et 
bæredygtigt økosystem, hvor mennesker 
må indordne sig under naturen. Per Stig 
Møller finder, at der også efter bekendt
gørelsen er gode muligheder for at ople
ve Vadehavet som et af Europas aller
vigtigste naturområder.

Museumsinspektør Svend Tougaard, 
Ribe, som er koordinator for Vadehavs
gruppen, er i JyskeVestkystens kronik 
den 28. Januar helt enig med miljømini
steren i hans overordnede synspunkt på 
beskyttelse af området, men helt ufor
stående over for den måde, hvorpå prin
cipper og forpligtelserne bliver ført ud i 
livet med forslaget til bekendtgørelsen.
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Okseøerne i Flensborg Fjord. Målinger viser, at algeforekomsten i fjorden har været tiltagende i årene 
1982-1990.

Tougaard mener, at det rigtige er at gøre 
de lokale beboere, som har en lang tradi
tion for og interesse i at beskytte områ
det, ansvarlige for at udnyttelsen sker 
på et bæredygtigt og aftalt niveau. Vi 
skal vise vore samarbejdsparter i Vade
havet, at vi kan forvalte et værdifuldt 
naturområde på en måde, som tilgode
ser naturen optimalt i samspil med lo
kalbefolkningen, slutter Sv. Tougaard.

Flensborg fjord
Flensborg fjord venter nu kun på politi
kerne, skriver Flensborg Avis den 25. 
januar og konstaterer, at fjordkommis
sionen var et mediehit med en yderst 
sparsom resultatliste. Bureaukratiet må 
aflives og kræfterne bruges på kontant 
miljøarbejde i et direkte samarbejde på 
teknisk og politisk plan mellem Sønder
jyllands amt, Slesvig-Flensborg amt og 

Flensborg by. Nemt bliver det næppe, 
men nødvendigt er det.

I amtsrådet betegner Slesvigsk partis 
Hans Chr. Jepsen fjordens tilstand som 
næsten katastrofal: Der sker for lidt, og 
vi har ikke mere tid. Kr. Philipsen sva
rer, at udledningen af skadelige stoffer 
er kraftigt reduceret.

Imidlertid påpeger miljøafdelingerne 
i Sønderjyllands amt og landet Slesvig- 
Holsten i en rapport, at det man har 
foretaget sig til nu, ikke er tilstrækkeligt 
til at forbedre fjordens tilstand afgøren
de. Der skal med andre ord et ordentligt 
træk til. Lad os håbe det kommer.

Affaldsproblemer ved grænsen
Et midlertidigt affaldsdepot i Harreslev 
umiddelbart syd for grænsen skaber be
kymring i amtet: Er der risiko for grund
vandet? Landråd Kamischke, Slesvig
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Helge Jensen (i midten), formand for amtets tekniske udvalg, åbner i begyndelsen af februar for et nyt 
sluseanlæg ved Rødåen. Det skal forbedre vandkvaliteten i åen ved at bremse udstrømmningen af 
okkerforbindelser. Til højre Peter Petersen, Ellum.

udtaler, at depotet er sikret og ikke ud
gør nogen fare. Det bliver fjernet som 
planlagt i 1995-98.

Nordschleswigers leder den 9. januar 
finder det imidlertid ikke tilfredsstillen
de, at Sønderjyllands amt først modtog 
oplysninger om depotet, efter at det var 
taget i brug. Avisen mener, at det græn
seoverskridende samarbejde i miljø
spørgsmål endnu er mangelfuldt, og at 
det er i begge områders interesse at satse 
på fælles planlægning.

Den 12. februar følges sagen op. Det 
er en kendt sag, skriver avisen, at årelan
ge borgerprotester i Slesvig-Flensborg 
kreds er den direkte årsag til oprettelsen 
af affaldsdepotet ved grænsen.

Det danske europaparlamentsmedlem 
John Iversen (SF) vil forelægge sagen for 

EF-kommissionen for at få afklaret in
formationspligten i slige tilfælde.

Brundtland-byer
Trods afslag fra EF på en bevilling på 25 
mili. kr. ser energispareprojektet i 
Brundtland-byerne Toftlund og Bredsted 
ud til at være reddet. Staten bevilger 
Toftlund et tilskud på 5 miil. kr., og Kiel 
har lovet Bredsted samme betingelser. 
Borgmester Birthe Thyssen ser i hvert 
fald Brundtland-toget køre igen. Projek
tet har været igang siden 1989, og målet 
er at spare 30-50 % på energi-kontoen.

Selve Brundtland-centret planlægges 
parallelt med energispareprojektet og er 
nu på tegnebordet i en beskåret udgave 
med 2500 m2 til 22 miil. kr. uden for
skerpark, hotel og restaurant. Optimis-
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tisk regner Toftlund med at det kan stå 
færdigt i efteråret 1993. Centret skal fun
gere som »byport« til det egentlige 
Brundtlands-projekt og levere informa
tion, rådgivning og teknologi på energi
området.

Bredsted får 1 /2 miil. mark til styrkel
se af samarbejdet med Toftlund.

Musikhus
Amtets økonomiudvalg gør det den 27. 
januar klart, at der ikke i overskuelig 
fremtid bliver bevilget penge til et mu
sikhus, uanset hvor i landsdelen det pla
ceres. Som en væsentlig begrundelse 
nævnes, at de tilstræbte sparemål inden 
for sygehussektoren endnu ikke er nået. 
Amtsborgmester Kr. Philipsen kan imid
lertid godt forestille sig, at det ville være 
fint med et musikhus. Selv kan han bedst 
lide Løgumklosterprojektet, især hvis det 
kunne placeres i Aabenraa!

Det er Aabenraa-borgmesteren Jørgen 
Witte ikke uenig med ham i. Witte går 
ifølge JyskeVestkysten den 2. februar på 
frierfødder til Løgumkloster med et for
slag om, at de to byer sætter sig sammen 
for at se, hvilke gode ideer fra Løgum- 
kloster-projektet der kan flyttes over i 
Aabenraa-projektet.

Også BdN's kulturudvalgsformand 
Manfred Ritter støtter ideen om et mu
sikhus i Nordslesvig og opfordrer de 
interesserede parter til at enes om et pro
jekt. Central beliggenhed, tilstrækkelig 
befolkningstæthed og gunstige trafikale 
forhold er afgørende elementer, hvis 
sponsorer skal kunne tiltrækkes.

I amtsrådsmødet den 3. februar fin
der SF's Jan Nøjsen ikke nogen grund til 
at støtte byggespekulanterne bag pro
jekterne. Og i slutningen af februar frem
sætter Hans Morten Nielsen, formand 
for amtsmusikudvalget, den overrasken
de udtalelse, at han er glad for amtets nej 
til musikhusstøtte. Formanden mener, 
at græsrødderne ved for lidt om projek

terne. Debatten skal føres i et bredt fo
rum, før der træffes en afgørelse. Der er i 
alt for ringe grad set på, hvordan et mu
sikhus skal fungere i forbindelse med 
musiklivet i vort område.

Man kunne også spørge, om det evt. 
var nok med et egentligt musikhus i hver 
region. Esbjerg er allerede langt med et 
100 mili. kr. projekt, tegnet af Jørn og Jan 
Utzon.

Grænsehandel
Det grænseoverskridende indkøbscirkus 
ser ud til at få et nyt indslag. Efter forhøj
elsen af den danske moms til 25 % mod 
14 % tysk moms forsøger moms-rebeller 
i Padborg at konkurrere ved at lade 
kunderne vælge varer nord for grænsen 
og købe dem syd for. Ved et stort møde 
den 22. januar udtrykkes der dog også 
moralske skrupler over arrangementet, 
til synlig overraskelse for initiativtager
ne.

Benzinsalget i Padborg-Kruså-områ- 
det er steget 300 % siden afgiftsforhøjel
serne i Tyskland sidste sommer. Nu kan 
det ikke længere betale sig at køre over 
grænsen for at tanke. Det afspejles tyde
ligt i trafiktallene: 700.000 færre biler kør
te over grænsen i 1991, trods stigning i 
motorvejstrafikken.

Skatteminister Anders Fogh Rasmus
sens planer (F1A 11. febr.) om nye græn
seregler lægger en bombe under både 
sønderjysk og dansk detailhandel, siger 
Erik Skifter Andersen, tidl. formand for 
Aabenraa handelsstandsforening. Indkø
bene syd for grænsen vil blusse op igen, 
hvis grænsehandlen bliver givet helt fri, 
bortset fra tobak og spiritus. Skifter An
dersen understreger, at danske forret
ningsfolk ønsker åbne grænser med fri 
konkurrence, men det kræver harmoni
sering af momssatserne.

Børge Wandahl, forretningsfører for 
fire supermarkeder syd for grænsen 
mener, at indkøbsmønstret i grænse-
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Grænseovergangen Frøslev-Ellund. Kun motorvejstrafikken er steget i 1991, mens det samlede antal 
biler over grænsen faldt med 700.000.

handlen er ved at ændre sig: Der kom
mer færre kunder, men omsætningen på 
den enkelte kunde er større. Ølsalget, 
som udgør 25-30 % af omsætningen vil 
næppe gå i stå trods danske afgiftsænk
ninger. Skulle det ske, vil det især gå ud 
over små danske bryggerier, som har en 
væsentlig del af salget i grænseforret
ningerne.

Grænsekontrol
Padborg politi tre-fire-doblede antallet 
af afviste ved grænsen, fra 6860 perso
ner i 1990 til 23.264 i 1991, det største 
nogensinde. Især har mange østeuropæ
ere forsøgt sig, flest polakker, siger politi
inspektør Jens Søby Thygesen. Typisk 
vil de til Danmark for at arbejde som 
sæsonarbejdere i landbruget.

Hvad sker der, når indrejseregulerin
gerne lempes til nytår? Politiet er be
kymret over udsigten til, at en uover
skuelig mængde udlændinge skal hjem
søge landet. Flensborg Avis mener (14. 

jan.) at løsningen findes i en regulær 
harmonisering af flygtningepolitikken, 
før den eksisterende grænsekontrol af
vikles.

På et debatmøde i Tinglev den 4. fe
bruar gik både finansminister Henning 
Dyremose og socialdemokratiets næst
formand Poul Nyrup Rasmussen ind for 
at bevare kontrollen ved den dansk-tyske 
grænse efter 1. januar 1993. De to toppo
litikeres udtalelser kom som svar på et 
indlæg fra den forhenværende politime
ster i Gråsten. Iver Møller fremhæver, at 
helt åbne grænser vil betyde, at asylan
søgere ikke længere kan afvises og der
med skal igennem et stort og dyrt sy
stem, inden de får afslag. Synspunkter, 
som Iver Møller også gjorde udførligt 
rede for i et interview med JyskeVest- 
kysten den 2. januar.

»Total grænseforvirring« er Flensborg 
Avis' overskrift den 7. februar med bag
grund i de to toppolitikeres udtalelser, 
som ikke helt harmonerer med, at EF vil
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have alle forhindringer fjernet den 1. ja
nuar 1993, og at 109 danske toldstillin
ger i Padborg nedlægges ved årsskiftet.

Grænseoverskridende samarbejde
Den 13. januar mødes danske og tyske 
vestkystkommuner på Bjerremark nær 
Tønder. Og i en kronik: »Samarbejde hen 
over grænser« den 24. januar i Jyske- 
Vestkysten prøver amtsdirektør Finn 
Hansen at ridse op, hvad der er nået, og 
hvad vi gerne skulle nå: Skal Flensborg 
f. eks. igen indtage pladsen som regi
onens førende center både syd og nord 
for grænsen? Tør vi samarbejde? Henrik 
Vestergaard, som er opvokset i Sydsles
vig, tager tråden op den 8. februar med 
kronikken »Arv og gæld i grænselan
det« ved at hævde, at når der foregår re
gionalpolitiske initiativer hen over græn
sen, forlanger mindretalspartiet første
fødselsretten. Andet betragtes med mis
tro, ja man er helst foruden. Konsekven
sen af denne mentalitet og selvforståel
se, siger Vestergaard, er isolation, når 
dansk og tysk ikke er modsætninger, 
men samarbejdspartnere.

Kontakterne over grænsen udbygges 
på et møde for kommunalpolitikere m. 
fl. i Læk den 25. februar. Mødet er arran
geret af AGEG, de europæiske grænse
regioners arbejdsfælleskab. Forud spør
ger JyskeVestkysten amtsborgmesteren, 
om han ikke er lidt lunken overfor et 
mere formaliseret samarbejde? Nej, be
stemt ikke, svarer Kresten Philipsen, jeg 
er med på den værste, bare det tjener et 
bestemt formål.

Nordschleswiger opstiller i sin leder 
den 27. februar en detailleret målsæt
ning for det grænseoverskridende sam
arbejde og foreslår samtidig »Euregio 
Slesvigiensis« som et passende navn for 
området.

Første skridt til et mindretalsinstitut 
er nært forestående, meddeler Flensborg
Avis den 23. januar. Ministerpræsident 

Bjørn Engholm regner med, at medar
bejdere fra regeringerne i København og 
Bonn og fra mindretallene i grænselan
det inden længe vil gå i gang med forbe
redelserne. I et interview med Flensbur
ger Tageblatt giver kansler Kohl udtryk 
for personligt engagement i et mindre
talscentrum i det dansk-tyske grænse
land. Nordschleswiger siger den 3. marts, 
at nu mangler der blot at lade handling 
følge på ord, på begge sider af grænsen.

Mindretallene
Det tyske mindretals generalsekretær 
Peter Iver Johannsen udtaler på årsmø
det i Sankelmark i januar, at der er be
hov for at forenkle mindretallets organi
sationsstruktur og reducere antallet af 
aktiviteter. Johannsen rejste også 
spørgsmålet, om mindretallet og dets 
institutioner bør åbne sig mere end hid
til over for det danske og flertalsbefolk
ningen i Sønderjylland.

Hovedbegivenheden for det tyske 
mindretal var den slesvig-holstenske 
kulturminister Marianne Tidick's besøg 
i begyndelsen af marts, at dømme efter 
den meget udførlige pressedækning i 
Nordschleswiger: »Her gør folk en ind
sats ud over det sædvanlige«, udtaler 
ministeren om arbejdet på skole- og kul
turområdet inden for mindretallet, der 
naturligvis betragter besøget som en op
muntring og anerkendelse. Mindretal
lets avis konstaterer tilfreds i lederen den 
17. marts, at den slesvig-holstenske min
dretalspolitik overfor Nordslesvig er 
præget af grundlæggende enighed på 
tværs af partierne.

Det danske mindretal skal ikke frygte 
for fremtiden. Det er blevet en vigtig 
brik i det gode naboforhold til Tyskland, 
udtaler statsminister Poul Schliiter i et 
nytårsinterview med Flensborg Avis: Vi 
har vel ikke løst problemerne i grænse
landet. Den proces fortsætter vel i det 
uendelige. Det vi har skabt, er ansvar-
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Fra BdN's årsmøde på Sankelmark akademi i januar. Hermann Grundel, tysk ambassadør i Danmark, 
taler om dansk-tyske forbindelser, mens chefredaktør Herbert Pundik, Politiken, og Nordschleswigers 
Siegfried Matlok lytter.

lige konstruktive rammer for arbejdet. 
Statsministeren understreger samtidig, 
at bevillingerne til dansk arbejde i Syd
slesvig støttes af næsten alle folketings
medlemmer.

En ny rapport fra Kiel-regeringen om 
det danske og tyske mindretals situation 
slår fast, at offentlige embeder er for alle. 
Tilhørsforhold til mindretallet må ikke 
være diskvalificerende. Flensborg Avis 
tager den 8. januar rapporten som et 
direkte udtryk for, at landsregeringen 
vil arbejde målrettet for at konkretisere, 
udvide og garantere frisernes og min
dretallenes rettigheder.

I februar beskæftiger Flensborg Avis 
sig meget med det problem, som måske 
er det største for mindretallet lige nu: 
Den manglende ligestilling i de kommu
nale tilskud til tyske og danske børnein

stitutioner i Sydslesvig. Utålelige forhold, 
kaldes det 7. februar, men avisen erken
der også, at mindretallet bør se kritisk 
på egne bestræbelser: Ansøgningerne 
skal være bedre, dvs. tilstrækkeligt de- 
taillerede og velargumenterede. De skal 
kort og godt være uomgængelige for de 
parlamentariske forsamlinger, hvor til
skud fordeles.

Karl Otto Meyer peger den 8. og 11. 
februar på adskillige andre problemer, 
først og fremmest at så mange i Dan
mark tror, at mindretallet ikke har nogle 
problemer! Et af dem er, at danske syd
slesvigere behandles som udlændinge i 
Danmark. Mange unge bliver chokerede 
over at skulle føle sig nærmest uønske
de, siger Meyer.

Valgkampen op til delstatsvalget i 
Slesvig-Holsten den 5. april indledtes
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Dronning Margrethe og forbundspræsident Richard von Weizsäcker den 25. marts ved åbningen af 
udstillingen på Gottorp Slot om »Bertel Thorvaldsen og hans tyske venner«.

officielt af SSW i midten af februar. Flens
borg Avis er i sin leder den 17. februar 
tilfreds med, at SSW har valgt en kombi
nation af politiske mærkesager, der dels 
satser på at sikre det danske mindretal et 
solidt eksistensgrundlag, dels sigter mod 
en slesvig-holstensk udvikling, som både 
flertals- og mindretalsbefolkningen har 
et påtrængende behov for: SSW er et 
ægte alternativ. Og så har man manden! 
I forbindelse med diskussionen om 
landsregeringens mindretalsberetning 
gav ministerpræsident Bjørn Engholm 
denne karakteristik: Vi er i den lykkelige 
situation, at vi med Karl Otto Meyer har 
et medlem af det danske mindretal i par
lamentet, der har et kendskab til min
dretalspolitik som ingen anden og som 
forfølger sagen helhjertet.

Topmøde på Gottorp
Kongelig glans i solskin over Slesvig var 
der den 25. marts, da dronning Margre
the og forbundspræsident Richard von 
Weizsäcker som protektorer deltog i åb
ningen af Thorvaldsens udstilling på 
Gottorp Slot. Et hus, som taler til dron
ningen personligt, da hendes tipoldefar 
Christian 9. er født på slottet og døbt i 
slotskirken. Ministerpræsident Bjørn 
Engholm lancerede i sin åbningstale be
grebet Ars Baltica som udtryk for ønsket 
om et samarbejde mellem kunstnere i 
hele Østersø-området med inspiration i 
samarbejdet mellem Thorvaldsen og 
hans tyske venner.

Foto: Helge Grøhn/Nordschleswiger.
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---------------- öDet sker - på nordslesvigske museer
Børn og undervisning på Skærbækegnen

Skærbæk står i 1992 i skolejubilæernes 
tegn. For 250 år siden - i 1742 - opførtes 
efter biskop Brorsons »nådige ordre« de 
første skolehuse i sognet, og for 100 år 
siden - i 1892 - stiftede dansksindede 
bønder fra Vesterkanten Den Sønderjy
ske skoleforening. Det skete ved et møde 
på Aablings Hotel i Skærbæk.

Med baggrund i disse to jubilæer 
viser Skærbækegnens Museum udstil
lingen »Børn og undervisning«, som gen
nem plancher, billeder og genstande 
fremstiller skolevæsenets udvikling på 
egnen. Der indrettes skolestuer fra tiden
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før og efter Genforeningen, og der vises 
forskelligt undervisningsmateriale fra de 
250 år, skolevæsenet har eksisteret i om
rådet. Herunder vil der - så vidt det er 
gørligt - blive fremskaffet billeder af sam
tlige nuværende og tidligere skoler i 
Skærbæk kommune, eksempler på 
klassefotografier, lærerportrætter osv. 
gennem tiderne. En særlig afdeling vil 
belyse skolernes oprettelse i 1742.

Også Skoleforeningens arbejde og be
tydning vil blive fremstillet. De elever, 
som den før Første Verdenskrig var med 
til at sende på skoler nord for Kongeåen, 
kom i stort tal fra sognene i den nuvæ
rende Skærbæk kommune.

Desuden beskæftiger udstillingen sig 
med børns hverdag uden for skolen - i 
arbejde og leg. Der vises legetøj gennem 
tiderne (både genstande og billeder), et 
barnekammer fra 1950erne, forskellige 
beklædningsgenstande og billeder af 
børnearbejde samt anden beskæftigelse 
af børnene.

Udstillingen åbner samtidig med, at 
museet tager hul på sæsonen den 23. 
maj og varer til den 
1. oktober.

To lærebøger brugt i Skær
bæk skole med ca. 100 års 
mellemrum. Til venstre 
titelbladet til Birchs »Bibel 
ske Historier« fra 1835, til 
højre ti tel figur en 
»Ole Bole« ABC 
1927.
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Museet på Sønderborg Slot
27. maj - 21. juni Joan Burger Siem.

Malerier og installationer i samarbejde med Sønderborg Kunst
forening.

Tønder Museum
Til 14. juni: Tjekkoslovakisk kniplingskultur.

I samarbejde med Kniplingsfestival 92.

30. maj - 28. juni: Kniplede sølvsmykker af Hanne Behrens.

5. juni -1. sept.: Lisette Dyrberg, Rørkær. En kniplerske fra Tønderegnen.

6. - 8. juni: Kniplingsfestival i Tønder.

Højer Mølle Marskmuseum
Til 9. aug.: Rav i naturhistorisk og kulturhistorisk belysning.

Aabenraa Museum
27. maj - 30. aug.: Særudstilling om småskibsfart fra Egernsund og fjordegnen.

Haderslev Museum
Til 31. maj: Heinrich Hansen - en kunstner i sin tid.

Den Haderslev-fødte kunstner hentes frem af den glemsel, der 
blev ham til del i eftertiden. Udstillingen viser et fyldigt udvalg 
af hans produktion indenfor både maleri og kunsthåndværk. 
Og den giver et billede af en fremtrædende kunstners betyd
ning og placering i samtiden.

Midtsønderjyllands Museum
Til 26. juli: Gåden om den store død.

En udstilling produceret af Geologisk Museum i København, 
som præsenterer det liv, der eksisterede i Kridttiden samt forsø
ger at forklare, hvad det var, der skete ved periodens afslutning, 
der betød udslettelsen af adskillige dyregrupper, som hidtil 
havde domineret livet til lands og til vands.

Til 14. juni: Retrospektiv udstilling med arbejder af Arne Overbye, en lokal 
maler, der døde i 1990.

Skærbækegnens Museum
23. maj -1. okt.: Børn og undervisning på Skærbækegnen.

Udstilling om Skærbæk i skolejubilæernes tegn. Se omtalen på 
modsatte side.
Åbningstid: tirsdag-fredag kl. 10-17 og lørdag-søndag kl. 14-17. 
Mandag lukket. Selskaber kan derudover modtages efter aftale.
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KZ-lejren i Ladelund
Jørn-Peter Leppien m.fl.: Koncentrationslejren i 
Ladelund, 1944.48.s. ill. Udstillingskatalog udg. 
af Ev. Luth. Kirchengemeinde Ladelund 1990. 
Oversat af Lone Anker Jacobsen.
I november 1944 blev der under KZ-lejren 
Neuengamme oprettet en udekommando i 
Ladelund lige syd for den dansk-tyske græn
se. I de kun seks uger, denne lejr bestod, 
omkom 300 af de ca. 2000 indsatte. Blandt 
fangerne var der især mange fra den hol
landske by Putten. Alle grave er i dag min
desmærker. I en udstilling i Ladelund vises 
hvilke lidelser, fangerne blev udsat for, og 
hvorledes landsbyens beboere forholdt sig 
til KZ-lejren.

Udstillingen er lavet på initiativ af Dr. 
Jørn-Peter Leppien sammen med elever fra 
Auguste-Viktoria-Schule i Flensborg. Såvel i 
udstillingen som i kataloget bliver der givet 
et veldokumenteret billede af lejrens organi
sation, tvangsarbejdet, den elendige ernæ
ring og indkvartering. Der fortælles stilfær
digt, næsten lavmælt, om hvorledes den lo
kale befolkning var handlingslammet af angst 
og hjælpeløshed. I klare vendinger skildres 
besværet med at få rejst en sag mod kom
mandanten og andre SS-folk efter krigen. Som 
årsag anføres: »Flertallet af tyskere var i 
1960erne imod, at man førte nazi-processer. 
Nazi- tiden blev fortrængt, og kritik af tiden 
blev afvist som tilsmudsning af egen rede«. 
(s.40).

Kataloget kan læses uafhængigt af udstil
lingen og begge dele kan varmt anbefales. 
De rummer stof til eftertanke, også for andre 
end tyskere.

ia

Hjemmetysk historieforskning
Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft für Nord
schleswig, Heft 63 og 64,1991.118 s. + 77 s., ill. 
Det tyske mindretal udgiver to gange årligt et 
hæfte med artikler, der spænder vidt tema
mæssigt, men er afgrænset geografisk over
vejende til Nordslesvig. I hæfte 63 skriver H.
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C. Lassen om Egernsund-malerne. Artiklen 
bygger på ældre trykte arbejder, især af Ellen 
Redlefsen. Den har berettigelse ved at give en 
overskuelig fremstilling, illustreret med man
ge farvebilleder og ført frem til 1990, idet de 
sidste malere i området som P. Nicolaisen, A. 
G. Nissen og Viggo Kragh-Hansen er medta
get. I samme hæfte findes et spændende styk
ke kvindehistorie, der skjuler sig bag titlen 
»Soziociologiske Untersuchungen im länd
lichen Raum Tingleff«. Det er Ingrid Brase, 
som her beskriver livsforløb for tyve bonde
koner fra det tyske mindretal. Konklusioner
ne kunne i vidt omfang være gyldige for 
tilsvarende danske kvinder.

Arthur Lessow skriver i nr. 64 om seks 
myter i den dansk-tyske grænsehistorie. Det 
er fra dansk side guldhornene, Thyra Dane
bod samt forestillingen om den danske folke
stamme, der i fælleskab og enighed førte kam
pen mod de tyske undertrykkere. De tyske 
myter, der behandles, er »Up ewig unge- 
deelt«, Ejdersteds gamle skålhilsen og Uwe 
Jens Lornsen. Lessow giver en fordomsfri 
fremstilling af alle myterne, men han skelner 
ikke mellem myte i betydningen »falsk fore
stilling« og myte i betydningen »universel 
fortælling, der rummer en dyb poetisk sand
hed, forskellig fra den virkelighed, vi kan 
registrere«. De seks myter er ikke kun falske 
forestillinger, men de har også et indhold, der 
har været styrkende for identitetsdannelsen 
for danske som tyske. Myter skal ikke blot 
afdækkes som løgn, men forstås som ide
alforestillinger, som intet folk kan være for
uden - hvis det vil bestå som nation.

I samme hæfte giver L. Evermann en over
sigt over nordslesvigske studenter fra 
Friedrich-Paulsen-Schule i Niebøl i tiden 
1928-63, dvs. indtil Deutsches Gymnasium i 
Aabenraa blev oprettet. Af 45 studenter vendte 
32 = 71% tilbage til Nordslesvig og fik her 
deres virke først og fremmest i skolevæsenet. 
En del af disse har ganske givet været med til 
at fastholde de myter, som Lessow gør op 
med.

ia
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Jyndevads historie
Jyndevad. Lokalhistorisk bog af Erik Pedersen. 
116 s., ill. Pris: 150 kr.
Interessen for lokalhistorie udspringer ofte 
af en stærk nysgerrighed. Således også hos 
Erik Pedersen, der i juni 1990 læste lærer 
Spandets artikel i Sønderjysk Månedsskrift 
1971 om Spandet skole. Han satte sig for at 
samle viden om Jyndevad i Burkal sogn, dens 
historie, dens beboere, gårde og huse, fore
ninger o. m. a. Resultatet er blevet denne 
bog, der*bygger på tidligere trykt materiale, 
på oplysninger i Landsarkivet, i lokalhisto
risk arkiv og fra ældre beboere i området.

Bogen har materialesamlingens karakter, 
og det er helt klart, at der kan graves dybere, 
bl. a. inden for gårdenes historie, hvor der 
nok kunne skabes sammenhæng længere bag 
ud i tid end det her er gjort. Men for de lokale 
er der her samlet et materiale, som der kan 
bygges videre på, og som kan bruges, når 
man søger oplysning om dette eller hint. Mere 
præcise kildehenvisninger ville dog have hjul
pet den, der ønsker at gå videre.

hf

Dannevirke
Jørgen Kühl: Danevirke: myte, symbol, identitet, 
1992, 64 s., ill.
I februar 1992 har Jørgen Kühl, direktør for 
museet ved Danevirke, udgivet det andet 
museumspædagogiske hæfte om Danevirke. 
Hæftet, der er på 64 letlæste sider, er beregnet 
til brug for gymnasiet, HF og andre »voksne« 
elever. Det er en god ide, at udgive et sådant 
hæfte, men også lidt problematisk. Det frem
går af bagsiden, at J. Kühl gerne vil se den 
danske historie i en bred europæisk sammen
hæng, og dette formål er al ære værd, men for 
arbejdshæftet betyder det, at forfatteren bru
ger alt for megen plads til at fortælle om den 
generelle udvikling i Europa, og det bliver 
nok en smule overdrevet, når han på s. 19 vil 
gøre voldanlægget til en del af den euro
pæiske bevidsthedshistorie.

Som lærer kunne man derimod ønske, at 
en del af de trykte kilder, der henvises til, var 
trykt med i stedet for de oplysninger, man let 
kan finde andre steder. Desuden afføder dis
se lange afsnit komplet perspektivløse spørgs

mål som f. eks. s. 12 vedr. den franske revo
lution.

I det hele taget er en del af spørgsmålene 
problematiske, fordi det ikke helt klart frem
går om de er beregnet til at man skal svare på 
dem under museumsbesøget eller først ved 
en efterbearbejdelse. Det gælder bl. a. de me
get ledende spørgsmål om fremmedhad på 
s. 17.

Alt i alt vil jeg sige, at ideen med at se 
Danevirke i en identitetsskabende sammen
hæng er god, men den praktiske udførelse af 
den er pædagogisk uheldig, fordi den spæn
der over for mange - hver for sig gode - 
aspekter, og dermed kan blive noget forvir
rende at arbejde med for eleverne.

Lone Anker Jakobsen

Litteratur om den tysk-danske 
grænseregion
Bibliograhie zur deutsch-dänischen Grenzregion. 
20 microfiche kort, udg. af Institut für Regionale 
Forschung und Information, Waitzstrasse 5, D 
2390 Flensborg. Pris: DM 120.
Flensborg-instituttet har udgivet en alfabe
tisk fortegnelse over litteratur om den 
tysk-danske grænseregion fra årene 1918 til 
1945. Den knytter sig til den bibliografi, dæk
kende årene 1945-75, som udkom i 1984 og 
1985, hhv. i en alfabetisk og en systematisk 
del. Hele dette arbejde er siden 1976 udført af 
diplombibliotekar Marie E. Zimmermann - i 
dag 83 år - en beundringsværdig indsats.

I denne grænseoverskridende bibliografi 
fremlægges for første gang den meget spred
te litteratur om afstemningstiden efter første 
verdenskrig, ligesom Weimar-republikken og 
det nazistiske herredømme dokumenteres. 
Grænseområdets specialtidsskrifter på såvel 
dansk som tysk er gennemgået.

Det er en vigtig materialesamling der her
med stilles til rådighed ikke alene for viden- 
skabsmænd, men også for lokalhistorikere, 
lærere og elever, planlæggere, journalister o. 
m. a. Bibliografiens anvendelighed øges be
tydeligt, når den annoncerede systematiske 
del foreligger næste år.

hf

Næste nummer af månedsskriftet udsendes med 
postvæsenet den 11. juni.
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Cathrinesminde teglværk

Bagsiden 
om 
forsiden

På Broagerland direkte ud til Flensborg 
Fjord ligger det sidste ringovnsteglværk, 
der endnu er bevaret ud af en samlet 
bestand på over 70 teglværker på begge 
sider af fjorden. Cathrinesminde Tegl
værk blev grundlagt i 1732 og var oprin
deligt et bondeteglværk, dvs. oprettet og 
drevet i tilknytning til et landbrug. Tegl
værket ligger i en egn, som var usæd
vanlig rig på teglværker, fordi her er sten
frit ler ud til kysten og gode muligheder 
for at afskibe de færdige teglprodukter.

I slutningen af 1800-årene blev kon
kurrencen mellem teglværkerne stærkt 
forøget, og for at klare denne konkurren
ce, blev de fleste teglværker modernise
rede. I 1890 blev Cathrinesminde tegl
værk udskilt fra landbruget og blev nu 
udstyret med en moderne ringovn i ste
det for de gamle kammerovne. En ud
skibningsbro blev anlagt, og der blev byg
get nye arbejderboliger samt en ejerbolig 
på toppen af bjerget.

Ved indførelsen af den nye ringovns
teknik fordobledes produktionen ved de 
mange teglværket i området. Derfor stif
tedes i 1893 sammenslutningen "De For
enede Teglværker", hvor en fælles pris 
på teglsten blev fastsat for at undgå ind
byrdes konkurrence.

Genforeningen i 1920 skabte store 
problemer for teglværkerne, idet ekspor
ten til det tyske marked var vanskelig, 
men Cathrinesminde klarede den usikre 
mellemkrigstid som det eneste af de otte 
teglværker, der har ligget ved Iller Strand. 
11958 blev tunnelovnsteknikken indført,
og den krævede store investeringer, som 
dette teglværk ikke kunne klare. Cathri
nesminde søgte at mekanisere det ma
nuelle arbejde mest muligt, men man

kunne ikke klare sig i konkurrencen, og i j 
efteråret 1968 var der for sidste gang ild i * 
ringovnen. Omkring 140 års teglproduk- j 
tion var nu forbi. j

Efter en omskiftelig tilværelse, bl. a. | 
som andefarm blev teglværket i 1986 | 
overtaget af en selvejende institution. Den I 
forestår restaureringen af det omfatten
de produktionsanlæg, som skal indrettes j 
til teglværksmuseum. Det er unge ar
bejdsløse, som udfører arbejdet, og deres 
indsats har aftvunget respekt - også hos 
faglærte håndværkere. På teglværkerne 
har der fra gammel tid været tradition 
for at bruge teglværksarbejderne til at 
udføre reparationerne og mindre byg
ningsarbejder i for- og eftersæson. Istand
sættelsen af teglværket har ikke kunnet 
klares alene med beskæftigelsesmidler
ne. Men heldigvis har både de tre tegl
værkskommuner, Sundeved, Gråsten og 
Broager, Sønderjyllands Amtskommune, 
De Forenede Teglværker og en række 
private fonde alle kunnet se nytten af at 
støtte projektet.

I umiddelbar nærhed af Cathrinesmin
de ligger der endnu syv moderne tegl
værker, der har en kapacitet, som er man
gedoblet i forhold til fortidens 70 tegl
værker. Omkring 35 % af den samlede 
danske produktion af tegl kommer fra 
dette lille område ved Flensborg Fjord. 
Cathrinesminde vil fra omkr. 1994 dan
ne ramme om et stort teglværksmuse
um, der vil belyse teglværksdrift på beg
ge sider af Flensborg Fjord. I tilknytning 
hertil er der indrettet et historisk værk
sted, der skal formidle kultur- og tekno- « 
logihistorien på en fængende måde over | 
for skoleelever. s

ia I __________/
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