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Foto: Lokalhistorisk Arkiv, Tønder.
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Hans Adolf Brorsons sønderjyske
sprogtone
Af GUNHILD NIELSEN

Salmedigteren Hans Adolf Brorson fødtes i
1694 i Randerup Præstegård i det vestlige
Sønderjylland mellem Skærbæk og Bredebro. Han blev selv præst i sit fødesogn i 1721
og nogle år senere, i 1729, i Tønder. 11737
blev Brorson først stiftsprovst og senere bi
skop i Ribe, hvor han boede til sin død i 1764.
Brorsons salmer hører til de meget folke
kære: Op al den ting, som Gud har gjort,
Den yndigste rose er funden, Her vil ties, her
vil bies. Den danske salmebog rummer ialt
131 salmer af Brorson, og han er dermed den
salmedigter, der er repræsenteret med næstflest salmer - kun overgået af Grundtvig.
I mange af Brorsons salmer støder man på
sønderjyske ord og vendinger. Sprogforske
ren Gunhild Nielsen, Charlottenlund, har
læst Brorsons salmer og redegør herfor søn
derjyske ord og vendinger, som han anven
der.

vorligt syg og måtte rejse hjem til Søn
derjylland til sin bror Nicolai, der var
blevet præst i Bedsted. Her mødte han
den pietistiske bevægelse, som broderen
var en varm forkæmper for. Den kom til
at præge hans liv. Da stedfaderen døde i
1721, fik han præstekaldet i Randerup
tilbudt og måtte skynde sig at få sin em
bedseksamen. Han var i Randerup til
1729, da han blev »dansk og 3. præst« i
Tønder. Her udgav provst Schrader i 1731
Das TonderischeGesangbuch. Brorson over
satte mange af Schraders og andre pieti-

En af vore fire store danske salmedigte
re var sønderjyde. Hans Adolf Brorson
blev født i Randerup præstegård den 20.
juni 1694. Hans far døde, da han var ti
år, og moderen giftede sig så »for sine
fattige faderløses skyld« med sin mands
efterfølger, der forberedte de tre sønner
til latinskolen i Ribe. De blev alle tre
præster, de to (Hans Adolf og Broder,
den midterste) blev senere bisper. Den
ældste, Nicolai, fik tilbudt en bispestol,
men afslog.

Brorsons liv
Hans Adolf Brorson kom til Københavns
universitet i 1712, men havde mange an
dre interesser end teologien, så det trak
ud med embedseksamen. Han blev alSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 9-94

Et af de få samtidige portrætter af Hans Adolph
Brorson er dette, som er udført af Johan Homer
omkring 1750. Foto Frederiksborgmuseet.
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Salmeværket »Troens Rare Klenodie« udkom første gang i 1739. Det indeholdt 274 salmer og åndelige
sange og blev genudgivet 6 gange i Brorsons levetid. I de seneste udgaver var der et kobberstukkket
portræt af Brorson.

stiske tyske digteres salmer, men er sik
kert allerede forinden begyndt at digte
sine egne. 1 1732 udkom hans første lille
hæfte med nogle af hans senere aller
mest elskede salmer, f.eks. I denne søde
juletid, Den yndigste rose og Her kommer,
Jesus, dine små. I de følgende år kom en
hel række hæfter, som han i 1739 udgav
samlet under titlen Troens rare klenodie.
Da havde han et par år været stiftsprovst
i Ribe, hvor han blev biskop i 1741.
Min far, Nicolai Christian Nissen
(1889-1953), der var født i Bylderup- Bov
og døde som præst i Augustenborg på
Als, legede med tanken om at undersø
ge Brorsons sprog, men fik aldrig tid. Jeg
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kom til at tænke på det igen, da vor
dengang mindreårige datter morede sig
over udtrykket »Himlenes hele forsam
ling tog på« i salmen Guds igenfødte, nylevende sjæle. Hun, der er født og opvokset
i København, kendte jo kun betydnin
gen »tage på i vægt«, mens jeg, der er
født i Sønderjylland, ville finde det gan
ske naturligt at sige »de æ da groww
som do tæje å« (tager på vej).
Hvordan mon Brorson egentlig har
talt? Som studeret mand har han vel
ment, at han talte rigsmål, og hans breve
og visitatsberetninger viser, at han be
hersker det i hvert fald i skrift, men mon
han ikke, som de fleste (sønder)jyder har
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 9-94

haft svært ved at slippe det særlige tone
fald og visse lyde? Mon man ikke kan gå
ud fra, at Brorson, der jo vendte tilbage
til sin hjemstavn, i hvert fald til en vis
grad var præget af dens sprog?
11951-60 udgav Det danske Sprog- og
Litteraturselskab på Lohses forlag alle
Brorsons skrifter (Br.SS) ved provst L. J.
Koch. Denne meget omhyggelige udga
ve er det naturligt at lægge til grund for
en undersøgelse. Numrene på de i det
følgende citerede salmer henviser hertil.
Samtidig har jeg anført nummeret i Den
danske Salmebog (DDS) for de salmers
vedkommende, der er optaget i den.

Ordforrådet i salmerne
Som ovenfor nævnt er sproget i Bror
sons officielle skrivelser yderst korrekt,
men i hans salmer kan man finde ord og
udtryk, der tyder på, at han har været
fortrolig med sin egns dialekt. Nu skal
man ganske vist passe på. Nogle af de
ord, der er påfaldende for os i dag, har
været kendt over hele landet på Bror
sons tid, selv om de nu kun er bevaret i
dialekt. Dette gælder bl. a. de mange
tyske låneord, men også f.eks. udtrykket
»tage på« i betydningen »tage på vej«.
Det kan ifølge Ordbog over det Danske
Sprog (ODS) findes hos både Heiberg,
Hertz og Søren Kierkegaard og kan altså
ikke tages som bevis for, at Brorson har
talt sønderjysk, men kun for, at det som
så mange gammeldags ord og udtryk er
bevaret længere i sønderjysk end i rigs
mål og derfor for en nutidig sønderjyde
kan give salmen en vis »fortroligheds
kvalitet«.
Udtrykket forekommer for øvrigt og
så i den eneste humoristisk sang, Bror
son, så vidt jeg ved, har skrevet, den
morsomme Goliath drog fra Gath (Br.SS
nr. 323). Her står i 1. vers:

Han tog på: O I Smaae
Bedre bag jer Stude laae...
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 9-94

Også studene taler vel mere om vestsles
vigeren Brorson end om de bibelske for
hold!
Når der i en salme bruges et så jævnt
og dagligdags ord som »Fadeklud«, der
i hvert fald i min barndom var den al
mindelige sønderjyske betegnelse for
karklud, kan det kun tages som udtryk
for, at digteren har haft sine omgivelsers
sprog i øret. Ordet forekommer i salmen
Fryd dig, du Jesu Brud, der står som nr. 1 i
Troens rare Klenodie. I vers 16 hedder det:
Fryd dig! du Jesu bruud,
Est du et fade-klud
I verdens spodske øye...

Linjen er citeret i Ordbog over det Danske
Sprog, hvor der står en fadeklud, men
Brorson har altså »et«, hvad der stem
mer overens med vestslesvigsk, i hvert
fald som det taltes i min barndom. Sal
men står som nr. 69 i DDS, men her er
verset udeladt. Fadekluden har vel fore
kommet for dagligdags! Også i en anden
salme forekommer karkluden: Nu vel an
mit bange hierte optræder den i vers syv:
O! min mund, hvad har du ikke
Været syndens fade-klud!

Salmen står ikke i DDS, men i Br.SS nr.
118.
Ordet »brøde« betyder på sønderjysk
»bøde«. Det forekommer i en metrisk
meget kunstfuld salme, I sinde, som finde
ey hvile på jorden, vers otte (Br.SS nr. 266):
»Han lidde og stridde (led og stred),
betalede brøden«.
Linjen kan måske opfattes som »sone
de synden«, men i en visitatsberetning
fra Øster Lindet i juli 1749 er der i hvert
fald ingen tvivl om betydningen, når bi
skop Brorson skriver: »... sidste gang
under 50 Rdr. Brøde«; her kan det kun
betyde bøde.
»Vilje« hedder på sønderjysk »ville«.
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Det er faktisk en helt lydret udvikling,
parallelt med, at gammeldansk »skiljæ«
har udviklet sig til »skille« (jf. svensk
skilja). På rigsmål har man af en eller
anden grund holdt fast ved j i »vilje«. J.
L. Heiberg siger, at »hos folk af de simp
le klasser« høres »Med Ville«. Også den
form har altså været udbredt over hele
landet. Brorson bruger den næsten kon
sekvent, også i tilfælde, hvor den ikke
skal rime på »stille« eller lignende. Kun
hvor versrytmen kræver et ord på tre
stavelser, skriver han »villie«. I salmen
Jesus, Jesus, Jesus sigter ..., (Br.SS nr. 176
og DDS nr. 592) står der i salmebogen i
vers fire:

O, fuldfør din gode vilje
i, hos, ved mig nat og dag,
så skal ingen nød mig skille ...

I Br.SS står der selvfølgelig »ville«, så
rimet er i orden.
I sangen om Goliath står der:

Skioldet var/ som han bar
synes mig, kameel for svar.
Formen »svar« kan bl. a. findes hos Oehlenschlæger. Nutidens »svær« skyldes
tildels påvirkning fra tysk schwer. I stør
stedelen af Sønderjylland er »svar« sta
dig den almindelige form. Brorson har
oven i købet ikke »svart«, som man egent
lig skulle vente, da det drejer sig om
intetkønsordet skiold; men formen
»svar«, der jo unægtelig passer bedre ind
i rimskemaet, har sikkert været ganske
naturlig for Brorson. I vestslesvigsk ville
man heller ikke i dag bruge neutrums-t i
den forbindelse. Denne lille detalje siger
måske mere om Brorsons sprog end sel
ve glosen. Det er tit de små ting, som den
talende ikke selv lægger mærke til, der
røber dialektbaggrunden. Derimod står
der jo i salmen Her vil ties, her vil bies
»Vinteren strenges, og det er s vart«, for
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di det skal rime på »det har den art«.
I flere af salmerne står der i Brorsonudgaven »slykke« for »slukke«, f.eks. i
den vist ikke så kendte salme Den ypper
ligste vej, Br.SS nr. 185, DDS nr. 604, vers
seks. I salmebogen er Brorsons Hun styk
ker alle luer rettet til Den slukker... At for
men »slykker« har været naturlig for
Brorson, er der ikke tvivl om. Jeg har
selv hørt den mange gange i Tønder i
1960'erne. Det morsomme er, at det er
den oprindelige, mens rigsmålets »sluk
ke« er opstået ved analogi med datid og
tillægsform slukke, slukt.

Afdøde professor Steffen Steffensen, der
selv var sønderjyde, har i en kronik i
Flensborg Avis den 24. december 1981
skrevet om Den sønderjyske tone hos ju
lens digter. Her gør han opmærksom på,
at Brorsons hyppige brug af »sød« ikke
alene behøver at være udtryk for pieti
stisk sødladenhed, men kan være influe
ret af, at »sød« bruges meget mere i Søn
derjylland end nord for den gamle græn
se. Han citerer en vending som Sikken et
søde vejr. Jeg mener at have følgende sæt
ning i øret fra min ungdom: »Æ de da it
en søde stuu« (er det da ikke en sød
stud)? Det er vel ikke det ord, man al
mindeligvis ville bruge om en stud, men
»sød« betyder her snarest »køn«, »god«.
I Br.SS nr. 284 Livet med sin brudeskare
(ikke i DDS) står der i vers 2: »Midt
iblandt de søde Psalmer«, og Br.SS nr.
349, DDS nr. 648, begynder Hvad er det
godt at lande/I himlens søde hav. I vers to
står: »O Herlighed, som ingen veed/før
han de søde Grændser naaer«.
Også her må »sød« betyde »god«,
»skøn«. Men Kingo bruger udtrykket
»Søde Jesus« endnu hyppigere end Bror
son!
Steffensen fremhæver også brugen af
»tålig« for tålmodig. 12. vers af den kend
te salme Jeg gär i fare, hvor jeg går (Br.SS
nr. 156, DDS nr. 40) hedder det: »Om
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 9-94

Portrætbusten i bronze står på sydsiden af
tårnet ved Kristkirken i Tønder. Den er
udført af billedhuggeren Gunnar Hammerich og skænket af Ny Carlsberfondet i 1933.
Foto Lokalhistorisk Arkiv, tønder.

Gud med korsets ris mig slår/det skal
jeg tålig lide«. I salmebogen er korsets
ris rettet til »tugtens ris«, men »tålig« er
bibeholdt. I andre salmer er Jesus beteg
net som »et tåligt lam«. I nutidens søn
derjysk bruges »tålle« om dyr, »tam«,
»kælen«.
Brugen af »silde« og »trine« for »sent«
og »træde« behøver ikke at være søn
derjysk; den var almindelig på Brorsons
tid. Dog er »trine« i jysk og måske især i
sønderjysk stadig det almindelige ord
for »træde« og »silde« i hvert fald i vest
slesvigsk for »sent«. I salmen Gud skal
alting mage (Br.SS nr. 82, DDS nr. 29)
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 9-94

skrev Brorson i Tønder-hæftet: »Gud da
vil/selv trine til«, men rettede det i Tro
ens rare Klenodie til »træde«. I Pontoppidans salmebog, der optog mange af Bror
sons salmer og i reglen er trofast mod
hans tekst, er det rettet tilbage til »trine«.
I den smukke julesalme Mit hjerte altid
vanker (Br.SS nr. 7, DDS nr. 100) skrev
Brorson: »En spurre har sin rede...« For
men »spurre« har tidligere været mere
udbredt, men føles nu afgjort som jysk,
hvad Steffensen også gør opmærksom
på. Man kan undre sig over, at han ikke
har læst videre i verset, hvor der står:
»En svale ey tør lede/om natte-lye og
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roe«. Linjerne står - bortset fra retskriv
ningen - uændret i salmebogen. I Ordbog
over det Danske Sprog er »tør« i betydnin
gen »behøver« betegnet som »nu kun
dial.« Tidligere har det som de fleste af
de ovennævnte ord været udbredt over
hele Danmark incl. Skåne, og det kan
findes så sent som hos Grundtvig, Paludan-Muller og Chr. Winther. Nu er det
begrænset til jysk og vist især sønder
jysk. Feilberg har et eksempel fra Lindknud sogn, Malt herred, men tilføjer:
»hvor langt mod nord ved jeg ikke«. Fra
visen om dronning Dagmars død ken
der vi jo linjerne »Du tørst ikke græde
for mig/Himmerigs dør staar aaben for
dig«, og fra visen om Bengerd: »Hvad
tør bonden vel mere ved/end vændredør og flagreled?« (Dør og led af flet
værk). I sønderjysk er »tør« stadig al
mindeligt i betydningen »behøver«, især
i nægtende og spørgende sætninger: »De
tø do it«, det behøver du ikke.
I salmen Op, thi dagen nu frembryder
(Br.SS nr. 3, DDS nr. 559) står der i vers
otte, som ikke er medtaget i salmebo
gen: »Røgværk, lampe, løve- kar«. Løve
karret var tempelpræsternes renselses
kar. »Løv« er et gammelt nordisk ord for
lud eller badevand, det samme som ind
går i »løverdag«, lørdag. Min moster på
Rømø talte om »et låw vand«, når hun
vaskede.

Ordenes køn
I flere tilfælde afviger hos Brorson det
grammatiske køn fra rigsmålets. I en lang
dialog mellem Jesus og sjælen (Br.SS nr.
210, ikke i DDS) står der i vers 16: »Iset
snart for solen smelter«. Da »is« jo næ
sten altid forekommer i bestemt form:
»æ is«, er det svært at bestemme kønnet,
der i Sønderjylland kun kan ses i den
ubestemte, men Feilberg har fra Vestjyl
land og Mellemslesvig »æ is de...«, »isen
den«. Brorson må have følt ordet som
intetkøn.
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I et stort digt Lissabons ynkelige under
gang (Br.SS III side 187ff) om jordskæl
vet den 1. november 1755 skriver Bror
son (linje 42-43): »Folk som de kunde
best i kirkerne sig flokke. I samme øyeblik de vakler som et båd«. »Båd« er
optegnet som intetkøn i Emmerlev så
sent som i 1973.
I Tillægsord mangler ofte intetkøns-t,
specielt i ord, der ender på -lig. I sidste
vers af Mit hjerte altid vanker står der:
»her skal du blive trolig/i kærligheden
svøbt«. Og der er mange andre eksem
pler. I Fryd dig du Jesu bruud (Br.SS nr. 1
vers 1) står der: »Dig skal han stærk
forkynde/Du har vor Herres ynde«, i
DDS nr. 69 ændret til: »som stærkt skal
dig forkynde«. Og i sangen om Goliath
står som ovenfor nævnt: »Skjoldet var/
som han bar/synes mig, kameel for
svar«. Også dette er et sprogtræk, som er
karakteristisk for vestslesvigsk.
Det er et jysk træk, når Brorson taler
om »Balthasar hans sind« i digtet om
Lissabon. Ikke sjældent er der dobbelt
ejefald: »Vi ere Guds hans børn og skat«
(Br.SS nr. 224 vers 1, ikke i DDS), »... ved
din den Hellig Aands hans guddoms
ild« (Br.SS nr. 135 vers 5, ikke i DDS) og
Jesu hans mildeste sind (Br.SS. nr. 243, ik
ke i DDS); »Jesu« er jo som bekendt eje
fald af Jesus. Dobbelt ejefaldsform kan
til dels skyldes tysk påvirkning.
At der forekommer en del germanis
mer hos Brorson, kan ikke undre. Man
finder germanismer hos alle den tids
danske forfattere, og dertil kommer, at
han havde sit hjem i grænselandet og
var stærkt påvirket af den tyske åndsret
ning pietismen. Han har oversat mange
af pietismens salmer fra tysk.
Både hans digte, visitatsberetninger
og breve viser, at han beherskede det
danske sprog lige så godt som sine rigs
danske digterkolleger. At hans sønder
jyske afstamning af og til røber sig, er jo
kun en charme mere.
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Da Hans Adolph Brorson blev vraget
som andenpræst i Aabenraa
Af HANS H WORSØE

Hans H. Worsøe, Aabenraa fortæller om,
hvorledes Brorson søgte embede i Aabenraa,
men ikke blev valgt, bl.a. på grund af provst
ens modstand.
Den 30. april 1728 døde Christian Fr.
Lange, der var andenpræst i Aabenraa,
og dette blev starten på en langvarig
strid om besættelsen af embedet som
diakon eller andenpræst i Aabenraa, en
strid som også Brorson blev involveret i.
Brorson var på dette tidspunkt 34 år gam
mel og sognepræst i sit fødesogn Randerup. En tid havde han opholdt sig hos
broderen Nicolai, der var sognepræst i
Bedsted, og var som han stærkt påvirket
af pietismen, men han var endnu ikke
begyndt at skrive eller oversætte salmer.
I Aabenraa residerede provst Chris
tian Gottlieb Koch, der var en ganske
selvbevidst herre, og som var en overbe
vist tilhænger af ortodoksien. De nye
strømninger var ham stærkt imod. Kort
efter Langes død indgav han ansøgning
om, at han efter gammel skik måtte lade
stillingen besætte ved at lade en kandi
dat prøveprædike. Menigheden skulle
umiddelbart efter godkende ham ved en
forsamling uden for kirkedøren. Bysty
ret på den anden side hævdede, at de
skulle have mulighed for at vælge mel
lem tre kandidater. I denne strid forsøg
te amtmand von Massow forgæves at
indtage en formidlende rolle, men efter
mange skriverier blev enden, at bystyret
fik medhold.
Næste stridspunkt blev udvælgelsen
af kandidaterne. Præstesønnen Erich Fabricius fra Løjt, som amtmanden fore
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slog for fredens skyld, kunne provsten
umiddelbart godkende. Derefter blev
yderligere tre kandidater foreslået, som
provsten alle kasserede: studiosus Caspar von Saldern, fordi han stammede,
Ægidius Bendixen, fordi han var uægte
født, og H. A. Brorson, fordi han ikke
kunne tysk. De to sidste kunne tilbage
vise provstens påstande, og da nu også
diakon Peter Meyland fra Sottrup meld
te sig, anmodede man provsten om at
lade kandidaterne prøveprædike, men
provsten nægtede Bendixen og Meyland
adgang til prædikestolen i Set. Nicolai
kirke. Amtmanden, der sammen med
provsten udgjorde kirkevisitatoriet, tab
te nu tålmodigheden og besluttede at
lade alle fire kandidater: Erich Fabricius,
Peter Meyland, Ægidius Bendixen og H.
A. Brorson prøveprædike på amtshuset,
dvs. Brundlund Slot. Det blev til gen
gæld for meget for provsten, der klage
de til kongen over, at man ville sætte
ham uden for indflydelse.
Her fejlvurderede provsten situatio
nen, for klagen indbragte ham en irette
sættelse fra kongen, men det blev samti
dig bestemt, at amtmanden skulle udpe
ge to kandidater og provsten en, som
herefter skulle prøveprædike i kirken.
Der var nu gået ni måneder, uden at der
var sket noget. I begyndelsen af februar
1729 indstillede amtmanden sine to kan
didater Erich Fabricius og H. A. Bror
son, og midt i marts indstillede provsten
Wilhelm Fabricius. Foråret gik med nye
besværligheder, Wilhelm Fabricius trak
sig, og provsten meldte sig syg. Først i
begyndelsen af juni fandt han en ny kan-
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Afstemning om de enkelte kandidater til præsteembedet i Aabenraa viser, at hovedparten af byens mest
fremtrædende borgere vragede Brorson. Protokol i Aabenraa Amtsarkiv, Landsarkivet.
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didat, Thomas Caspar Tychsen fra Rav
sted. Valgdagen blev derefter fastsat til
fredag den 24. juni, Set. Hansdag, hvil
ket bekendtgjordes fra prædikestolen
søndagen før.
Da menigheden var forsamlet i kir
ken på Sct.Hansdag, trådte provsten med
amtskriver Ries, der repræsenterede den
fraværende amtmand, på sin venstre
hånd frem foran alteret og holdt en tale
til menigheden, hvori han meddelte, at
de tre kandidater, der stod på hans højre
hånd, nu skulle prædike, og at menighe
den derefter skulle træffe sit valg. Først
prædikede Erich Fabricius over Mathæus XI vers 11-13, så Th. Caspar Tychsen
over Malakias IV vers 5-6 og til sidst H.
A. Brorson over Mathæus XVII vers 1013: Og hans disciple spurgte ham og sag
de: Hvad er det da, de skriftkloge siger,
at Elias bør først komme etc. Mellem de
tre prædikener sang man et vers af sal
men »Nun bitten wir den seeligen Geist«.
Derefter trådte provst og amtsskriver
igen frem foran alteret og forklarede
valgproceduren. De satte sig nu ved et
bord i sakristiet i overværelse af de to
kirkejurater, og amtsskriveren tog den
af bystyret udfærdigede protokol over
de stemmeberettigede for sig. Disse blev
derefter en efter en kaldt frem og afgav
deres stemme. Som den første stemte
overførster von Giinderoth. Han stemte
på Erich Fabricius. Amtsinspektør Bentzen var fraværende, og som den næste
stemte herredsfoged Koch på Brorson.
Borgmester Kamphøvener stemte på Fa
bricius, og da kun et af rådets øvrige
medlemmer, Jacob Sedien, stemte på
Brorson, de øvrige samt byfoged og by
skriver alle på Fabricius, begyndte bille
det snart at tegne sig. Afgørelsen blev da
også klar: Erich Fabricius 103 stemmer,
Brorson 53 og Tychsen kun 6. Stemme
berettigede var embedsmænd og borge
re samt indbyggerne i Slotsgade og Kolstrup, ialt 280 personer. Enker efter bor
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gere stemte ligeledes, men ikke hustruer
til fraværende skippere m.v. Vort kend
skab til byens borgere er ikke tilstrække
ligt til, at vi idag kan se et mønster i
stemmeafgivningen.
Hermed var sagen afgjort, og Brorson
var ude af billedet. Selvom provsten på
forhånd kunne acceptere den ligeledes
ortodokse Erich Fabricius, havde han
endnu nogle formaliteter at besvære sig
over, inden sagen den 14. september 1729
kunne afsluttes. Derefter synes samar
bejdet at være gået godt, og Erich Fabri
cius forblev i embedet i 53 år til sin død
1782.
For Brorson må man nok sige, at det
på langt sigt var en lykke, at han ikke fik
embedet, idet han ikke ville have kunnet
undgå alvorlige stridigheder med prov
sten. Dennes modvilje mod pietismen
kom i stedet til at gå ud over broderen
Nicolai Brorson i Bedsted, hvis gudelige
forsamlinger han i 1734 forbød. Denne
strid førte til kongens indgriben til for
del for Nicolai Brorsen. H. A. Brorson
kom samme år, som han var blevet vra
get i Aabenraa, til Tønder som trediepræst, hvor han fik et inspirerende sam
arbejde med den pietistiske provst Schrader, som blev væsentligt for hans kom
mende salmedigtning.
Således kom der alligevel noget godt
ud af Aabenraa-borgernes manglende
blik for Brorsons kvaliteter.
Kilder:
Aabenraa bys historie, bd. 2 (1967) s. 54-55.
Aabenraa amtsarkiv C.II.2.332: Predigerwahlen zu Apenrade 1656-1822 (Landsarkivet).

Næste nummer udkommer
ca. 4. november og er et temahefte
om højskoler i Sønderjylland i
anledning af Rødding Højskoles
150 års jubilæum.
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Set og sket i grænselandet
Grænselandskronik
Af ESKILD BRAM
Hvad er denne brydningstime?
Skumring eller gry?
(C. Hostrup 1876)
Det kvartal, som her skal gennemgås
kronologisk og statarisk, indbefatter det
journalistiske begreb agurketiden. Deres
krønikeskriver havde det ganske vist
varmt i perioder, men så ikke noget til
agurker.
Det skyldes bl.a., at en ny hovsa-raket
slog ned i grænselandet sidst i april. Mens
»Buch-sagen« sang på sit sidste vers, fik
offentligheden gennem JydskeVestkysten kendskab til en tyskskrevet (sådan
da!) hvervebrochure fra Frøslevlejrens
kursuscenter. Målgruppen var unge ty
skere, som mod betaling kunne få op
hold her og studere den nu gennemrestaurerede tidligere koncentrationslejr
indefra. KZ med moderne bekvemme
ligheder altså.
Denne alarmerende nyhed affødte,
helt forståeligt, en byge af læserbreve,
hvoraf langt de fleste tog afstand fra ini
tiativet. Indvendingerne koncentrerede
sig om to ting: de krænkede følelser og
fremstødets ubehageligt kommercielle
formål. Menneskelige lidelser til salg som
en vare, der kan købes og smides væk
igen. Varen som fetisch.
Reaktionerne var i bogstaveligste for
stand grænseløse. Skandalen nåede helt
over i amerikansk presse og skal være
blevet udstrålet i et større antal interna
tionale TV-kanaler. PR, om man vil, eller
en bekræftelse af kætternes gamle tese
om, at idyl ikke avler overskrifter - mod
sat kontroversielt stof. Sammenholdt
med opgøret i Grænseforeningen og an
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dre begivenheder må der være anled
ning til at spørge, om dette er de nye
toner i grænsens sang. Skumring eller
gry? Slagets gang iøvrigt noteres i det
følgende.

Flensborghus som administrativt centrum
13. april: Lidt flere danske statsborgere,
bosat i Sydslesvig, end ved sidste valg
har søgt om ret til at stemme ved valget
til Europaparlamentet. Det drejer sig om
150-200 danske statsborgere (F1A).
Flensborghus i Flensborgs Nørrega
de, der bl. a. rummer Dansk Generalse
kretariat (Sydslesvigsk Forening), skal

Landdagsmand Karl Otto Meyer bliver på broen
sammen med stedfortræderen Dieter Lenz. Ved
landdagsvalget i 1996 bliver parolen: Vind også
det andet mandat! Foto SSW.
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moderniseres og »levendegøres«. Græn
seforeningen har ydet 100.000 DM til pro
jekteringen. Det er tanken at samle de
tre danske organisationer under samme
tag: SSF, SSW og SdU (Ungdomsforenin
gen). Det står åbent, om hotel- og restau
rationsvirksomheden kan bevares (F1A).
14. april: Arbejdsgruppen bag etable
ringen af et Kongeågrænse- og genfor
eningsmuseum ved den gamle grænse
kro lidt nord for Christiansfeld har fået
stor opbakning i offentligheden (JV).
16. april: Tønder Amts Grænsefor
ening, der i sin tid stod bag opstillingen
af Jørn Buch som kandidat til formands
posten i hovedforeningen, indtog på sit
årsmøde en lavere profil. Et medlem,
Aksel Petersen, Tønder, udtalte: Hvis al
le i foreningen fulgte formandens ek
sempel, hvad skulle vi så med Grænse
foreningen? (JV).
18. april: 75 årsdagen for afstemnin
gen og genforeningen vil blive mindet
med festspil. Trekløveret: teaterleder
Finn Bredahl Jørgensen, kendt fra tegl
værksspillene, instruktøren Kasper Wilton og forfatteren Jacob Clausen er en
gageret til at forfatte ikke færre end seks
historiske spil (Jllp).
21. april: Formanden for TV Syds
Fond, lektor Carlo Christensen, Tønder,
oplyser, at TV Syd forbereder en udvi
delse af sendetiden. På grund af plads
mangel kan det blive aktuelt at flytte
hele stationen fra Haderslev til hotel
»Scanticon« ved motorvejen i Kolding
(JV).
21. april: I forbindelse med debatten
om en ny valglov for landet SlesvigHolsten har den danske landdagsmand
Karl Otto Meyer foreslået en ny valglov i
stil med den danske. En sådan ville kun
ne løse en politisk strid i Slesvig-Holsten, mener han (F1A).
22. april: Formanden for Grænsefor
eningens Aabenraa-kreds, skoleinspek
tør Ove Nissen, Rinkenæs, tog på for
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eningens generalforsamling afstand fra
at genopstille Jørn Buch ved formands
valget til efteråret (JV).
De seks millioner år gamle fossile hval
knogler, som museet i Gram opbevarer,
står over for en omfattende konserve
ring, ellers vil de gå til. Der er foreløbig
ydet en bevilling på 240.000 kr. til arbej
det (JV).

Nolde-billede til 1/2 million
22. april: En akvarel af Emil Nolde fra et
hjem i Sønderjylland blev på Bruun Ras
mussens kunstauktion i Vejle solgt for
510.000 kr. til en tysk samler. Sælgeren
købte i sin tid billedet af Nolde person
ligt for 700 kr. (JV).
23. april: Christiansminde Teglværks
museum havde fuldt hus ved en fest i

Hochzeit in Højer.
Denne brochure
er udsendt til
samtlige ambassader og
konsuler
i Eure
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anledning af De forenede Teglværkers
100 års jubilæum (JV).
Undervisningsminister Ole Vig Jen
sen giver en delegation fra Tønder defi
nitivt afslag på en ansøgning om at gen
oprette seminariet i Tønder, Nordens
ældste (No).
25. april: Det tyske mindretal i Nord
slesvig har adopteret det ungarske min
dretal i Vojvodina i det tidligere Jugosla
vien (JV).
27. april: Sydslesvigs danske Ung
domsforeninger må notere et betydeligt
tab af medlemmer. Især mange i de yng
ste årgange har forladt foreningen. Her
er konstateret et tab på 280 af ialt 12.142
medlemmer.
Frøslevlejrens nye stil
28. april: Med stor forbavselse, iblandet
harme, modtog offentligheden en stort
opsat reportage i JV om, at kursusleder
Anders Lyng har udsendt en tyskspro
get brochure, der anbefaler Frøslevlej
ren som feriehotel for unge tyskere. JV
kaldte samme dag i en leder initiativet
»respektløst« og »hovedløst«. Bladet tog

afstand fra at give den tyske ungdom
anskuelsesundervisning i en anden side
af nyere tysk historie. (Den kan de jo
også til overflod studere hjemme, EB).
Første »protestant« var formanden for
Frøslevlejrens Venner, oberst N. K. Nør
gaard, Haderslev. Han undsagde straks
den stedfundne sammenblanding af
merkantile og kulturelle interesser. »Der
slås mønt på ting, der burde være ad
skilte,« hed det. Det var den dystre affæ
res første lyspunkt.
Radio Syd tog sagen op i en udsendel
se, hvori kortene omhyggeligt var blan
dede. En talsmand for hjemmetyskheden, chefredaktør og chefideolog Siegfried Matlok, førte en trojansk hest ind i
lejren ved at minde om, at Frøslevlejrens
forlængelse i 1945 blev Fårhuslejren, in
terneringslejren for de hjemmetyskere,
der blev ramt af retsopgøret efter befri
elsen.
Amtsborgmester Kr. Philipsen for
stod ikke ophidselsen, hvad andre ikke
forstod. I en udtalelse til No (27.4.) slog
amtsborgmesteren på, at Frøslevlejrens
fortsatte eksistens er afhængig af flere

Tyske arkæologer
er i færd med at
grave Gottorp
Slots næsten 350
år gamle barok
have frem. Foto
Mikkel Manter,
Flensborg Avis.
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(indtægtsgivende) aktiviteter. 6. maj ud
talte formanden for det tyske mindretals
organisation, Bund deutscher Nordschleswiger, dyrlæge Hans Heinrich
Hansen, at man historisk-objektivt bur
de informere om, hvad Fårhuslejren stod
for (JV).
Kritik af Historiecentret på Dybbøl Banke
6. maj: Rektor Niels Leth-Sørensen, Toft
lund, kritiserer efter et besøg med elever
Historiecentret på Dybbøl Banke for at
fremstille krigen i 1864 »som en krig, vi i
virkeligheden skulle have vundet«. Af
skyen ved denne krig »forsvandt i et
spørgsmål om riflede kanoner«. Kritik
ken, der fandt udtryk i et læserbrev i JV,
opfattede centret som et lag sminke over
krigens virkelighed og karakteriserede
centeret som »nationalismen på Dybbøl
Banke«.
Flensborg Avis meddeler, at det er
lykkedes at standse oplagsnedgangen
syd for grænsen. I Danmark har avisen
mistet godt 150 holdere. Man håber, at
en kvalitetsforbedring vil føre til frem
gang om nogle år.
11. maj: Major K. Feilberg har hen
vendt sig til Folketingets Kulturudvalg
vedrørende uroen omkring Frøslevlej
rens benyttelse.
12. maj: Formanden for den slesvigholstenske landdag, Ute Erdsiech-Rave,
foreslår med tilslutning af formanden
for BdN, Hans H. Hansen, at et dansk
tysk udvalg tager sig af symboler og
mindesmærker i grænselandet. Hans H.
Hansen tilføjer, at danskerne ikke kan
have eneret på at fremvise historiens
positive sider (JV). Samme avis tog Frøs
levaffæren op i en ny ledende artikel
den 15.5. Det ville have klædt de ansvar
lige, hed det bl.a., »hvis de havde lyttet
lidt mere til de generationer, der endnu
bærer smerten fra de tyske lænker... Man
skriver ikke ny historie ved at tvære
rundt i den gamle«.
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Sådan vil vandtårnet i Tønder komme til at se ud
efter ombygning og renovering. I vandtårnet skal
der indrettes museum for møbelarkitekten Hans
]. Wegner, der er født i Tønder.

En barokhave graves frem
17. maj: Den 350 år gamle og 12 ha store
barokhave ved Gottorp Slot i Slesvig by,
der længe har ligget under skov, bliver
nu udgravet og skal derefter restaure
res. Fredningsmyndighederne i Kiel fore
står arbejdet. Den gamle slotshave fra
Gottorp-hertugernes storhedstid skal
være et musealt pragtstykke (F1A).
19. maj: Lederen af Frøslevlejrens kur
suscenter, Anders Lyng, afviser i en kro
nik i JV at have haft kommercielle hen
sigter i forbindelse med udsendelsen af
hvervebrochuren i Tyskland. Efter Lyngs
opfattelse burde Frøslevlejren blive »mø
dested og center for Europas mindretal,
for troen på demokrati og frihed, for
folkelig udvikling og identitet«.
Røre i Dansk Skoleforening for Sydslesvig
7. juni: Aabenraa Sygehus, der altid er
god for en rask nyhed, og Århus Univer
sitetshospital indgår samarbejdsaftale
om behandling af tyske patienter, forud
sat at disse kan betale via en forsikrings
ordning.
10. juni: I følge F1A har nu tre med
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lemmer anmeldt deres kandidatur til for
mandsvalget på Grænseforeningens sen
demandsmøde (delegeretforsamling)
sidst i oktober. Det er chefredaktør Bent
A. Koch, Odense, lærer Mikkel Michelsen, Sønderborg, og Jørn Buch, Hader
slev.
15. juni: Formanden for Dansk Skole
forening for Sydslesvig, Janne Marcussen, genvælges med én stemmes flertal(!) foran den 56-årige konrektor (vice
skoleinspektør) Ronald von Oettingen.
Han blev i stedet næstformand i forenin
gen, øverste folkelige organisation i det
danske skolevæsen i Sydslesvig.
Det særlige ved von Oettingens kan
didatur er, at han er ansat i det offentli
ge, tyske skolevæsen. Ingen bestrider
ægtheden af hans danske sindelag, men
opstillingen vakte dog opsigt helt ind i
det danske folketings udvalg for kultu
rel støtte til Sydslesvig, det såkaldte
»Femmandsudvalg«. Formanden, gård
ejer Peder Sønderby, Toftlund (V), sam
menlignede i en udtalelse til »Nordschleswiger« med problematikken omkring
Jørn Buchs formandsskab i Grænsefor
eningen. Med opstillingen af von Oet
tingen savnede Sønderby en god porti
on »Fingerspitzengefühl«.
16. juni: Haderslev Byråd støtter ud
givelsen af Henrik Fangels efterladte
manuskript til »Haderslev Bys Historie
Bd. 2« med 100.000 kr. Fangels byhisto
rie strækker sig fra år 1800 til 1920.
21. juni: I enslydende indlæg i F1A og
JV dementerer S. Matlok, at han skulle
nære ønske om at få indrettet et Fårhus
museum under Frøslevlejrens auspicier.
Han støttede imidlertid amtsborgmester
Kr. Philipsens tanke om - i Bjørn Svenssons formulering - at medtage »en afde
ling om det tyske mindretal, så at vi får
belyst ikke alene Fårhus-tiden, men og
så dens baggrund«.
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Museumsudvidelse i Tønder
23. juni: Efter tilsagn om et tilskud på
8,5 mili. kr. fra A. P. Møllers Fond agter
museerne i Tønder at ombygge og re
staurere byens 42 m høje vartegn, Vand
tårnet, museernes nærmeste nabo. Det
er tanken her at indrette et selvstændigt
museum for bysbarnet, møbelarkitekten
Hans J. Wegner (Jllp).
Danske og tyske kommunalpolitikere
har på et møde vedtaget at opfordre re
geringerne i København og Bonn og de
ansvarlige EU-institutioner til at oprette
et Europæisk Mindretalsinstitut i det
dansk-ty ske grænseområde (F1A).
Landdagsmand Karl Otto Meyer med
delte på SSW's »lille partidag«, at han
fortsætter i landdagen perioden ud. På
årsmødet den 4. juli opfordrede Meyer
sit parti til at stile efter at vinde mandat
nr. 2 ved landdagsvalget i 1996.
Ritt Bjerregaard på Skamling
4. juli: 150 årsdagen for de historiske
»sprogfester« på Skamling fejredes med
taler af Finn Slumstrup, Ritt Bjerregaard
og formanden for »Foreningen af Høj
skoler«, Mogens Hemmingsen (JV).
17. juli: Som noget nyt kan den særli
ge Interreg Il-bevilling af midler til Søn
derjylland, Sydslesvig og Holsten nu og
så bruges til at forbedre sprogkundska
berne i det dansk-tyske grænseområde.
»Et af formålene er at øge kendskab til
og viden om, hvorfor vi på hver side af
grænsen måske agerer forskelligt for at
undgå, at vi misforstår hinanden« (Kr.
Philipsen) (F1A).
11. juli: Efter måneders sagsbehand
ling har bestyrelsen for Jaruplund Høj
skole udnævnt den 53-årige lærer Dieter
Kiissner til forstander for højskolen. Ktissner var lærer på skolen i Bøgh Ander
sens tid, var senere højskoleforstander i
Danmark, hvorfra han vendte tilbage til
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Flensborg og blev redaktør af tidsskriftet
Sies vigland.
22. juli: Sprogforeningens formand,
fhv. overbibliotekar Jørgen Mågård,
fremkommer i et læserbrev i F1A med
følgende sagligt vigtige oplysning: Det
er ikke rigtigt, at museet i Frøslevlejren
bevidst udelader enhver form for oplys
ning om Fårhuslejren. Enhver kan i mu
seet købe et hefte (pris 5,50 kr.), hvori
meddeles nedenstående om internerings
lejren i Fårhus, oprettet i forbindelse med
retsopgøret fra maj 1945: »Frøslevlejren
blev til Fårhuslejren, hvor man interne
rede folk, der anklagedes for landsska
delig virksomhed under besættelsen.
Blandt de internerede var mange hjemmetyskere«.
Mågård skriver videre, at også for
eningen Frøslevlejrens Venner for et par
år siden udgav en ret fyldig folder, der
omtaler både Frøslev- og Fårhuslejren.
Endelig fortæller en planche i selve
museet om lejrens historie efter 1945.
Planchen er midlertidigt fjernet på grund
af en museal nyordning. Den vil blive
genanbragt, så snart omstillingen er til
endebragt, slutter J. Mågård.
Fårhuslejren har været genstand for
megen diskussion, og meningerne om
lejren er delte. En redegørelse for denne
debat ville føre langt ind i problemerne
omkring retsopgøret efter krigen og det
officielle Danmarks forhold til det tyske
mindretal. I en efterfølgende artikel vil
Steen W. Andersen forsøge at sammen
fatte debatten om Frøslev og Fårhus. (EB).

Alt flyder
Uroen omkring den nationale identitet,
de gældende regler om konsekvens og
inkonsekvens, fortsætter. Denne kronik
omtaler bl.a. opstillingen af en tysk lærer
til formand for Dansk Skoleforening for
Sydslesvig (se 15. juni). Det drejer sig om
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den folkelige forening bag 54 danske sko
ler med ca. 5.350 elever. Hertil kommer
godt 2.000 børn i 62 danske børnehaver.
(Tallene er fra 1993).
Formanden for Undervisningsministe
riets rådgivende udvalg vedr. dansk støt
te til kulturelt arbejde i Sydslesvig, fol
ketingsmand Peder Sønderby, kaldte
fremgangsmåden mangel på »Fingerspit
zengefühl«.
Den græske filosof Heraklit fremhæ
vede i et skrift tingenes evige skiften og
foranderlighed (»alt flyder«). Det er en
tese, man må tage til efterretning. Aktu
elt på den måde, at man aner en sydende
grydefuld national pærevælling. Fortsæt
ter denne udvikling, vil den sammen
kogte ret efter mit skøn her og nu især
komme til at smage de to nationale min
dretal i grænselandet ilde (EB).
Forkortelser
EB, Personlige kommentarer
F1A, Flensborg Avis
Jllp, Jyllands Posten
JV, JydskeVestkysten
No, Nordschleswiger
Pol, Politiken
RB, Ritzau

Dieter Kiissner, ny forstander for Jaruplund Høj
skole er her fotograferet på Højskolen med den
navnkundigste af sine forgængere Niels Bøgh
Andersen 1988. Foto i privateje.
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Grøngård
Et besøg værd
Af CARSTEN PORSKROG RASMUSSEN
Den flade Tinglevslette er fattig på her
regårde. I dag er det forholdsvis besked
ne Solvig alene om at repræsentere stor
mandssæderne, og talrige har de aldrig

været. I et par menneskelaldre fandtes
imidlertid ét af Sønderjyllands mest in
teressante slotsanlæg her.
Hertug Hans den Ældre anlagde i 1567

Ved Nationalmuseets udgravning af Grøngård i 1960 blev fundamentet blotlagt. Foto Joks. Hertz,
Haderslev Museum.
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På den frilagte ruin kan ses grundplanen med de fire hjørnetårne og trappehuset midt på nordfacaden.
Grøngård har fremtrådt som et fint, lille renæssanceslot. De fire værelser på hver etage var grupperet
omkring en stor hal.

den lille herregård Grøngård mellem
Grønå og Gammelå i en øde, men den
gang vildtrig egn. Grøngård blev en kort
årrække drevet ved hoveri af bønderne i
et stort område. Allerede i 1597/98 blev
hoveriet dog afløst og herregården bortforpagtet. Den er i dag delvis udstykket,
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men en imponerende lade af holstensk
type vidner endnu om fordums storhed.
Den kan man få et fint blik af fra vejen
fra Jejsing mod Lydersholm.
Når Grøngård er et besøg værd, skyl
des det dog først og fremmest nogle fun
damenter lige nord for den nuværende
183

Grøngård var et fuldt udviklet renæs
sanceslot med regelmæssig grundplan. I
midten var der en større hal, og på hver
side af den fire store værelser, hver med
adgang til sit tårnværelse. En beskrivel
se fra 1580 viser, at etagen ovenover var
indrettet på samme måde, og her holdt
hertugen til. Hele rumindretningen er
en miniudgave af det lidt yngre Glucksborg.
Ruinen af Grøngård er én af de mere
oversete seværdigheder, man oftest har
for sig selv. Man kan her i ro og fred
mane sig et billede af det lille jagtslot
frem. Sønderjyllands amt har sørget for
en god forklarende tavle og en udmær
ket rasteplads. Med fordel kan man fort
sætte udflugten til Tønder Museum, hvor
man kan se en lille udstilling om slottet.
Den omfatter bl.a. fragmenter af slottets
sandstensudsmykning, en model af,
hvordan slottet kunne have set ud, og et
stykke skifer med et primitivt rids af
Grøngård - én af kun to eksisterende
gård. 11568-69 lod Hans den Ældre nem afbildninger af det forsvundne slot.
lig et lille jagtslot bygge på stedet. Det
blev et elegant hus på 16 gange 18 meter, Litteratur:
tre etager højt og med tårne i alle hjør Inger Lauridsen i Nordslesvigske Museer
ner. Det var formentlig tegnet af hertug 1993.
ens hofarkitekt, Hercules van Oberberg,
der også var mester for de pragtfulde
slotte i Haderslev og Tønning. En grum
skæbne har gjort, at ingen af hans me
sterværker står endnu, heller ikke Grøn
gård, der blev nedrevet 1648-56.
11946 blev det gamle jagtslots funda
menter imidlertid fundet af førstelærer
V. Leick. En større udgravning blev
iværksat af Nationalmuseet 1953-54. I
1970'erne blev fundamenterne frilagt, og
de ligger nu som i 1500-tallet ude i en
lille sø eller sump, alt afhængig af vejrli
get. Inde på det faste land har man rejst
en granitsøjle, der skal stamme fra slot
tet. Som på hertugens tid fører en bro
over til »slottet«, hvor man kan balance Gengivelse af Grøngård på et kort af Johs. Meyer
re rundt på fundamenterne. De viser, at ca. 1640.
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På ferie i fangelejr
- forårets debat om Frøslevlejren
Af STEEN WULFF ANDERSEN

Fra slutningen af april og til langt ind i
sommeren fik Frøslevlejren en pressebevå
genhed, som den tidligere fangelejr ved Padborg næppe har været genstand for siden sin
etablering i 1944. Anledningen var ikke det
forestående jubilæum, men en lille reklame
folder, der opfordrer tyske turister til at tage
på ferie i lejrens kursuscenter.
Steen W. Andersen, tidl. Haderslev, giver
her et pluk af den stærkt følelesesladede debat
og knytter samtidig nogle personlige kom
mentarer til forløbet.

Uvejret brød løs mandag den 25. april.
Under overskriften »Tyskere på ferie i
fangelejr« kunne man på forsiden af JydskeVestkysten læse, at »Gestapos gamle
fangelejr, Frøslevlejren, tilbydes som fe
riehotel til tyskere.« Det var en artikel,
som gav genlyd. I løbet af få dage blev
samme historie bragt i stort set samtlige
dagblade i hele landet samt i adskillige
udenlandske. Hertil kom indslag i radio
og fjernsyn; foruden på de hjemlige ka
naler i flere tyske programmer, i hol
landsk TV, på CNN m. fl. Der var fokus
på Frøslev.
Overskrifterne og de første kommen
tarer var ikke til at tage fejl af: »Hold
ferie i gammel Gestapo-barak« (BT 25/
4), »Frihedskæmpernes formand rystet«
(JV 26/4), »På sommerferie i fangelejr«
(Jllp 26/4), »Respektløshed« (Fl.A. 28/
4) og »Elefanthud i lejren« (JV 26/4). At
tilbyde tyskere ferieophold i en tidligere
tysk fangelejr, der under krigen var ble
vet brugt til internering af en meget stor
del af den danske modstandsbevægelse,
blev opfattet som anstødeligt, usmage
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ligt, dumt, ja i det hele taget uaccepta
belt.
Anledningen til den ophidsede debat
var en reklamebrochure på tysk, som
netop var blevet udsendt af Frøslevlej
rens kursuscenter - én af de mange insti
tutioner, der har til huse i den genopfør-

WILLKOMMENIM
FRÖSLEVLAGER
Deutschland und Dänemark hat eine
gemeinsame Geschichte, welche viele
Menschen verdrängen wollen.
Wieso möchten die Menschen es ver
gessen?
Weil es ein negatives Erlebnis is?
Gerade deshalb, sollte man sich da
mit befassen und aus den Erlebnissen
der Vergangenheit lernen.
Man darf nicht einfach sagen: »Ver
gessen wir das, es ist ja Vergangen
heit!«
Es ist ein Teil unseres gemeinsamen
Daseins und wir können Alle viel dar
aus lernen.
Alle haben wir Gefühle und das
Recht auf dieser Welt sein zu können
in Feiheit und ohne Diktatur.
Die Menschen sollten im Stande sein,
sich gleichwertig zu behandeln.
Unser Ziel ist es, vorallem unsere
deutschen Nachbarn auf uns aufmerk
sam zu machen.
Fröslevlager is gerade deshalb so
interessant, weil es eine so grossen
Inhalt an unserer gemeinsamen Ge
schichte hat.

Her er et udsnit af teksten i den stærkt omtalte
brochure, som kom til at rejse en voldsom debat
om mål og midler.
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te og restaurerede lejr. »Ferieophold i
fortiden - og med frihed og demokrati
som indhold«, står der på forsiden, og
inde i folderen hedder det bl. a.: »Mange
ønsker at fortrænge den fælles danske
og tyske historie. Hvorfor ønsker disse
mennesker det glemt? Fordi det var en
negativ oplevelse? Det er en del af vores
fælles fortid, og vi kan alle lære meget
deraf.« Lejren »er en enestående ople
velse«, slås det fast, og at det ikke alene
er historien, der her tænkes på, fremgår
af beskrivelsen af centrets faciliteter: »Vo
re værelser er hyggeligt og komfortabelt
indrettet. De finder sauna og fitness- cen
ter i en af vore bygninger.«
I de efterfølgende dage oversvømmes
medierne med kommentarer og læser
breve: Under overskriften »Smagløst«
skriver Palle Qvist Christensen i BT: »...
en hån mod de danskere, for hvem Frøs
levlejren blev den sidste danske station,
inden de endte deres liv i Hitlers KZlejre.« (BT 1/5). »Jeg er rystet... Jeg har
svært ved at finde ord stærke nok til at
udtrykke mine følelser«, udtaler forman
den for Sammenslutningen af Danske
Fanger fra Frihedskampen i 1940-45, Ja
kob Jensen, til JydskeVestkysten (26/4),
og to andre veteraner slutter sig til: »Det
er et chok, det er forfærdeligt«, siger
Thorkild Antonsen til Berlingske Tiden
de, og til samme dagblad udtaler Kjeld
Feilberg, at han er »komplet rystet«, og
fortsætter: »Jeg har ikke noget imod, at
turister besøger lejren, men at den spe
cielt markedsføres i Tyskland, er kom
plet forfejlet.« (Berl. Tid. 26/4).
Også formanden for »Frøslevlejrens
Venner«, N. K. Nørgaard, tager afstand
fra initiativet, selv om han siger det i lidt
mere afdæmpede vendinger: »Jeg vil
kalde det en uheldig sammenblanding
af merkantile og kulturelle interesser....
man burde have adskilt tingene.« (JV
25/4).
Interessant er det, at der blandt læser
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brevsskribenterne er flere unge, der er
helt på linie med de tidligere fanger. 21årige Jens Christian Smørum skriver: «Jeg
kan ikke forestille mig at skulle opholde
mig som gæst på et feriecenter i lejren.
Alene tanken herom giver mig kvalme
og dårlig smag i munden.« (Berl. Tid. 4/
5). Og fra lægesekretærelev Betina Johannsen i Sønderborg lyder det: »At hol
de det sted en smule helligt, er da det
mindste vi kan gøre for de mennesker,
som har skabt lejrens historie - og vi skal
ikke engang gøre det med vores liv som
indsats.« (JV).
Hovedparten af indlæggene er klart
negative, men dog ikke alle ønsker at
deltage i nedgøringen af kursuscentrets
reklamefremstød. Preben Johannsen,
medlem af Den selvejende institution
Frøslevlejrens bestyrelse: »Tanken stø
der mig ikke. Jeg regner med, at lejren
med sin historie appellerer til et klientel,
der vil behandle den med den fornødne
respekt.« (JV 25/4). Formanden for sam
me institution, Kresten Philipsen, bak
ker ligeledes kursuscentret op: »Det kan
ikke genere nogen, at tyske turister kan
overnatte i Frøslevlejren. Det kan kun
være en fordel, at så mange som muligt

Det store kolde bord kan være optakten til eller
kulminationen på et besøg i Frøslevlejren. Fra
Ku rs uscen terets brochu re.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 9-94

besøger lejren, og om det er danske eller
tyske turister kommer ud på et. Jeg er
ikke særlig sikker på, at der vil være det
helt store salg i ideen, men at kursuscen
tret vil udnytte de faciliteter, det har, kan
jeg ikke have noget imod.« (JV 26/4).
Blandt veteranerne er det vanskeligere
at finde opbakning til ideen, men der er
flere, der på trods af betænkeligheder
ikke helt vil afvise tanken. En enkelt af
de tidligere fanger, Gerner Christensen,
ser slet ingen problemer i den nye turist
folder og betegner hele diskussionen som
»hysteri«. Han skriver bl.a.: »I ly af den
ne parole (russer- og kommunistfor
skrækkelse) og med et utroligt misbrug
af den accepterede man tysk genoprust
ning og militært fællesskab med tysker
ne i Nato. Nu er nogle af de samme
ordførere bekymrede over fredelige ty
ske turisters overnatning i Frøslevlejren,
hvor de kan lære om danske modstands
folks oplevelser som Gestapos fanger i
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Beredskabs-Forbundets info-bærer
Hjemmeværnets Museumsmagasin
Frøstev Potde Naturskole samt Naturudstil
ling
H 4, TI Frøslevlejrens Museum
H6
Dansk Røde Kors
46
FN-Museet - De Blå Baretter
H7
Den selvejende Insitiution Frøslevlejren
(D.S.I.F.)
H 13+16 Kursuscenter
H 14+15 Foreningen af Danske Erhvervsvognmænd
W5
Offentlige toiletter
W6
Amnesty International
W7
Kursuscenter/Cafeteria
W 8-9
Bov Civilforsvar
H1
H2
H3

K 2-5-6
K4
K7
K10
K14
19
T4
T3

Kursuscenter
Ubenyttet
Lejradministrator/mødelokaler
D.S.l.F. garageanlæg
Dansk Røde Kors Katastrofelager
D.S.I.F. lagerbygning
Vagttårn nr. 4, retableret 1990
Vagttårn nr. 3, retableret 1991

Grundplan over Frøslevlejren 1994.

187

lejren - og hvad det videre førte med sig
for tusinder af dem. Det er helt barokt!«
(JV).

Et »Fårhus-museum«?
Den 4. maj fik debatten en ny drejning. I
slutningen af sin velkomsttale til den
årlige befrielseshøjtidelighed i lejren
fremsætter amtsborgmester Kresten Philipsen ønske om, at der kan skabes »et
mindested også for de aktiviteter, der
foregik i lejren efter den 5. maj. 1945.«
(Ref. JV 5/5). Disse betragtninger uddy
bes et par dage senere: »Emnet burde
være retsopgøret efter 1945 med særlig
vinkel på den sønderjyske del af histori
en, nemlig det tyske mindretal. ... Alle
ved, at nogle hjemmetyskere trængte til
en afkøling, men man tog alle, bare de
talte lidt tysk. Det hører med til histori
en.« (JV 8/5).
Herefter ruller diskussionen videre
både med de gamle og med nye aktører.
Styrken er uforandret, men turistfolde
ren glider klart i baggrunden til fordel
for forslaget om et museum om Fårhus
perioden. Også her er meningerne na
turligvis stærkt delte. Flere lægger fra
starten markant afstand til ideen, og der
advares mod »vanhelligelse« (JV 11/5)
og »biksemad« (Fl.A. 27/5) ved at place
re et »Fårhus-museum« i selskab med
det nuværende Frøslevlejrens Museum.
Kresten Philipsen står dog ikke alene
med sine tanker. Formanden for Bund
deutscher Nordschleswiger, Hans Hein
rich Hansen, og flere andre repræsen
tanter for mindretallet hilser forslaget
velkomment, og også adskillige danske
finder, det er en idé, der bør overvejes.
Det ville være forkert at påstå, at Kre
sten Philipsens forslag afsporede debat
ten, for selvfølgelig er det væsentligt at
diskutere retsopgøret og den måde, det i
dagens Danmark behandles på. Men det,
at et nyt emne hermed blev bragt på
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banen, betød, at diskussionen gled bort
fra udgangspunktet - invitationen til fe
rieophold i Frøslevlejren - og mere bredt
kom til at handle om dansk/tysk i græn
selandet. Det vil derfor her føre for vidt
at komme nærmere ind på hele denne
side af debatten, ikke mindst fordi den
på tidspunktet, hvor dette skrives, langt
fra er afsluttet.

Hvorfor?
At sindene var i kog, fremgår tydeligt af
dette lille udpluk af avisdebatten. Men
hvorfor gik det i grunden så galt? Hvad
var årsagen til, at kursuscentret og med
det den samlede Frøslevlejr måtte se sig
selv omtalt på denne overvejende nega
tive måde? At komme med enkle svar
på disse spørgsmål er nemt: En uheldig
hoteldirektør med ringe fingerspidsfor
nemmelse, en presse, der straks så en
rigtig »avissælger« i historien og grave
de nogle gamle, fordomsfyldte klicheer
frem, eller en samling tidligere mod
standsfolk, der lever i fortiden og ikke
har indstillet sig på den nye, forsoning
ens tidsalder.
Imidlertid ville det være en grov for
enkling at vælge én af disse meget fir
kantede forklaringer. For er det mærke
ligt, at tidligere Frøslev-fanger tager af
stand fra, at den lejr, der for dem og
deres afdøde kammerater var blodig al
vor, bliver sukret ind i fitness-faciliteter,
kulinariske oplevelser og en hel masse
andet, der intet har med udgangspunk
tet at gøre? Og kan man klandre pressen
for, at den bringer fangernes, læsernes
og egen forargelse videre? Og hvad med
midtpunktet i det hele - kursuscentrets
direktør, der med sit kluntede initiativ
forsøger at få økonomien til at nå sam
men? Det er jo ikke ham, der har opfun
det »Frøslevlejrens kursuscenter« og ind
rettet de veludstyrede værelser. Også da
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 9-94

Røde Kors drev centret, blev der rekla
meret med kulinariske oplevelser og top
moderne værelser, og heller ikke over
nattende tyske gæster er tilsyneladende
et nyt fænomen i lejren.
Nej, den famøse brochure er i virke
ligheden blot den tilfældige anledning,
der afslører en række tidligere, uheldige
dispositioner. Og disse bunder i, at kred
sen omring lejren aldrig klart har formu
leret, hvad der er målsætningen for Frøs
levlejrens samlede virksomhed, og hvil
ke aktiviteter, der er forenelige med den
ne målsætning.
Samtidig har debatten afsløret, at der
i lejren er betydelige kompetencemæssi
ge problemer. Man har i Frøslev skabt et
system af en række uafhængige institu
tioner, der kun er bundet sammen i kraft
af den fælles placering. Kun de særligt
indviede kan hitte ud af, hvordan tinge
ne reelt hænger sammen. Når f.eks. et så
velanskrevet blad som Fyens Stiftstiden
de i en leder blander tingene sammen og
hænger en museumsleder ud for at være
momentant sindsforvirret, for noget han
intet har haft med at gøre (brochuren),
vil det naturligvis blive en kilde til in
tern uro. (Fyens St. 22/7). En løs organi
sation er udmærket, hvis der er tale om
en erhvervspark eller lignende, men på
et sted som Frøslev, der ikke bare er en
samling tilfældige huse, men først og
fremmest et sted, som repræsenterer en
følelsesladet side af historien, er det nød
vendigt med en fælles ledelse, et fælles
fodslag.
Ingen kan være i tvivl om de gode
hensigter i de mange initiativer, der er
samlet i Frøslevlejren. Alle bunder de i et
ønske om, at lejren rent fysisk bevares for
eftertiden, og der er ofret massevis af
kroner og energi på at nå dette mål. Men
man har været så fokuseret på at få re
staureret eller genrejst bygningerne, at
man undervejs har forsømt at skabe den
klarhed og den indholdsmæssige hel
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hed, der er afgørende for, at det hele får
en mening. Set i lyset af forårets ophidse
de debat tror jeg, mange i dag erkender,
at der er noget, der er rivende galt i
Frøslev. Man kan ikke i den ene del af
lejren opføre og drive hotelvirksomhed
med et, hvad dette naturligt indebærer af
indbydende mad og behagelige opholds
faciliteter, samtidig med, at man i den
anden ende genopfører vagttårne og pig
trådshegn for at give indtryk af, under
hvilke barske forhold lejrens oprindelige
beboere levede. For slet ikke at tale om
udstillingen om de fanger, der blev de
porteret til Hitlers udryddelseslejre. I
bedste fald bliver man forvirret og vildledt, i værste frustreret og forarget.
Når det hele er endt med dette flim
rende billede, og når stort set alle stilti
ende har accepteret udviklingen, hæn
ger det sammen med den glidende takt,
det hele er foregået i.
Det var naturligt i 1969 at indrette et
museum for lejren og dens godt 12.000
fanger, og når et så respektabelt foreta
gende som Dansk røde Kors viser inter
esse for at lave museum i lejren, prote
steres der heller ikke. At samme organi
sation etablerer et kursuscenter, har an
tagelig virket besynderligt på mange,
men også det glider ned. I erindringen
dukker Røde Kors' betydning for de dan
ske koncentrationslejrfanger op, og en
kursusvirksomhed primært for organi
sationens mange medarbejdere er jo og
så et godt formål. Hjemmeværnet, der
delvist har sin oprindelse i modstand
skampen, glider for mange naturligt ind
i selskabet, og også Civilforsvaret må
siges at have en vis tilknytning til stedet.
Tilbage er FN's og Amnesty's udstillin
ger samt Frøslev Polde Naturskole, som
er helt uden tilknytning til lejren og dens
historie, men heller ikke disse initiativer
gav anledning til løftede øjenbryn eller
ophidsede læserbreve.
Nej, reaktionerne kommer først i det
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øjeblik, hvor tyskere med den famøse
folder kommer ind i billedet. De må ger
ne besøge lejren og dens mange udstil
linger. Heller ingen tager anstød af, at
de spiser i kursuscentrets restaurant, men
de må ikke inviteres til at holde ferie i
lejren. Heri ligger provokationen. Tilsy
neladende er det acceptabelt, hvis ferie
gæsterne taler dansk eller måske engelsk.
Eller som lederen i JydskeVestkysten
udtrykker det: »Havde der i det mindste
blot været tale om en brochure, der var
skrevet på flere sprog og henvendte sig
til flere og andre end kun tyskerne. Så
havde provokationen været lettere at slu
ge« (JV 26/4). Og helt galt bliver det,

hvis samme tyskere skulle have et sær
ligt museum for Fårhus-perioden place
ret i lejren, sådan som det blev foreslået
af Kresten Philipsen. Et ganske velbe
grundet forslag al den stund, at et Fårhus-museum må siges at have betydelig
nærmere tilknytning til stedet end man
ge af de andre initiativer i lejren.
Når hverken Philipsens forslag eller
direktør Anders Lyngs brochure faldt i
god jord, skyldes det alene, at begge kol
liderede med opfattelsen af Frøslevlej
ren som et mindested for den danske
modstandskamp. Om Frøslevlejren ude
lukkende skal være dette mindested kan
diskuteres, men debatten har vist, at det

Sådan så Frøslevlejren ud den 5. maj 1945, kort tid før fangerne blev løsladt. Nogle fanger har netop
gravet hullet til den flagstang, hvorfra Dannebrog vajede allerede ved middagstid. Frøslevlejren var i
1944-45 et trøstesløst område. I dag fremstår lejren stærkt fliseret med veltrimmede græplæner,
smukke træer og flisebelagte stier. Det gør lejren brugervenlig, men autenticiteten er derved gået
fløjten. Kun i Museet for Frøslevlejren kan man få et indtryk af, hvordan lejren så ud i 1944-45. Foto
Frøslevlejrens Museum.
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netop er denne tanke, der er det bæren
de element i opfattelsen af Frøslevlejren.
Retfærdigvis må det også siges, at det
også var i den ånd og med den hensigt,
Frøslevlejrens museum i sin tid blev ind
rettet, og - ikke mindst - at staten accep
terede at drive museet.
Alle har behov for mindesteder; heri
er der intet odiøst. Og at disse har deres
egne og ofte følelsesladede og dermed
irrationelle spilleregler, er der heller ik
ke noget mærkeligt i. Dette er ikke ens
betydende med, at et sådant sted behø
ver at være enøjet og selvforherligende,
men det tåler ikke signalforvirring. Set i
dette lys er det derfor naturligt, at der i
Frøslev siges fra over for ferieophold
(tyskere eller ej) og over for et museum
om Fårhus-tiden. Der findes masser af
andre kursus- og feriecentre i Sønderjyl
land, og også det berettigede forslag om
en udstilling om interneringen af hjemmetyskerne efter besættelsen vil kunne
finde plads i andre omgivelser.
Megen forplumring og harme kunne
være undgået, hvis Frøslevlejrens ledel
se i tide havde erkendt dette og indrettet
aktiviteterne herefter. Hvis det var sket,
ville de fleste af Frøslev-barakkerne i dag
antagelig have været jævnet med jor
den. Ville noget været gået tabt? Ja må
ske, men stedet ville stilfærdigt og tyde
ligt kunne fortælle sit budskab uden ge
nerende flimmer.
Vil man se, hvordan det kan gøres,
kan man blot kaste et blik mod syd. Her
har de tyskere, der i Frøslev tilbydes
demokratiopbyggende ferieophold, vist,
at det 3. Riges tidligere fangelejre kan
fremvises med en skyldig respekt over
for historien og de lidelser, der her fandt
sted. Naturligvis kan Frøslev ikke sam
menlignes med hverken Neuengamme,
Bergen-Belsen eller andre af de egentli
ge KZ-lejre, men noget lignende kunne
have været gennemført i den sønderjy
ske lejr. Det havde været at foretrække.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 9-94

Forkortelser
F1A, Flensborg Avis
Jllp, Jyllands Posten
JV, JydskeVestkysten
No, Nordschleswiger
Pol, Politiken

ANNONCE
Er De helt bombet? Så tag på ferie i
Dänemark! Tilbring for eksempel fem
forbandede dage i Fröslev Sommerlejr.
Vore gæster vender tilbage gang efter
gang - ja, det er blevet en hel besættel
se for dem.
Bestil en rejse til Fröslev Sommerlejr
tur-tortur, og vi garanterer Dem nogle
slående oplevelser: Prøv for eksempel
vores restaurant, hvor vi serverer nazi
svinekoteletter og Luftwaffel-is. Eller
dans til den lyse morgen på diskotek
Det Tredje Rige, hvor vores piskjockey
spiller nostalgisk pigtrådsmusik og
-hop.
En ferie i Fröslev Sommerlejr er en
ferie for hele familien. SS-Securitas pas
ser på, så De kan roligt tage Deres lands
svigermor med!

Fröslev Sommerlejr
- vi er bare Best!
Blandt de mange pressekommentarer til Frøslev
lejrens reklamefremstød dominerede de bidske. Her
er vel nok den mest grovkornede afslagsen, bragt
i Politikens satiriske spalte »At tænke sig« den
26. maj 1994.

191

Det sker - på nordslesvigske museer
Syngende Flammer
Under titlen »I don't mind being moved,
but I don't like to be pushed« har den
tyske kunstner Andreas Oldörp skabt to
klanginstallationer til Sønderjyllands
Kunstmuseums anneks Pumpehuset.
Oldörp, der er født i 1959, har studeret
filosofi ved Universität Hamburg og er
udgået fra Hochschule für Bildende Kün
ste samme sted. Han har altid beskæfti
get sig med installations- og objektkunst,
men siden 1985 mere og mere med »ma
terialets« klang. I dag bevæger Oldörp
sig i et grænseområde mellem billed
kunst, musik og arkitektur.
Vejen til Pumpehusets maskinhal fø
rer gennem en af to døre af katedralske
dimensioner, og blikket løftes mod en
smuk loftskonstruktion. De pudsede
blændinger og røde murstenspilastre i
rummets øvre del giver umiddelbart
mere oplevelse af eksteriør end interiør,
men i blændingerne sørger syv vinduer
for inddragelse af omverdenen. De kak
kelbeklædte vægge i rummets nedre del
arbejder derimod for den besøgendes
nærvær med det karakteristiske rum. På
endevæggen er malet en indskrift, som
forkynder: Tønder Vandværk/oprettet
1902/ombygget 1952.
Skriften på væggen »forstærkes« med
nakkens tilbagelæning, når beskueren
begiver sig ned ad den monumentale
trappe til det forsænkede rum, hvor
vandpumpen engang tronede.
Det er denne oplevelse af såvel inde
som ude, oppe som nede, Oldörps klang
installation akkompagnerer.
På otte af rummets ti pilastre er klang
installationen placeret. Otte glas omgi
ver hver især en gasflamme, hvis varme
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frembringer resonans i glassene. Sorte
ledninger (glasforsyningen) er den syn
lige forbindelse de otte enkeltinstallatio
ner imellem. Flammernes styrke, glasse
nes tykkelse, glasrørenes diametre og
længder samspiller som orgelpiber til
rummets totale lydbillede.
Den ekstremt dybe klang forandres
under den besøgendes vandring i rum
met. Klangen kan opfattes truende, som
lyden af en eskadrille bombefly. Men
også som en beroligende klang af mere
abstrakt karakter, en sang om bestan
dighed eller evighed, noget forankret og
uforanderligt. Klangen er suggestiv un
derlægning for den enkeltes personlige
sanseflugt. Klangen slipper dog aldrig
de besøgende løs, men kalder dem med
jævne mellemrum tilbage til nærvær med
og »opfyldning« af det »tomme rum«,
de oplever i.
Ole Jul Larsen
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Indtil 2. okt.:
Indtil 25. sept.:

Indtil 31. okt.:

Museet på Sønderborg Slot
Fransk kunstudstilling. Arr. Danfoss Kunstforening.
Nordiske Kulturuger. 3 udstillinger: Røros-samerne.
Jacob Jensen. Islandsk kunsthåndværk.

Cathrinesminde Teglværksmuseum
Småskibsfarten fra Egernsund. Om Olga fra Egernsund og
andre lokale skibe og skippere. Der vises også videofilm om
småskibsfarten.

15. sept. - 6. nov.:

Tønder Museum
Pottemageri på Vesteregnen.

18. sept. - 30. okt.:

Højer Mølle- og Marskmuseum
Lokale kunstnere.

Sønderjyllands Kunstmuseum
Indtil 31. okt.:
Udstilling: Andreas Oldorp - klanginstallation.
Indtil 25. sept.:
Danske kunsthåndværkeres landssammenslutning.
1. okt. - medio nov.: Fra Eckersberg til Nolde - Tegninger.

1. okt. - 31. nov.:

Aabenraa Museum
»Verden set fra vandet« - fra Aabenraa-søfolks oversøiske
samlinger.
Kunstudstilling med Ulla Viotti.

17. og 18. sept.:

Jacob Michelsens gård
Udstilling og bageweekend.

Indtil 18 sept.:

24. sept. - 23. okt.:
12. okt. kl. 19.30:

2. nov. kl. 19.30:

Indtil 31. okt.:

11. sept. kl. 10:
2. okt. kl. 15:

Haderslev Museum
Hans Berg og Ole Hempel - maleri og skulptur. Arr. Haderslev
Kunstforening.
H. R. Hiort Lorenzen og »Dannevirke«. Foredraf af cand. mag.
Rene Rasmussen om Haderslev-avisens redaktør.
Tyske initiativer i jordkampen i Sønderjylland før 1920. Lektor
Erik Strange Petersen, Århus Universitet, holder foredrag. Arr.
af Arkiv- og Museumsforeningen.

Midtsønderjyllands Museum
Glaskunstneren Torben Jørgensen og grafikeren Jytte Mørk
udstiller arbejder på museet.
Svampetur v. Anneli Gerdsen, Sofiedal.
Levende musikhistorie v. Erik Axel Wessberg og Mogens Friis.
»Fra Gorm den Gamle til Chr. IV«.
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I 300-året for Brorsons fødsel
Steffen Arndal: H. A. Brorsons liv og salmedigt
ning. Materialecentralen/Religionspædagogisk
Center 1994,112 sider. Pris: 125 kr.
Også i sønderjysk sammenhæng er der grund
til at markere 300-året for vor store salmedig
ters fødsel. Ikke kun fordi han var af vestsles
vigsk bondeæt, født i Randerup præstegård i
1694, og havde hele sit virke i landsdelen, til
han i 1764 døde som biskop i Ribe. Men især
fordi hans virke, og da ganske særligt hans
salmedigtning, på enestående vis kom til at
formidle et religiøst kulturmøde mellem tysk
pietisme og dansk ånd og sind.
Til indledning giver Steffen Arndal et nyt
tigt rids af tidens politiske og religiøse for
hold, den danske enevælde af Guds nåde,
der forlenede den ortodokst tænkende kirke
med en stats- og samfundsbærende rolle. Den
sydfra kommende pietisme var her et mod
sætningsfyldt element. Nok kunne den væk
ke den enkelte til et personligt trosforhold og
deraf flydende samfundssind, men samtidig
kunne den, netop i kraft af den stærke vægt
på den enkeltes omvendelse, udgøre en trus
sel mod enevældens bestræbelser på at regu
lere alle sider af borgernes liv. I dette spæn
dingsfelt mellem statslig magtudøvelse og
religiøs vækkelse kom Brorson til at udfolde
sin virksomhed som embedsmand og salme
digter.
Det var inspiration fra tysk pietistisk væk
kelsessang, der satte Brorson i gang som sal
medigter. 1 1732 udsendte han det lille hefte
med julesalmer, som med »Den yndigste Ro
se er funden« hurtigt gjorde ham kendt langt
ud over sin egen egn. Og hans digterpen lå
aldrig siden stille. 1 1739 udsendte han »Tro
ens rare Klenodie«, hvorfra hovedparten af
de nu kendte Brorson-salmer stammer, og
året efter hans død kom hans andet store
værk, »Svane-Sang«. Disse salmer blev skabt
til den private husandagt, og kun nogle få af
dem har senere fundet vej til salmebøgerne,
f. eks. »Her vil ties, her vil bies«.
Det er karakteristisk for Brorson, at han
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aldrig oplevede den pludselige omvendelse
og trosvished, som egentlig var en af den
tyske pietismes forudsætninger. Hans kri
stentro var altid den svage tro, den anfægte
de og søgende, og vel netop derfor kunne
han få danske hjerter i tale.
Det brorsonske og danske særpræg og det
digteriske mesterskab i dette salmeværk læg
ger Steffen Arndal frem i en række både litte
rært og teologisk indsigtsfulde læsninger af
såvel kendte som glemte salmer.
Der er grund til at takke Steffen Arndal
for denne spændende og givende indføring i
Brorsons liv og værk.
jerts Bruun

Bogen om Knivsbjerg
DerKnivsberg. 100 Jahre deutsche Versammlungs
stätte in Nordschleswig. Im Auftrag der Knivsberggesellschaft e.V. herausgegeben von Jürgen
Ostwald. Heide: Westholsteinische Verlagsanstalt
Boyens & Co, 1994. 312 s. Indbd. og ill.
Bogen om Knivsbjerg er udgivet i anledning
af 100-året for den første tyske folkefest her i
1894, men er ikke noget jubilæumsskrift i
ordets genremæssige betydning. Den grund
læggende holdning til Knivsbjerg - selskab,
monumenter og fester - er mere kritisk end
forherligende. Manfred Jessen-Klingenberg
skildrer indledende den nationale konfron
tation 1864- 1914 og fremhæver særligt Den
tyske Forenings intolerante syn på den nord
slesvigske danskhed, som kom til udtryk på
de første Knivsbjergmøder. Frank Lubowitz
påpeger i sin gennemgang af Knivsbjergsel
skabets historie, at man først anskaffede den
tyske Weimarrepubliks flag i 1930, mens et
hagekorsflag allerede blev købt i 1933. Af
hans afsnit fremgår endvidere, hvor afgøren
de Jebsenfamiliens store offervilje var.
Festernes historie skrives af Olaf Peters,
der understreger Knivsbjerg som et mod
stykke til Skamlingsbanken og knytter trå
den tilbage til den første tyske folkefest i
Nordslesvig i 1843, i Hundeklemmen ved
Aabenraa. Derpå følger tre kunsthistoriske
bidrag. Jürgen Ostwald skriver om KnivsSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 9-94

bjergtårnet, Cornelius Steckner om Bismarck
statuen og leder over til Hans-Günther An
dresens artikel om Langbehnhuset.
Knivsbjerg fik ikke alene symbolværdi for
tyskerne, men, som Inge Adriansen under
streger, også for danskerne, der her så deres
gængse fjendebillede af tyskerne som plum
pe, brutale og magtsyge bekræftet i monu
mentet. Tårnets symbolske styrke var så be
tydelig, at sønderjyske modstandsfolk efter
befrielsen i maj 1945 sprængte det i luften.
Dette var måske et fremskridt set ud fra en
landskabsæstetisk betragtning, men handlin
gen bidrog ikke til at forbedre det da høj
spændte forhold mellem flertal og mindre
tal, og set fra i dag forekommer den lidet
heroisk. Alligevel er det interessant, at det er
lykkedes at bringe en beretning fra en af
sabotørerne.
Immo Doege beretter om mindelunden
for mindretallets faldne i de to verdenskrige,
og Hans-Wilhelm Andresen skriver om nuti
dens ungdomsarbejde på Knivsbjerg. Hans
Jürgen Nissens erindringer illustrerer den nye
generations forsøg på omkring 1970 at mo
dernisere en tradition, hvor f.eks. bålmystik
ken var endegyldigt kompromitteret af na
zismen.
Her er ikke plads til en vurdering af de
enkelte bidrag, men sikkert er det, at helhe
den er en vellykket og tankevækkende bog.
Savner man noget, er det en kraftigere un
derstregning af Knivsbjergs betydning for
skabelsen af »den nye hjemmetyskhed« fra
omkring 1890, der ud over folkemødetraditi
onen ikke havde meget til fælles med den
liberale slesvig-holstenisme fra før 1870. Så
ledes satte man i en niche på Knivsbjergtår
net en kæmpestatue af Bismarck - den stats
mand, der frem for nogen havde kvalt drøm
men om et selvstændigt Slesvig-Holsten i et
forenet demokratisk Tyskland.
Hans Schultz Hansen

Tyndbenet Rømø-bog
Rainer H. Schmeissner: »Rømø - Insel der Grön
landfahrer«. 100 sider. Rigt ill. Eget forlag, Re
gensburg. Pris: 59.50 kr.

et lille skrift om øen på 100 sider, hvoraf ca.
en femtedel er tekst. Resten er dels gengivel
ser af gamle kort og enkelte tegninger, dels
ganske mange, ikke overvældende gode fo
tos, for størstedelen hans egne optagelser.
Teksten er både kort og tynd, og Schmeiss
ner er faldet i lidt for mange grøfter under
vejs. Toftum gamle skole fra 1784 er måske
nok landets mindste, men den er så langt fra
den ældste. Fanø er ikke den nordligste Va
deha vsø, det er Langli. Stormfloden i 1825
var ikke den første, der berørte Rømø direk
te. Det gjorde de fleste af de forudgående
stormfloder også, ikke mindst den i 1634.
Rømø er ikke en selvstændig »Inselgemeinde«, men en del af Skærbæk kommune. Der
imod udgør den ganske rigtigt »ein Kirch
sprengel« (sogn). Borrebjerg er næppe fra
1000-1100 tallet, men snarere fra omkring
1350, og i øvrigt ligger den ikke i heden, men
på Borreeng, der er en lagunemarsk. Ribe
blev ikke »i løbet af middelalderen« et bispe
dømme. Det skete allerede i 8-900 tallet. Og
Skærbæk var ikke en kongerigsk enklave.
Ligeledes kan man næppe i 1867 have plan
lagt at forlænge jernbanen Tønder-Skærbæk
til Astrup og Rømø, al den stund banen først
anlagdes 20 år senere. De vejnavne på Rømø,
som henviser til Grønland og hvalfanger
kommandørerne, er ikke »überliefert« - de er
alle nye.
Bogen afsluttes med tre sider litteraturli
ste, mest med tyske titler, men da der også
nævnes danske værker, kan det undre, at
Thade Petersens »Rømø« og min »Rømøs
historie« såvel som Lorens Hanssens »Grøn
landsfarerne i året 1777« ikke er med. Og
også, at så elementære værker som Wanda
Oesaus bøger om »Walfischfang und Rob
benschlag« fra Hamburg og Slesvig-Holsten
er overset.
Schmeissners bog er sikkert skrevet ud fra
de bedste intentioner, men det synes, som
om han i for ringe grad har sat sig ind i sit
emne, før han gik til skrivemaskinen.
H. E. Sørensen

Rainer H. Schmeissner er åbenbart en enga
geret og entusiatisk Rømø-turist. I hvert fald
har han på eget forlag i Regensburg udgivet
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 9-94
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AJL ife -------------------------------------Bagside!
Brorsons steder
Geografisk kan Brorsons liv, bortset fra stu
dietiden i København, tegnes ind på kortet
som en beskeden, langstrakt og uregelmæs
sig firkant, hvis korteste diagonal går mel
lem barndommens Randerup og ungdom
mens Løgumkloster, blot omkring 15 km,
mens den længste afmærkes af manddom
mens Tønder og alderdommens Ribe, godt
40 km.
Brorsons slægt var oprindeligt bønder,
men da Hans Adolph blev født i 1694, hav
de hans farfar og efter ham hans far allere
de siddet som præster i Randerup i sam
menlagt 45 år. I den længst nedrevne præ
stegård her voksede Brorson og hans to
brødre op i yderst beskedne kår. Også efter
faderens død i 1710 bevaredes stedet for
slægten, idet hans efterfølger, som almin
deligt var, giftede sig med Brorsons mor og da stedfaderen døde i 1721, rykkede
den omsider nybagte teolog og dertil ny
gifte Brorson selv ind som sognepræst.
Men ind imellem ligger den vigtige Løgumklostertid. 11717, efter sin første, mis
lykkede studietid i København, kom Bror
son hertil som huslærer hos sin morbror,
der var amtsforvalter med sæde på »Slot
tet«. Her tilbragte han fire afgørende år i
hjertet af den vestslesvigske vækkelse. Fri
stende er det at minde om, at »Slottet« jo er
den sidste rest af det middelalderlige cistercienserkloster, der igennem flere år
hundreder havde været ramme om et in
tenst fromhedsliv, præget at Bernhard af
Clairvaux' mystiske selvfordybelse og
brændende, personlige kærlighed til Jesus.
I hvert fald var det i Løgumkloster, Bror
son gennemlevede sin kristelige vækkelse.
Netop gennemlevede, for Brorson opleve
de ikke det pludselige, datérbare religiøse
gennembrud, som var det pietistiske ideal.
Hans personlige tro var resultatet af en
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lang udvikling med stadige tilbagefald til
tvivl på eksistensen af en nådig Gud. Men
forblev hans tro med hans egne ord »svag«
og bestandig udsat for anfægtelser, så an
giver han dog sin »genfødsel« som den
kilde, hvoraf hans salmedigtning sprang.
Om ikke før, så begyndte Brorsons dig
terpen at sprudle, da han i 1729 blev kaldet
til »dansk og tredie præst« i Tønder. Før
stepræst var den tyske, pietistiske provst
Schrader. Han var i de år ved at samle sin
»Vollständiges Gesang-Buch«, »Tøndersal
mebogen« kaldet, der skulle forene det bed
ste i den protestantiske salmetradition med
den pietistiske vækkelsessang. Brorson
fandt da en praktisk udfordring i at gøre
den nye pietistiske sang tilgængelig for sin
dansktalende del af menigheden. Dels over
satte han tyske salmer, og dels begyndte
han selv for alvor på den salmedigtning,
der skulle placere ham blivende som en af
de største danske digtere overhovedet. Den
første frugt heraf blev det lille beskedne
hæfte med julesalmer, han udsendte i 1732,
med bl.a. »Den yndigste Rose er funden«.
Brorsons fjerde »sted« blev Ribe, hvortil
han i 1737 kom som stiftsprovst og fra 1741
som biskop. Trods en overvældende ar
bejdsbyrde, store personlige sorger og fy
sisk såvel som psykisk svaghed fortsatte
han sin salmedigtning. 1 1739 virkeliggjor
de han sin plan om at skabe et dansk mod
stykke til »Tøndersalmebogen« ved udsen
delsen af »Troens Rare Klenodie«. Af dens
274 salmer var de 81 Brorsons originale og
resten fordanskninger af en lang række for
skellige salmedigtere med tilknytning til
tysk pietisme. Og i Ribe skabte han de sal
mer af mere privat karakter, der året efter
hans død i 1764 blev udgivet som »Svane
sang«.

