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Sønderjyske Årbøger
Sønderjyske Årbøger 1889-1964 sælges. Hæftet, komplet med alt som udkom, tillige register 1942 og
H. P. Hanssen-festskrift. Henvendelse: Klaus Ebbesen, Tværmarksvej 44, 2860 Søborg. Tlf. (01) 56 13 10.

Historisk Samfund for Sønderjylland
Årsmødet 1985 afholdes på Tinglevhus søndag 12/5 1985 kl. 14. Professor, dr. jur. et phil. Ditlev Tamm
taler om »Restopgøret i Sønderjylland«. Efter mødet kører de interesserede ud til Olmersdiget, hvor
museumsinspektør Steen W. Andersen, Haderslev, vil fortælle om det gamle voldanlæg.
Generalforsamlinger
Historisk Samfund: Haderslev amtskreds tirsdag 30/4 85 kl. 20 i Bevtoft forsamlingshus. H. P. Jensen taler
om Hans KrOger.
Sønderborg amtskreds tirsdag 21/5 85 kl. 19.30 i Vester Sottrup kirke. Efter foredraget drikkes der kaffe
på Forsamlingsgården.

Haderslev Museum
Åbning af Torning gi. smedie den 29. juni med et åbent hus-arrangement, hvor vi samtidig kan præsentere
en nyindretning af Bulladen som et mindre landbrugsmuseum. Samme dag åbnes særudstillingen »Bhu
tan-Himalaya«.

Rav. Særudstilling fra 21. april til 16. juni. Der er klenodier fra Nationalmuseet, Rosenborg Slot og en lang
række andre museer samt en udsøgt samling af ravkunst fra private samlinger. Søndag den 21. april kl.
14 åbnes og alle er velkommen. En ravsliber vil denne dag arbejde på museet. I tilknytning til udstillingen
er der foredrag onsdag den 24. april kl. 19.30: Museumsinspektør Michael Lauenborg: Nordens guld - rav
fra oldtid til nutid.
Bhutan - Himalaya. Særudstilling fra 30. juni til 1. september.
Otte sommeraftner på museet. Hver onsdag aften fra 26. juni til 14. august vil der på plænen ved Frilands
museet være sommerarrangementer med musik, fællessang, folkedans, teater, kaffesalg m.v. De enkelte
aftenprogrammer varer fra kl. 19.00 til ca. 21.30. Der er gratis adgang.

Museets åbningstider. Sommer: (1/5-30/9) tirsdag-fredag 10.00-17.00, lørdag-søndag 12.00-17.00, mandag
lukket.

Haderslev Kunstforening
udstiller D.S.B.-plakater gennem 40 år. 17. april til 15. maj i dagligstuen på statsseminariet.

Sønderjysk Månedsskrift
udgives af Historisk Samfund for Sønderjylland, men alle kan tegne abonnement, uanset om
man er medlem eller ikke.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT koster 95,- kroner årlig (heri er medregnet MOMS og por
toudgifter). Enkeltnumre kan købes for 9,- kroner stykket, større særnumre eller dobbelthæf
ter beregnes der dog en særlig pris for.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT kan bestilles hos Historisk Samfunds ekspedition, Haderslevvej 45, 6200 Åbenrå. Telefon (04) 62 46 83. Daglig kl. 9-16. Lørdag lukket.
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Urokket af begivenhederne i 1720 står den solide kampestenskirke i Bevtoft.

»Grufuldt« hønemord i Bevtoft
Tro eller overtro?
AF PETER KR. IVERSEN

Sommeren 1720 tildrog der sig en hændel
se i Bevtoft, som påkaldte sig både biskops,
stiftamtmands og Danske Kancellis op
mærksomhed. Den 5. november 1720 ind
berettede biskop Lauritz Thura i Ribe til
Danske Kancelli, at for nogle måneder si
den havde det tildraget sig i Bevtoft sogn,
at en unavngiven bonde havde savnet en
høne. Han fandt den siden uden for sin
gård hovedløs og med begge ben hugget af.
Hønen var stjålet og derefter maltrakteret.
Ejeren var opsat på at få tyveriet opklaret,
og han sammenkaldte derfor en god del af
sognefolkene, fik dem til at falde på knæ
ved hønen og lægge hænderne på den. Der
på læste ejeren Fader Vor og bad til Gud,
1985-4

at den person, der således havde handlet
med hønen, måtte blive åbenbaret, det vil
sige afsløret.
Således har Poul Boldig, der var sogne
præst i Bevtoft 1707-26, indberettet til bi
skoppen og forespurgt, hvorledes han skul
le forholde sig i denne mærkelige affære.
Biskoppen havde derefter svaret ham, at
selv om sognefolkene i Bevtoft havde hand
let i enfoldighed, havde de dog misbrugt og
vanhelliget Guds ord og fristet Herren de
res Gud. Da begivenheden var blevet kendt
overalt i sognet og nabolaget, havde bi
skoppen anset det for billigt, at sognefolke
ne for »slig mishandling« måtte underkaste
sig kirkens disciplin og stå åbenbar skrifte.
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Biskoppen havde ikke villet tage stilling til,
om Bevtoft-beboerne skulle pålægges en
mulkt, men ville overlade dette spørgsmål
til egnens verdslige myndighed - altså den
slesvigske.
Biskoppen havde imidlertid forregnet
sig, idet man i Bevtoft ikke havde villet
godkende hans forslag om at få sagen bragt
ud af verden. Man holdt nemlig på, at Fa
der Vor var en god bøn, og at man ikke
kunne straffes for brugen af den. Frem
gangsmåden havde været et middel, hvor
ved man havde forsøgt at få klarhed over,
hvem den skyldige misdæder måtte være,
så at de uskyldige kunne blive »umistænk
te«. Over for denne halsstarrighed har bi
skoppen ikke på egen hånd villet foretage
sig noget, da vedkommende sognebørn
uden tvivl ville finde forsvar hos deres hus
bonder, og hermed må han vel mene den
slesvigske administration, idet Bevtoft jo
kun i kirkelig henseende hørte under kon
gerigets administration. Derfor har biskop
pen overladt sagen til kongens, altså Dan
ske Kancellis afgørelse, og gør det med føl
gende underdanige ord: ... ville så hermed
min allernådigste konges allernådigste vilje
og velbehag have mig allerunderdanigst
udbedet, jeg som med uafladelig forbøn for
Eders Kong. Majestæts langvarige og lyk
salige regimente lever og dør. Eders Kongl.
Majts allerunderdanigste og troskyldigste
undersåt og tjener, L. Thura«.
Mere underdanig kunne beretningen
næppe være, og hvis Frederik IV selv hav
de set den, kunne ydmygheden vel nok ha
ve kildret den enevældige monark, men
uanset at kongen selv underskrev kancel
liets svarskrivelse, har han næppe selv fået
set biskoppens ydmyge krumspring.
Indberetningen har jo nok fået kancel
liets embedsmænd til at trække lidt på
smilebåndet, før de satte gåsepennen til
papiret og i kongens navn udfærdigede
svarskrivelse til biskoppen. Denne er date
ret den 22. november 1720, og heri beor
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dres Thura til »strax at gøre den anstalt, at
sognepræsten i sin prædiken på en vis søn
dag alvorlig forklarer for menigheden den
af en del af dem begangne grove forseelse
og misbrug af den i sådan intention oplæste
bøn og derhos formane dem herefter at entholde sig fra slige forseelser«. Om dette så
har gjort indtryk på de formastelige Bevtoft-beboere, melder historien intet om.
Mere indtryk har det nok gjort, at stiftsbe
falingsmand over Ribe stift Henrich Ernst
v. Calnein samme dag fik ordre af kancel
liet til, at han skulle pålægge enhver af
dem, der havde forset sig »en liden tålelig
mulkt - efter deres lejlighed - til stedets
fattige«.
Det er interessant at bemærke, at det er
stiftsbefalingsmanden i Ribe, der får i op
drag at pålægge bøden. Man kunne vel
egentlig lige så godt have forventet, at det
var den sønderjyske amtmand i Haderslev,
der havde fået ordre hertil. Han stod for
den civile politimyndighed, og nægtede
synderne at betale den dem af stiftsbefa
lingsmanden pålagte bod til fattigkassen,
måtte det være de slesvigske myndigheder,
som trådte i aktion. Sagen er imidlertid
ikke fulgt op, hverken i Ribe eller i Haders
lev amtsarkiv.
Et spørgsmål dukker uvilkårligt op i for
bindelse med den henkastede hovedløse
høne med de afhuggede ben. Ligger der
noget kultisk eller overtroisk heri? Måske.
Men i Dansk Folkemindesamlig har man
ikke rigtig kendskab til sager af denne art.
Kan læserne mon hjælpe med at kaste lys
over spørgsmålet?
Kilde:
Danske Kancelli, Jyske Tegneiser 1720 nr. 97
og 98 samt indlæg hertil. Brev fra Dansk Fol
kemindesamling af 1. nov. 1984.
P.S. Efter at ovenstående er skrevet har jeg i:
»De få - de mange. Informationsmateriale om
Zambia, indsamlet og skrevet 1983«, s. 41, set,
at de indfødte i nævnte land anvender hønen i
overtroisk sammenhæng.

Mindretalsskolerne 1984
AF TROELS FINK
De to mindretals skoler har i de senere år
haft ret stabile tal for den årlige tilgang,
men det samlede elevtal viser en jævn til
bagegang, fordi de årgange, der nu forla
der skolerne har været større end de årgan
ge, der kommer til.
For det tyske skolevæsen i Nordslesvig
er det stadig et problem i hvor høj grad
skolerne på den ene side kan åbne sig for
børn af forældre med en dansk baggrund
og på den anden side kan bevare deres sær
præg som skoler, der vil opdrage eleverne
til en tilværelse som hjemmetyske borgere
i hjemstavnen. Elevsammensætningen er
ret forskellig fra skole til skole, så proble
met fremtræder i forskellig grad, men som
helhed må man sige, at denne indre mod
sætning giver vanskeligheder hen ad vejen.
Forholdet må til en vis grad ses i sam
menhæng med den måde børnehaverne dri
ves på. Her er man for adskillige år siden
begyndt med den åbne dørs politik med det
resultat, at ikke alle børn går videre i de
tyske skoler, men fortsætter i danske skoler
eller danske børnehaveklasser. Hvis man
regner med, at børnehaverne repræsenterer
3'/2 årgang, skulle der årligt i de sidste tre
år være gået 157, 148 og 160 børn til sko
lerne, men tilgangen til de tyske skoler har
i disse tre år været 100, 97 og 117.
Ved de danske børnehaver i Sydslesvig
er forholdet anderledes; her gøres forældre
ne straks opmærksom på, at børnehaverne
tjener til at forberede børnene på en dansk
skolegang, og senest inden det sidste år i
børnehaven opfordres forældrene til at gø
re deres stilling klar. Der findes ikke bør
nehaveklasser ved de danske skoler, men
det sidste børnehaveår er tilrettelagt som
en forberedelse til skolegangen.
Der findes uanset dette også forældre

med tysk baggrund, der har børn i danske
skoler, men de ved, at der ikke er tale om
sprogskole, men om sindelagsskole.
De to mindretals skolevæsener er orga
niseret i overensstemmelse med det i deres
område gældende offentlige skolesystem. I
Danmark har man en niårig enhedsskole
med et derpå følgende treårigt gymna
sium, et for et mindretalsskolevæsen meget
hensigtsmæssigt system. I landet SlesvigHolsten er skolesystemet trestrenget efter
fire fælles grundskoleår. De to følgende år
gange, 5 og 6 klassetrin, kaldes »Orientierungsstufe«, og efter det følger en 4-årig
realskole eller et 7-årigt gymnasium eller
børnene fortsætter i den såkaldte Hauptschule. Fordelingen på de tre grene foregår
efter fjerde klassetrin, men i de to »Orientierungsstufeår« iagttages børnene, og man
finder ud af, om de nu er blevet rigtigt
placeret efter deres forudsætninger.
Er det ikke tilfældet, kan de flyttes fra
den ene til en af de andre skolegrene. På en
måde oplever eleverne 5. og 6. klassetrin
som en vedvarende eksamenssituation. Der
er stadig diskussion om, hvorvidt denne
ordning er hensigtsmæssig. Ved de danske
skoler holdes eleverne samlet de første seks
år i det, der ville svare til folkeskolen, først
efter 6. klassetrin fordeles de på de tre sko
legrene. På den måde har man opnået, at
de danske skoler rent faktisk har en 6-årig
grundskole, men 5. og 6. klasserne beteg
nes som »Mellemtrin«.
Set med danske øjne virker det tyske sy
stem lidt gammeldags, og når den danske
skole har haft en tilgang fra kredse, der
ikke umiddelbart hører til den danske folkedel, kan det godt skyldes, at de danske
skoler har en i nogles øjne lidt mere moder
ne struktur.
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Den øverste kurve viser det samlede elevtal i de danske skoler i Sydslesvig i årene 1952-1984.
Den nederste kurve angiver antallet af elever i de tyske skoler i Nordslesvig i samme årrække.
Antallet af elever i børnehaveklasserne er ikke medregnet i disse tal.
Indsat foroven til højre ser man tallene for begyndere, øverst de danske tal i Sydslesvig, nederst
de tyske i Nordslesvig.
Se i øvrigt tallene for udviklingen 1952-1984 side 101.

UDVIKLINGEN 1952-1984

Danske skoler i Sydslesvig
Antal
skoler

1952 .........................
1953 .........................
1954 .........................
1955 .........................
1956 .........................
1957 .........................
1958 .........................
1959 .........................
1960 .........................
1961 .........................
1962 .........................
1963 .........................
1964 .........................
1965 .........................
1966 (april)..............
1966 (december)* ....
1967 (august)* ........
1968 .........................
1969 .........................
1970 .........................
1971 .........................
1972 .........................
1973 .........................
1974 .........................
1975 .........................
1976 .........................
1977 .........................
1978 .........................
1979 .........................
1980 .........................
1981 .........................
1982 .........................
1983 .........................
1984 .........................

84
86
88
89
85
86
86
82
81
81
81
80
80
77
73
71
68
68
68
65
65
64
59
59
58
58
58
57
57
55
54
55
55
54

Tyske Skoler i Nordslesvig

Begyn Samlet
dere elevtal

Antal
skoler

Begyn Samlet
dere elevtal

Samlet
elevtal

10962
9977
8855
7722
6728
5901
5421
4968
4633
4554
4301
4189
4083
4048
4118
4100
4158
4335
4599
4792
5067
5520
5865
6017
6265
6525
6567
6494
6457
6284
6127
6024
5842
5636

25
27
28
29
29
30
30
31
29
29
29
29
29
28
29
29
26
26
25
24
24
22
22
22
20
19
19
18
18
18
18
18
18

884
886
911
962
1039
1115
1196
1298
1376
1474
1519
1594
1632
1632
1637
1654
1648
1652
1645
1617
1603
1588
1560
1533
1506
1489
1474
1446
1399
1354
1353
1289
1265

incl.
børne
have
klasser

663
736
571
532
458
462
449
410
383
433
405
404
440
470
539
300
430
563
612
596
648
763
754
684
680
653
597
545
513
444
476
484
467
465

158
162
191
190
166
168
184
166
156
156
143
137
137
141
127
132
129
130
126
120
105
107
114
101
98
117
97
100

1657
1652
1654
1622
1588
1556
1533
1539
1506
1454
1424
1435
1364
1338

* Disse to terminer repræsenterer de såkaldte kortskoleår, der gennemførtes i forbindelse med
omlægningen af skoleårets afslutning fra april til juli.
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DANSKE SKOLER I SYDSLESVIG 1984

Flensborg by

Christian Paulsen-skolen ..........................
Cornelius Hansen-skolen ..........................
Duborg-skolen ...........................................
Gustav Johannsen-skolen..........................
Jens Jessen-skolen.....................................
Jørgensby-skolen .......................................
Oksevejens skole .......................................

Samlet elevtal
1982 1983 1984
279 272 277
270 279 283
1013 974 959
512
518 513
165
169
164
305
283
276
114
113
114

Ialt..............................................................

2661

2604 2587

Begyndere
1982 1983 1984
16
16
18
32
21
25
37
37
18
13
12
18
31
29
32
14
7
14

124

122

144

Slesvig-Flensborg amt

Bøl-Strukstrup ............................. ............
Frørup* ........................................ ............
Guide............................................ ............
Hanved ......................................... ............
Harreslev...................................... ............
Hatlund-Langballe....................... ............
Husby ........................................... ............
Jaruplund ..................................... ............
Kappel.......................................... ............
Kobbermølle ................................ ............
Lyksborg ...................................... ............
Medelby ....................................... ............
Satrup .......................................... ............
Skovlund ...................................... ............
Slesvig Gottorp-skolen................. ............
- Hiort-Lorenzen-skolen .............. ............
Store Vi........................................ ............
Sønder Brarup ............................. ............
Sørup............................................ ............
Tarp.............................................. ............
Treja............................................. ............
Valsbøl** ..................................... ............
Vanderup ..................................... ............

Samlet elevtal
1982 1983 1984
44
48
49
18
30
26
17
19
20
16
14
13
144
164
153
71
73
63
29
27
26
32
33
27
99
86
85
49
64
58
94
96
95
24
25
20
82
76
65
27
28
24
191
200
195
367
364 331
38
41
35
55
61
55
34
22
26
43
54
51
67
59
59
36
34
35
33
43
45

Ialt................................................ ............

1688

* Frørup samarbejder med Tarp.
** Valsbøl samarbejder med Skovlund.
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1632

1518

Begyndere
1982 1983 1 984
8
8
17
3
3
5
5
2
4
27
21
25
9
11
7
6
5
4
9
5
1
13
8
10
7
5
4
6
14
9
6
5
2
10
4
3
8
6
5
25
31
20
25
23
22
4
13
6
3
6
6
4
2
2
11
13
14
9
3
5
_
6
9
3

202

199

174

Nordfrisland amt

Bredsted ..........................................
Frederiksstad ..................................
Garding ...........................................
Humtrup .........................................
Husum.............................................
Kejtum ............................................
Ladelund .........................................
List ..................................................
Læk/Agtrup....................................
Nibøl ...............................................
Nykirke ...........................................
Risum ..............................................
Set. Peter* ......................................
Tinningsted .....................................
Tønning ...........................................
Vesterland .......................................
Vollervik..........................................
Vyk..................................................
Ladelund ungdomsskole .................

.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........

Ialt................................................... .........

Samlet elevtal
1982 1983 1984
100
94
90
109
107
111
18
27
21
21
21
23
302 289 295
31
32
26
34
30
40
9
9
10
67
64
61
41
24
18
13
19
16
48
48
38
6
7
14
13
11
102
102
89
133
103
91
13
10
12
13
11
9
55
63
59
1129

1061

1029

Begyndere
1982 1983 1[984
14
12
13
11
9
14
1
5
3
4
6
1
22
18
15
3
8
1
4
5
7
3
7
1
9
2
2
5
3
8
5
5
6
2
1
2
3
8
11
10
10
3
5
2
1
3
-

99

95

99

Rendsborg-Egernførde amt

Askfelt............................................. .........
Egernførde ...................................... .........
Karby .............................................. .........
Rendsborg ....................................... .........
Risby ................................................ .........
Vestermølle ..................................... .........
Ialt................................................... .........

Samlet elevtal
1982 1983 1984
22
24
22
265 251
232
15
14
15
189
176
193
43
41
49
12
14
16

546

545

502

Begyndere
1982 1983 1984
5
4
7
27
16
16
2
4
5
17
15
15
7
5
4
2
4
3
59

51

48

Sammendrag

.........
.........
.........
.........

Samlet elevtal
1982 1983 1984
2661 2604 2587
1688 1632 1518
1129 1061 1029
502
646 545

Samlet sum ..................................... .........

6024 5842 5636

Flensborg by ...................................
Slesvig-Flensborg amt ....................
Nordfrisland amt ............................
Rendsborg-Egernførde amt............

Begyndere
1982 1983 1984
124
122
144
174
202
199
99
95
99
59
51
48

484

467

465

* Skolen nedlagt pr. 1. august 1984.
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TYSKE SKOLER I NORDSLESVIG

Gymnasiet i Åbenrå .................. ...............
Åbenrå ....................................... ...............
Haderslev ................................... ...............
Sønderborg................................. ...............
Tønder ........................................ ...............
Tinglev ....................................... ...............
Højer .......................................... ...............
Burkal......................................... ...............
Felsted........................................ ...............
Gråsten....................................... ...............
Løgumkloster ............................. ...............
Ravsted ...................................... ...............
Rødekro...................................... ...............
Nordborg.................................... ...............
Øster Højst ................................ ...............
Padborg ...................................... ...............
Uge............................................. ...............
Efterskolen i Tinglev ................. ...............

Samlet elevtal
1982 1983 1984
148
139
143
182
179
182
107
122
111
147
149
152
153
133
126
193
184
175
27
30
28
47
49
50
19
12
20
56
56
53
42
42
40
12
15
16
.27
28
26
41
46
45
13
12
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7
8
9
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1982 1983 1984
18
14
10
10
15
10
9
11
7
7
14
9
10
12
13
8
6
6
7
7
10
4
8
5

82

75

73

1435

1364

1338

Begyndere
1982 1983 1[984

20
6
11
5
13
2
4
6
7
11
2
6
2
7
2
2
-

17
11
11
8
12
3
7
3
6
2
6
8
2
1
-

10
9
13
14
12
5
7
2
6
3
3
7
2
2
3
2
-

117

97
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Prædikestol og alter i Set. Theresia, Nordstrand.

Gammel-katolikkerne på Nordstrand
AF KJELD KAPPEL

Under Askov Højskoles januarkursus
1984, hvor emnet var religion og livsan
skuelse med særlig henblik på Luther i
anledning af 500 års jubilæet for hans
fødsel, blev der foranstaltet en bustur til
Sydslesvig. Udflugten blev inspirerende
ledet af historikeren, højskolelærer Ri
chard Andersen, og hensigten var blandt
andet at vise deltagerne noget af det, der
fulgte i reformationens kølvand.
Man besøgte Frederiksstad og Nord
strand, og det sidste sted gjorde gammel
katolikkerne og Set. Theresia kirke et så
dant indtryk på en af turens deltagere, fhv.
tandlæge Kjeld Kappel, Sønderborg, at
han gav sig til at studere gammel-katolikkernes historie nærmere. Og resultatet
blev blandt andet nedenstående artikel.
Fotografierne, der er brugt til illustra
tioner, er udlånt af pastor Ernst-Wilhelm
Heese, Set. Theresia, Nordstrand.

På Gottorp sad den navnkundige og frem
synede hertug Frederik III fra 1616-1659.
Hans lange regeringstid falder sammen
med kong Christian IVs i Danmark. Kong
Christian er hans morbror. Hans navne
bror, den senere enevoldskonge Frederik
III, er således hans fætter. Familieskabet
forhindrede dog ikke, at hertugen af og til
brød med Danmark og konspirerede med
Sverige- men det er en anden sag. De to
fætre har immervæk det til fælles, at de
oprettede fristeder for landflygtige religiø
se mindretal i deres lande.
Ganske vist har erhvervspolitiske inter
esser været den egentlige bevæggrund til
disse tiltag; dertil et sikkert instinkt for,
hvor der var dygtige folk at hente. Allige
vel må man sige, at dette frisind fra to nor
diske fyrsters side står ret alene i et århun
drede, der ellers er præget af inkvisition,
heksebål og 3O-års krigens vanvid. Derfor
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findes der i dag en menighed af gammel
katolikker på øen Nordstrand.
Natten mellem den 11. og 12. okt. 1634
blev vadehavsområdet ved Nordstrand
ramt af en stormflodskatastrofe af et så
dant omfang, at over 6000 mennesker og
50.000 dyr omkom og den overlevende del
af befolkningen valgte at fortrække til bli
dere egne. Trods faren for yderligere øde
læggelse kom genopbygningen af digerne
allerede i gang i 1652, da hertug Frederik
traf en kontraktlig aftale, en såkaldt oktroj,
med et hollandsk interessentskab, og nu
begyndte nybyggerne at ankomme til
Nordstrand i større antal. Blandt disse til
flyttere var der reformerte, men katolik
kerne var i overtal. Blandt katolikkerne
igen var de fleste jansenister og nogle var
både jansenister og oratorianere.
Slesvig er porten til Europa, og Gottorphertugerne har altid haft nære kulturelle
forbindelser sydvest over, især til Neder
landene. Hertug Frederik IIIs imødekom
menhed over for reformerte og jansenister
må ses i denne sammenhæng, men bag
grunden for jansenisters og oratorianeres
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tilstedeværelse på Nordstrand skal søges
længere borte, nemlig i Flandern og i
Frankrig.
Jansenisterne var tilhængere af teologen
Cornelius Jansen, der var biskop i Ypres i
Flandern. Jansen havde som professor i
Louvain beskæftiget sig indgående med
kirkefaderen Augustin, og efter Jansens
død udkom i 1640 hans bog om Augustins
nådelære med titlen: »Augustinus eller Au
gustins lære om menneskenaturens sund
hed, sygdom og helbredelse«. Bogen blev
straks udsat for voldsomme angreb, navn
lig fra jesuiternes side, og i 1642 blev den
fordømt af pave Urban VIII.
Jansenisterne ønskede kirkelig fornyelse
med vægten lagt på mådehold og god mo
ral også i samfundslivet, og de havde fun
det sig et samlingssted i Cistercienserklosteret Port Royal des Champs ved Paris.
Klosteret var så at sige et familieforetagen
de, ledet af familien Arnauld. Dr. Antoine
Arnauld og Jean Duvergier de Hauranne,
abbed af St. Cyran, der var Jansens ven og
medarbejder under studiet af Augustin,
var de to teologer, der stod klosteret nær-

Set. Theresia
kirke.

mest. De tre abbedisser ved Port Royal på
den tid, som i tur og orden efterfulgte hin
anden, var Moder Angélique, Moder Ag
nes og Moder Angélique de St. Jean, alle
af familien Arnauld. Dertil kom at kloste
ret blev støttet af nogle af Frankrigs mest
fremtrædende personligheder inden for Vi
denskab, kunst og tænkning. Det var de
såkaldte »Messieurs de Port Royal« med
dramatikeren Racine og matematikeren,
fysikeren og den kristne filosof Blaise Pas
cal som de mest berømte. Pascal indtager
en central rolle i janseniststriden. Jesuiter
ne rettede især deres skyts mod Arnauld,
som energisk forsvarede idéerne i Jansens
»Augustinus«, og det førte til, at Pascal
skrev sine »Provincialbreve«, hvori han ud
leverer de verdensforfarne jesuiter til sam
tidens latter. I »Tanker«, et forsvar for kri
stendommen, rækker Pascals ånd langt ud
over den tidsbundne konflikt mellem jansenister og jesuiter.

Oratorianerne er et samfund af præster
og lægfolk i den katolske kirke med udtalt
selvstyre og uden ordenstvang. Oratoriet
blev grundlagt i Rom i 1575 af florentine
ren Filip Neri, som er blevet kaldt »Roms
apostel«. San Filippo Neri er et »unikum«
i kristenheden. I egen person forenede han
livsbekræftende humor med stadig selv
tugt. Samtidig omgikkes han ubesværet
høj og lav i den evige stad, lige fra kardi
nalen til gadedrengen. Han skal have været
til stor opmuntring for dem alle.
Oratoriemedlemmerne samlede sig om
caritasvirksomhed, sjælesorg og om den
daglige, fælles messesang, ofte til Palestrinas musik. Fra Filip Neris side var orato
riet ment som et rent romersk anliggende,
men i tidens løb har der alligevel dannet sig
søsterorganisationer i andre lande; således
i Frankrig og i Belgien, hvor Cornelius Jansen i 1626 åbnede det første oratorianerhus
i Louvain.
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Striden mellem jansenister og jesuiter
udviklede sig. Den franske oratorianer Pasquier Quesnel, der var elev af Arnauld,
støttede ham i dette opgør, og et stykke vej
holdt jansenismen stand takket være Arnaulds store anseelse. Det var således ved
Arnaulds indflydelse, at man opnåede en
foreløbig fred med pave Clemens IX i
1668.
Imidlertid havde den franske statsmagt
med stigende opmærksomhed og irritation
fulgt slagets gang, og i 1679 greb kong
Ludvig XIV, tilskyndet af sine jesuitiske
skriftefædre, ind. Arnauld måtte forlade
Frankrig og slå sig ned i de spanske Neder
lande, og Quesnel fulgte efter i 1685, først
til Belgien, senere til Nederlandene, hvor
han sluttede sig til Arnauld indtil dennes
død i 1694.
Der er intet nyt under solen, hvad angår
undertrykkelse eller fordrivelse af anderle
des tænkende. »Solkongen« tvang jansenisterne i landflygtighed, hvor mange vides
ikke, men det må have været et betydeligt
antal. Samtidig herskede der progromlignende tilstande over for de ca. 200.000 huguenotter, der var calvinister, og som måt
te flygte fra Frankrig i huj og hast, hvorved
Frankrig blev åreladet for nogle af sine
mest værdifulde borgere. Ludvig XIV hel
mede ikke, før klosteret Port Royal var op
løst og jævnet med jorden. Den sidste af
bygningerne, klosterkirken, blev sprængt i
1713.
En af de første hollændere, der kom til
Nordstrand i 1600-tallet, var pater Chri
stian de Cort. Han var oratorianer og må
også have været jansenist, for han havde
forbindelse til kredsen omkring Port Royal.
De Cort var »direktør« for digebyggeriet
på Nordstrand og har i det hele taget været
en meget betydningsfuld mand for øen,
idet han også forestod opførelsen af Set.
Theresia kirken, viet til den hellige Theresa af Avila og taget i brug i 1662. Pater de
Cort ligger begravet under kirkens alter.
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For at muliggøre den fortsatte finansie
ring af aktiviteterne på Nordstrand hen
vendte de Cort sig til »les Messieurs« i Port
Royal, og i 1661 begyndte pengene at
strømme fra det parisiske kloster til Nord
strand.
En tid har der boet franske jansenister
på øen, og i det mindste to af dem kender
man navnene på. Den ene var Francois Perier, en slægtning af Pascal, som giftede sig
med Anna Cornelia Indervelden, der var
datter af »pfennigmeister« (kasserer, kasse
mester?) Johannes Indervelden, en slægt
ning af de Cort. Den anden var pater Isaac
Destropes, som i 1679 fik gejstlig fuldmagt
på Nordstrand-katolikkernes vegne af
Utrechts ærkebiskop Johannes van Neercassel.
Efter de Corts død forvaltede Perier og
Destropes de landejendomme, som herrer
ne fra Port Royal havde købt på øen. Man
har en navneliste over disse jordbesiddere,
der omfatter franske abbeder, teologer og
doktorer ved Sorbonne universitetet i Pa
ris, blandt hvilke kan nævnes Pierre Nico
le, en berømt jansenistisk teolog og forfat
ter, og dr. Antoine Arnauld selv. En korte
re årrække ejede franskmændene 825 demat land, hvilket i vore mål nogenlunde
svarer til 400 hektar. Allerede i 1678 solgte
Nicole, Arnauld og de andre herrer deres
jord til hertug Christian Albrecht, søn af
hertug Frederik.
Der var også et befolkningselement af
belgiere på Nordstrand. De var jansenistiske oratorianere, men det var jo også Jansen selv, der indførte oratoriet i Belgien.
Langt den største gruppe var dog hollæn
derne, og her har man ligeledes navnelister
over de såkaldte hovedparticipanter, de
vigtigste parthavere på øen.
Den betydeligste blandt disse hovedpar
ticipanter var Johannes van Neercassel,
biskop i Utrecht fra 1661-1686.
Neercassel var født i Gorcum ved floden
Waal; han studerede i Louvain og blev op-

Johannes
van Neercassel.

taget i oratoriet i Paris i 1652. Efter at
have bestredet et par docenturer i teologi
i Saumur og Meckeln blev han kaldet til
præsident for Set. Willibrords og Set. Bonifacius’ hollandske seminar i Köln. Her
fik han også sin bispevielse, men bar aldrig
titel af ærkebisp, selv om Utrecht er et ærkebispesæde. Johannes van Neercassel var
lige fremragende som biskop, sjælesørger
og skribent. Han stod den meget gamle
pave Clemens X nær, og historien fortæl
ler, at paven trak en ring af sin finger og

skænkede ham den. Kilderne fortæller ikke
udtrykkeligt, lige så lidt som i de Corts
tilfælde, om Neercassel var jansenist; men
man ved at han havde et så anstrengt for
hold til jesuiterne, at han fem gange måtte
anmode Rom om at mægle. Han har fået
det eftermæle, at han var den største bi
skop, som Utrechterkirken nogensinde har
haft.
Det var gennem sin forbindelse med pa
ter de Cort at biskop van Neercassel blev
hovedparticipant på Nordstrand og der
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med jordbesidder, og som forpagtere og
forvaltere af de biskoppelige jordegodser
ansatte han Willibrord Pynacker og Jan
Claessen van Vreden.
Sine besiddelser på Nordstrand testa
menterede Neercassel til Metropolitankapitlet i Utrecht »for til evig tid at blive
anvendt til videreførelse af den katolske
religion i førnævnte ærkebispedømme«.
Endnu i dag har Utrecht nogen jord på
Nordstrand, så hans sidste vilje er delvis
efterlevet.
Man ser, at de jansenistisk-oratorianske
katolikker på Nordstrand lige fra begyn
delsen er blevet støttet af ærkebispedømmet i Utrecht, men i 1723 skete der brud
mellem Utrechterkirken og Rom. Metropolitankapitlet valgte dette år Cornelis
Steenoven til ærkebiskop, men Steenoven
blev ret omgående ekskommunikeret af
pavekirken, og dette brud førte til samvit
tighedskriser og usikkerhed med hensyn til
det kirkelige tilhørsforhold blandt Nord
strands katolikker. Fra det tidspunkt ville
kun en del af hovedparticipanterne aner
kende ærkebiskoppen som deres overhyr
de, og de en gang så åndsbeslægtede jansenister og oratorianere omkring Set. Theresia kirke og »Herrenhaus«, der var oratorianernes særlige tilholdssted, blev fra nu af
bitre modstandere.
I 147 lange år fra 1723 til 1870 stredes
man på Nordstrand om, hvor man teolo
gisk og spirituelt følte sig mest hjemme, i
Rom eller i Utrecht. Mere og mere kom
det dog til at dreje sig om, hvilken af de to
grupper, enten de romersk sindede, som
blev kaldt »molinisterne«, eller jansenisterne, som gik under navnet »utrechterne«,
der skulle have den juridiske ret til sogne
præsteembedet og dermed til Set. Theresia
kirken. »Utrechterne« gik sluttelig af med
sejren, takket være de verdslige myndighe
ders indgriben, og beholdt Theresia kirken
og sognekaldsrettighederne. Den nuværen
de Set. Theresia menighed på Nordstrand
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betragter sig derfor som den umiddelbare
arvtager og efterfølger af de jansenistiske
Nordstrandere i det 17. og det 18. århun
drede. »Molinisterne« samlede sig om ora
toriets kapel på Herrediget, og i dag ligger
her Knud den helliges romersk-katolske
»basilika«. Dragningen mod Rom var for
stærk for disse fromme brødre og søstre i
det nordiske blæsevejr.
Lige siden det første Vatikanerkoncil i
1870, der blev foranstaltet af pave Pius IX,
og på hvilket dogmet om pavens ufejlbar
lighed blev bekræftet, har de tidligere jansenistmenigheder i Holland og på Nord
strand kaldt og opfattet sig som gammel
katolske. På den måde har de kunnet sym
bolisere at de søgte vejen tilbage til det
første årtusindes gamle, udelte kirke. Ærkebiskopatet i Utrecht blev efter 1870 mo
derkirke for de gammel-katolske bispe
dømmer, som blev oprettet i protest mod
pavedogmet; altså i og for sig en fortsættel
se af det samhørsforhold, der tog sin be
gyndelse i Johannes van Neercassels tid,
men først fik juridisk gyldighed ved skis
maet i 1723. Fra 1920 hører Set. Theresia
menighed til det gammel-katolske bispe
dømme, der har sit sæde i Bonn. Efter pave
Johannes XXIII’s andet Vatikanerkoncil
(1962-1965) er der dog sket en mærkbar
forbedring i forholdet mellem de to katol
ske kirker på Nordstrand.
Kildemateriale:
Ernst-Wilhelm Heese: »Der Jansenismus und
Nordstrand«. Herausgegeben von der altkatolischen Kirchengemeinde St. Theresia auf Nord
strand 1982.
Blaise Pascal: »Tanker«. Oversat af Knud Fer
lov. Gyldendal 1974.
Goethe: »Italiensk rejse«. Oversat af Johannes
Wulff. Carit Andersen 1960-62. Goethe var så
optaget af Filip Neri, at han anvender halvan
det af de mest centrale kapitler i sin rejseskil
dring på ham.
Peter Schindler: »Filip Neri og Roms reforma
tion«. Nyt Nordisk Forlag 1966.

Heinz H. Bruhn, født 1926, er opvokset i Rendsborg som søn af mælkehandler Johannes Bruhn
og dennes hustru Erna Margaretha, født Frahm; han blev i 1937 optaget som sextaner på det
daværende Reform-Realgymnasium i Rendsborg. Foto januar 1940.

Den 9. april i Rendsborg
AF H. H. BRUHN

Lærer Heinz H. Bruhn, Flensborg, der i
1943 gik i gymnasiet, blev det år indsat
som marinehjælper ved et marine-artillerie-batteri ved Flemhude/Kiel. 1944/45
var han soldat ved en panser-opklarings
afdeling.
Efter hjemkomsten fra krigsfangenskab
blev han et af de første medlemmer af

Slesvigsk Forening i Rendsborg og med
stifter af Rendsborg Ungdomsforening. Da
han havde afsluttet sin læreruddannelse
på Th. Langs Seminarium, arbejdede han
fra 1954 — 1978 som lærer ved de danske
skoler i Tønning og Husum, og han har
siden 1978 været ansat på Duborg-Skolen.
Fra 1959 — 1978 var han medlem af
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H. H. Bruhn med sine forældre foran huset
Mühlenstr. 25.

Tønning byråd, fra 1969 — 1978 medlem
af amtsrådet for Ejdersted amt og efter
kommunereformen for Nordfrisland amt.
Søndag den 7. april var en strålende forårs
søndag, vistnok den første dag i det herrens
år 1940, der varslede sommerens komme
efter den værste fimbulvinter i mands min
de. Ganske vist var Rendsborgs havn ved
den Øvre Ejder stadig dækket af is, men
den var usikker, og arbejderne fra Carlshytte, der hele vinteren igennem var gået
over isen til deres arbejde, var begyndt at
tage den lange vej rundt om havnen.
Folk i MiihlenstraBe havde sat stole
uden for gadedøren eller sad på trappeste
nene og snakkede om verdens gang. Og der
var nok en del at snakke om! Finnerne hav
de måttet give op over for den sovjetiske
overmagt, i Norge skete der foruroligende
ting, nu sidst »Altmark«-affæren, og eng
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lænderne havde bebudet mineudlægning
ved den norske kyst. Det stemte jo slet ikke
overens med den »rolige krig«, der førtes
ved vestfronten. Alligevel var der dog no
get, som tydede på, at denne krig, der før
tes uden folkelig begejstring, snart ville fin
de sin ende ved en forhandlingsfred.
Den just overståede vinter havde nu vist,
at det var så som så med det højt priste
tyske krigsberedskab, for den usædvanlig
lange og hårde vinter havde forårsaget en
alvorlig brændselsmangel, der manifestere
de sig straks efter jul ved at skoleferien
blev forlænget med en uge. Og da vi skole
knægte så otte dage senere troppede op på
skolen, måtte vi sidde med frakker og van
ter på i vort klasseværelse, for skolernes
kulbeholdning var blevet beslaglagt og kørt
væk til brug for såkaldte »krigs- og ernæ
ringspolitisk vigtige virksomheder« såsom
fabrikker, bagerier og slagterier. Efter to
dage med kuldegysninger og tænderklapren indså skolemyndighederne det uhold
bare i denne situation og lukkede skolerne
- til elevernes udelte glæde. Dog måtte de
hveranden dag hele januar igennem give
møde på skolen for at få udleveret lektier.
Ellers fik vi lov til at nyde vinterens sne og
isen på Ejderen - og det gjorde vi.
Værst var det dog for de mennesker, der

Forfatterens far, Johannes Bruhn, spuler ga
den foran Miihlenstr. 25 (Ja, det gjorde man
dengang hver lørdag eftermiddag!)

ikke havde kunnet sørge for rigelige
brændselsforråd, for de fik kun udleveret ti
briketter om dagen pr. familie. I februar
blev situationen dog bedre, og til vor store
fortrydelse begyndte skolen igen.
Men alt det var nu overstået. Solen skin
nede og varmede, folk nød det spirende for
år i luften, de gamle snakkede og fortalte,
og vi knægte stod og lyttede til dem - ja,
dengang lyttede man endnu, når de ældre over. Tænk, de kunne ikke engang forstå
plattysk, og man var nødt til at finde de
fortalte!
Mor var lige gået indenfor for at sørge højtyske skolekundskaber frem.
Vi havde hver gang haft en »Feldwebel«
for søndagsmaden, da en åben værne
magtsbil i langsom fart kom op ad Muh- i kvarter, og en sådan skulle vi også have
lenstrafie. Den standsede foran vort hus og denne gang. Der blev sagt, at vi kunne ven
den flok naboer, som havde forsamlet sig te ham sent på eftermiddagen. Mor fik
der. En løjtnant og en oversergent forlod travlt med at rede op på sovesofaen i den
bilen med en del lister i hænderne, og så »gode stue«, før hun og far lagde sig til
deres søndagseftermiddagslur, mens jeg
vidste vi, hvad det betød.
Indkvartering! Den slags var folk i den gik i gang med en spændende Karl-Maygamle fæstningsby nu godt nok fortrolig bog. Dog blev jeg snart forstyrret i min
med, for i de senere år havde man haft lekture om lumske navajoer og stolte apa
indkvartering hvert eneste efterår i anled cher, da Werner Eggers, som boede på 1.
ning af de store manøvrer, der holdtes i sal i vort hus, og som var et par år ældre
Slesvig og Holsten. Og det var man egent end jeg, råbte på mig ude fra gaden og
lig slet ikke ked af, for soldaterne, der tit fortalte, at der kørte en lang, lang militær
kom fra andre egne, fra det store Berlin kolonne ned i EisenbahnstraBe. Jeg skynd
eller det fjerne Slesien, bragte et pust fra te mig hen og vækkede mine forældre, da
den store verden med sig og havde tit et jeg regnede med, at nu var vores indkvar
mærkeligt sprog, som man kunne more sig tering ved at komme, og løb så ned til hjør
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net af Miihlen- og EisenbahnstraBe for at
se på soldaterne, og rigtigt, en uafbrudt
række af militærkøretøjer bevægede sig
gennem byen nordpå.
Og det blev ved hele eftermiddagen,
uden mellemrum, time efter time. Der hav
de efterhånden samlet sig en del menne
sker på hjørnet ved »Ohm’s Gasthof«, og
man blev snart klar over, at det ikke kunne
være den ventede indkvartering, for så
mange var der næppe plads til i byen.
Hvad var meningen?

Far stod sammen med kaptain Schulz, eje
ren af slæbebåden »Heikendorf«, og hans
altmuligmand, fyrbøder, maskinist, ud
kiksmand og gammel Kap-Horn-farer Hein
Boil, og diskuterede, hvad meningen mon
kunne være med dette militære opbud, og
far luftede den tanke, at det måtte være
rettet mod Danmark. Det afviste de to sø
fartskyndige dog højlydt. »Det vil englæn
derne aldrig tillade, og dem kan Raeders
»Schlickrutschers« ikke hamle op med«,
mente de. At den tyske flåde på samme
tidspunkt var undervejs mod Norge, hver
ken anede man, eller ville man have troet
på.
Fra en lastbil med en gruppe soldater på
ladet blev der råbt: »Jeg er Wilhelm Thom
sen fra Elsdorf, hils mine forældre!«
Far skyndte sig at råbe tilbage: »Hvor
skal I hen?« Og svaret var - på plattysk:
»Op til Angel og tage kartofler op!«
Javel, i april måned!
Lidt senere så vi et syn, som vi sidst af
alt havde ventet. Midt i denne uafbrudte
strøm af tyske militærkøretøjer kørte en af
Jens Jensens rød-hvide kølebiler fra Padborg! Chaufføren havde slået vingen ud for
at køre op på den lille parkeringsplads
overfor Ohms Gasthof, som var et meget
brugt rastested for de danske eksportbiler,
men pladsen var optaget af militæret, så
den danske bil var nødt til at fortsætte som
et fremmed led i denne hærorm.
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Chaufføren havde rullet vinduet ned, og
far råbte til ham: »Sig besked deroppe!«
Chaufføren nikkede og gjorde en opgiven
de håndbevægelse. Mon han fik lov til at
slippe over grænsen?
Ved aftenstid stilnede trafikken af. Men
vor Feldwebel var ikke dukket op. Det
gjorde han dog om natten kl. 2, men han
var dødtræt og kunne lige fortælle, at de
var kørt i 36 timer i et stræk fra Stettin til
Rendsborg.
Den næste morgen, mandag den 8. april,
drak han morgenkaffe med os, og det viste
sig, at han var en interessant mand, for han
havde en orden! På det tidspunkt af krigen
noget ret usædvanligt, og så endda en or
den, som jeg ikke kendte! Jeg måtte natur
ligvis spørge, og det viste sig, at det var
livreddermedaljen, som han havde fået
nogle år i forvejen ved den store togkata
strofe, da en bro over Saale-floden nede i
Thüringen var styrtet sammen og havde
revet et helt tog med sig.
Han fortalte også, at han kom fra Polen,
og at hans enhed havde været undervejs i
en lille uges tid. Det drejede sig om en
transportenhed, train sagde man vist nok
før i tiden, og de havde været langt østpå
i de områder, der i henhold til den tysk
russiske aftale skulle overgives til russerne.
Han fortalte, at inden tyskerne havde for
ladt disse områder, havde de afmonteret
alt, hvad der var af værdi, i særdeleshed
kobberkabler, og transporteret sagerne til
de områder, der forblev tyskbesatte. En
ganske interessant oplysning på dette tids
punkt!
En glædelig overraskelse

Da jeg kom til skolen denne mandagmor
gen, vankede der en glædelig overraskelse.
Hele skolegården var fyldt med militærbi
ler. Det lugtede af skolefri! Og det blev det
også til.
Klasserne Sexta til Quarta fik fri, mens
tertianerne, sekundanerne og primanerne

havde undervisning, som vist nok mest gik
med at se til og snakke med soldaterne. Vi
små derimod løb rundt i byen og kikkede
på køretøjer, der fyldte alle byens torve,
Paradepladsen, Slotspladsen, Skibsbro
pladsen og adskillige skolegårde. Vi spurg
te soldaterne, hvor de skulle hen, men in
gen vidste noget - eller ville sige noget.
Da jeg efter middagsmaden kom af sted
igen, var overraskelsen stor. Byen var som
blæst for militær. I middagstimen var trop
perne draget mod nord.
Flyvemaskinerne den 9. april

Tirsdag den 9. april, vågnede jeg ved fly
larm. Nok var man i Rendsborg vant til
støj fra flyvemaskiner, men det plejede at
være små jagermaskiner fra flypladsen ved
Jagel. Men denne orglende larm måtte
komme fra tunge maskiner, som ovenikøbet strøg lige hen over tagene. Da jeg styr
tede ud på gaden, så jeg den ene eskadre
JU52’er efter den anden i lav højde trække
hen over byen - mod nord. Klokken var
omkring halv seks, det var en meget kold
morgen, og da larmen stilnede af, gik vi ind
i de varme stuer. Lidt senere kom far fra
mejeriet. Da han trådte ind ad døren, var
hans første ord: »Nu går det løs, danskerne
har fortjent noget bedre!« Mor ville ikke
rigtigt tro på ham og mente, at der dog
ikke var nogen anledning til at angribe
Danmark, men far svarede, at den kunne
man altid finde på.
Denne dag fik vi ikke fri fra skolen, men
det store samtaleemne i skolegården var
naturligvis morgenens mange transportma
skiner. I 1 O-frikvarteret samledes hele sko
len i aulaen. Der blev lukket op for radioen,
og vi hørte om Danmarks og Norges besæt
telse. Skolens leder, studiendirektor Dr.
Isebarth, sagde de sædvanlige ord om, at
det igen var lykkedes føreren at ødelægge
plutokraternes skumle anslag og at forhin
dre britternes forbryderiske planer ved at
komme dem i forkøbet. Samlingen afslut

tedes som altid med afsyngelse af Tysk
lands- og Horst-Wessel-sangen og udbringelse af et trefoldigt »Sieg Heil« for føre
ren.
I radioen var der ikke blevet sagt noget
om, at Danmark på dette tidspunkt havde
indstillet kampen, så hele eftermiddagen
derhjemme gik vi i uvished om, hvad der
skete nord for grænsen.
Som forretningsfolk var mine forældre
nødt til fra tid til anden at lægge en skilling
hos kunderne, så om aftenen gik vi til
»Wiener Café« i Hohe Straße, som vi leve
rede til, men nok mest for at lytte til radio
avisen kl. 20, for på det tidspunkt havde vi
ikke radio derhjemme. Her sad flere men
nesker, der var kommet i samme ærinde.
Først på dette tidspunkt fik vi at vide,
hvordan det var gået nordpå. Efter udsen
delsen snakkede folk naturligvis om dagens
begivenheder, og det var ved at udvikle sig
til et større skænderi, da far gav udtryk for,
at indstillingen af kampen vel nok havde
været det klogeste, danskerne kunne gøre.
Rendsborg-postbude mod Danmark

Det vakte almindelig tilslutning, dog ikke
hos Fidde Krüger, postbud og medlem af
partiet. Han råbte op om, at det var noget
pjat at sende så mange soldater til Dan
mark. Det havde såmænd været nok at sen
de alle Rendsborgs postbude, så ville dan
skerne nok være rendt af sig selv.
Det ene ord tog det andet, fars løse
mundtøj fornægtede sig ikke, da han sva
rede, at Rendsborgs postbude næppe ville
være kommet længere end til Ahrenstedt
(en landevejskro fem km nord for byen),
hvor danskerne i ro og mag kunne have
samlet dem døddrukne op af landevejsgrøf
ten. Så måtte mor tage affære og hale ham
ud af lokalerne, for som sagt var Fidde
Krüger partimedlem, og i selskab med den
slags folk gjaldt det om at vare sin mund.
Det kom far til at mærke adskillige gange
i de følgende år.
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Boganmeldelser
Mindretalsbetragtninger

Til støtte for besøgende på den udstilling,
der i anledning af 30-året for KøbenhavnBonn-erklæringerne illustrerer det danske
og det tyske mindretals situation, er der
udgivet et hæfte i tysk iscenesættelse, men
med teksten gengivet på begge sprog. Ud
stillingen, der åbnes i Bonn, flyttes senere
til København og Aabenraa.
Redaktøren er Immo Doege, Aabenraa,
der er leder af Historische Forschungsstelle der deutschen Volksgruppe, og den fi
nansielle basis for de 80 sider og oplaget på
5000 er givet af ministerpræsidenten for
Slesvig-Holsten.
Immo Doege har overdraget Karl Kring,
generalsekretær i Sydslesvigsk forening, at
skildre den sydslesvigske danskhed med
dens historie og problemer, medens han
selv har taget sig af den tyske folkegruppe
i Nordslesvig.
Man studser noget over at finde de nord
slesvigske byhistorier i Karl Krings littera
turliste. Hvad har de med Sydslesvig at
gøre? Og Kim Salomons umulige bog om
konflikt i grænselandet, hvad skal den her?
Har Karl Kring ikke haft noget kvalitets
kriterium?
Der er ellers kun et enkelt afsnit, der
kræver kritiske kommentarer. Det drejer
sig om Immo Doeges fremstilling af besæt
telsestiden og retsopgøret.
Den danske holdning indtil 29. august
1943 betegner Immo Doege som en »for
handlings- og samarbejdspolitik« i forhol
det til Tyskland, som gjorde, at de unge
tyske nordslesvigere i god tro mente at
kunne tjene den tyske sag.
Men det er jo ikke rigtigt. Danmark tog
besættelsen til efterretning under protest.
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Det havde intet med frivilligt samarbejde
at gøre.
De unge tyske, der deltog i S.K.-korpsets
klare overtrædelser af dansk lovgivning,
kan heller ikke have været i god tro. Da de
danske myndigheder greb ind overfor S.K.
(Schleswigsche Kameradschaft), kom der
et officielt svar fra tysk side, der proteste
rede imod denne »Lahmlegung der
S.K.-Arbeit« og truende tilføjede: »Die
S.K. wird allen Beschneidungen ihrer Bewegungsfreiheit zum Trotz ihre Ziele weiterhin zu verfolgen wissen.«
Under denne synsvinkel skal man vurde
re Zeitfreiwillig-korpset, der jo var et barn
af S.K., men i en mere militant udgave.
Da Zeitfreiwilligkorpset blev oprettet
efter nytår 1943, havde Danmark netop
oplevet telegramkrisen, hvor Tyskland i
over en måned holdt København uden en
tysk og Berlin uden en dansk gesandt, en
klar demonstration af det afbrudte »sam
arbejde«. Derefter blev Renthe-Fink er
stattet af Werner Best, gesandten af en be
fuldmægtiget, og efter tysk diktat måtte
Vilhelm Buhl den 9. november 1942 over
lade statsministerposten til Erik Scavenius.
Vil Immo Doege virkelig kalde det for
en samarbejdspolitik? Vil han i fuldt alvor
påstå, at de unge nordslesvigere på denne
baggrund i god tro kunne melde sig som
Zeitfreiwillige?
Man skulle næsten tro det, for derefter
skriver han: »På denne baggrund må rets
opgøret i Danmark efter 1945 betragtes
som en tragisk hændelse, der vidtgående
ved hjælp af love med tilbagevirkende
kraft stemplede mange unge nordslesvige
re, der under krigen havde vist offervilje,

til det, man fra dansk side kaldte illoyale teret fra dansk side. Først i den nyeste tid
statsborgere. Denne status betød flere års er der flere, som viser forståelse for, at især
fængsling og tab af borgerlige rettigheder.« de tyske frontfri villige og de »små fugle«
Jamen, det var da ikke blot danske, der dengang er blevet straffet for hårdt.«
talte om illoyalitet. Den tyske konsul i Aa
Det er jo utroligt, hvad man skal læse.
benraa indrømmede bag de tyske kulisser, Under behandlingen af den ekstraordinære
at det tyske mindretal var illoyalt. Selv As straffelov understregede det nedsatte fol
mus von der Heide erkendte, at mindretal ketingsudvalg i sin betænkning den 28. maj
let forbigående var illoyalt.
1945 udtrykkeligt, at strafnedsættelse eller
Faktum er, at de Zeitfreiwillige havde undladelse af at rejse tiltale blandt andet
begået landsforræderi efter § 101 i den or skulle omfatte »personer, for hvis handling
dinære straffelov af 1930, som havde en undskyldende momenter kan findes i deres
strafferamme fra 2 til 12 år. Nationalpoli særlige tilknytning til det tyske folk«. Der
tisk var det en dumhed, at Danmark lod med sigtedes til det tyske mindretal.
domfældelsen ske efter den ekstraordinære
Desværre fik det af flere grunde ikke
straffelov fra 1945 i stedet for efter den den ønskede effekt i domstolenes afgørel
ordinære, men der forelå i alle tilfælde en ser, men efter valget den 30. oktober 1945
illoyalitet, der ganske vist havde formilden fik vi en venstre-regering, og den gik om
de omstændigheder, men desuagtet var en gående i gang med at forberede en revision
kendsgerning, som hr. Doege hellere skulle af straffelovene med henblik på at mildne
erkende i stedet for at skjule.
dem, især for frontkæmperne. Venstre hav
»Langt de fleste domme drejede sig om de dog ikke magt til det, selv om både de
tysk militær- og vagttjeneste, medens kun radikale og retsforbundet sluttede op bag
ca. 90 domme blev fældet på grundlag af reformønskerne.
tungere vejende forseelser«, fremhæver
De konservative ville ikke støtte en re
Immo Doege. Men tjenesten i Zeitfreiwil- form, som ikke havde rigsdagens store fler
lig-korpset og Selbstschutz gik videre end tal bag sig, og socialdemokratiet, der følte
almindelig militær- og vagttjeneste, så op sig trængt af det ivrige udrenserparti på
lysningen passer ikke.
venstre fløj (kommunisterne), turde ikke.
Immo Doege omtaler videre, at de tyske
Det var der mange, der beklagede, også
privatskoler blev konfiskeret. Vist så. For i det første årti efter 1945. Til dem hørte
mindretallet havde bygget og udvidet sko jeg. I artikel efter artikel helt fra 1945 har
ler for penge, der uretmæssigt var hentet i jeg i dagbladet Dannevirke påpeget, at de
den danske nationalbank. De penge ville små syndere blev straffet for hårdt, og så
Danmark have tilbage, og da mindretallet tidligt som den 1. september 1945 skrev jeg
ikke ville eller ikke kunne lægge pengene advarende, at man var ved at begå justits
på bordet, tog man bygningerne. Men bag mord imod de frontfrivillige, hvorfor jeg
efter hjalp de danske myndigheder det ty fandt det nødvendigt, at rigsdagen om
ske mindretal med at få genopbygget sit gående tog deres forhold op til ny drøftelse.
skolevæsen. Hvorfor får man ikke den del
Når det har været nødvendigt så udfør
af historien med?
ligt at kommentere dette afsnit i Immo
Endelig skriver hr. Doege: »At mange Doeges fremstilling, hænger det sammen
tyske nordslesvigere under krigen og be med, at han leder Historische Forschungs
sættelsestiden havde befundet sig i en tra stelle der deutschen Volksgruppe, altså det
gisk konfliktsituation, blev i det første årti tyske mindretals historieforskning.
efter krigsafslutningen næsten ikke accep
Man må nok spørge: Hvad er det egent
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lig for en forskning, der ligger til grund for
en fremstilling som den her gengivne?
løvrigt havde det også været på sin plads
at gøre opmærksom på, at det var den ty
ske besættelsesmagt, der havde sat den
danske retsstat ud af kraft, og at det tyske
mindretal selv var skyld i, at det var så
svært at komme til bunds i dets bedrifter i
besættelsestiden, og det var medskyldig i,
at pådømmelsen af sagerne trak i langdrag.

Som bekendt havde den tyske bibliotekar
ved kapitulationen travlt med at brænde de
papirer, der kunne kompromittere det ty
ske mindretal, og bagefter blev der truffet
aftaler i Fårhuslejren om at skjule sandhe
den.
Hvornår kommer hjemmetyskerne så
vidt, at de kan tåle at se sandheden i øjne
ne?
Bjørn Svensson

Landtab og landvinding i Vadehavet

Die erschreckliche Wasser-Fluth 1634. Herausgegeben im Auftrage des Nordfriesischen
Vereins für Heimatkunde und Heimatliebe von Andreas Reinhardt. 202 sider. Ill. 18
D-mark. Husum Druck- und Verlagsgesellschaft. 1984.

På Valdemarstiden fyldte øen Strand godt
op i Vadehavet. I kong Valdemars jordebog 1231 optræder området med fem her
reder, men store stormfloder rev øen i styk
ker, og resterne ses på nutidens landkort
som Nordstrand og Pellworm foruden et
par Halliger. Allerede den store Mandrånke 1362, der gik ud over den sydlige del af
øen, tog et areal, der er anslået til 4600
hektar. I 1634 skal det være gået ud over
18.000 hektar, og to trediedele af de 9000
indbyggere regnes for omkommet. Senere
fulgte nye stormfloder efter.
Det er stormfloden 1634, der bliver be
lyst i denne bog, som omfatter tre store
afsnit:
Albert A. Panten, Niebøl, har samlet en
række samtidige vidnesbyrd om katastro
fen i oktober 1634. De går fra side 7 til 62.
Derefter har Peter Schmidt-Eppendorf
gengivet en beretning fra året 1641 om kir
kernes tilstand. Den anses for at være skre
vet af pastor Johannes Heimreich, der var
kirkeinspektør.
Endelig har professor, dr.-ing. Fritz- Fer
dinand Zitscher, Kiel, skrevet om stormflo
dernes og inddigningernes indflydelse på
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det nordfrisiske område. Dette afsnit fyl
der fra side 149 og ud.
Det er tildels tidligere utrykt stof, der
her er blevet samlet til nytte for alle spe
cielt interesserede, men egentlig folkelæsning er det ikke blevet.
Det meste af A. Pantens beretning er
trykt i en lidt besværlig kursivskrift, og når
dertil kommer, at teksterne delvis er på la
tin og gammeldags plattysk, bliver man
nødt til at anstrenge sig under læsningen.
En ordliste er dog medgivet til hjælp, hvis
man vil fordybe sig i de rystende beretnin
ger.
Registreringen af kirkernes tilstand vi
ser, at stormfloden 1634 ikke stod med he
le ansvaret for de miserable forhold. For
eksempel gik Brunock kirke til allerede
den 1. december 1615 under et voldsomt
uvejr. I andre tilfælde tales der om gentag
ne tilfælde af uvejr, stormflod eller blot
saltvandsoverskylning. Med de nye diger
efter 1634 måtte man nøjes med at redde
de højereliggende områder. Det lavere lig
gende kulturland blev overladt til de tilba
gevendende oversvømmelser.
Problemet var derfor, hvad man kunne

gøre ved kirkerne, der ikke lå i landsbyer,
men dækkede sogne med spredt bebyggel
se. Når beboerne opgav de udsatte områ
der, stod kirkeruinerne tilbage, og spørgs
målet var bestandig, om det var muligt at
få kirkerne med i de nye inddigninger.
Hvor det ikke kunne lade sig gøre, søgte
man at redde materialerne fra de prisgivne
kirker. Strands undergang 1634 synes der
for at have strakt sig over et længere tids
rum.
I dette afsnit, der er helt uden illustratio
ner, savnes stærkt et kort, der viser kirker

nes beliggenhed. De ønskede kort kan man
til gengæld finde i professor Zitschers rigt
illustrerede afsnit side 162 og 172, men
med navne så småt og utydeligt gengivne,
at de er af tvivlsom nytte. Man burde have
bragt det originale forlæg for kortet side
172, der er lånt fra Zeitschrift für Schles
wig-Holsteinische Geschichte 1977/78,
som bilag i fuldt format, eller i det mindste
ofret en hel side på det.
Professor Zitscher giver iøvrigt en gan
ske god oversigt over inddigningens udvik
lingslinier.
bjs.
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Republikken Als og præsident Topff

Robert Huhle: Bruno Gustav Eugen Topff og revolutionen i Sønderborg. 64 sider. III.
65 kr. Udgivet af Bruno Topff Selskabet 1984 (v. Andreas Clausens boghandel).

Eneste eksisterende billede af Bruno Topff.

Republikken Als og præsident Bruno Topff
er adskillige gange manet i graven. Nu har
Robert Huhle gjort det påny, og han har
gjort det grundigt, men sandsynligvis spø
ger historien videre, fordi den nu engang er
ganske kuriøs.
Hvad der faktisk skete, var dette, at den
marine revolution bredte sig fra Kiel til
Sønderborg den 6. november 1918, at sol
daterrådet greb til og sørgede for ro og or
den, og at Bruno Topff stod i spidsen for
soldaterrådet i 60-70 timer, indtil han af
helbredsgrunde måtte frasige sig hvervet.
I en redegørelse i Sonderburger Zeitung
den 2. april 1919, hvor han kom ind på sin
indsats, bruger han udtrykket, at han »ind
vilgede« i at lede bevægelsen i Sønderborg
de første dage, men han nævner intet om
hverken republik eller præsident.
Robert Huhle synes ikke have læst H. E.
Sørensens fremstilling i bogen om Als,
hvor han nævner, at præsident blot har be
tydet formand, og at republik kan være
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nævnt som rådsrepublik, hvilket intet anty
der om en selvstændig stat, men blot bety
der, at en lokal befolkning selv har overta
get ansvaret for området. Betegnelserne
kan derfor være anvendt, omend i en anden
betydning end den gængse.
Robert Huhle nøjes ikke med at skildre,
hvordan det gik for sig. Han piller også de
foreliggende vidneudsagn fra hinanden.
Her ville fremstillingen have vundet ved,
at han havde brugt kildehenvisninger. For
eksempel omtaler han, at amtmand An
dreas Karberg i Ringkøbing, dengang Søn
derborg, nævner republikken Als, men
Huhle oplyser ikke hvor og når. Der sigtes
til en fremstilling i bogen »Sønderjylland,
som det er«, der udkom 1920, og som an
tagelig er skrevet allerede i 1919. Karberg
skrev her: »Til tider så det ret faretruende
ud. Menige matroser havde taget magten,
kørte stærkt bevæbnet rundt i byen med
store røde faner, tog kontrollen over pen
geinstitutterne, censurerede aviserne, alt
efter god revolutionsskik. En skønne mor
gen var Als erklæret for republik selvstæn
dig med en skræddersvend som præsident!
Farcen varede kun kort...«
Karberg, der dengang var 37 år gammel,
dr. jur. og fuldmægtig i Sønderborg bank
og derefter landråd, må dog siges at være
et godt samtidsvidne, selv om han tydeligt
har taget det hele noget ovenfra. Med hvil
ken begrundelse siger Huhle, at hans ud
sagn må tages med forbehold, og at han
har måttet få republikken meddelt på an
den hånd?
Men under alle omstændigheder er Ro
bert Huhles bog underholdende. Den er ik
ke blot god lokalhistorie, men også et bi
drag til det spændende kapitel om over
gangstiden mellem tysk og dansk.
bjs.

Karl-Ernst Jeismann, udg.: Det dansk-tyske forholds historie
og problemer fra vikingetiden til nutiden

En vejledning til brug i historieundervisningen. Braunschweig 1984. 60 sider, uden ill.
Hvad står der i vore historiebøger? Det har
Det samlede resultat er udgivet i fælles
der ofte været udvist stor interesse for, da skab på tysk og på dansk, ialt 60 sider. Det
mange mener, at det er indholdet i historie er derfor klart, at de ca. 24 sider reel tekst
bøgerne, som er med til at skabe vore hold kun kan give et meget summerisk billede.
ninger og stillingtagen til dagens proble Og da man samtidig gerne vil have så me
mer.
get som muligt nævnt, bliver det også tem
I 1930’erne blev der nedsat en nordisk melig overfladisk og ofte uden nogen større
skolebogskommission. De nordiske lande værdi. Men det hænger måske sammen
var nu samarbejdspartnere, så derfor skul med, at det er »et forsøg på at enes om et
le man gerne have udryddet de fordomme mindstemål af kendsgerninger«.
i skolebøgerne, som var med til at fastholde
Der er en tydelig forskel på de to dele.
uenigheden og forskellene.
"Hvor 1. del først og fremmest opremser
For tyskerne var situationen meget vær »kendsgerninger«, så forsøger 2. del dog i
re. De har gennem hele deres historie kon nogen grad at analysere stoffet. Det hæn
stant været i konflikt med utallige folke ger selvfølgelig også sammen med det rent
slag og naboer. Især efter de forbryderiske praktiske, at 1. del dækker over 1000 år,
naziår, som i høj grad byggede på racisti medens 2. del kun dækker 60 år. I øvrigt
ske doktriner, var der for tyskerne et behov kan det også undre, at man ikke har ændret
for at få renset skolebøgerne for fordom åbenbare fejl i de »kendsgerninger«, som
me, uvidenskabelige teorier og holdninger, ligger i 1. del, f.eks. Danevirkes datering.
som var en hindring for samarbejde og for
Problemet med at servere »kendsgernin
ståelse.
ger« er efter min mening, at det bliver alt
I Braunschweig oprettede tyskerne et in for kedeligt og neutralt. »Sandheden« lig
stitut, hvis hovedopgave netop er studier af ger jo ikke altid et sted i midten. Nogle få
skolebøgernes indhold. Efter grundlægge gange får vi at vide, hvad tysk forskning
ren hedder det Georg-Eckert-Institut fur mener og hvad dansk forskning mener,
internationale Schulbuchforschung. I over hvilket er meget mere frugtbart og burde
ensstemmelse med FN-organet UNES- uddybes. Men det udvikler sig enkelte gan
CO’s opfordring om »better textbooks« gik ge til det absurde, når man f.eks. side 52
man nu i gang med en revision af skolebø nævner de hjemmetyskere, som meldte sig
gerne med de forskellige nabofolk.
som Zeitfreiwillige eller til Selbstschutz og
Allerede i sommeren 1950 begyndte for så umiddelbart efter tilføjer: »En tilsvaren
handlingerne med danske historielærere. de samvittighedskonflikt med modsat for
De resulterede i en kortfattet fælles frem tegn oplevede de danske sydslesvigere, der
stilling af det dansk-tyske forholds historie måtte gøre krigstjeneste i den tyske værne
fra vikingetiden til 1920. Denne fremstil magt«. Som om de kan sidestilles! Det er jo
ling udgør 1. del af det nye hæfte fra efter overhovedet ikke den samme type af sam
året 1984. Men forhandlingerne er for få år vittighedskonflikt, der er tale om. Den ene
siden blevet genoptaget og resultatet fore optræder landsforræderisk og giver aktiv
ligger nu i form af en videreførelse med en og bevidst støtte til et forbryderisk regime.
Den anden følger sin loyalitet overfor en
2. del fra 1920 til i dag.
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stat, et folk og en krig, som man ikke sym
patiserer med. Den sidste havde samvittig
hedsproblemer, den første var skrupelløs.
Jeg synes, det er godt, at det fremhæves, at
der inden for det tyske mindretal var for
skellige opfattelser, at der var hjemmetyskere, som ikke var nazister, men man skal
ikke pynte på »kendsgerningerne«.
Det sidste eksempel understreger derfor,
at det først er ved at gå mere i dybden med
problemerne, at et hæfte af denne slags kan
få nogen værdi. Medens der hidtil er skøj
tet hen over historien, får nogle få hjemmetyskere her mange linier. Det sidste sy
nes jeg er bedst.
Men denne skøjten hen over historien er
måske samtidig den bedste hjælp til let og
elegant at glide uden om problemerne. Gør
det noget, at man viser, at der er forskel i
vore opfattelser? Er det ikke i højere grad
arbejdet med at forstå, hvorfor der er for
skellige opfattelser, som burde have været
indholdet? Bismarck bliver f.eks. blot
nævnt i forbifarten, uden at hans politik
bliver vurderet. En dansk og en tysk skole
bog vil aldrig komme til den samme kon
klusion, når den skal vurdere Bismarcks
politik. For danskerne vil han stå som den,

der medførte nederlaget i 1864. For tysker
ne var han manden, der stod bag Tysklands
samling. Men både den positive og den ne
gative vurdering er rigtige.
Der kunne også nævnes mange eksem
pler, hvor man - lidt ukritisk - vil pege på
samarbejde frem for konflikter. Lidt for
rosenrødt bliver det dog, når man om jøde
aktionen forsonende skriver: »Takket være
advarsler fra tysk side undgik dog 95% af
de danske jøder deportation og blev reddet
ved flugt til Sverige«. Ja, nogle få enkelt
personer - desværre kun. Men det er vel
ikke tyskerne de 95% skal takke?
Vil denne vejledning til brug i histo
rieundervisningen nu blive brugt? Jeg tror
det næppe, for hvad kan den bruges til?
Skriver man i vejledningen noget, som vi
stort set ikke kan finde i de eksisterende
skolebøger? Vi er et lille land, så vi ved lidt
om, hvad der er sket i Tyskland. Ved ty
skerne noget om os? Måske kan hæftet bi
drage til, at den tyske ungdom især i Slesvig-Holsten nu vil få noget at vide om os.
Men initiativet er godt. Det kan kun væ
re frugtbart, at vi skal udrydde fordomme.
Men vi skal ikke harmonisere vore holdnin
ger. Det er farligt.
Jørn Buch

En rodløs græsrod

Mads Nissen Styrk: En sønderjysk bondedreng, der drog ud. 152 sider. III. 85 kr.
Husets forlag, 1984.

Hvis man interesserer sig for, hvorledes en
vestslesvigsk bondedreng udvikler sig til at
blive græsrodsaktivist i hovedstadsområ
det, skal man læse Mads Nissen Styrks
erindringsbog.
Mads Styrk er født i Visby sogn i 1923.
Han var upraktisk og umulig til alt, hvad
der havde med landbrug og kropslig akti
vitet at gøre. Han hadede det landbrugsar
bejde, han blev sat til og følte sig derfor
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mere solidarisk med landbrugets lønarbej
dere end med arbejdsgiverne, selv om hans
far var bonde. Han følte sig som lønslave
og fik aversion imod »de fine«, der slap for
hård hud på hænderne. Efterhånden følte
Mads Styrk landsbysamfundet som en
kvælende dyne.
På efterskolen spillede Mads Styrk fuld
stændig fallit, på Tønder seminarium gjor
de han også fiasko, men på et præliminær

kursus i Silkeborg blomstrede han op i
kammeratskabet; til gengæld oplevede han
den privatejede kostskole som et frygteligt
eksempel på kapitalistisk udnyttelse af læ
rere og elever. Siden har han været mod
stander af privatskoler.
Vinteren 1943-44 var Mads Styrk elev
på Askov højskole, men ellers var han op
slugt af modstandskampen, som han var
ført ind i via Det unge Grænseværn og
Dansk Samling. To ophold i Frøslevlejren.
En befrielsessommer, der druknede i arbej
de og druk. Fra november 1945 værneplig
tig ved Jyske dragonregiment, hvor han
lærte at hade militæret. Efter en ansættelse
ved ugebladet Slesvigeren i Aabenraa,
hvor arbejdet blev en skuffelse, kom han
på den frie danske lærerskole i Kertemin
de, hvor han reagerede voldsomt mod den
mytologiske linie, der blev fulgt; et prakti
kantophold på Københavns folkehøjskole
berøvede ham resten af illusionerne.
Dødtræt af Danmark rejser han til Nor
ge, hvor han helst af alt vil blive, men al
ligevel vender han tilbage til Danmark,
dog kun for at flygte til en stilling ved sko
levæsenet i Sydslesvig, men da han sim
pelthen ikke kan leve i Bundesrepublikken,
bliver han der kun et år.
Så kommer turen til Nibe, hvor han
underviser i kommuneskolen og opdager,
at vekselvirkningen betyder mere end ene
tale fra katederet. Styrk føler sig vel tilpas
i Nibe, der er en arbejderby, men fritiden
keder ham, og derfor drager han til stor
byen, men i Storkøbenhavn konstaterer
han hurtigt, at også den skuffer ham.
Mads Styrks vanskeligheder ved at til
passe sig samfundet fører ham sluttelig til
en pension i henhold til lov om besættelses
tidens ofre. Han skriver: »Min egen mening
er imidlertid, at det var de første
efterkrigsår, der slog mig ud. Jeg kunne
ikke klare, at drømmen måtte briste.«
Styrk har mange drømme, og de fleste
brister. Usikker og famlende når han til-

sidst ind i græsrodsbevægelserne. Han an
griber Kampagnen mod atomvåben og går
ind for NATO med piber og trommer
(skønt han gik ud af Dansk samling, fordi
partiet gik ind for NATO), men »i Aktuelt
svarer Scharnberg mig på en sådan måde,
at jeg bliver mere positivt stemt overfor
Kampagnen«, og nu er han nået til at be
tegne sit møde med Kampagnen »som no
get af det vigtigste og bedste, der er sket i
mit liv«.
Det er ikke mindst Kampagnens struk
tur, der betager Styrk. Han foretrækker
bevægelse for parti, græsrodsbevægelser
for organiseret autoritet. Han kan ikke dø
je socialdemokraternes »statsliderlighed«,
men erkender, at »min ungdoms tro på, at
man skaber et paradis inden påske, havde
forladt mig«. Efter at have raset imod de
hemmelige kartoteker og konformitetens
plager kastede han sig over skæmtsomme
tekster til konforme mærkater. Han håner
intolerance og er selv intolerant.
Mads Styrk boede i Hørsholm fra 1954
til 1962 og nød naturen, men ville hellere
have haft en arbejderby end en velhaver
kommune på stedet. Han flygtede, men i
1969 vendte han tilbage og opdagede, at de
var i færd med at ødelægge miljøet. Hans
vrede mod magthaverne fik den paradok
sale virkning, at hans tilværelse i Hørs
holm, der tidligere havde været kedsom
melig, nu fik mening og perspektiv. Ved
kommunalvalget blev han spidskandidat
for SF.
Flakkeriet var slut, den lange vandring
var endt. Mads Styrks harme imod omgi
velserne havde endelig givet ham en kamp
plads, hvor han kunne falde til ro. Den rod
løse var blevet til græsrod. Den vestslesvig
ske bondedreng var blevet til kommunal
politiker i hovedstadsområdet.
Bogen er ganske lærerig for dem, der vil
forstå samfundsudviklingen. Men ellers er
den ikke, hvad man kan karakterisere som
en god bog. Den er ikke synderlig godt
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skrevet, den er elendig disponeret, rodet i
sin opstilling med frem og tilbage i tiden,
så det er svært at finde frem til sammen
hængen.
Forfatteren er sjusket; skriver f.eks.
Chamberlein og Berchtesgarten i stedet for
Chamberlain og Berchtesgaden og nævner
H. P. Hanssens tale, da han i 1919 kunne
meddele at Genforeningen var nær. Der
må vel være tænkt på Folkehjemstalen i
1918. Han gider ikke slå efter. Han skriver
om afstemningen i 1920, at »den danske
sejr i Visby har nok været overvældende«
idet han henviser til stemmetallene fra
1930’erne! - Det upræcise »nok« optræder
alt for ofte i hans fremstilling.
Skildringen af barndommens Sønderjyl
land er skuffende. Selv et fængslende af
snit om den tyske bager og hans børn for
svinder i tågen: »De var tysksindede og
blev udvist i forbindelse med retsopgøret
efter 1945. Om denne udvisning er rimelig
retfærdig, kan jeg ikke tage stilling til i
dag.« Sådan lader forfatteren læserne i
stikken.
Ingen blev udvist, fordi de var tysksin
dede. Familien havde tysk statsborgerskab,

men udvisning forudsatte, at de pågælden
de havde forset sig. Om datteren hedder
det: »Annemi blev udvist, fordi hun var
tysk.« Men det kan simpelthen ikke passe.
Måske er hun blot fulgt med, fordi faderen
blev udvist. Men når man ikke får at vide,
hvad der har ligget til grund for dommen,
mister skildringen sin mening.
Mads Styrk er ikke den første af slæg
ten, der er havnet på venstrefløjen. Bedste
faderens fætter, Poul Geleff, der var lærer
og skribent som Styrk selv, var med til at
starte den danske arbejderbevægelse om
kring 1870. Men ikke engang Geleffs histo
rie gider forfatteren kontrollere. Han skri
ver, at Geleff blev udvist af tyskerne efter
1864 på grund af en kritisk avisartikel.
Men Geleff befandt sig i Danmark, artik
len stod i hans Ribe-avis, det var en dansk
domstol, der dømte ham for fornærmelse
imod den prøjsiske stat, og bøden afsonede
han i København.
Det er en mærkelig bog, Mads Nissen
Styrk har skrevet, på sin vis interessant,
men anstrengende at læse, og man får ikke
honoreret de krav, man må kunne stille til
en forfatter.

ty*.

Et portræt af en sønderjysk landsbyidyl

Hans Frank: Sønderhav. 96 sider. III. 1984.

Bogen om det lille Sønderhav-samfund er
en udpræget lokalhistorisk publikation.
Kun få landsbyer i Danmark har en
smukkere beliggenhed end Sønderhav mel
lem de sydvendte skråninger og Flensborg
Fjord. En landskabelig skønhed, vi alle fik
del i, da Fjordvejen blev bygget i midten af
1930’erne. Hidtil havde beboerne opret
holdt kontakten med omverdenen ad en
dårlig vej mod nord og sejlads på fjorden.
Lærer Hans Frank, hvis bedsteforældre
boede i Sønderhav, fortæller om beboerne
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og de enkelte ejendomme - måske lidt
springende for den ikke-lokalkendte - med
mange morsomme detaljer. Således om
købmandsforretningen i byens ældste eksi
sterende hus. Den var placeret i entreen
(ca. 2X3 meter), men der var plads til det
fornødne, og folk klagede ikke over udval
get. Helt udmærket blev det, da der i år
hundredets begyndelse yderligere blev ind
rettet skomagerværksted i rummet til ven
stre for entreen.
Lidt almindelig historie er der også ble

vet plads til: Referat af en samtale med
Mathias Møller om hans deltagelse i den
første verdenskrig, en smertelig beretning
om sennepsgassens effektivitet, noget om
grænsedragningen og dens baggrund i
1920 og om de vanskelige økonomiske for
hold i Danmark efter Genforeningen. Disse
afsnit er både for bredt skrevet og for kort.
For bredt, fordi indholdet af disse afsnit
ikke har særlige relationer til bogens idé,
og for kort, fordi de fremdragne almene
kendsgerninger ikke er afbalancerede. Eks
empelvis omtaler forfatteren Kreditanstalt
Vogelgesang, men glemmer at nævne Lan
deværnet, der blev oprettet i 1927. Og kri

seårene omkring 1930 omtales, men ikke
den hjemmetyske Lei-bevægelse.
Man savner meget et personregister og
et husnummer-register - det er næsten
umuligt at finde rundt i bogen, og endelig
savnes et godt lokalkort. De to gamle tyske
kort, som gengives, har ikke meget med
Sønderhav at gøre, og stednavnene er i øv
rigt så småt trykt, at de nærmest er ulæse
lige.
Alle manglerne til trods vil den, der kø
rer ad Fjordvejen med Hans Franks bog
ved hånden, fængsles af det lille samfund,
man ellers haster igennem, på en ny måde.
ibs

Grænselands-dagbog
VED FR. RUDBECK

SYD FOR GRÆNSEN
7. februar: For første gang i flere år er
Flensborgs indbyggertal igen stigende til
86.908 mod 86.486 ved årsskiftet i fjor.
Årsagen er især en stærkere indflytning fra
omegnen.
2. februar: Under navnet »en åben kirke«
vil en del præster i den nordelbiske kirke gå
i aktion mod en tiltagende politisering af
kirken, som især iværksættes af enkelte
yngre præster.
4. februar: På et diskussionsmøde i Linde
ved fastslår landdagsmand Karl Otto
Meyer om København-Bonn-erklæringerne, at de er gode nok men ikke til fulde
realiserede. Chefredaktør Siegfried Mat
lok erklærede, at vel havde erklæringerne
bragt fred i grænselandet, men at det tyske
mindretal endnu 30 år efter på flere områ

der f.eks. biblioteket savner en ligestilling.
CDU’s kredsformand, landdagsmand Tho
mas Lorenzen, så ingen økonomiske mulig
heder for yderligere forhøjelser af de dan
ske skoletilskud.
6. februar: Jens Jessen-Medaljen tildeles
Jørgen Kühl fra Duborgskolen; det er i år
14. gang, Sønderborg Amts Grænsefor
ening uddeler denne medalje.
I dagens march til Oversø deltog 350
personer.

9. februar: Den kendte Skt. Severin-kirke
i Keitum på Sild gennemgår i disse år en
omfattende restaurering, der blandt andet
har afsløret nogle kalkmalerier.
CDU-flertallet i den slesvig-holstenske
landdag afviser et af SPD stillet og af SSV
støttet forslag om at anerkende Tysklands
nuværende østgrænser fremfor fortsat at
tale om Sovjetzonen eller demarkationsli-
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nien. Karl Otto Meyer kan godt forstå det
tyske ønske om selvbestemmelsesret og
genforening, men han mener, at grænsen
ved Oder-Neisse ligger fast.

11. februar: SPD i Slesvig-Holsten vil gå
ind for oprettelsen af et universitet delt
mellem Flensborg og Neumiinster.
De sydslesvigske danske spejdere indfø
rer et særligt duelighedstegn, hvis erhver
velse kræver kendskab til Sydslesvigs geo
grafi, geologi, historie, danske minder og
stednavne samt samfundsforholdene i
landsdelen.
Marineflyverkasernen i Tarp får nu
navn efter den i 1954 afdøde ministerpræ
sident og landråd Fr. Wilh. Liibke, der var
bosat på Ågård i Oversø sogn.
Arbejdsløshedstallet er steget stærkt i
Sydslesvigs nordlige amter, hvor der ved
indgangen til februar taltes 24.475 arbejdsledige.

13. februar: I Kejtum på Sild højtidelig
holdes hundredeårs dagen for den frisiske
forfatter Jens Mungards fødsel. Han døde
i tysk koncentrationslejr.

14. februar: Der er i år tilmeldt 155 elever
til de danske skolers 1. klasser i Flensborg
by, hvilket for de fleste skoler betyder en
pæn stigning.
Flensborg Avis tilråder i en leder, at ta
lerne i forbindelse med festlighederne om
kring 30-året for København-Bonn-erklæringerne blev mere i overenstemmelse med
kendsgerningerne, som lederen iøvrigt gør
rede for. Søndagstaler har vi haft nok af.
16. februar: SSF-formand Ernst Vollertsen
peger i redegørelsen på, at bortfalder TVSyd, overlades Sydslesvig helt til den tyske
nabo, og opfordrer derfor til en fælles
dansk mediepolitik, så TV-Syd bevares og
udbygges.

21. februar: Over 1000 sydslesvigske bøn
der demonstrerer i Husum stærkt imod den
vesttyske forbundslandbrugsminister Ignaz Kiechle, der på et møde redegør for
den vesttyske landbrugspolitik.
I forbindelse med udsendelse af et
dansk-tysk frimærke i anledning af BonnKøbenhavn-erklæringerne åbnes midlerti
digt et dansk postkontor i Kiel.

22. februar: Skovlund kommuneråds
CDU-flertal afslår at yde et tilskud på
30.000 DM til et dansk forsamlingshus,
hvortil der allerede er indsamlet 40.000
DM; man henviser danskerne til at bruge
de tyske faciliteter og ikke isolere sig.
25. februar: Trods gode tilbud og arrange
menter kniber det i Egernførde med at få
de unge til at deltage i danske arrangemen
ter, fordi de ikke vil tage et medansvar,
siger amtssekretær F. Thomsen i en samta
le med Flensborg Avis.
Gårdejer Peter Andresen, Agtrup, der i
26 år var formand for Sydtønder landbo
forening, afløses af gårdejer Janne Marcussen, Braderup.
26. februar: Karl Otto Meyer anker i land
dagen over, at der ikke gives valgret til
udenlandske statsborgere ved kommunal
valgene. Valgretten bør gælde for alle
statsborgere fra EF-lande, men det afvises
af flertallet i landdagen, der vil afvente en
erklæring fra Bruxelles.
Sydslesvigsk Forening beslutter at opgi
ve bladet Kontakt fra nytår 86, i stedet vil
der blive en ugentlig side i Flensborg Avis
om organisationsstof. Dette nummer vil til
gå alle SSF-medlemmer. Ikke mindst kon
tingentforhøjelser har givet SSF stigende
indtægter på 300.000 DM, i en samlet ind
tægt på 7.1 mili. DM. Alligevel slutter
SSF-regnskabet med et mindre underskud.
28. februar: For ikke at skabe en uheldig
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stemning omkring 40-års dagen for Dan
marks befrielse afslår Flensborgs magi
strat enstemmigt at give plads i byen om
kring 5. maj for en udstilling om den tyske
hær.

NORD FOR GRÆNSEN

3. februar: Fødselstallet i Sønderjyllands
amt viser en svag stigning. Der fødtes i
1984 2814 sønderjyske børn mod kun 2705
året før. Der er dog endnu langt til 60’ernes høje fødselstal på omkring 3500 børn
om året.
Flensborg Avis har oprettet en ny lokal
redaktion for Sønderjylland med kontor i
Åbenrå og med J. Lindegaard Christensen
som redaktør.

Der Nordschleswiger peger på, at man
trods de 30 år gamle København-Bonnerklæringer stadig ikke har opnået ligebe
rettigelse.
9. februar: Den tyske skoleforening i Nord
slesvig oplyser, at de tyske børnehaver i
Nordslesvig besøges af 565 børn og de ty
ske skoler af 1358 elever. Derimod kniber
det med at få tilstrækkeligt med elever til
børnehaveklasserne. For mange børn fra
tyske børnehaver går over i danske skoler.
Der regnes for det kommende skoleår igen
med ca. 100 begyndere i skolerne.

10. februar: Stadig mange steder, især i
landsognene mindedes afstemningsdagen
ved møder og fester, der næsten overalt
samlede god tilslutning.
Sønderjysk Skoleforening har det sidste
år ydet en støtte på 271.000 kr. til ialt 292
elevers ophold på efterskoler, mens der til
107 elevers ophold på højskoler, landbrugsog husholdningsskoler blev ydet 55.300 kr.,
5. februar: Sønderjyllands amtsråd beslut tilsammen 326.300 kr.
ter at stille 150.000 kr. til rådighed for det
fortsatte lokalhistoriske arbejde i amtet. 12. februar: Ialt 16 kandidater er af Sles
Pengene skal til dels bruges til løn til en vigsk Parti i Sønderjylland udpeget som
kandidat-emner til amtsrådsvalget.
lokalhistorisk konsulent.
Der er bestræbelser i gang for at mindes
7. februar: På et møde i regeringens kon »grænsepræsten« N. P. Nielsen ved op
taktudvalg for det tyske mindretal oplyser hængning af et maleri på Folkehjem i
kulturminister Mimi Stilling Jakobsen, at Åbenrå på 100-årsdagen for N.P. Nielsens
tilskuddene til det tyske biblioteksarbejde fødsel den 1. august.
Sprogforeningens Almanak får redaktør
vil blive gradvis forhøjet fra 220.000 kr. til
300.000 kr. i 1986 og 350.000 kr. i 1987. Arne G. Larsen, Øster Lindet, som ny re
På et ønske om tilskud til det tyske teater daktør; han afløser sognepræst Giinther
arbejde opfordres mindretallet til selv at Hintze, Augustenborg, som har fået kald i
oprette en teaterforening, som kan nyde Odense.
godt af de danske abonnementsordninger.
Undervisningsminister Bertel Haarder vil 16. februar: Bund deutscher Nordschles
være opmærksom på, at der vises imøde wiger udsender i anledning af 30-året for
kommenhed overfor de tyske skoler, der ik København-Bonn-erklæringerne et minde
ke kan sammenlignes med andre skoler. blad med førstedagsstempling af de danske
Ministeren vil også anbefale et byggetil og tyske frimærker, der er udgivet i denne
skud til ungdomsgården på Knivsbjerg.
anledning.
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Som spidskandidat for Slesvigsk Parti i
Haderslev opstilles til byrådsvalget gård
ejer og kørelærer Christian Jiirgensen,
Bodskov ved Kelstrup. Han afløser læge
Hans-Oluf Meyer, der ikke genvalgtes ved
sidste valg.

22. februar: Jydske Tidende kritiserer i en
leder, at fhv. statsadvokat Dines Kirk til et
foredag, han holdt for Lokalhistorisk Arkiv
i Sønderborg, havde frabedt sig pressens
tilstedeværelse.

25. februar: Venstres Ungdom i Sønderjyl
21. februar: Fhv. statsminister Anker Jør land opfordrer partierne Venstre, Det kon
gensen erklærer sig på et møde i Lysabild servative Folkeparti, Centrum-Demokrasom erklæret tilhænger af et regionalt TV terne og Kristeligt Folkeparti til sammen
med Slesvigsk Parti at danne et borgerligt
- dog uden reklamer.
Amtsprogramrådsformand Lise Hansen, valgforbund. Folketingsmedlem Per Stig
Vinum, mener, at TV-Syd bør have rekla Møller opfordrer til en videreførelse af
TV-Syd af hensyn til det danske mindretal
mer for at være sikret i fremtiden.
Den tidligere førstepræst for de tyske i Sydslesvig, så man ikke risikerer, at NDR
frimenigheder i Nordslesvig pastor emer. i løbet af kort tid bliver den eneste lokale
Friederich Jessen, dør under en rejse i Ca nyhedskilde for danske i området. Amts
borgmester Kr. Philipsen finder det rime
lifornien 84 år gammel.
På et ekstraordinært delegeretmøde i ligt, dersom 60 pct. af befolkningen betaler
Tinglev foretager Slesvigsk Parti opstilling en særlicens for at kunne se TV-Syd.
til amtsrådet. Som klar nr. 1 opstilles amts
rådsmedlem Hermann Heil, og som nr. 2 26. februar: Med kun 28 tilmeldte elever
Annelise Bucka, Hostrup, mens Horst må planerne om oprettelse af et gymna
Terp, Tønder, og gårdejer Peter Wilhelm- sium i Toftlund opgives. Det berører dog
sen, Vollerup, opstilles på henholdsvis 3. og ikke videreførelsen af det private studen
terkursus i Toftlund.
4. pladsen.
Der vedtoges samtidig et nyt valgpro
gram, som handler om mindretalsanliggen 27. februar: Højer byråd vil ofre 330.000
der, regionale og grænseoverskridende pro kr. på at indrette et håndarbejdsseminablemer.
rium i den gamle skole i Højer.
RETTELSER
Marts 1985. S. 73 sp. 2. Første linie udgår.
I H.V. Gregersens afhandling om kong
Godfred og de nordfrisiske ringvolde er der
faldet en sætning ud. Side 74 i højre spalte,
linie 17, skal der stå:
»Nok vidste man fra de Frankiske Rigs
annaler, d.v.s. nogle optegnelser ved Fran
kerrigets hof om begivenheder, der fandt
sted år for år, at der i Danmark fandtes en
konge ved navn Godfred, en konge, der op
trådte meget selvsikkert og egenrådigt i eg
nene omkring Slesvig/Hedeby, men det
var også alt«.
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Den redaktionelle tekst til kortet side 77
ønsker H.V. Gregersen suppleret med føl
gende: »I modsætning til Bent Søndergaards forklaring på -lev-byernes beliggen
hed, der henholder sig til den sidste istids
hovedopholdslinje (altså til noget geografisk-geologisk), mener jeg, at det er jyder
nes oprindelige hjemsteder, der stort set
mangler -lev-byer (altså en folkelig og hi
storisk årsag). Med hensyn til betydning af
denne stednavneendelse bør der også hen
vises til Kristian Halds forklaring i f.eks.
(Politikens) Nudansk ordbog, II, s. 600.«
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på hylderne

Ladelund
Landbrugs og Mælkeriskole

Haderslev - Tlf. 52 25 71

Læs Grænseforeningens blad

GRÆNSEN
Fire numre om året: 20 kr.
Bestilles hos
Grænseforeningen,
Peder Skrams gade 5,
1054 København K.
Tlf. (01) 11 30 63

Brørup station

SYDBANK H
- den sønderjyske bank

J

BOGTRYK . OFFSET . BOGBIND

Jydernes
egen
kreditforening...
JYLLANDS
KREDITFORENING
6100 HADERSLEV: Åstrupvej 13
Tlf. (04) 52 70 00
6950 RINGKØBING: Herningvej 3
Tlf. (07) 32 01 11
8800 VIBORG:Sct.Mathlasgade1-3
Tlf. (06) 62 33 33
9100 AALBORG: Boulevarden 43
,
Tlf. (08) 12 38 77
8260 ÅRHUS-VIBY J: Borgvold 16
Tlf. (06) 14 88 00

Tb. Laursens Bogtrykkeri A/s
Nørremarksvej 84 . Tønder. Tlf. 72 15 50

Sønderjyllands Lånekasse
Sparekassen Sønderjylland
Storegade 12 . Aabenraa . Tlf. (04) 62 15 67, lok. 25

Mandag og tirsdag kl. 9-15; torsdag kl. 9-13

ALM.
BRAND
AF 1792

ANDELSBANKEN
Sønderjyske afdelinger

A/S Sønderjydsk Frøforsyning

Grænselandets liv
Grænselandets sang

Frøavl & Frøhandel
Aabenraa

møder De i

Jydske Tidende
Syd- og Sønderjyllands store blad

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

Haderslev, tlf. (04) 52 38 55

Mød
Bankrådgiveren i
PRIVATbanken

TEGNER AL
FORSIKRING
Branddirektoratet i:
GRÅSTEN
Ahlefeldvej 10 .
Tlf. (04) 65 17 67

SKÆRBÆK
Tøndervej 12
Tlf. (04) 75 22 75

HADERSLEV
Nørregade 23
Tlf. (04) 52 07 66

OVE ARKIL A/S
CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR

HADERSLEV

IDRÆTSHØJSKOLEN
I SØNDERBORG

Højskole med lederuddannelse i
gymnastik, boldspil, atletik og
svømning.
Sommerkursus for kvinder og
mænd 3. maj - 28. juli.
Vinterkursus for kvinder og mænd
3. oktober - 28. marts.
Skoleplan sendes.
Sonderjysk Månedsskrifts redaktionsadresse:
H. P. Hanssensvej 9. 6100 Haderslev, tlf. (04) 52 17 37.
Ekspeditionens adresse:
Historisk Samfund for Sønderjylland, Haderslewej 45, 6200 Åbenrå.
Tlf. (04) 62 46 83. Giro 504 26 82.
Redaktion:
Bibliotekar Jane Bossen, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, 6340 Kruså.
Cand. polit. Inger Bjørn Svensson, H. P. Hanssensvej 9, 6100 Haderslev. Tlf. (04)52 17 37. (ansvh.)
ISSN 0049-125X

Telefon (04) 42 18 48

Hans Jørgen Nielsen

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

Værksted for arkæologi og kulturhistorie
Studier af sønderjyske fortidsminder - Aktiv deltagelse i udgravninger - Indsamling af
folkeminder - Medvirken i udstillingsarbejde.
Arbejdet ledes af mag. art. Birgitte Wistoft.
Lange kursus: 2 måneder januar-februar, 3 måneder marts-maj, 5 måneder januar-maj.
Korte kursus juni-november.

Løgumkloster Højskole, 6240 Løgumkloster
Tlf. (04) 74 40 40, kontor mandag-fredag kl. 10.30-13.00

DANEBOD HØJSKOLE - ALS
4 el I. 8 måneders kursus fra september

BRF

4 måneders kursus fra januar
Tlf. (04) 46 41 12

Mogens Hemmingsen

Vi skaffer
penge
til huse
ØøløAAflAEG
BRØDRENE GRAM Vs

□

Kreditforeningen
Danmark
Distrikt Sønderjylland
Storegade 31, 1. Postbox 103.
6200 Åbenrå. Tlf. (04) 62 74 00.

VOJENS

Sparekassen

Sydjylland
I aiirssn. Tcnripr

