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ssw
Af LARS N. HENNINGSEN

Den 25. juni 1998 er det 50 år siden, Sydsles
vigsk Vælgerforening, den politiske organi
sation for det danske mindretal og de natio
nale frisere i Sydslesvig, blev oprettet. Til 
jubilæet udkommer en stor bog. Lars N. Hen
ningsen, som er en af forfatterne, fortæller 
her om SSWgennem de 50 år.

SSW's forhistorie går tilbage til 1945. Da 
Nazi-Tyskland brød sammen, åndede det 
lille danske mindretal lettet op. »Nu vil 
vi hjem«, udtalte flensborgeren, smede
mester Samuel Munchow, som var en af 
de ledende i mindretallets politiske og 
kulturelle organisation, Den slesvigske 
Forening. Store dele af den hjemmehø
rende befolkning sluttede op bag min
dretallets ønske om en grænseflytning.

Reaktionen i Danmark var imidlertid

skuffende. Den 9. maj kom statsminister 
Buhis regeringserklæring om, at »græn
sen ligger fast«. Den britiske besættelses
magt var af samme opfattelse. Den 16. 
oktober 1945 måtte Samuel Munchow 
konkludere: »Vi er fuldstændig anvist 
på os selv. Der er foretaget indledende 
skridt, så vi kan arbejde politisk«. Nød
tvungent indså mindretallets ledelse, at 
der skulle arbejdes på længere sigt. Man 
var nødt til at søge anerkendelse som 
politisk parti.

Forbud mod grænsepolitik
I disse måneder blev de første skridt ta
get til at danne politiske partier og grund
lægge et nyt demokratisk styre i Tysk
land. Den 11. oktober 1945 indgav Den 
slesvigske Forening ansøgning til den

SS W's andel af stemmerne ved landdagsvalg i Slesvig-Holsten 1947-1996
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DAS SCHICKSAL 
DER HEIMAT LIEGT

IN DEINER HAND

WKHLE 

SSW
Disse to plakater fremhæver hovedpunkterne i SSW's program. Plakaten til venstre advarer om faren 
fra syd. Vælgerne opfordres til at tage landsdelens skæbne i egen hånd - Sydslesvig skal være frit og 
vendt mod nord. Plakaten til højre kræver, at indfødte sydslesvigske bønder skal sikres retten til 
landsdelens jord. Plakaten er vendt mod flygtningene og loven om udstykning afjorden.

britiske besættelsesmagt om at blive an
erkendt som politisk parti. Det store mål 
var grænseflytning.

Et sådant ønske havde blot ingen chan
ce hos briterne. Den 31. oktober 1945 
blev ansøgningen afslået. Ønsket om 
grænseflytning var utilladeligt. Det lyk
kedes kun at opnå godkendelse af Syd
slesvigsk Forening (sådan lød forenin
gens navn nu) som kulturel organisati
on. »Der må ikke drives politik, men Syd
slesvigsk Forening kan opstille medlem
mer af foreningen til valg til de lokale 
råd i Sydslesvig«, hed det i § 3 i de statut
ter, som blev godkendt i september 1946.

På dette grundlag opstillede SSF uaf
hængige kandidater til kommunalvalge
ne i september og oktober 1946. Men de 
havde ikke fuld ligestilling med de poli-

tiske partier og kunne ikke føre grænse
politisk agitation.

En ny ansøgning blev indgivet den 
28. november 1946. Resultatet blev en 
tidsbegrænset tilladelse til at opstille med 
et politisk partis rettigheder ved land- 
clagsvalget den 20. april 1947, men sta
dig med forbud mod grænsepolitisk agi
tation. Valget blev en succes. Den dansk
orienterede bevægelse vandt ca. 33 % af 
alle stemmer i Sydslesvig eller 55 % af de 
hjemmehørendes stemmer.

Britisk tilbud
Det gode resultat forstærkede ønsket om 
at få politisk anerkendelse. Den 5. de
cember 1947 meddelte briterne, at det 
ville være muligt at opnå politisk aner
kendelse, hvis der blev udformet et poli-
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tisk program som for ethvert andet par
ti. Programmet måtte ikke indeholde 
ønske om at overdrage dele af tysk terri
torium til et andet land eller at oprette et 
nyt uafhængigt territorium på tysk om
råde.

Det var hårde betingelser. Ud over 
hele Sydslesvig reagerede de enkelte af
delinger af Sydslesvigsk Forening med 
en massiv afvisning: »Under ingen om
stændigheder vil vi give afkald på for
bindelsen med moderlandet. For Sydsles
vigs befolkning er der kun ét, der går 
frem for alt: Genforening med Danmark, 
lød det fra SSF-distrikterne.

De danskorienterede sydslesvigere var 
altså ikke indstillet på at oprette et parti 
på de britiske betingelser. Men de blev 
nød til at forhandle. Briterne krævede en

todeling af det danske organisationsliv. 
De politiske aktiviteter skulle varetages 
af et nyt politisk parti, som ikke måtte 
have forbindelse til Danmark og ikke 
kræve grænseflytning. Sydslesvigsk For
ening skulle begrænse sig til det dansk
kulturelle liv og videreføre de kulturelle 
forbindelser nordpå.

Partiprogrammet
Programmet for den nye politiske orga
nisation blev udarbejdet af Sydslesvigsk 
Forening i juni 1948. Navnet blev »Siid- 
schleswigscher Wåhlerverband«. Forbil
ledet var de danske nordslesvigeres po
litiske organisation under fremmedher- 
redømmet »Vælgerforeningen for Nord
slesvig«.

Det første SSW-program er et interes-

Sydslesvig blev oversvømmet af flygtninge efter krigen. 11948 var 48 % af befolkningen flygtninge. I 
den situation gjorde SSWsig til talsmand for holdninger i den hjemmehørende befolkning. På plakaten 
til venstre fra landdagsvalget 1950 optræder SS W som beskytter af de hjemmehørende bønders gårde. 
Plakaten til højre er fra kommunevalget 1951. Den kræver, at de hjemmehørende skal være herrer i eget 
hus.
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sant dokument. På dette tidspunkt var 
den danskorienterede bevægelse endnu 
ikke afgrænset som mindretal. Ved val
get året før havde man vundet et lille 
flertal af de hjemmehørendes stemmer. 
Man håbede fortsat at kunne vinde nye 
tilhængere blandt alle dem, som var skuf
fet over fortidens preussisk-tyske poli
tik, og som var opskræmt over de mange 
flygtninge. Derfor blev den ny politiske 
organisation ikke præsenteret som dansk 
mindretalsparti. Definitionen var langt 
mere rummelig: »Sydslesvigsk Vælger
forening er et hjemstavnsforbund, hvor 
alle befolkningskredse er repræsenteret«, 
hed det i første sætning. SSW fremstod 
netop ikke som parti, for partibegrebet 
havde i manges øjne spillet fallit. Det 
specielt danske blev kun nævnt direkte 
ét sted, i kravet om ligeret for landsde
lens tre sprog og kulturer, dansk, frisisk 
og tysk, og frit skolevalg.

SSW's program var i øvrigt udtryk for 
et kompromis. Det egentlige ønske hos 
mange dansksindede, drømmen om for
ening med Danmark, tillod briterne ikke 
at nævne. Kravet om selv at bestemme 
landsdelens fremtidige tilhørsforhold, 
evt. gennem en folkeafstemning, kunne 
kun nævnes i tilslørede vendinger. Det 
kom kun frem i punkt 12: »Sydslesvigs 
nutid og fremtid skal udformes efter den 
sydslesvigske befolknings vilje«. Kun den 
indviede kunne se, at perspektivet her 
var genforening med Danmark.

I stedet blev hovedkravet, at Sydsles-

SSWer det nordisk orienterede parti i Sydslesvig. 
Da tanken om grænseflytning fortonede sig, blev 
målet at virke for nordisk demokrati og samfunds
opfattelse syd for landegrænsen. Denne tanke
gang er klart ildtrykt i partiets plakater i 
1950'erne. Det nordiske vikingeskib (herfra land
dagsvalget 1958) var partiets vartegn gennem 
1950-60'erne. Også de nordiske svaner på plaka
ten fra 1957 viser det nordiske forbillede.
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vig blev adskilt fra Holsten, og at der 
blev oprettet et særligt Land Siidschles- 
wig. Desuden blev der krævet en om
flytning af de mange flygtninge. I kul
turlivet skulle råde fuld frihed og ligeret 
for de tre sprog: dansk, frisisk og tysk.

Balancegangen lykkedes. Programmet 
nåede gennem det britiske nåleøje. Den 
5. august 1948 var Siidschleswigscher 
Wåhlerverband godkendt.

Parti i splid med sig selv
Så begyndte en hektisk opbygningsfase. 
I den konkrete propaganda præsentere
de SSW sig som det eneste ægte talerør 
for de hjemmehørende sydslesvigeres 
interesser. Brodden var vendt mod flygt
ninge og Holsten/Preussen. »Sydslesvi
gere! Slut jer sammen for at bevare hjem
stavnen mod de fremmedes dominans 
og vort slesvigske folkepræg fra under
gang«, hed det i SSW's første opråb. Kun 
hjemmehørende skulle have del i embe
der og styre i det selvstændige »Land 
Sydslesvig«.

Programmet dækkede over vidt for
skellige holdninger blandt stifterne. På 
den ene side stod det gamle mindretal 
med centrum i Flensborg, som ville ar
bejde for en ren dansk linje, for selvbe
stemmelsesretten og genforening. Land
dagsmand Samuel Miinchow og hoved
parten af flensborgerne stod på denne 
linje.

Mod syd og vest i landsdelen mente 
mange, at denne linje på forhånd var

SSW s praktiske politik og programmer har gen
nem årene afspejlet de skiftende tiders behov. Hå
bet om vækst og økonomisk udvikling kommer 
frem på plakaten til venstre fra 1950'erne. I 
1980'erne kom miljøhensyn frem i første række. 1 
rammeprogrammet fra 1981 lagde SSW stor vægt 
på »Schutz der Uimvelt«. Den »grønne linje« er 
tydelig på plakaten til højre fra landdagsvalget 
1987 - i øvrigt en af de meget få SSW-plakater, 
som er trykt med dansk tekst.
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Siden ca. 1970 har påskeblomsten været SSW's 
logo.
Sammen med mottoet »...darauf kannst Du Dich 
verlassen« eller ....«det kan Du stole på« gik blom
sten sin sejsgang i SSW's markedsføring, benyt
ter i mange variationer på plakater, valgbrochu
rer, slips, trøjer osv. Tidligere havde partiet ved 
hvert valg trykt nye plakater. Nu blev det enkle 
logo næsten enerådende. Den moderne tids mas
semedier krævede et enkelt symbol, som slog igen
nem overalt. Derfor sejrede den enkle blomst over 
tidligere års mere varierede udbud af plakater.

dømt til fallit. Danmark havde sagt nej 
til en umiddelbar grænseflytning. Der
for gjaldt det om at arbejde på langt sigt. 
Vigtigst var de nære politiske mål: op
rettelsen af Landet Sydslesvig og flygt
ningenes fjernelse. Ved en tolerant nati
onal linje skulle tyske sympatisører 
blandt de hjemmehørende bringes ind i 
folden. Slesvigs borgmester, landdags
mand Hermann Clausen, var en mode
rat tilhænger af denne linje. Den tidlige
re socialdemokrat og en tid lang bydi
rektør i Husum, Georg Beckmann, drøm
te om en bred politisk folkebevægelse af 
ligestillede danske, tyske og frisere.

I de første år var modsætningerne nær 
ved at spalte partiet. De kulminerede i 
1950, men derefter lykkedes det Her
mann Clausen som landsformand frem 
til 1956 at samle partiet på kravet om 
udøvelse af selvbestemmelsesretten, dvs. 
den kulturelle selvbestemmelsesret.

Tilbagegang
Kommunevalget 1948 blev SSW's første 
store kraftprøve. SSW fik 26 % af stem
merne i Sydslesvig. SSW blev i disse år et 
vigtigt talerør for de hjemmehørendes 
utilfredshed med den officielle flygtnin
gepolitik.

Alligevel lykkedes det ikke at opret
holde de første års store valgtal. Tilbage
gangen kom dog forbavsende langsomt. 
Endnu i 1951 fik SSW ca. 22 % af stem
merne i Sydslesvig. Dårligere gik det ved 
forbundsdagsvalgene, hvor det kun i pe
rioden 1949-53 lykkedes at få et mandat i 
Bonn. Hermann Clausen fra Slesvig ud
fyldte denne vigtige opgave med glans.

I landdagen havde SSW siden 1947 
seks mandater, men en 5%-spærregræn- 
se indført i 1950 blev hurtigt et problem. 
SSW opstillede kun i Sydslesvig, og der
for var det dobbelt så svært at nå 5 % af 
alle stemmer i den samlede delstat. 11954 
kom SSW's stemmeandel i Slesvig-Hol- 
sten ned på 3,5 %, dvs. under spærre
grænsen, og mindretallet mistede sine 
pladser i Kiel.

Herefter blev kommunerne det vig
tigste virkeforum. Først Bonn-erklærin- 
gen i 1955 tændte lys forude. SSW blev 
nu fritaget for spærregrænsen, og i 1958 
indtog Samuel Munchow og Berthold 
Bahnsen atter pladserne i Kiel, på bag
grund af en stemmeandel i Slesvig-Hol- 
sten, som nu udgjorde 2,8 %.
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Dansk mindretalshverdag i Sydslesvig 
I disse år ændredes SSW's rolle. Fra om
kring 1950 var det oprindelige separatis
tiske budskab og drømmen om genfor
ening uden reelt indhold. Målet blev der
for nyformuleret. Sydslesvig skulle ikke 
bringes til Danmark, men Danmark til 
Sydslesvig. SSW fik til opgave at skabe 
betingelser for en dansk hverdag for den 
befolkningsdel, som nu blev afgrænset 
som mindretal og dansk. Gennem prak
tisk politik skulle der sikres de bedst 
mulige økonomiske betingelser.

I landdagen markerede den danske 
landdagsmand Berthold Bahnsen frem 
til 1971 en sådan politik. Han samlede 
sin energi om de spørgsmål, som var af 
konkret betydning for mindretallet, og 
fik et godt samarbejde med tyske politi
kere.

SSWsom regionalparti
I 1966 fik SSW nyt partiprogram. Her 
erkendte SSW sin begrænsning: »SSW er 
den politiske repræsentation for den dan
ske og den national-frisiske befolkning i 
Sydslesvig«, lød første sætning. Definiti
onen som »Hjemstavnsforbund med re
præsentanter for alle befolkningskred
se« var forsvundet. Samtidig anmeldte 
SSW sig som aktiv medarbejder i landet 
Slesvig-Holsten: »I bevidstheden om 
statsborgerligt medansvar vil SSW kon
struktivt arbejde med på landets udform
ning«. Dette medarbejde, ikke kun i Syd
slesvig men i hele landet, var muligt, 
efter at både grundloven og Bonn-erklæ- 
ringen fra 1955 havde sikret mindretal- 
lets ret til kulturel selvbestemmelse. SSW 
ville arbejde ud fra det demokratiske nor
diske forbillede, så mindretallet blev en 
bro til nabostaten og fortaler for lands
delens særlige historie og behov.

I det næste program fra 1981 blev am
bitionerne udvidet. SSW fremhævede sig 
nu som »Anwalt des Landesteils Schle- 
swig«, som fortaler ikke blot for en be-

stemt folkegruppe, men for Sydslesvig 
som sådan. SSW ville være et ligevær
digt regionalparti.

Karl Otto Meyer-æraen
Det blev linjen, da Karl Otto Meyer i 
1971 efter Berthold Bahnsens uventede 
død overtog mandatet i Kiel. Den nye 
landdagsmand viste hurtigt en ny stil. 
Mens Bahnsen ikke lagde skjul på sine 
borgerlige grundholdninger, stod Meyer 
til venstre for midten. Han tog stilling til 
landspolitikken i bred almindelighed - 
ikke kun til mindretalsspørgsmål. Stæ
digt kæmpede han for fuld ligeberetti
gelse til de danske og frisiske befolk
ningsdele. I landdagen steg antallet af 
SSW-initiativer markant i 1980'erne. Et 
af resultaterne var forhøjelsen af skole
tilskuddene til 100 % i 1985.

Ved valgene blev tilbagegangen nu 
afløst af stabilisering. Mandatet i land
dagen lå fortsat på vippen, men SSW 
blev gang på gang tungen på vægtskå
len, når der skulle dannes regering i Kiel. 
Det gav øget opmærksomhed i medier
ne. Af særlig betydning blev den såkald
te Barschel-skandale i 1987. Karl Otto 
Meyer optrådte i medierne som den ube
stikkelige og SSW som det eneste ubela
stede parti. Bonussen var et klart forbed
ret valgresultat i 1988. Siden har SSW 
oplevet en stadig fremgang - ikke mindst 
i områder uden stærk dansk-frisisk kul
turtradition. Fremgangen kulminerede i 
1996, da to nyvalgte mandater kunne 
rykke ind i landdagen.

Litteratur:
Lars N. Henningsen, Martin Klatt, Jørgen 
Kühl: SSW. Dansksindet politik i Sydslesvig 
1945-1998.
Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Cen
tralbibliotek for Sydslesvig, 1998 (i kommis
sion hos Padborg Boghandel).
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Egnstypisk byggeri 
langs vadehavskysten
Af STEFFEN M. SØNDERGAARD

Længehuset på vadehavskysten repræsente
rer en af vore gamle egnstypiske byggeskik
ke. De traditionsbundne længehuse er imid
lertid truet fra flere sider. Arkitekt m.a.a. 
Steffen M. Søndergaard, der forestår Erik 
Einar Holms Tegnestues arbejder i Syd- og 
Sønderjylland, tegner et billede af den aktu
elle situation. Artiklen er en bearbejdet ud
gave af forfatterens lysbilledforedrag på 
Workshop on Cultural and Landscape Heri
tage of The Wadden Sea Region, der blev 
afholdt september 1997 i Ribe.

Selvom Danmark er et meget lille land, 
var den traditionelle, egnstypiske byg
geskik meget varieret, fordi den afspej
lede forskellige forudsætninger. I Øst
jylland og på Fyn, hvor der var godt 
tømmer at få, byggede man i solidt bin
dingsværk, som blev fremhævet ved af- 
stolpning, dvs. særskilt farvesætning. På 
Sjælland, hvor tømmerets kvalitet var 
mere på det jævne, hvidkalkede man 
bindingsværket sammen med de mure
de tavl, og i det skovfattige Vestjylland 
gik man tidligt over til at bygge i grund
mur. Og så videre...

Eksempel på gavl med bærende tømmerkonstruk
tion bag muret gavl. Gavlen har været forankret 
til stolperne med murankre. Rømø. Foto: Steffen 
M. Søndergaard.
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Hus på Fanø med rester af oprindelig bindings
værkskonstruktion. Foto: Steffen M. Sønderga- 
ard.

Langs den sønderjyske vadehavskyst 
udgøres den gamle, egnstypiske bebyg
gelses grundform af længehuse, der 
fremtræder grundmurede og stråtækte. 
I områdets sydlige del kan huse fra tiden 
frem til første halvdel af 1700-årene bag 
den grundmurede ydervæg have (haft) 
stolpekonstruktioner, der bærer bjælke
lag og tagværk. I områdets nordlige del 
har egentligt bindingsværk derimod 
været den foretrukne konstruktionsform 
frem til ca. 1800. Herefter er man gået 
over til grundmur, både ved større 
istandsættelser af bindingsværkshusene 
og ved nyopførelser.

Længehusene havde som regel bebo
else og stald i samme længe, adskilt af 
en forstue. Yderdøren, der giver adgang 
til forstuen, krones gerne af en gavlkvist, 
som udgør et markant, arkitektonisk ele
ment. Egentlige gårde kan til stalden 
have føjet en eventuel lade, ligesom be
boelsen kan have tilbygninger, og hvor 
der er fire længer, omslutter de gerne en 
lille gårdsplads.

Øverst ses grundformen, længehuset med beboel
se i den ene ende og stald i den anden. Herunder 
følger et eksempel med større stald og tilhørende, 
vinkelbygget lade. Næstnederst et eksempel med 
endnu større stald og lade. Nederst ses fire sam
menbyggede længer omkring en »firkant«. Ek
sempler fra Møgeltønder. Tegn.: SMS.
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Sønderjysk gård med eternittagog 
plasticvinduer. Foto: Steffen M. 
Søndergaard.

Bygningerne indgår i kraft af deres 
arkitektoniske kvaliteter som umistelige 
dele af kulturlandskabet, men trues fra 
mange sider:

Til de sædvanlige trusler hører ilden, 
der udvikler sig næsten eksplosivt i de 
stråtækte bygninger. Brandisolering af 
stråtagenes underside er mulig, men 
kompliceret.

Forfald har tidligere været et stort pro
blem, men nogle steder er husene efter
hånden blevet attraktive boliger eller fe
riehuse og får ikke længere lov til at 
forfalde.

I stedet er misforståede istandsættel
sesarbejder, gennemført af ukyndige eje
re, blevet et stort problem. Forkerte tag
materialer i form af diverse plader, for
kerte vinduer - undertiden af plastic - og 
forkerte døre er desværre typiske. For 
ikke at tale om, hvad der sker inde i 
huset, når ejeren kaster vrag på oprinde
lige værdier til fordel for byggemarke
dets tilbud i »gammel stil«.

Gårde med større bygningsanlæg, der 
ikke længere lader sig anvende til land
brugsformål, er fortsat truede, fordi det 
er vanskeligt at finde alternativ anven
delse. Her er der risiko for, at de overflø
dige bygninger bliver revet ned, således 
at beboelsen efterlades som en torso.

Manglende arkitektoniske krav til land
brugsbyggeriet medfører i øvrigt, at næ
sten alle ændringer opleves som byg
ningsmæssige forsimplinger.

Også fra myndighederne udgår mere 
eller mindre direkte farer:

Politisk uvilje mod at begrænse de 
bygningsmæssige udfoldelsesmulighe
der er en af dem, jf. »Småhusreglemen
tet«, der generelt muliggør ødelæggen
de om- og nybygning.

Kommuner, der ønsker at sikre områ
der med bevaringsværdig bebyggelse, 
kan ganske vist lade udarbejde bevaren
de lokalplaner. De bevarende lokalpla
ner er imidlertid sjældne - ikke mindst i 
landområder - og forudsætter tekniske 
forvaltninger med personale, der er kva
lificeret til at vejlede ejere og politikere. 
Samt politikere, der tør sætte grænser.

Fredning efter Bygningsfredningslo
ven er derfor den bedste sikring af en 
bevaringsværdig bygning, men nyfred
ning af bygninger som de aktuelle er 
stort set ophørt. Fredede bygninger har 
mulighed for at opnå visse tilskud til 
restaurerings- og istandsættelsesarbejder 
- selvom bevillingerne er helt utilstræk
kelige - samt fradrag for nogle af disse 
udgifter.

I bevaringsværdige, men ikke-frede-
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»Rudolph's Minde«. Stue før og efter restaurering. Foto: Steffen M. Søndergaard.

de bygninger, har ejeren derimod været 
henvist til at afholde alle udgifter selv. 
Indtil februar i år, hvorefter tilskud til 
bevaringsværdige bygninger ikke læn
gere medregnes i modtagerens skatte
pligtige indkomst. Sådanne tilskud er 
imidlertid svære at opnå, og selvom den 
nye byfornyelseslov giver kommunerne 
mulighed for at oprette bygningsforbed
ringsudvalg, må det konstateres, at den 
enkelte kommune selv beslutter, hvor 
stor en del af kommunens investerings
ramme den ønsker at stille til disposi
tion for bygningsforbedringsudvalget. 
Ligesom det må konstateres, at der var 
opstillet så bureaukratiske regler for at 
få del i den særlige landsbypulje på ca. 
200 mio. kr af de samlede byfornyelses
midler i 1997, at reglerne virkede som 
obstruktion af bevillingens formål.

Det er da også typisk, at de projekter, 
der nu skal præsenteres, vedrører frede
de bygninger. De opnåede resultater har 
- ud over fornuftige ejere - fredningen 
som nødvendig forudsætning. Dels i

kraft af den konsulentbistand, som byg
ningsfredningsmyndighederne stiller til 
rådighed for ejere af fredede bygninger, 
dels i kraft af de økonomiske mulighe
der, som fredningen indebærer.

»Rudolphs Minde« i Sønderho på 
Fanø er opført i 1700-årene som beboel
seshus med en lille stald i den ene ende. 
De nuværende ejere erhvervede huset, 
da det var nedslidt og ødelagt efter at 
have fungeret som feriekoloni i en år
række. De gennemførte en gennemgri
bende restaurering, der er baseret på be
vidstheden om, at man ved at respektere 
den gamle bygnings kvaliteter og sær
præg kan opnå en både spændende og 
funktionel bolig. De har derfor hæget 
om de bevaringsværdier, der stadig var 
i behold - og genskabt nogle af dem, der 
var gået tabt. Bl.a. de karakteristiske stu
er og noget af det rumudstyr, der kun 
var fragmenter af.

Restaureringen er gennemført i peri
oden 1983-88 og er blevet præmieret med 
Europa Nostra diplom.
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»Nybro« ved Esbjerg har været i sam
me families eje siden erhvervelsen i 1797. 
Den tidligere gård på stedet skal være 
brændt omkring 1800 og genopført 1801. 
De gamle bygningers udseende skyldes 
dog en ombygning i 1886, og som følge 
af ændringer i landbrugsdriften blev der 
i 1950'erne tilføjet en vinkelbygning til 
ladens nordside. I 1970'erne blev hus
dyrholdet opgivet, og da udbygninger
ne herefter stort set var overflødige, blev 
det vanskeligt at afse midler til deres 
vedligeholdelse.

Ved de nuværende ejeres indflytning 

i 1990 var en gennemgribende istand
sættelse på tag og fag derfor nødvendig. 
Den er nu gennemført og indebærer bl.a., 
at beboelsen er udvidet på bekostning af 
den tidligere stald. 1950'ernes vinkelbyg
gede lade, der siden 1970'erne blev an
vendt til maskinhus, er revet ned og er
stattet af et fritliggende maskinhus, og 
den gamle lades nordside er hermed ble
vet frilagt.

Restaurering og istandsættelse er gen
nemført fra 1990 til 1995 og præmieret af 
bl.a. Esbjerg Byfond.
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»Bjerremark« efter restaurering. Foto: Steffen M. Søndergaard.

»Bjerremark« er en marskgård syd for 
Tønder. Gården omfatter et ældre stue
hus, der blev ombygget i 1842, og tre 
sammenbyggede længer. Bygningerne 
stod i flere år tomme og blev lejligheds
vis udsat for hærværk og en enkelt gang 
også for ildspåsættelse, da det blev be
sluttet at indrette stedet til kursuscenter.

I stuehuset blev der indrettet recep
tion, fællesrum samt undervisningslo
kaler og bolig for lederen. Og vel at mær
ke inden for rammerne af den gamle 
plandisposition.

I staldlængerne blev der indrettet 20 
kursistværelser samt anretterkøkken og 
en stor spise-/mødesal i ladens central
rum. Ganglinierne og dørhullerne er de 
oprindelige, og salen får sit dagslys gen
nem de fire portåbninger, der er blevet 
forsynet med store ruder, medens de 
udadgående portfløje anvendes som 
skodder. Staldlængernes vinduer var 
imidlertid helt utilstrækkelige som red

ningsåbninger og skulle gøres større. 
Denne udvidelse fandt sted ved at fort
sætte de eksisterende vinduers sidefalse 
nedad, indtil den nødvendige vindues
lysning var opnået. Da denne vindues
udvidelse er en følge af bygningernes 
nye funktion, er også selve vinduesud
formningen »ny« med sit uopdelte glas
areal.

Ombygningen, der er mere udførligt 
behandlet i Sønderjysk Månedsskrift 5/ 
1989, er gennemført i tidsrummet 1986- 
88 og er siden blevet præmieret med 
Europa Nostra diplom.

Det er dog langt fra sådanne resulta
ter, som tegner billedet. Generelt er de 
gode huse snarere enkeltstående oaser i 
en ørken af bygningsmæssig forfladigel
se, og en ændring af dette forhold forud
sætter, at der også arbejdes mere bevidst 
med nybyggeriet, evt. med inspiration 
fra den traditionelle, egnstypiske bygge
skik.
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Møgeltønder præstegård. Gavlkvisten og de murede ydervægges hvide »bånd« refererer til egnstypiske 
bygningselementer - jf. det gamle Møgeltønderhus, hvis hvide »bånd« dannes af hvidmalede vinduer 
og skodder. Fotos: Steffen M. Søndergaard og H. H. Engqvist.

Som eksempel på nybyggeri i den ak
tuelle sammenhæng kan nævnes Møgel
tønder præstegård. Præstegården, der 
stod færdig i 1994, tager udgangspunkt i 
den regionale byggeskiks udprægede 
længeform og i karakteristiske arkitek
turdetaljer som gavlkvisten og det hvide 
»bånd«, som i de gamle huse dannes af 
skodder og vinduer hen over rødstens
murværket. Der er imidlertid lagt vægt 
på at få bygningen til at fremtræde som 
en ny bygning og ikke som efterligning 
af en gammel.

Et mere markant udtryk for den sam
me bestræbelse ses i professor Hanne 
Kjærholms forslag fra 1990 til et nyt 
kunstmuseum i Sønderho. Ydermurene 
er tænkt opført i murværk af røde sten 
og taget dækket med korroderede stål
plader, der har omtrent samme farveto
ne som stråtåget, ligesom stråtagets ryg
ning er blevet til et gennemgående oven- 
lysbånd.

Som det fremgår af eksemplerne, er 
det muligt at nytolke karakteristiske ar- 
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Professor Hanne Kjærholms forslag til et nyt kunstmuseum i Sønderho ny tolker en række typiske træk 
i den regionale byggeskik. Modelfoto. Til højre ses et af Sønderhos gamle, grundmurede huse. Foto: 
Steffen M. Søndergaard.

kitekturdetaljer og dermed fastholde et 
bygningsmæssigt egnspræg. Skal sådan
ne projekter blive andet end enkeltstå
ende undtagelser fra et byggeri, der ge
nerelt er præget af rene tilfældigheder, 
forudsætter det imidlertid en aktiv poli
tik på området.

Loven om regionale, faglige kultur
miljøråd, der trådte i kraft ved årets be
gyndelse, åbner mulighed for oprettelse 
af amtslige kulturmiljøråd. De skal være 

med til at styrke den lokale og regionale 
indsats for bevaring og udvikling af kul
turmiljøer, dvs. de fredede og bevarings
værdige bygninger og bygningsmæssi
ge helheder samt fortidsminder og øvri
ge, landskabelige kulturminder. Kultur
miljørådene har dog kun rådgivende 
funktion - og kun en årlig bevilling pr. 
kulturmiljøråd på 100.000, så man har 
svært ved at forestille sig den nødvendi
ge indsats.

Temanummeret om Gråsten Slot
Det var en særlig glæde, at redaktionen i juni kunne udsende et meget 
smukt og udvidet temanummer om Gråsten Slot. Dette lader sig 
imidlertid ikke gøre uden velvillig støtte fra fonde og legater. I forbin
delse med udgivelsen modtog redaktionen støtte fra flere fonde. Efter 
redaktionens afslutning modtog vi et tilsagn om støtte fra Dronning 
Margrethe og Prins Henriks Fond. Det var derfor ikke muligt at bringe 
fonden en tak i temanummeret om Gråsten slot. Redaktionen vil her 
gerne bringe Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond den varme
ste tak for den interesse fonden har udvist ved støtten til udgivelsen af 
temanummeret.

Redaktionen
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H.P. Hanssens sølvservice
Af HANNE CHRISTENSEN

En af Aabenraa Museums seneste og meget 
kærkomne nyerhvervelse er det fornemme 
sølvservice, som Nordslesvigske Kvinder i 
anledning af Genforeningen i 1920 skænke
de H.P. Hanssen (1862-1936). Overdragel
sen til museet skete ved en lille højtidelighed 
i december 1997, hvor der blev lejlighed til at 
påskønne velviljen fra familien og takke for 
støtten til erhvervelsen fra Statens Muse
umsnævn, Det bevarende Saneringsselskab 
i Aabenraa, H.P. Hanssens Mindefond, 3.

November Fonden, Sydbank Sønderjyllands 
Fond, Kjeld og Vera Schmidts Mindelegat 
og Den Danske Bank.

Det fornemme service, der består af bak
ke, kaffe-, chokolade- og thekande samt suk
kerskål, flødekande og thesi - alt i sølv med 
ibenholthanke, er fremstillet i 1919 hos 
Georg Jensen i København. Som ud
gangspunkt er benyttet et pro to types tel, 
designet af maleren Johan Rohde, der til

Servicet består af bakke, kaffe-, chokolade- og thekande samt sukkerskål, flødekande og thesi - alt i sølv 
med ibenholthanke. Bagved ses den fornemme adresse med hilsenen. Foto: FotoCare, Rødekro.
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lejligheden blev særligt bearbejdet. Dels 
er lågene oparbejdet i et relief med to 
våbenskjolde, dekoreret med henholds
vis H.P. Hanssens initialer og de to sles
vigske løver, dels er der på hver enkelt 
del indgraveret: VED GENFORENIN
GEN 1920 FRA NORDSLESVIGSKE 
KVINDER. Både udsmykningen med det 
officielle præg og den fine kalligrafere
de, pergamentindbundne adresse, der 
fulgte gaven, hæver denne til en folkega- 
ve. I adressen var følgende udtrykt:

Kære H.P. Hanssen, vor ædle, aldrig 
trættede, ufortrødne og opofrende tals
mand gennem de mange år.

Vi er mange, som har hjertet fuldt af 
tak til Dem, som viede vor gode sag 
Deres ungdoms- og manddomskraft. Tak 
for den utrættelige årvågenhed, hvor
med De fandt enhver udvej, der åbnede 
udsigt til at mildne trællekårene, vi så 
længe var bundne under.

Tak for den aldrig svigtende omhu, 
hvormed De tog Dem af hver enkelt sag, 
der blev Dem forelagt, for den ædle klog
skab og varme, hvormed De behandlede 
alle disse sager og tit med Deres gode 
råd bragte trøst og hjælp for de forpinte 
sind.

Mange år er svundne af Deres liv i 
den sags tjeneste, som er Deres og vor, 
ja, hele det danske folks. De har båret 
disse års trængsel i første linie. Aldrig 
svigtede Dem dog håbet om en god ud
gang. Hav tak for, at De lod troens magt 
på den gode sags sejr holde Dem frisk og 
levende i kampen....

Og vi beder Dem tage imod denne 
gave fra Meningsfæller og Ikkemenings- 
fæller i grænsespørgsmålet, som et vid
nesbyrd om, at det fælles, der samler, er 
stærkere og rækker videre end det, der 
skiller.

Gud signe Dem og vort folk en rig og 
lykkelig tid under gamle Dannebrogs 

tegn, en tid med lægedom og oplivelse 
og med glans af den nye dags gennem
brud.

Nordslesvigske Kvinder

H.P. Hanssens politiske indsats er 
kendt af mange - ikke mindst sønderjy
der - og var bl. a. genstand for en særud
stilling på Aabenraa Museum i anled
ning af 75-året for Genforeningen i 1995. 
Skal man kort resumere de hovedopga
ver, han påtog sig, er de mest iøjnefal
dende indsatsen som medstifter, sekre
tær og senere formand for Den nordsles
vigske Vælgerforening, der blev dannet 
i 1888, posten som landdagsmand i Kiel 
fra 1896, som rigsdagsmand i Berlin fra 
1906 - og sluttelig som minister for søn
derjyske anliggender i Zahle-ministeriet 
i København 1919-1920; sidstnævnte post 
varetoges bl.a. med henblik på tilrette
lægningen af afstemningen den 10. fe
bruar 1920.

Men skal gaven fra de nordslesvigske 
kvinder sættes i relief, er det ikke nok at 
se på H.P. Hanssens store formelle poli
tiske indsats. Så er det i lige så høj grad 
den menneskelige, udholdende og opof
rende måde, hvorpå engagementet blev 
forvaltet, det handler om.

Det løfte om en folkeafstemning i 
Nordslesvig, som i 1866 blev nedfældet i 
Pragfredens artikel 5, og som alle og en
hver på det tidspunkt forventede kunne 
føres ud i livet når som helst, blev ikke 
indfriet, men tværtimod i 1878 ensidigt 
ophævet af den preussiske regering. Og 
afstemningen fandt som bekendt først 
sted i 1920 - 56 år efter fremmedherre- 
dømmets start i 1864. Undervejs var der 
antagelig mange, der tvivlede på en lyk
kelig udgang. Men H.P. Hanssen skrev 
allerede i 1892 den lille artikel eller pam
flet »Har vi tid til at vente?« Heri gjorde 
han systematisk og pædagogisk rede for 
sagens bæredygtighed og konkludere
de, at en så rodfæstet kultur som den
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nordslesvigske uden tvivl ved passende 
pleje ville kunne stå imod en fortysk
ning i 3-4 generationer, altså hele det 20. 
århundrede med. H.P. Hanssen medvir
kede selv - ud over sin politiske virk
somhed - gennem sin avis, som medre
daktør af Sønderjyske årbøger og ved 
flittig foredragsvirksomhed, etc. Dertil 
kom udvekslingsbesøg mellem Nord
slesvig og Danmark og opbakning af for
fulgte landsmænd som den uretmæssigt 
udviste Chr. Finnemann - kort sagt en 
utrættelig medkæmper i stort og småt.

Da det tyske nederlag i første ver
denskrig i 1918 åbnede muligheden for 
at afholde en afstemning i overensstem
melse med folkenes selvbestemmelses
ret, var det H.P. Hanssen, der som Væl
gerforeningens formand den 17. novem
ber 1918 fra balkonen på Folkehjem for 
en tusindtallig skare kundgjorde, at nu 
var tidens fylde kommet. Folkeafstem
ningen ville blive en realitet. Man må gå 
ud fra, at det var den mest bevægede 
stund i den langstrakte kamp, og han 
valgte - utvivlsomt med tanke på de sto
re ofre, der var bragt af begge køn, unge 
og gamle, ude og hjemme under den 
netop ophørte krig - afsluttende at citere 
Bjørnstjerne Bjørnson: »Alt, hvad fædre
ne har kæmpet, mødrene har grædt, har 
den Herre stille lempet, så vi vandt vor 
ret.«

Glæden kunne dog ikke dølge, at der 
var to næsten lige stærke retninger in
den for Vælgerforeningen: Aabenraaflø- 
jen, der fulgte H.P. Hanssens linie, med 
troen på, at en stabil grænsedragning 
nødvendigvis måtte respektere sinde
lagsgrænsen (bortset fra Tønder/Højer- 
området, hvor man opprioriterede hen
synet til kontrollen over Vidåens udløb). 
»En bloc«-afstemningen i Zone 1 var 
udtryk for denne fløjs linie og vurdering 
af det maksimalt mulige. En lige så stor 
gruppe sluttede imidlertid op om Flens- 
borglinien, der sigtede på at få Flens

borg med »hjem« til Danmark. Det blev 
da også en del af oplægget fra to-dages- 
mødet i Vælgerforeningen den 16. og 17. 
november 1918, at der kunne afholdes 
en afstemning i Mellemslesvig - Zone 2 - 
hvor der blev stemt kommunevis. Re
sultaterne af afstemningen i denne zone 
den 14. marts 1920 var dog generelt skuf
fende - i selve Flensborg by var det kun 
en fjerdedel, der stemte dansk.

Denne smertelige konflikt mellem de 
to interne politiske retninger har kastet 
lange skygger over Genforeningen, men 
gaven fra de nordslesvigske kvinder var 
hævet over den. Gaven kom fra både 
»meningsfæller og ikkemeningsfæller i 
grænsespørgsmålet« og må af samme 
grund have rørt H.P. Hanssen dybt.

Og nu har sølvservicet fået blivende 
hjemsted på Aabenraa Museum, hvor 
der efter planerne i forbindelse med de 
forestående omlægninger og nyopstil
linger af museets samlinger skal skabes 
en permanent udstilling om grænse
landssituationen og den nationale kamp, 
set i relation til Aabenraa.

Heri kan gaven fremover komme til 
sin ret i et afsnit om H.P. Hanssen, som 
fra 1893 overtog avisen »Hejmdal« her i 
byen og fra samme år til sin død i 1936 
fik sin private bopæl i Nygade-huset af 
samme navn.

Hanne Christensen

Kilder:
Adressen fra Nordslesvigske Kvinder. Hele
ne og H.P. Hanssens privatarkiv. Landsarki
vet for Sønderjylland.
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De lokalhistoriske årbøger 1997
Af KIM FURDAL

Ikke mindre end 22 lokalhistoriske årskrifter 
har set dagens lys siden oktober sidste år. 
Lokalhistorisk konsulent Kim Furdal har set 
på årgang 1997, som også denne gang tager 
afsæt i den personlige tilgang til lokalhisto
rien.

Mit liv i lokalhistorien
Med vanlig præsion fik Sønderjylland 
en mild regn af lokalhistoriske årbøger 
ved årsskiftet 1997/98. Ikke mindre end 
23 er det blevet til siden sidste anmeldel

se af de lokalhistoriske årbøger i okto
bernummeret af Sønderjysk Måneds
skrift 1997.1 dette tidsrum er »Årsskrif
tet for Lokalhistorisk Arkiv for Gram og 
Omegn« og »Brudstykker af Bedsted 
sogns historie« udkommet to gange, 
mens de lokalhistoriske arkiver og for
eninger i Haderslev springer 1997 over, 
ligesom »Broagerland« kun udkommer 
på lige år. Til gengæld har redaktionen i 
år for første gang modtaget årsskrifter 
fra de lokalhistoriske foreninger og arki-

Oversigt over emner i de lokalhistoriske årbøger i 1997 fordelt på antal af artikler og sider*
emner antal artikler andel i % antal sider andel i %

1. erindringer 29 12.3 302 23.5
2. biografier 30 12.7 196 15.3
3. kilder 45 19.1 157 12.2
4. sognehistorie 5 2.1 77 6.0
5. bygningshistorie 10 4.2 72 5.6
6. årsberetninger 23 9.7 42 3.3
7. landbrugshistorie 7 3.0 40 3.1
8. skolehistorie 4 1.7 39 3.0
9. kirkehistorie 8 3.4 32 2.5

10. kommunikation 5 2.1 31 2.4
11. gårdhistorie 4 1.7 25 2.0
12. erhvervshistorie 3 1.3 23 1.8
13. foreningshistorie 2 0.9 21 1.6
14. stednavne 2 0.9 21 1.6
15. brandvæsen 3 1.3 19 1.5
16. 1848-50 7 3.0 16 1.3
17. socialhistorie 4 1.7 14 1.1
18. dialekt 3 1.3 12 1.0
19. fester,skikke 2 0.8 8 0.6
20. søfartshistorie 1 0.4 6 0.5
21. besættelsen 1 0.4 5 0.4
22. oldtid 1 0.4 5 0.4
23. 1864 1 0.4 5 0.4
24. middelalder 1 0.4 5 0.4
25. genforeningen 1 0.4 3 0.2

andet 34 14.4 107 8.3
ialt 234 100,0 1283 100,0

*) enkeltstående billeder, indholdsfortegnelser, vignetter etc. er ikke medtaget i optællingen. Fra Skær- 
bækegnens Fortid nr. 12 indgår ikke i optællingen.
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ver i henholdsvis Hejls-Hejlsminde og 
Agerskov.

Emnemæssigt byder de lokalhistori
ske årbøger ikke på de store overraskel
ser. Den flittige læser af Sønderjysk Må
nedsskrift vil nikke genkendende til ne
denstående oversigt over fordelingen af 
emner i de lokalhistoriske årbøger. Erin
dringsstoffet og biografierne er med 
38.8% af siderne (23.5% erindringsstof 
og 15.3% biografier) mod 31.1% i 1996 
fortsat de absolutte topscorere i årbøger
ne. Spændvidden i denne afdeling er stor, 
fra anden del af Jes Nielsen Damms me
get fyldige »Mine livserindringer« i år
bogen fra Vojens over Rasmus Autzens 
erindringer »50 år i mejeribruget« i år
bogen fra Felsted og Sven Ohlsens »To 
markante personligheder fra mellem
krigsårene« i årbogen fra Hoptrup sogn 
til Ludvig Reinholts tilbageblik »Mit liv 
på Oksbøl« i årsskriftet fra Agerskov 
sogn.

1 1997 var det 100 år siden, historike
ren og arkivmanden, A. D. Jørgensen, 
døde. Det har Historisk Forening for Grå
sten by og egn markeret med to artikler i 
årsskriftet. Egon Rasmussen fortæller i 
artiklen »A. D. Jørgensen. En sønderjysk 
hædersmand« om A. D. Jørgensens vir
ke, mens Lars N. Henningsen i »Fra den 
gamle klædefabrik i Gråsten« tegner et 
portræt af farver- og fabrikantfamilien 
Jürgensen og erhvervslivet i Gråsten. 
1864 kom til at spille en afgørende rolle 
for A. D. Jørgensen. Det gjorde krigen 
også for provst Christian M. J. Poulsen i 
Ensted sogn. Hans dagbogsoptegnelser 
fra 1864 om bl.a. gentagne preussiske 
indkvarteringer på præstegården brin
ges i uddrag i årbogen fra Ensted sogn.

En af mine personlige favoritter i år er 
»Husmandsliv på Mjanghøj« i årbogen 
fra Hørup sogn. Indrømmet, den ligger i 
udkanten af genren, men det er den ene
ste artikel i år, hvor jeg som udensogns 
føler, at jeg står på den bare mark og får 

jord under neglene. Og man føler med 
husmandsfamiliernes glæde, da marker
ne for første gang stod korngule til an
dres misundelse.

Fortællerne er oftest personer, der kan 
se tilbage på et langt liv, men som de 
tidligere år går Lokalhistorisk Forening 
for Jegerup sogn også i år sine egne veje 
med den kun 26-årige Allan Aagaard 
Starks erindringer eller rejsebeskrivelse 
»Palmesus og byggestøv« om en uddan
nelsesrejse til Barcelona og Berlin i 1995. 
Artiklen er også på anden vis grænse
overskridende. For hvor sætter vi græn
serne for lokalhistorien? Jeg er ikke et 
øjeblik i tvivl om, at adskillige redaktø
rer af de lokalhistoriske skrifter i Søn
derjylland ville have afvist artiklen. Der 
står meget lidt om Jegerup sogn i artik
len, men er det nu også altid et relevant 
kriterium?

Uden for lokalhistoriens vante ram
mer er også Christian Hellesøes erin
dringer i årbogen fra Oksenvad sogn om 
hans tid på søen og så eksotiske steder 
som Samoa, Tongatabu, Apia og Tana. I 
årbogen for Rødding finder vi en artikel 
af Paula Hansen om Jens Dixen og 
»Dixensminde«. Den flittige og yderst 
sparsommelige missionær Jens Dixen 
levede hovedparten af sit liv på en næ
sten konstant missionsvandring i bl.a. 
USA, Canada, New Zealand og Austra
lien, uden at det har gjort Dixen mindre 
vedkommende for lokalhistorien i Rød- 
ding.

Nu kan man med rette hævde, at Jens 
Dixen med testamenteringen af sit hus 
til alderdomshjemmet »Dixensminde« 
fik en særlig position i Røddings lokal
historie. Men som Allan Stark meget rig
tigt bemærker: »Set i lyset af, at mine 
rejser har været finansieret gennem pen
ge fra Bruxelles, vil jeg mene, at jeg har 
gjort de ting, der bliver lagt vægt på ved 
uddeling af disse legater. Nemlig at ud
forske det Europa, der vokser mere og
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mere sammen, at kunne arbejde på tværs 
af landegrænser«. I det perspektiv bliver 
Starks uddannelsesrejse et godt eksem
pel på, hvordan midler i Bruxelles får 
konsekvenser for en ung mand fra Jege- 
rup. Dermed også på, hvordan det om
givende samfund i dag får betydning for 
beboerne i Jegerup. Storsamfundet og 
lokalsamfundet er på kryds og tværs flet
tet ind i hinanden. Sådan har det altid 
været. Studeprangerne og studedriver
ne på vej til de store markeder i Wedel, 
Husum og Altona er i lige så høj grad 
lokalhistorie som handelshistorie. Der
for kan man også med rette stille spørgs
målet: Er det sogne-/kommunegrænser
ne eller befolkningens liv og færden, som 
sætter grænserne for lokalhistorien?

Kildeudgivelser og genoptryk
Den ubestridte tredjeplads efter erindrin

ger og biografier udgøres i år af større 
og mindre kildeudgivelser. Kildeudgi
velser dækker her alt lige fra avisudklip, 
der er en fast bestanddel i »Fra Kliplev 
Sogn«, over en lokal overenskomst for 
Gram Teglværk og en overenskomst om 
Gram kirkes overgang til selveje i års
skriftet fra Gram og Omegn til »Poul 
Hansens dagbog fra Løjt 1740-45« ved 
Hans Hejselbjerg Paulsen, som er udgi
vet i »Det gamle Løjt«. Sidstnævnte er en 
genudgivelse fra Sønderjyske Årbøger 
1933. Dermed er vi også inde på et andet 
markant kendetegn ved 1997-årgangen 
af de lokalhistoriske årbøger, nemlig de 
usædvanligt mange genoptryk af tidli
gere udgivelser. I årbogen fra Rødekro 
finder man et uddrag fra Salomon Fri
felts perle af en bog »Ad jyske veje søn- 
derud« om Immervad Kro, og i årbogen 
fra Felsted bringer H. C. Staugaard de

Med »Palmesus og byggestøv« sætter Lokalhistorisk Forening for Jegerup sogn utilsigtet lokalhistori
ens grænser og muligheder til debat. Her er det et billede af renoveringen af Rigsdagsbygningen i 
Berlin hentet fra Allan Aagaard Starks artikel. Foto: Allan Stark.
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Nybyggerlivet på Mjanghøj var hårdt og økonomien stram i begyndelsen afl950'erne, men sammen
holdet og glæde ved det færdige resultat tilsvarende stort. Her ses Jørgen Lassen i gang med at samle 
sten på marken. Foto: Privat.

relevante afsnit fra »Sønderjyske sted
navne« om stednavne i Felsted og Tum- 
bøl. Endvidere kan man i årbogen fra 
Hørup sogn finde et afsnit fra »Det gam
le Als«, oprindeligt udgivet i 1926, for 
blot at nævne nogle enkelte eksempler.

Genoptryk kan i bedste fald være en 
mulighed for at gøre svært tilgængelige 
artikler og bøger tilgængelige for en stør
re kreds. I værste fald videregiver man 
fortidens fejl og fordomme til eftertiden. 
Under alle omstændigheder bidrager de 
ikke med ny viden om vores lokalhisto
rie. Når det, som det er tilfældet i år, 
drejer sig om artikler fra Sønderjyske 
Årbøger, Sønderjysk Månedsskrift og 
andre publikationer, der kan lånes på 
ethvert velassorteret bibliotek, og vi i 
øvrigt oplever et usædvanligt stort antal 
kildeudgivelser, så ligner det en tanke. 
Mange af årbøgerne er udkommet i både 
5,10 og i et enkelt tilfælde 20 år båret af 
en fast stab af dygtige og flittige skriben
ter. De mange kildeudgivelser og gen
optryk kan derfor ses som de første spæ
de tegn på stofmangel.

Umiddelbart er det svært at tro. Ud 
fra mit arbejde som lokalhistorisk kon
sulent ved jeg, at de lokalhistoriske arki
ver i Sønderjylland rummer et stort jom
frueligt arkivmateriale, der kun venter 
på at blive brugt. Om kort tid udkom
mer en fortegnelse over godt 4.200 for
eningsarkiver fra Sønderjyllands amt og 
danske foreninger i Sydslesvig. I betragt
ning af den centrale betydning, for
eningslivet har spillet i det tyvende år
hundrede og stadig spiller, er det tanke
vækkende, at f.eks. idrætshistorien er 
fuldstændig fraværende i de lokalhisto
riske årbøger. På det store plan er der 
stof til den nationale historie i grænse
landet. På det lokale plan er idrætsfor
eningerne ofte en nøgle til forståelse af 
lokalsamfundet, og på det helt personli
ge plan fik mange deres første opdragel
se i foreningsdemokrati i den lokale 
idrætsforening, men også den første kæ
reste og senere ægtefælle.

Hører man til dem, der mest forbin
der idræt med klaphatte og ølmaver, så 
har de lokalhistoriske årbøger også an-
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dre sorte huller, der fortjener en kærlig 
opmærksomhed. Således må man igen i 
år konstatere, at der er meget få artikler 
om perioden før midten af 1800-tallet. I 
årbogen fra Sundeved finder man Vin
cent Jessens årlige redegørelse for de fas
cinerende udgravninger i Nydam mose, 
og i samme årbog er der en kort omtale 
af en stenamulet fundet på stranden ved 
Snogbæk skov. Den ældste fortid er også 
repræsenteret i årbogen fra Bov, hvor 
Silke Eisenschmidt har skrevet om de 
første bønder i Frøslev på baggrund af 
arkæologiske udgravninger. Årbogen fra 
Rødekro har gennem de seneste år haft 
en tradition for at bringe artikler, hvor 
der trækkes de helt store perspektiver. 
Det er også tilfældet med Torp Friis Møl
lers artikel »Træk fra vor egn gennem 
2000 år«, hvor der også er stof fra den 
ældste fortid. Fra Kolding har de inte
resserede i Bedsted sogns historie fået 
bind 23 i Henning Haugaards sognehi
storiske projekt »Brudstykker af Bedsted 
sogns historie«, som denne gang har sat 
fokus på ulykker og brand. Det sker bl.a. 

med en artikel om selvmordernes histo
rie og en fortegnelse over ulykker og 
andre hændelser med dødelig udgang 
baseret på Bedsted sogns kirkebøger. 
Dermed har vi også været hele vejen 
rundt. Set i forhold til den vægtning, det 
tyvende århundrede har fået i de lokal
historiske årbøger, er den sønderjyske 
lokalhistorie før 1800 nærmest ikke-ek
sisterende! Her kan den interesserede 
som en anden Henry Stanley gå på op
dagelsesrejse i lokalhistorien, men i mod
sætning til den nyere historie vil vejen 
oftere gå over landsarkivet i Aabenraa.

Bygningshistorie
Efter slægts- og personalhistorie er byg
ningshistorie nok en af de mest populæ
re genrer hos arkivernes brugere. Det 
mærker man også i årbøgerne, hvor der 
findes flere bygningshistoriske artikler. 
I årbogen fra Sundeved finder man H. C. 
Clausens fine artikel om salget af den 
300 td. land store Avnbølgaard i 1857, 
som syv bønder købte på auktion for 
næsen af flere godsejere. Samme årbog 
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Vejhistoriens betydning 
indser man først for alvor, 
når sneen lukker de dan
ske landeveje. Det er for
mentlig forklaringen på 
den yderst beskedne vejhi
storiske interesse. En po
sitiv undtagelse er dog 
Arne Buhrkals artikel »Fra 
gedesti til hovedlandevej. 
Sønderjyllands veje lokal
historisk belyst« i Histo
risk Årbog for Rødding- 
egnen. Her finder man 
også dette billede fra 1925 
af stenarbejdere ved fels. I 
baggrunden ses en loko
mobil, der driver en sten
knuser. Foto: Øster Lin
det Lokalhistoriske Arkiv.
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bringer også Jørgen Schmidts artikel om 
Ballegård. Ejendomshistorie er en cen
tral del i årsskriftet fra Bevtoft og Tirs
lunde sogn, hvor Valdemar Frisk har 
skrevet om Neder Jerstal kro. Den lokale 
kro er også i centrum i årbogen fra Hejls- 
Hejlsminde, hvor Inge Mortensen og 
Ruth Boesgaard har skrevet om Hejis 
kro. Bygningshistorie finder man også i 
årsskriftet fra Starup sogn, hvor Niels P. 
Bladt i artiklen »En forgæves hushan
del« har skrevet en utraditionel historie 
om en hushandel, der ikke blev til noget.

Andre emner
En bygning, der i lidt overført betyd
ning indtager en central lokalhistorisk 
placering, er skolen. Inden for dette klas
siske lokalhistoriske emne bringer årbo
gen fra Egen sogn Aage Hansens fyldige 
gennemgang af Guderup skoles histo
rie. Aage Hansen var lærer ved Gude
rup og Stolbro skoler gennem 44 år, hvil
ket sætter sit præg på beskrivelsen af 
efterkrigstiden, hvor Aage Hansens en
gagement i skolens virke tydeligt skin
ner igennem.

Skulle det være undgået nogens op
mærksomhed, så er det i år 150 år siden, 
vandene skilte mellem dansk og tysk i 
de begivenhedsrige martsdage 1848. Det 
er udgangspunktet i Brudstykker af Bed
sted sogns historie nr. 24, som tager af
sæt i maleren Johan Th. Lundbyes liv og 
hans tragiske død i Bedsted ved et våde
skud kort tid efter krigens udbrud. Her 
når man vidt omkring fra Lundbyes 
slægt, treårskrigen og Krügers stafetli
nie i 1848. I Bov har man også valgt at 
markere de dramatiske begivenheder, 
her med en øjenvidneberetning fra sla
get ved Bov den 9. april 1848. Treårskri
gen er også udgangspunktet i »En arre
station og et Dannebrogskors« om land
bolsmand og skrædder Niels Jacob Chri
stian Sallings deltagelse i oprettelsen af 
en almenvæbning på Rødding Højskole 

ved krigens begyndelse og hans arresta
tion, da den slesvig-holstenske hær nåe
de til Rødding.

De store nationale begivenheder som 
treårskrigen, 1864, Første Verdenskrig 
og modstandskampen har sammen med 
mere lokale begivenheder og personlig
heder født en lang række monumenter, 
mindestene og mindetavler rundt om i 
Sønderjylland. Interessen for disse min
desten og mindetavler er ofte lige så stor, 
som vores viden om deres forhistorie er 
lille. Derfor er det et prisværdigt initia
tiv, at Fra Skærbækegnens Fortid nr. 12 
bringer H. Hofmand Nielsens oversigt 
over mindesten og mindetavler i Skær
bæk kommune med en gennemgang af 
deres historiske baggrund. Gennemgan
gen slutter af med en oversigt over min
desten »der mangler«. Her nævnes bl.a. 
så vidt forskellige personligheder som 
arntsskolekonsulent Nicolai Svendsen, 
Johannes Schmidt (Schmidt-Vodder) og 
flere af den foretagsomme pastor Jacob
sens velkendte initiativer som Skærbæk 
Væveskole og Lakolk.

Layout
Vel vidende, at jeg lyder som en anden 
Cato, så mener jeg stadig, at flere års
skriftsredaktører bør tage deres layout 
op til overvejelse. Skrift under 11 punkt 
bruges kun til undtagelser i forsikrings
policen, ikke til et lokalhistorisk årsskrift, 
som også læses af pensionister! Så er det 
god tone og respekt for læserne at give 
luft omkring teksten! Man sparer selv
følgelig på papirforbruget, når teksten 
næsten løber ud over sidekanten, men 
overskueligheden forsvinder, og man 
taber pusten over den massive tekst
mængde, inden man går i gang med læs
ningen. Brug forskellige skriftstørrelser 
til titlerne og kapiteloverskrifterne! Der 
er flere årsskrifter, hvor man ikke umid
delbart er i stand til at se, hvorvidt man 
er kommet til næste artikel eller blot til 
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næste afsnit. Disse og andre gyldne reg
ler inden for typografien koster ikke en 
eneste krone, men de gør læsningen til 
en fornøjelse og ikke til en kamp mod 
teksten. Skulle der endelig mangle plads 
til en artikel, så har man allerede stof til 
næste årsskrift.

Dette skal dog ikke skygge for, at man
ge af årbøgerne har nået jubilæumsalde
ren med et smukt og gennemarbejdet 
layout, der påkalder sig læserens inte
resse. En af dem er »Det Gamle Løjt«, 
som i 1997 er udkommet i 20 år og gen
nem de seneste år med et meget smukt 
omslag. Det jubilæum har Løjt Lokalhi
storiske Forening meget praktisk fejret 
med et indholdsregister og stikordsregi
ster ved Hrolf Thorulf bagerst i bind 20. 
Endvidere tilbydes læserne at købe regi
strene som en database på en diskette. 
De interesserede i Løjts historie har her 
fået et godt arbejdsredskab. Man kan 
kun håbe, at idéen vil sprede sig til de 
kommende jubilarer. Det vil gøre det 
betydeligt lettere at finde frem til artik
lerne i de lokalhistoriske årbøger, og det 
er her den personligt nærværende histo
rie skal læses.
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Det sker - på nordslesvigske museer
Lakolk-udstilling på Skærbæk museum

Lørdag den 16. maj kl. 15 åbnede Skær
bæk Museum sæsonen med udstillin
gen LAKOLK 1898-1998 - et badested 
gennem 100 år. Åbningen blev foretaget 
af Bente Færgemand, som vil være kendt 
af mange som Rømøs dynamiske turist
chef i 1970'erne.

Udstillingen viser opbygningen af ba
destedet, som blev grundlagt af pastor 
Johs. Chr. Jacobsen, Skærbæk. 11897 blev 
dampskibsruten mellem Skærbæk Bro
hoved og Kongsmark indviet, og året 
efter kom badestedet til. Der var den 
gang kun to blokhuse, et logihus med 
fire værelser og en lille restaurations
bygning. Året efter opførtes Kaiserhalle 
og flere pavilloner samt en række blok
huse. Senere fulgte flere blokhuse og ho
telbygningen. Efter en ret god start fulg
te fallitter og nedgang i besøgstallet, og 
efter Genforeningen i 1920 blev blok
husene solgt til private. 1 1930'erne blev 
stedet præget af hotelejer Rasmussen, 
og i 1960'erne og 1970'erne af søstrene 
Maren og Kirsten Høyer.

På udstillingen kan man bl.a. se de 
originale arkitekttegninger til badeste
dets bygninger fra omkring 1900, bille
der og genstande fra hotel- og sommer
huslivet, service fra restauranten og en 
del souvenirs fra forskellige tidsperio
der, de ældste fra 1899. Endvidere vises 
malerier og fotografier fra Lakolk og fe
rielivet, bl.a malerier af Maren Høyer, 
Petersen-Røm og tyskeren Zimmer- 
mann, samt tegninger vedrørende tu
ristlivet af bl.a. Herluf Bidstrup, Bo Boje- 
sen, Franz Fuchsel, Nolde og Storm Pe

tersen. En særlig afdeling er viet badets 
grundlægger, pastor Jacobsen, som bl.a. 
oprettede Skærbæk Væveskole. Herfra 
vises to tæpper, som ikke tidligere har 
va?ret udstillet på museet, og hvoraf 
museet har erhvervet den ene med til
skud fra Ny Carlsbergfonden.

De mange genstande og billeder er 
bragt til veje med hjælp fra mange sider, 
og både offentlige institutioner og pri
vatpersoner har bidraget.

Udstillingen kan ses hele sommeren 
mandag-fredag kl. 10-17 og den første 
weekend i hver måned kl. 14-17 indtil 
20. september.

H. E. Sørensen
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Museet på Sønderborg Slot
Indtil 30. aug.: 1848-50. »Med Gud! For Konge og Fødeland«. Udstilling i sam

arbejde med Städtisches Museum, Flensborg og Koldinghus.

Indtil 6. sept.: Udstilling med K. R. H. Sonderburg. Malerier og grafik. Arr.
Sønderjyllands Kunstmuseum.

Cathrinesminde Teglværksmuseum
Indtil 2. aug.: Teglkunst med Ulla Viotti. Skitser og værker.

Tønder Museum
Indtil 13. sept.: Bodewadt-sølv.

Drøhses Hus, Tønder
Kniplingsudstilling med årets tema »Torchon«. Håndværksud
stilling: »Tømrerfaget«. Jernovnens udvikling 1450-1900: »Var
me i boligen«.

Højer Mølle og Marskmuseum
Indtil 23. aug.: Udstillingen om kniplerske Kathrine Thuesen, Højer.

Aabenraa Museum
Indtil 25. juli: Lerets moder. Lertøj fra Amazonas. Indianske myter overført til 

ny keramik.

8. aug. -15. nov.: »Scener fra en borgerkrig«. Martsdagene i 1848 i Aabenraa. Et 
oprørsk bystyre. Skibstømrernes rolle. Slesvig-holstensk hjæl
pekorps. Danske orlogsskibe.

Kunstmuseet Brundlund Slot
Indtil 23. aug.: Hovedlinierne og tendenserne i polsk kunsthistorie fra det 19. 

århundrede og første halvdel af det 20. århundrede.
29. aug. - 25. okt.: Kunstnerisk aspekt omkring 1848

Midtsønderjyllands Museum
Indtil 22. nov.: Vin og geologi. Arr. Geologisk Museum.

Haderslev Museum
Indtil 15. sept.: Nydam - Mosefund 1859-1997.

Skærbæk Museum
Indtil 15. sept.: Udstilling om Lakolks 100-års jubilæum.

Bov Museum
Indtil 30. aug.: »Dengang de drog afsted«. Slaget ved Bov den 9. april 1848.
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Bognyt
Aabenraa og Løgumkloster amter
Aabenraa og Løgumkloster amter indtil 1867/68. Ved 
Hans Kristian Steffensen og Hans Schultz Hansen 
(red.). Landsarkivet for Sønderjylland. 1997. 108 s. 
Pris: 80 kr.

Det er altid en fryd at sidde med en arkivregi
stratur, hvor der er dvælet ved og arbejdet med 
udformningen. En registratur skal ikke længere 
nødvendigvis være kedelig, tværtimod må den 
gerne tiltrække sig arkivbrugernes opmærksom
hed. Dette er tilfældet med Aabenraa og Løgum
kloster amter indtil 1867/68, hvis forside prydes 
af H. H. Eegbergs maleri af Brundlund Slot fra 
1750.

De slesvigske amtsarkiver, der rummer uane
de mængder af ikke kun lokalhistoriske kilder, 
men også kilder til bl.a. administrationshistorie, 
har i mange år kun været benyttet af få forskere 
og lokalhistorikere. Dette skyldes først og frem
mest en nødtørftig registrering. Dette gør sig 
stadig gældende for så vigtige amter som Hader
slev Amt og Tønder Amt.

Amtsarkiverne er en af de mest betydnings
fulde samlinger for beskrivelsen af dagliglivet 
og konflikterne mellem de kongeligt udpegede 
embedsmænd og den lokale befolkning. Amt
manden, der var den danske konges lokale re
præsentant, havde bl.a. opsyn med at love og 
forordninger blev overholdt, og samtidig førte 
han opsyn med de kongelige ejendomme.

Der er i bogens forord gjort rede for, at Lands
arkivet ikke har indordnet 1933-afleveringen fra 
Kiel i amtsarkivet. Der er derimod lagt vægt på 
at gøre tilgangen til materialet lettere gennem en 
beskrivelse af amtmandens opgaver, amternes 
virkeområder og ikke mindst gennem en detalje
ret præsentation af registraturer og journaler.

Der er udarbejdet en skematisk oversigt over, 
hvorledes de enkelte amtmænd har anlagt deres 
registraturer gennem tiderne. Disse skematiske 
oversigter er en stor hjælp for forskere især in
den for administrationshistorie, men det havde 
dog været en større hjælp for lokalhistorikere 
mfl., om der til arkivregistraturen var udarbej
det en indholdsfortegnelse. En sådan fortegnelse 
ville uden tvivl spare den enkelte arkivbruger 
for megen tid og samtidig gøre amtsarkiverne 
mere brugbare på tværs af de enkelte registratu
rer.

Det er Landsarkivets hensigt at følge arkivre
gistraturen op med yderligere fortegnelser over 
bl.a. Aabenraa Amt og Amtsråd 1888-1970. Vi 
må samtidig håbe, at især Haderslev og Tønder 
amter nyregistreres i de kommende år.

Bent Vedsted Rønne

Det danske mindretal
Johan Peter Noack: Det danske mindretal i Sydslesvig 
1948-1955,1-II. Institut for Grænseregionsforskning, 
1997. 646 s. Pris: 295 kr.
Med de foreliggende bind om det danske min
dretal i Sydslesvig i tiden 1948-1955 afslutter 
Johan Peter Noack sit studie af mindretallets 
historie i perioden 1920-1955. I sit nyeste værk 
giver han en samlet fremstilling af, hvorledes det 
danske mindretal og Sydslesvig-problematikken 
udviklede sig frem til Bonn-København-erklæ- 
ringerne i 1955: fra bevægelse til mindretal.

Værket falder i fire kapitler. I det første kapi
tel viser Noack udviklingen i Sydslesvig-proble
matikken fra socialdemokratiets regeringsdan
nelse i København i efteråret 1947 til den ligele
des socialdemokratiske slesvig-holstenske lands
regerings afgivelse af Kiel-erklæringen om min
dretallets rettigheder i september 1949. Noack 
sammenfatter dette begivenhedsforløb under 
overskriften »Mod en mindretalsordning«.

Dernæst fokuseres på selve det danske min
dretal under overskriften »Et ændret mindre
tal«. Her undersøges den danske bevægelses mål- 
saftninger, strategier og opbakning, men også de 
uundgåelige indre brydninger bliver karakteri
seret.

Det tredje kapitel beskriver »Det tyske mod
stød«. I dette kapitel ligger hovedvægten på den 
slesvig-holstenske mindretalspolitik; samtidig 
inddrages kyndigt Danmark og Vesttyskland 
som aktører.

Det fjerde kapitel beskriver under den sam
lende overskrift „København-Bonn-erklæringer- 
ne« udviklingen hen imod en løsning af mindre
talsspørgsmålene i grænselandet. Noacks frem
stilling af Bonn-København-erklæringernes til
blivelse er den hidtil bedste på tryk. Den kan 
næppe skrives bedre.

Bogen bygger på grundige kildestudier i min
dretallets egne, danske, britiske og tyske arkiver. 
I fremstillingen inddrages en lang række nye
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oplysninger, der nuancerer billedet og belyser 
problemstillingen fra forskellige vinkler.

Alt i alt har Noack fremlagt et værk, der utvivl
somt må karakteriseres som hovedværket på om
rådet. Selvom lokale aspekter spiller en under
ordnet rolle, og selvom der overvejende er tale 
om en politisk-historisk fremstilling, formår han 
ikke desto mindre at tegne et alsidigt og dæk
kende billede af mindretallet i denne periode. 
Karakteristikken er præcis, og tolkningerne vir
ker overbevisende. En række udsagnskraftige 
illustrationer og grafer supplerer teksten.

Den fortrinlige tyske sammenfatning ved Jo
hann Runge sikrer, at Noacks forskningsresulta
ter også bliver tilgængelige for et ikke-dansk- 
kyndigt tysk publikum.

Jørgen Kiihl

Bare han får sin vilje
Erik Jessen: Bare han får sin vilje. Erindringer. Søn
derjyske Levnedsløb, nr. 29. Historisk Samfund for 
Sønderjylland, 1997.444 s., ill. Medlemspris: 198 kr. 
Bogladepris: 298 kr.

I næsten et kvart århundrede var Erik Jessen 
centralt placeret i sønderjysk politik. Først som 
borgmester i Aabenraa (1958-70) og efterfølgen
de som den første amtsborgmester i det nyopret
tede Sønderjyllands amt (1970-81). I embeds med
før fik han en stor kontaktflade og lejlighed til at 
være med til at præge udviklingen gennem et 
utal af beslutninger. Men også tiden både før og 
efter var virksomme år, og det hele er kommet 
med i dette sønderjyske levnedsløb, hvor Erik 
Jessen er kommet i selskab med eksempelvis den 
tidligere partifælle Jes Caspersen. Selvom der 
ikke er noget forord i bogen, må man gå ud fra, 
at der til grund for det store arbejde har ligget en 
opfordring fra Historisk Samfund, der også har 
påtaget sig redaktionen (Lars N. Henningsen og 
Niels H. Kragh-Nielsen). I større sammenhæng 
er Erik Jessens aktive politiske år allerede be
handlet i henholdsvis Aabenraa bys historie »Fra 
købstad til storkommune« og i »Sønderjyllands 
Amt 1970-1995«.

Erik Jessen er født i 1919, og som barn i græn
selandet - aabenraask borgerbarn på mødrene 
side og med rod i gårdmandskredse på fædrene 
side - var han fra fødslen fast forankret i landsde
len. Hjemmet i Aabenraa hos manufakturhand
ler Peter Jessen dannede den trygge ramme om 
opvæksten, der i fritiden bl.a. bød på spejderliv 
og ferier ved Vestkysten. Erik Jessen kom også 
selv i manufakturhandlerlære, som senere førte 
til medejerskab i familiefirmaet.

Fra de helt unge år har Erik Jessen haft inte
resse for det omgivende samfund og troet på, »at 
det kan nytte«. Radikal blev han aldrig. Men 
ellers gik turen over KU (kortvarigt) til interes
sen for Dansk Samling, det socialliberale parti, 
og kontakten til den politisk aktive »Aabenraa 
Kredsen« - med berøring til modstandsbevægel
sen. Rigtig alvor blev det med politikerkarrieren 
ved opstillingen på »Dansk liste uden for parti
erne« i Aabenraa i 1946. Herfra gled han i 1958 
ind på borgmesterposten som spidskandidat for 
»Fælleslisten« i et valgforbund med Venstre og 
Det Radikale Venstre.

Både som borgmester og senere som amts
borgmester (opstillet for partiet Venstre) var Erik 
Jessen i den for en ledende politiker gunstige og 
spændende situation, at der skulle planlægges, 
anlægges, bygges ud og op. Der er således man
ge iøjnefaldende resultater at se tilbage på. Men 
ikke alt faldt i hak. Eksempelvis var det en stor 
skuffelse, at det ikke lykkedes at overbevise Rø
dekro kommune om det naturlige i en sammen
lægning med Aabenraa i 1970. Et »vingeskud« 
tvang i 1981 Erik Jessen til at trække sig fra 
amtspolitikken og overlade roret til den unge 
Kresten Philipsen. Det blev dog ikke til et tidligt 
otium, men et sporskifte til forsikrings-, kredit- 
og bankverdenen og til en fast klumme i Jydske 
Tidende, senere JydskeVestkysten.

Egentlig kan man undre sig over Erik Jessens 
valg af titel til sin bog - selvom historien bag ikke 
er til at stå for. En despot har han ikke været, 
snarere samarbejdets fortaler par excellence, byg
gende på erkendelsen af, at indflydelse og gode 
resultater opnås ved kendskab til sagerne. Og 
har man først ofret både energi og omtanke på 
en sag, så er det ærgerligt ikke at få ret. Ja, nogle 
af »nederlagene« kan ærgre endnu. Men »de 
gode dage« er i flertal, og med dette værk har 
privatpersonen og den forhenværende politiker 
nu fået lejlighed til at ytre sig på egne betingel
ser. Selvom ikke alt er taget med - som det direk
te er anført - så er der tale om en bred fortælling, 
der fastholder en strøm af tidsbilleder og facts, 
præsenteret i relation til et stort persongalleri - 
og illustreret med en række officielle og private 
fotografier. Et navneregister, omfattende lige om
kring 1000 personer, taler i denne sammenhæng 
for sig selv, ligesom dedikationen til fru Lissen 
Jessen.

Hanne Christensen
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SSW i 1948

Bagsiden 
om 
forsiden

Et frit Sydslesvig var målet for det danskorien
terede parti SSW - Sydslesvigsk Vælgerforening 
- som blev oprettet i 1948, og som fejrer 50-års 
jubilæum i juni 1998.

Den 24. oktober 1948 blev der afholdt kom
munalvalg i Sydslesvig for anden gang efter 
krigen. Dette valg blev SSW's debut i praktisk 
politik. Ved landdagsvalget året før havde de 
dansksindede opnået lidt over 50 % af samtlige 
stemmer blandt de hjemmehørende, så valget 
blev en afgørende og barsk kraftprøve mellem 
dansk og tysk. Den gammeldanske fløj i SSW 
så valget i grænsepolitisk perspektiv. Drøm
men var genforening med Danmark gennem 
udøvelse af selvbestemmelsesretten. Andre 
kredse i partiet lagde hovedvægten på hjem
stavnsbudskabet - oprettelsen af det selvstæn
dige Land Sydslesvig og fjernelse af flygtnin
gene.

Uanset om de enkelte kandidater troede på 
en fremtidig genforening med Danmark eller 
ej, kunne dette mål ikke skrives på valgplaka
terne. Den britiske besættelsesmagt ønskede 
ikke, at der blev talt om en mulig grænseflyt
ning. Valgplakaterne skulle godkendes af cen
suren, og her blev alt luget fra, som blot anty
dede tanken om en nærmere forbindelse nord
på.

SSW lod fremstille syv farvetrykte plakater. 
To virkede for udfordrende og blev forbudt. 
Den ene viste en kompasnål, som fra Sydsles
vig pegede på Danmark, og bar teksten »SSW 
zeigt die Richtung«. Den anden - som er gengi
vet på forsiden - viste en friserpige, som højt på 
et dige vinker sin hilsen ud i horisonten, mod 
nord, til Danmark. Også denne smukke plakat 
i klare og gyldne farver måtte tages ud af SSW's 
valgpropaganda. De øvrige fem plakater, som 
signalerede et mere harmløst politisk hjem
stavnsbudskab, blev derimod godkendt. Den
ne politiske censur forklarer, at de specielt dan
ske træk generelt træder svagt frem i SSW- 
plakaterne i disse år. I stedet blev plakatsøjler
ne domineret af hjemstavnselementer og mod
standen mod flygtningene.

1948-valget blev ført med samme energi som 
afstemningskampen i 1920. På dette tidspunkt 
havde den tyske side samlet kræfterne, så der 
kunne øves et kraftigt modstød. Det kom til 
episoder med anvendelse af tåregas og rude- 
knusninger, og hyppigt blev valgmøder for
styrret af sangkor, som sang »Deutschland, 
Deutschland über alles« eller »Das Schleswig- 
Holstein-Lied«. Socialdemokraterne advarede: 
»SSW tilslører sig som et forbund til forsvar af 
hjemstavnen. I virkeligheden søger det tilslut
ning til Danmark. For enhver tysker er det pligt 
at gå til valgurnen for med stemmesedlen at 
forsvare tysk land. Frem for alt er det enhver 
flygtnings pligt at give sin stemme til de mænd, 
som går ind for en retfærdig behandling af 
flygtningene.« Andre udslyngede det følgende 
angreb mod SSW: »De fædrelandsløse folk i 
SSW vil jage jer flygtninge ud i den grå elen
dighed, fordi I skaber rod i deres 'race'«. I 
skarpe ord blev SSW angrebet for at ville forbe
holde alle embeder til de hjemmehørende.

Begge sider kæmpede til stregen. Den dan
ske stemmeandel for hele Sydslesvig faldt fra 
ca. 33 % i 1947 til nu 26 %. I Flensborg så det 
mod midnat på valgaftenen ud, som om den 
tyske valgblok havde vundet flertal. Ligesom i 
1920 blev det fejret på Søndertorv med jubel
sangen »Wir wollen keine Dänen sein, wir wol
len Deutsche bleiben«, og forsamlingen drog i 
jubel til rådhuset. Efter slutresultatet beholdt 
den danske side dog flertallet i byrådet, og den 
danske overborgmester}. C. Møller kunne fort
sætte. I alle andre byer, hvor de danske havde 
haft flertal siden 1946, måtte SSW-borgmestre- 
ne nu vige for et nyt flertal. I landdagen glæde
de ministerpræsident Lüdemann sig over frem
gangen. Det var den tyske befolknings endeli
ge bekendelse til tyskheden, indledningen til 
en ny tid i landets nordlige del. Flertallet havde 
taget afstand fra separatismen.

Lars N. Henningsen
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