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Bovlund Frimenighedskirke (Foto 1983)

Bovlund Frimenighedskirkes 
alterbillede
AF NIELS JØRGEN ANDREASEN

Det har været ret almindeligt, at kunstne
re har brugt deres hustru og et af deres 
egne børn som modeller, når de malede 
Jomfru Maria med Jesusbarnet.

Derimod hører man sjældent om en 
maler, der har brugt sig selv som model, 
når han skulle male Kristus til en alter
tavle.

Det er imidlertid sket i Bovlund Frime
nighedskirke, og cand. mag. Niels Jørgen 
Andreasen, Århus, skriver herom.

Det centrale i ethvert kirkeinteriør er altret 

med alterbillede. Desværre må vi i alt for 
mange tilfælde sande, at vor viden om de 
enkelte alterbilleder og deres tilblivelseshi
storie er begrænset. I nogle tilfælde bygger 
vor viden udelukkende på en kunsthistorisk 
undersøgelse. Kun i få tilfælde er vi så hel
dige, at en kunsthistorisk analyse kan kæ
des sammen med overleverede skriftlige 
kilder.

I denne forbindelse skal jeg forsøge at 
afdække Bovlund Frimenigheds alterbille
des historie. Dette alterbillede er på flere 
måder specielt og fortjener fornemmere
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Altertavlen i 
Frimenighedskirken 
(Foto 1983)

skæbne end blot at være »anonymt«. Bille
det har aldrig tidligere været undersøgt, så 
det, man kan læse om det i den udgivne 
litteratur, er særdeles begrænset. Stort set 
er det kun muligt at udlede, at det er malet 
af Niels Pedersen Mols i 1898 (1).

1. Altertavlen er berørt perifert i følgende 
værker:
Trap Danmark. 5 udgave. 1964. Bd. 24. 
Mårten Refslund Poulsen, Erindringer. Bd. 
I. Kbh. 1955
De danske Kirker. Bd. 18. 1969.
Litteratur om Niels Pedersen Mols (1859-

Alterbilledet i Bovlund Frimenigheds
kirke, Agerskov sogn, er et maleri på lær
red. Det måler 125 x 105 cm. I nederste 
højre hjørne finder man Niels Pedersen 
Mols’ signatur - n.p.m 98. Billedet er med 
andre ord to år yngre end Bovlund Frime-

1921): Weilbachs Kunstnerleksikon. Bd. II.
1949. (Med yderligere henvisning til anden 
litteratur).
Dansk biografisk Leksikon. Bd. XVI. 1939. 
Østjysk Hjemstavn. Årgangene 1955, 1956 
og 1982.
Dansk Kunst, nr. 98. 1960.
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Detalje fra 
altertavlen 
(Foto 1983)

nighedskirke, der er bygget 1896, men som 
holdtes lukket af de tyske myndigheder 
indtil 1900.

Alterbilledet er en enkel og intim kom
position. Det er fredfyldt. Alle personer på 
billedet bortset fra Kristus bærer samtidigt 
tøj, hvilket er i fuldstændig overensstem
melse med datidens realistiske malerskoles 
principper.

Billedets centralfigur er Kristusfiguren, 
der står i en slags portal. Måske er der tale 
om en kirkeportal, hviket de romanske 
tovsnoninger leder tanken hen på. Udsynet 
ind i bygningen bag Kristus spærres af 

mørke farver. Kristus står helt ubevægelig, 
og stirrer frem for sig. Armene ligger tæt 
ind til kroppen, og med hænderne velsigner 
han de to nærmestsiddende ældre personer.

Han er klædt i en hvidgul kjortel, der er 
svunget over venstre skulder. Under kjort
len bærer han en slags undertrøje, der kan 
knappes i halsen. Måske et samtidigt islæt? 
Håret er skulderlangt og rødt ligesom 
skægget. På fødderne bærer han sandaler.

Kristus velsigner med sin højre hånd en 
ældre kvinde. Hun nærmest læner sig ind 
imod ham for at finde støtte. Hendes hæn
der er foldede. Hun er barhovedet. Hårfar
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ven er sort, og hun er klædt i en mørkeblå 
kjole, der går helt ned til anklerne. I hen
des halsåbning ser man en hvid kant, som 
sikkert stammer fra en skjorte eller under
kjole.

Nederst i venstre hjørne knæler en ældre 
mand, der møjsommeligt støtter sig til en 
stok. Manden har gråt hår og skæg. Han er 
iført nogle kraftige mørke benklæder, en 
sort vest, og under denne en blålig skjorte 
eller trøje.

Kristus velsigner med venstre hånd en 
aldrende mand med gråt hår og skæg. Han 
er klædt i en stor grå frakke, og i halsåb
ningen ser man et rødt halstørklæde.

Nedenfor denne person knæler en yngre 
kvinde, som holder sin ene arm beskytten
de omkring et lille barn. Kvinden er klædt 
i en blå kjole. Håret er sort og samlet i 
nakken. Det lille barn står op og ser, som 
den eneste person, direkte på Kristus. Bar
net er klædt i en hvid bluse og grønne ben
klæder. Hænderne er foldet i en bedende 
gestus.

Det motiv, som Niels Pedersen Mols her 
har skildret, er »Kommer hid til mig«, som 
det tydeligt står skrevet på alterrammen 
under billedet. »Kommer hid til mig« er et 
uddrag af en større sammenhængende 
tekst i Matthæus evangeliets kapitel 11:

»Kom hid til mig, alle I, som er trætte og 
tyngede af byrder og jeg vil give jer hvile. 
Tag mit åg på jer og lær af mig, 
thi jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet; 
»Så skal I finde hvile for jeres sjæle.
Thi mit åg er gavnligt, og min byrde er 
let«.

»Kommer hid til mig« var et meget yndet 
motiv til alterbilleder i sidste århundrede, 
og man finder det i mange kirker. Popula
riteten hænger meget sammen med den 
modtagelse, Bertel Thorvaldsens »Kommer 
til mig« fra 1821 fik. Efter fremkomsten af 
Thorvaldsens marmorfigur i Vor Frue Kir

ke i København opstod der en fast tradition 
for, hvordan motivet »Kommer hid til mig« 
skulle males. I midten skulle der være en 
Kristusfigur å la Thorvaldsens, og rundt 
om denne skulle der være grupperet men
nesker af forskellig alder og køn. Som of
test har kunstnerne malet ældre mennesker 
i overensstemmelse med den nytestamente- 
lige tekst. Kvinden, der holder om barnet, 
er næsten altid med. Denne figurgruppe 
har givetvis paralleller til en figurgruppe i 
motivet »Lad de små børn komme til mig«. 
En anden person, der også er meget brugt, 
er kvinden, der kysser Kristi kjortel. Det er 
en omskrivning af en Maria Magdalenefi- 
gur. Denne figur er i Bovlund udskiftet 
med manden med stokken.

»Kommer hid til mig« indeholder såle
des mange populære komponenter fra an
dre religiøse motiver.

Mols’ maleri i Bovlund følger i store 
træk det fastlagte skema for »Kommer hid 
til mig«. Kun få nuancer skiller dette bille
de fra andre, som f.eks. Poul Steffensens 
alterbillede i Ry kirke, Ry sogn (2).

Hvorfor Mols ikke har forsøgt at ændre 
motivet, giver de skriftlige ikke-udgivne 
kilder og en undersøgelse af Mols’ anden 
kunst forklaringen på.

2. Thyge Kleman: Livsopgaver og eengangs- 
kunst. I Meddelelser fra Århus Stift. 1978. 
p. 48 ff.

3. L. B. Poulsen var den første frimenigheds
præst i Bovlund. Han var med til at stifte 
frimenigheden, der i 1896 byggede en kirke 
på Bovlundbjerg.
Se: Asger Højmark og Uffe Hansen: De 
grundtvigske fri- og valgmenigheder. Bd. 
I-II. Thade Petersen: De sønderjyske Fri
menigheders Historie. Mårten Refslund 
Poulsen: Erindringer og Troels Refslund 
Poulsens artikel i Sønderjysk Månedsskrift. 
1981. no. 8.

4. Hanne Poulsens beskrivelse ligger på 
Landsarkivet for de sønderjyske landsdele 
i Åbenrå i L. B. Poulsens privatarkiv.

68



Gerda og Niels Pedersen Mols med datteren 
Kip Agnete.

I en samtidig beskrivelse, nedskrevet af 
L. B. Poulsens (3) anden hustru Hanne (4), 
finder vi følgende beskrivelse af alterbille
det i Bovlund: »Altertavlen blev på foran
ledning af murmester Kruse fra Køben
havn skænket fra en kreds af venner der. 
Den er malet af Kunstmaler Niels Peder
sen Mols. Efter Poulsens ønske blev den 
malet over ordet, der står i Math. 11-23 
»Kommer hid til mig«. Han - Poulsen - 
havde også bedt om, at det skulle være 
skikkelser i nutidsdragt« (5).

I en anden beskrivelse, nedskrevet af 
Mårten Refslund Poulsen (6), har vi imid
lertid den mest fyldige kilde. Det er en før
stehåndskilde, idet Mårten Refslund selv 
overværede samtalen med Niels Pedersen 
Mols. Han skriver: »Sønderjysk og kirke
ligt interesserede i København skænkede 
Kirkeklokke, Alterbord, Altertavle og dens 
Indfatning til Kirken. Altertavlen er malet 
af Niels Pedersen Mols. Da Giverne spurg
te (7), hvilket motiv man ønskede til Alter
tavlen svarede Far, at han ville gerne have 
Kristus fremstillet mellem Nutidsmenne
sker. Netop i den Tid var flere sådanne 
Malerier blevet omtalt - et, hvor Kristus 
som ung Tømmersvend i Nutidsdragt taler

5. Hanne Poulsens redegørelse p. 5.
6. Mårten Refslund Poulsen, søn af L. B. 

Poulsen: »Om Bovlund Frimenighedssal og 
Kirke«, den ligger hos slægtninge til forfat
teren. Dele af beskrivelsen indgår i Mårten 
Refslund Poulsens »Erindringer«. 1949.

7. Med giverne sigtes der i første række til 
kredsen omkring murmester Carl Kruse i 
København.

til Nutidsmennesker(8). Giverne foreslog, 
at Far talte med Pedersen Mols om det. 
Jeg overværede Samtalen, da jeg ved den 
tid var i København (9). Pedersen Mols var 
en stilfærdig, beskeden Mand uden Kunst
nerunoder, skjønt han allerede da var be
rømt. Han lignede en jysk Husmand. Som 
Tavlen viser, gik Pedersen Mols den Vej, at 
han lader en datids, jødisk Kristus træde 
frem blandt Nutidsdanske, der knæler for 
ham. Skønt Motivvalget altsaa var tidspræ
get, har Udførelsen Pedersen Mols’ Tilfor
ladelighed og Menneskeforstaaelse, saa 
den kan tale til skiftende Generationer«.

På baggrund af disse to beskrivelser af 
alterbilledet kan vi fastslå, at der er tale 
om et bestillingsarbejde hos Mols. Endvi-

8. Mårten Refslund Poulsen må her henvise 
til Hans Andersen Brendekildes maleri »En 
landevej« fra 1893. Billedet findes på Sta
tens Museum for Kunst.

9. Mårten Refslund Poulsen tog den 2. sept. 
til København, hvor han begyndte på Land
bohøjskolen. Se »Erindringer« bd. I p. 72. 
Samtalen med Mols må derefter have fun
det sted efter den 2. september 1896. 
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dere, at L. B. Poulsen har efterkommet gi
vernes forslag om, at få Mols til at male 
alterbilledet.

Det kan endvidere fastslåes, at Mols ef
ter samtalen hele tiden har arbejdet ud fra 
de udstukne retningslinier, som L. B. Poul
sen og frimenigheden gav ham.

Et andet faktum er, at Mols samtidig 
har været underlagt sine egne kunstneriske 
ambitioner og evner. Mols var ikke, som 
Mårten Refslund Poulsen så rammende 
skriver, en kunstner, der på nogen som 
helst måde prøvede at bryde »de gældende 
regelsæt« indenfor kunsten. At det forhol
der sig sådant ses meget tydeligt, hvis man 
betragter hans billeder. De er altid meget 
traditionsbundne; både når det gælder mo
tiv og malemåde.

Endnu et forhold der gør sig gældende 
er, at Mols overhovedet ikke kan betragtes 
som religiøs maler. Hans primære interes
seområde var dyremaleriet og genremale
riet i nævnte rækkefølge. Kun en eneste 
gang tidligere havde Mols malet et reli
giøst billede, og det var alterbilledet til 
hans barndomsby Kattrup, Kattrup sogn.

De religiøse billeder udgør således kun 
en beskeden promille af hans samlede 
kunstnerproduktion, og det er sikkert også 
grunden til, at denne del af hans kunst ikke 
har fundet vej til de kunsthistoriske over
sigtsværker (10).

Alterbilledet i Kattrup er også malet 
med »Kommer hid til mig« som motiv. Bil
ledkompositionen er næsten helt identisk 
med kompositionen i Bovlund. Det er kun 
i person- og farvevalg, at man sporer næv
neværdige forskelle.

I Kattrup ser man også Kristus stående 
i en kirkeportal med de to ældre personer 
på sine sider. I Kattrup er det kun manden, 
der får velsignelsen. Figurgruppen, kvin-

10. Mols’ to alterbilleder omtales ikke i noget 
kunsthistorisk værk - ikke engang i Weil- 
bach.

den med barn, finder man også i Kattrup. 
Kun den gamle mand i nederste venstre 
hjørne med stokken er udskiftet med en 
Maria Magdalenefigur, der kysser Kristi 
kjortel.

På denne baggrund kan det herefter 
konkluderes, at der er et nært slægtskab 
mellem de to alterbilleder omend det ikke 
fremgår af de skriftlige kilder. Alterbille
det i Bovlund kan herefter ses som en om
skreven kopi af alterbilledet i Kattrup kir
ke. Alterbilledet i Kattrup er to år ældre 
end det tilsvarende i Bovlund.

Den største forskel på de to alterbilleder 
ligger i udførelsen af personerne rundt om
kring Kristus og i selve Kristusfiguren. I 
Kattrup er Kristusfiguren tydeligvis en 
omskrivning af Thorvaldsens figur. De to 
personer ved Kristi side er portrætter af 
Niels Pedersen Mols’ egne afdøde foræl
dre, husmand Peder Nielsen (1820-74) og 
Ane Carlsdatter (1825-91). Kvinden, der 
holder omkring barnet er Mols’ senere hu
stru Gerda Krarup (11) og kvinden, der 
kysser Kristi kjortel er også Mols’ senere 
hustru. Den sidste figur har Mols malet på 
baggrund af fotografier, hvilket fremgår af 
et overleveret brev.

Alle personer i Kattrup - bortset fra 
Kristusfiguren - er således nære familie
medlemmer til Mols. Kan det mon også 
være tilfældet i Bovlund?

I et tilfælde må vi svare bekræftende, og 
det er i benyttelsen af den samme model til 
kvinden, der holder om det lille barn. Det 
er med andre ord også Mols’ senere hustru, 
der er portrætteret i Bovlund, hvilket også 
fremgår af et overleveret brev. Brevet er 
sendt fra Mols’ hustru Gerda Krarup til 
Kattrup Menighedsråd (12). I brevet, der

11. Gerda Krarup (1871-1961) gift med Mols 
den 29. juni 1898. De fik to børn sammen.

12. Kattrup Menighedsråd ville i 1950’erne ha
ve verificeret de historier, der var om alter
billedet i kirken. De rettede derfor henven

70



er dateret den 10.11.1958, skriver hun: 
»Billedet i Kattrup kirke er en kopi efter 
det i Bov, min mand har malet sig selv som 
Kristus, og jeg var model til den unge kvin
de i blåt« (13).

Selvom Gerda Krarup stadig var ånds
frisk, da hun skrev dette brev i 1958, er der 
dog ingen tvivl om, at hun har vendt det 
hele på hovedet. At Kattrup kirkes alter
billede er to år ældre end det i Bovlund 
bevidnes af synsprotokollen for Voer-Nim 
herreder. Endvidere er det helt sikkert, at 
Mols ikke har malet sig som Kristus i Kat
trup. Der er overhovedet ingen ligheder, 
hvis man sammenligner Kristusfiguren 
med fotografier af Mols. Det ville vel også 
være helt urimeligt at portrættere sig selv 
som Kristus i den by, hvor man havde haft 
sin opvækst. Hvad ville beboerne ikke tæn
ke?

Nej, det der står i Gerda Krarups brev 
må vendes! Så passer det også meget bed
re. Hvis man sammenligner fotografier af 
Mols med Kristusfiguren i Bovlund, kan 
man også se, at det forholder sig sådan. 
Både ansigtstræk, skæg og hår er helt iden
tiske - hvis man ser bort fra hårlængden.

Når Mols har malet sig selv som Kristus, 
må det siges at være ganske interessant. 
Hvor mange andre steder i landet kan man 
fremvise en altertavle, hvor kunstneren har 
malet sig selv som Kristus? Det har dog 
ikke været noget mål i sig selv, og bør på 
ingen måde misforstås. Mols har vel snare
re været i det dilemma, at der ikke har 
været frivillige, der ville stå model til en 
Kristusfigur. Mols har derfor måttet bruge 
sig selv. På den anden side kunne han vel 
heller ikke have fået bedre model.

Flere ting må have spillet ind, for at han

delse til Gerda Krarup. De mundtlige over
leveringer ang. alterbilledet indeholdt ikke 
megen sandhed. Se Østjysk Hjemstavn 
1982.

13. Brevet er i privateje.

turde male sig selv som Kristus. For det 
første var der jo tale om et bestillingsarbej
de til en frimenighed i Sønderjylland, der 
jo på det tidspunkt hørte under det tyske 
rige. Endvidere, at Mols ikke var så kendt 
i disse landsdele. Dette har sikkert haft en 
vis betydning, idet Mols, der ellers var me
get menneskesky, ikke kunne drømme om 
at male sig som Kristus, hvis han ikke hav
de været tvunget dertil.

Men hvad nu med de andre personer på 
alterbilledet. Er det også specielle perso
ner?

Hertil kan det oplyses, at der i Bovlund 
ikke er mundtlige overleveringer desan
gående. Såfremt det skulle have været lo
kale beboere, ville indbyggerne i Bovlund 
sikkert have vidst det. De tre personer er 
sikkert derfor modeller udformet udfra 
Mols’ egen fantasi - understreget ved, at 
man ikke ser dem direkte forfra.

At Mols ikke har benyttet de samme 
modeller til begge alterbilleder, hænger 
sikkert sammen med, at der har været tale 
om to vidt forskellige opgaver. I Kattrup 
var det hans hensigt at forevige sin egen 
familie. I Bovlund var der »kun« tale om et 
bestillingsarbejde.

I sidste halvdel af 1800-tallet var det 
meget udbredt at kunstnerne, og herunder 
også Mols, malede religiøse billeder efter 
model. En pudsig ting er imidlertid, at det 
netop er i skildringer af »Kommer hid til 
mig«, at man oftest ser portrætteret fami
liemedlemmer eller beboere fra egnen. Vi 
ved således, at både August Jerndorff til 
kirken i Nykøbing Mors (1893) (14) og 
Poul Steffensen til kirken i Ry (1909), Ry 
Sogn (15) har benyttet sig af lokale beboe
re.
14. Altertavlerne i Nykøbing gamle St. Cle- 

mens kirke og i den nye kirke, udarbejdet 
efter optegnelser på Morsland historiske 
Museum i 1933 af R. Olufsen. Ikke-udgivet 
kilde.

15. Se note 2.
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Niels Pedersen Mols’ to alterbilleder lig
ger helt i forlængelse af denne tradition. 
Det eneste nye er, at han har malet sig selv 
som Kristus.

Spørgsmålet er nu, hvorfor frimenighe
dens venner netop pegede på Mols til at 
male alterbilledet til Bovlund? Mols havde 
jo intet ry som religiøs maler, og han havde 
kun malet ét religiøst maleri før.

Når frimenighedens venner i Køben
havn netop peger på Mols, kan det bero på 
flere ting. Men, hvordan det helt konkret 
hænger sammen, er desværre umuligt at 
udrede. Mols’ personlige papirer og breve 
led en krank skæbne i en kakkelovn i 
1930’erne. Jeg skal dog tillade mig, at hen
lede opmærksomheden på tre mulige sam
menhænge.

For det første var Mols omkring 1890’er- 
ne en meget populær og feteret kunstner i 
hele Danmark. Man vidste, hvad man kun
ne forvente af ham: godt gedigent hånd
værk.

For det andet kan det være, at frimenig
hedens venner i København på et eller an
det tidspunkt er blevet klar over, at Mols 
tidligere havde malet »Kommer hid til 
mig« til Kattrup. Netop det motiv L. B. 
Poulsen gerne ville have.

Hvordan frimenighedens venner i så fald 
har fået nys om dette, kan ikke besvares.

For det tredie vidste frimenighedens 
venner, at det var Mols, der tre gange hav
de portrætteret Theodor August Regen- 
burg (1815-95) (16).

Som det sikkert er de fleste bekendt, var 
Regenburg igennem hele sit liv stærkt en
gageret i Det sønderjyske Spørgsmål, og 
han har haft nær kontakt med de sønderjy
ske kredse i København.

Efter Regenburgs død stiftedes »Det

16. Th. Sørensen: Erindringer om Stiftamt
mand Regenburg. Særtryk af Årbøger for 
Århus Stift. 1915.
Dansk biografisk Leksikon.

Regenburgske Legat«. Dette legat bestyre
des af tømrersnedker O. Kayser i Køben
havn, og legatet besluttede at give kirke- 
byggerne i Bovlund en portion penge til 
kirkens opførelse. Det beløb frimenighe
den fik tilstillet fra legatet lød på hele 
3.375 mark, og det var det største enkelte 
bidrag fra kongeriget. Da de samlede ud
gifter i forbindelse med kirkebyggeriet i alt 
beløb sig til 15.563 mark, skal man ikke 
være særlig regnskabskyndig for at slutte, 
at frimenigheden har været glad for dette 
store beløb (17).

I lyset af denne store pengegave, er det 
ikke mærkeligt, at frimenighedens venner 
og frimenigheden selv ville vise den afdøde 
stifter af legatet sin taknemlighed. Idet 
man ikke kunne takke ham personligt, kun
ne man jo gøre det ved at få Mols til at 
male alterbilledet. Mols kendte jo Regen
burg særdeles godt, idet han jo havde ma
let ham flere gange.

På grundlag af redegørelsen kunne det 
konkluderes, at Mols har holdt sig strengt 
til normen for, »hvordan et alterbillede 
skulle males«. Mols kan således heller ikke 
betegnes som nogen fornyer af det religiøse 
maleri, ligeså lidt som han var nogen for
nyer af dyremaleriet. Alterbilledet i Bov
lund ligger endvidere helt i forlængelse af 
den anden religiøse kunst, der var oppe i 
tiden.

Alterbilledet i Bovlund er således det 
pæne bestillingsarbejde, der tager sig godt 
ud. Men maleren Niels Pedersen Mols har 
taget sig visse friheder - omend nødtvun
gent. Det er heri, det spændende ved alter
billedet er. Det giver alterbilledet et per
sonligt præg, der er med til at hive det op 
fra »de anonyme alterbilleders rækker«. 
Samtidig er alterbilledet et af Mols’ mest 
spændende arbejder.

17. Mårten Refslund Poulsen: Om Bovlund 
Frimenighedssal og Kirke. 1942. p. 5. Ik- 
ke-udgivet kilde. I privateje.
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Elev-boligfløjen i Ladelund. Til højre ses idrætssalen.

Mindretalsskolerne 1982
Af TROELS FINK

Det er bemærkelsesværdigt, at både de 
danske skoler syd for grænsen og de tyske 
skoler nord for kan melde om stigning i 
antallet af nyindskrevne elever. Bemærkel
sesværdigt fordi børnetallet i almindelig
hed er vigende. For de tyske skolers ved
kommende er nye børnehaveklasser en 
medvirkende årsag. Ved 8 af de 16 skoler, 
der modtager børn i folkeskolealderen, er 
der nu børnehaveklasser.

Syd for grænsen var årets store begiven
hed åbningen af ungdomsskolen i Lade
lund.

Den samler elever på 8. og 9. klassetrin 
og hjælper dem til at opnå bevis for en 
tilfredsstillende afslutning af folkeskolen 
(Hauptschule). Et sådant bevis er nødven
digt for at komme videre indenfor uddan
nelsessystemet. Når de børn, der søger til 
gymnasium og realskoler, har forladt de of
te små danske privatskoler efter 6. klasse
trin er de tilbageblevne elever på 7.-9. klas
setrin ofte for få i tal og vanskeligt stillede; 
adskillige kan trænge til luftforandring. 
Her bringer ungdomsskolen en værdifuld 
hjælp.
Set fra et arkitektonisk synspunkt er den 
nye skole, som er bekostet af A. P. Møllers 
fond, fint passet ind i landsbyen Ladelunds 
miljø.

I det forløbne år har den tyske skolefor
ening i Nordslesvig haft et problem med en 
medarbejder ved en børnehave. Den på
gældende er gift med en dansk mand og 
ægtefællerne har været enige om at sende 
et af deres børn i dansk skole. Skolefor
eningens ledelse har reageret med megen 
skarphed og har forlangt, at barnet enten 
blev sat i tysk skole, eller at den pågælden
de medarbejder blev afskediget. Denne 
hårde linje ville forældrekredsen bag bør
nehaven ikke være med til. Resultatet er 
blevet, at børnehaven ikke længere er 
underordnet den tyske skoleforening, men 
drives som en selvstændig tysk børnehave.

I betragtning af, at tyske skoler og bør
nehaver har været åbne for forældre uden 
tilknytning til den tyske folkedel, kan man 
undre sig over den linje, der blev valgt af 
skoleforeningen i det pågældende tilfælde. 
Man kan naturligvis opfatte forholdet såle
des, at skoleforeningen ikke ønsker at give 
plads for et præcedenstilfælde for lignende 
situationer i fremtiden, men forældrekred
sens klare reaktion og dens støtte til den 
pågældende medarbejder tyder på, at der 
her er rørt ved et ømt og mere omfattende 
problem end det ene tilfælde tyder på.
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DANSKE SKOLER I SYDSLESVIG 1982 
Flensborg by

Christian Paulsen-skolen ..............

Samlet elevtal Begyndere
1980

............ 372
1981
318

1982
279

1980
19

1981 1
22

.982
16

Cornelius Hansen-skolen .............. ............ 270 259 270 20 22 32
Duborg-skolen ............................... ............ 954 1007 1013 — — —
Gustav Johannsen-skolen.............. ............ 493 530 512 25 42 18
Jens Jessen-skolen......................... ............ 169 150 169 24 15 13
Jørgensby-skolen ........................... ............ 337 326 305 33 42 31
Oksevejens skole ........................... ............ 120 122 113 14 16 14

Ialt................................................. ............ 2715 2712 2661 135 159 124

Slesvig-Flensborg amt
Samlet elevtal

1980 1981 1982
Begyndere 

1980 1981 1982
Bøl-Strukstrup .............................. ............ 54 54 49 8 6 8
Frørup* ......................................... ............ 33 27 30 - - —
Guide............................................. ............ 22 20 19 2 5 3
Hanved.......................................... ............ 18 16 16 2 5 5
Harreslev....................................... ............ 153 159 164 16 22 27
Hatlund-Langballe........................ ............ 69 74 71 3 13 9
Husby............................................ ............ 49 36 29 6 2 6
Jaruplund ...................................... ............ 36 32 32 5 - 9
Kappel ........................................... ............ 92 98 99 5 10 13
Kobbermølle ................................. ............ 73 69 64 6 5 5
Lyksborg ....................................... ............ 133 108 96 15 2 6
Medelby ........................................ ............ 30 24 24 2 — 6
Satrup ........................................... ............ 77 77 82 6 8 10
Skovlund ....................................... ............ 29 29 28 5 7 8
Slesvig Gottorp-skolen.................. ............ 215 189 191 17 16 25
- Hiort-Lorenzen-skolen ............... ............ 373 372 367 24 25 25
Store Vi......................................... ............ 38 43 38 7 3 4
Sønder Brarup .............................. ............ 89 84 66 7 6 3
Sørup............................................. ............ 44 44 34 4 3 4
Tarp............................................... ............ 45 50 43 4 16 11
Treja .............. ............................................ 71 65 67 8 7 9
Valsbøl** ...................................... ............ 39 39 36 — — —
Vanderup ...................................... ............ 39 39 43 6 5 6

Ialt................................................. ............ 1825 1748 1688 158 166 202

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

Rendsborg-Egernførde amt

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

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

Sammendrag

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

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

Samlet elevtal 
1980 1981 1982

100 103 100
114 112 109
22 18 18
26 25 21

315 307 302
36 36 31
30 25 34
18 12 9
68 62 67
42 39 41
13 14 13
56 53 48

7 7 6
15 13 14

114 113 102
140 137 133

16 15 13
10 13 13

55

Begyndere 
1980 1981 1982

5 12 13
15 11 11

6 1 1
5 4 4

23 17 18
7 7 3
1 5 4
1 2 3
5 3 7
5 1 5
2 2-
4 9 5
1 1
1 3 3
6 12 8
6 10 10

2 1
1 3 3

1142 1104 1129 94 105 99

Samlet elevtal 
1980 1981 1982

12 18 22
270 270 265

17 13 15
248 211 189

40 37 43
15 14 12

Begyndere
1980 1981 1982

6 3 7
30 23 27

2 1 4
22 20 15

2 1 4
2 2 2

602 563 546 64 50 59

Samlet elevtal 
1980 1981 1982 
2715 2712 2661 
1825 1748 1688 
1142 1104 1129 
602 563 546

Begyndere 
1980 1981 1982

135 159 124
158 166 202
94 105 99
64 50 59

6284 6127 6024 451 480 484
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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 ................................

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

Samlet elevtal Begyndere
1980 1981 1982 1980 1981 1982

143 139 148 — — —
189 179 182 16 14 20
114 113 122 11 15 6
155 151 149 12 7 11
157 160 153 7 5 16
221 207 193 13 7 13

37 32 30 6 3 2
54 53 49 7 9 4
18 17 19 2 4 6
74 65 56 10 4 7
39 39 42 4 5 11
16 16 16 — 4 2
28 25 28 2 2 6
44 49 46 5 8 2

7 9 12 — 2 7
21 22 22 4 7 2
15 13 8 2 2 2
67 65 78 - - -

1399 1354 1353 101 98 117

Elever i børnehaveklasser ved tyske privatskoler
1980 1981 1982

Åbenrå ............................... ....................... 17 18 18
Sønderborg......................... ....................... 7 5 15
Haderslev ........................... ....................... 14 10 9
Tønder ................................ ...................... — 12 7
Tinglev ............................... ....................... 7 13 10
Gråsten............................... ...................... — 7 8
Burkal................................. ....................... 10 5 7
Højer .................................. ........................ - — 8

Ialt.............................................................. 55 70 82
Tyske privatskoler 
inklusive børnehaveklasser ....................... 1454 1424 1435
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UDVIKLINGEN 1952-1982
Danske skoler i Sydslesvig Tyske Skoler i Nordslesvig

Antal Begyn- Samlet Antal Begyn- Samlet Samlet
skoler dere elevtal skoler dere elevtal elevtal

1952 ......................... 84 663 10962 25 884 incl.
1953 ......................... 86 736 9977 27 886 børne
1954 ......................... 88 571 8855 28 911 have
1955 ......................... 89 532 7722 29 962 klasser
1956 ......................... 85 458 6728 29 1039
1957 ......................... 86 462 5901 30 158 1115
1958 ......................... 86 449 5421 30 162 1196
1959 ......................... 82 410 4968 31 191 1298
1960 ......................... 81 383 4633 29 190 1376
1961 ......................... 81 433 4554 29 166 1474
1962 ......................... 81 405 4301 29 168 1519
1963 ......................... 80 404 4189 29 184 1594
1964 ......................... 80 440 4083 29 166 1632
1965 ......................... 77 470 4048 28 156 1632
1966 (april) ............ 73 539 4118 29 156 1637
1966 (december)* ... 71 300 4100 — — —
1967 (august)*....... 68 430 4158 29 143 1654
1968 ......................... 68 563 4335 26 137 1648
1969 ......................... 68 612 4599 26 137 1652
1970 ......................... 65 596 4792 25 141 1645
1971......................... 65 648 5067 24 127 1717 1657
1972 ......................... 64 763 5520 24 132 1603 1652
1973 ......................... 59 754 5865 22 129 1588 1654
1974 ......................... 59 684 6017 22 130 1560 1622
1975 ......................... 58 680 6265 22 126 1533 1588
1976 ......................... 58 653 6525 20 120 1506 1556
1977 ......................... 58 597 6567 19 105 1489 1533
1978 ......................... 57 545 6494 19 107 1474 1539
1979 ......................... 57 513 6457 18 114 1446 1506
1980 ......................... 55 444 6284 18 101 1399 1454
1981......................... 54 476 6127 18 98 1354 1424
1982 ......................... 55 484 6024 18 117 1353 1435

* Disse to terminer repræsenterer de såkaldte kortskoleår, der gennemførtes i forbindelse med 
omlægningen af skoleårets afslutning fra april til juli.
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Svundne tiders rejsende oplever Sydslesvig

Sydslesvig set med en samfundsøkonoms øjne 1790
AF TORBEN GLAHN

Overbibliotekar Torben Glahn har til 
rækken af rejseberetninger fra Sydslesvig 
fundet nogle breve (Udg. 1709) fra en råd
mand C. B. Dreyer frem. Brevene er til en 
udenlandsk ven om Danmark.

Efter deri at have omtalt en planteskole 
lige ved Kiel fortsætter han:
En anden Slags Samling finder De ved 
Husum, nemlig Heste, hos Hestehandler 
Thomsen, der, om De enten er Hestekien- 
der eller Liebhaver vist behager ...

Et fra Hesten meget forskielligt Dyr ik
ke forekommende i hvert Land, lader sig 
see, fanges og spises i Holsteen, og det er 
Østers, som sees ved Østersbankerne. En 
Fisk, der ikke kan komme til Wien uden 
paa Vogne, og følgelig dér dyr, samt min
dre frisk end hos os, og i Petersborg meget 
rar; hvorfor Flensborgs Skippere vove en 
Ladning did, og lade det beroe paa Vinden, 
der, naar den er imod, giør Ladningen 
ubrugbar, men i det andet Fald meget for- 
deelagtig, da en Tønde, holdende 8 til 900 
Østers, siges betalt med 100 Rubler.

Vil De giøre Sig Begreb om Stæder i 
Holland, da besøg Friderichsstad for Byg
ningernes og Nethedens Skyld, for Olie
møllens og Tøifabrikens Skyld. Elsker De 
at see et flittigt Folk i sær Dragt og i Be- 
skiæftigelse til Lands og Vands, tilbyder 
jeg Føhr og Silt. Der ere Harpunsmede, 
som have forsynet hollandske Skippere 
med Harpuner.

Finder De for godt at vide noget om 
Kolonister, da see Dem om i Gottorps Amt, 
hvor Hohner Mose er paa kongelig Bekost
ning, bleven udtappet 1761 ved 600 Arbei- 

dere og deelt til 196 Kolonister.
Et Verk af end mere Vigtighed, lokken

de og Fremmede til Opmerksomhed, er 
den slesvig-holsteenske Kanal, igiennem 
hvilken der 1786 gik 363 Skibe, men 1788 
af indenlandske Skibe 437, af fremmede 
127. Alle Landets Produkter som passerer 
der igiennem, gaae efter Forordningen af 
25de May 1785 toldfrie, og de Skibe som 
seile fra Elben ind i Østersøen, erlægge 
aleneste den halve Told. Udlændingen er 
Gennemfarten for det første kun tilladt 
endnu indtil 1791. Paa en Reise fra Kiel til 
Rendsborg gives ret Leilighed til at betrag
te Verkets kostbare Sluser, for hvis Vedli
geholdelse Anstalt er føiet, og Betiente sat
te; i øvrigt roser Kanalens Anlæg og Nytte 
sig selv.

Foruden Festningsverkerne i Rendsborg, 
falde Provianthuset, Tøihuset, Barakkerne 
og Fajancefabriken i Betragtning, hvorfra 
Steentøi føres til Hovedstaden og andre in
denrigske Steder, ikke at glemme at her 
væves af eiderstedsk Uld Sengedækkener, 
som paastaaes i Godhed, Fasthed, Tykkel
se og Fiinhed at overgaae de udenlandske, 
og at her ligeledes forfærdiges af fiin eider
stedsk Uld Fruentimmer-Underklokker.

I dette Hertugdom møder en Forskiel 
paa lordart, der overbeviser om Naturens 
ulige Gaver i Strækninger nær hinanden, 
overmaade feed i Marsken, derimod sandig 
og tør paa Heden, hvis Rug tager ved Brød
bagning Fortrin for den i Marsken, hvor 
Qvæget finder overflødig Græsning, men 
Indbyggerne Mangel paa Brænde, erstattet 
ved Tørv, og fordre altsaa saa ulige Huus- 
holdningsmaade. Frygt for Oversvømmel-
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Kanalen ved Knoopslusen. Kobberstik ca. 1800.

se, mindre sund Luft end andetsteds, 
Marskfebre, og visse Tider dybe Veie, giø
re Skaar i den Nytte og Behag som Mar
skens Frugtbarhed indeholder ...

Slesvig en Stad af en herlig lang Gade 
bestaaende, tildrager sig den Reisendes 
Opmærksomhed, da Hoffet der lader Sta
den tage Deel i de forskellige Sommer og 
Vinter-Fornøielser som med Smag afvexle. 
Hoffets kiere og angenemme Ophold enten 
paa Slottet Gottorp eller paa Lovisenlund 
har forøget Lysten hos adskillige adelige 
Familier at boe i denne Stad, hvor det Sel
skabelige har noget for en Reisende ret 
Lokkende. Borgerskabets Freiheit og en 
Fajance- samt andre Fabriker agtes her, 
Uforglemmelig bliver Staden og Slottet i 
Anledning af den behagelige Erindring af 
Kronprindsens Formæling.

Ved Eckernførde mærkes, at den Ottoi- 
ske Fabrik, der er forandret til et Pleiehuus 

for omtrent 350 Mennesker, som havde 
Ophold i det kongelige Christians Pleie
huus i Kiøbenhavn, og derfra hid forflytte
de. Flensborg udmærker sig ved sin Handel 
og Flor, der holder Gaarde og Huuse i 
Priis, ja i den Nytte, at Eierne sielden øn
ske at sælge dem. Man forefinder ikke ale
ne en Læderfabrik og en Klædefabrik samt 
Spinderie, men et Blaaefarveverk, hvis 
Berlinerblaae holder Vandprøven. Papir
mølle, Bogtrykkerie og Boglade passe sig 
godt sammen, og de træffes her.

I Bau Sogn ved den flensborgske Hav
bugt er en stor Kobbermølle, som sætter 
omtrent 90 Mennesker i Arbeide, og tilhø
rer Etatsraad Thorstraten. For Udførsel af 
Brændeviin og Teglsteen er Flensborg lige- 
saa bekient.

I Husum haves en Realskole, Kattunfa- 
brik og Sukkersyderi...
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F. Meldahl tegnet af 
J. Busch 1848.

Ferdinand Meldahl i den første 
slesvigske krig
Af INGRID NIELSEN

Kort efter arkitekten etatsråd, kammer
herre F. Meldahls død 11913 fik hans dat
ter, kammerherreinde Helga Stemann, 
Haderslev, sendt en række breve fra fade
rens ungdomsven, professor J. Kornerup.

Disse breve blev anledning til, at Helga 
Stemann skrev det store 6-binds værk »F. 
Meldahl og hans venner« (1926-32).

Personalhistoriker Ingrid Nielsen, Ha
derslev, gengiver Meldahls breve fra det 
første år af den første slesvigske krig, idet 
de breve, der citeres i datterens bog, ud
bygges og kommenteres.

I sit 6-binds værk »F. Meldahl og hans Ven
ner« har afdøde kammerherrerinde Helga 
Stemann, Haderslev1, skrevet om sin fa
ders deltagelse i Treårskrigen 1848-50.

Ferdinand Meldahls arkiv er først til
gængeligt i år 2000, men desuagtet har

1. Ingeborg Helga Amalie Stemann, f. Mel
dahl den 1. marts 1861 i København, død 
den 20. marts 1952 i Haderslev. Gift med 
Amtmand i Ribe, Kammerherre Carl Gu
stav Stemann.
Kunsthistoriker og Personalhistoriker.
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Rigsarkivet af forskningsmæssige årsager 
undtagelsesvis meddelt mig adgang og ko
pieringstilladelse til denne del af hans ar
kiv2.

Ferdinand Meldahl fødtes den 16. marts 
1827 i København. Ved krigens udbrud i 
1848 havde han om vinteren fået Akade
miets lille sølvmedaille, og han stod således 
ved begyndelsen af sin kunstneriske udvik
ling og løbebane.

Til trods herfor meldte han sig sammen 
med andre kunstnere som frivillig.

Professor Vilhelm Petersen3 fortæller i 
denne forbindelse følgende: »Meldahl kom 
en Dag i Soldateruniform til Professor 
Hetsch4 for at sige Farvel, før han drog i 
Krigen - og jeg husker, Professor Hetsch 
udtalte til os Elever: Meldahl er altfor god 
til at være Kanonfutter. - Vi Elever nære
de alle stor Sympati for ham og saa allere
de den Gang op til ham som et følgevær
digt Exempel og som den bedst begavede 
blandt de yngre Arkitekter.«

Arkitekt Ferdinand Meldahls optegnel
ser som frivillig findes som allerede nævnt 
i Rigsarkivet, og i det følgende gengives de 
in extenso - med forfatterens egne ord og 
egen ortografi.

»Den underlige nationale Bevægelse, der

2. Pakke nr. 26 i et læg benævnt »Optegnelser 
af F. Meldahl fra hans Barndom og hans 
Soldaterliv 1848«.

3. Professor Vilhelm Petersen (1830-1913), 
dansk arkitekt, elev af Professor Gustav 
Friederich Hetsch. Deltog med hæder som 
eneste ikke italienske arkitekt i den inter
nationale konkurrence om facaden til Dom
kirken i Firenze. Har bl.a. bygget Rudolph 
Berghs Hospital, Almindeligt Hospital, Vi
denskabernes Selskabs Bygning samt sinds
sygehospitalet i Middelfart.

4. Professor Gustav Friederich Hetsch, ind
vandret fra Tyskland, dansk arkitekt 
(1788-1864). Har bl.a. bygget Synagogen i 
Krystalgade og Skt. Ansgars Kirke i Bred
gade København.

greb os alle i 1848, førte til, at vi fire Brø
dre5 lovede at stille os, ifald Preussen faldt 
over Landet. Theodor kom hjem fra 
München og rejste underlig nok med v. d. 
Tann6, der gik til Halsteins Korps.

Theodor maatte derimod gaa fra Stetin 
over Ystad til Kjøbenhavn. Jeg havde lige 
modtåget Ansættelsen ved Opførelsen af 
Lagmand Sy Ivans Gaard Øya ved Ystad - 
og traf derfor paa Landevejen did Theo
dor, der ilede til Kjøbenhavn - Han ind- 
traadte i Goschs7 Jægerkorps og var med 
ved Hoptrup, men avancerede i Aarenes 
Løb til Kommandergersandt. Tog sin Af
sked og rejste til München, giftede sig der 
og fik fem Børn og døde i 1856 i Kolera i 
stor Elendighed.

Jeg blev i Ystad til Efterretningen kom 
om Slaget ved Slesvig, saa vendte jeg 
straks Hjem og stillede mig som Frivillig 
sammen med Bournonville8 og en Række 
ældre Mænd, gennemgik Skolen, og deref
ter blev vi 35 sendte over som Corporaler

5. Theodor Meldahl (1825-56), landskabsma
ler, Vilhelm Meldahl (1824-50?) sømand og 
senere mægler, Christian Emil Meldahl 
(1830-1914) farmer i USA, Ferdinand Mel
dahl (1827-1908), arkitekt, professor og 
kammerherre.

6. v.d. Tann - deltager i det slesvig-holstenske 
oprør i 1848 i spidsen for Schleswig-Hol
steinisches Frikorps. Deltog i kampene ved 
Hoptrup og Tørning Mølle.

7. F.A. Gosch (1799-1865), oberstlieutenant, 
gift i første ægteskab med Christiane Mel
dahl. Helga Stemann skriver i 1. bind af 
6-bindsværket »F. Meldahl og hans Ven
ner«: (om Theodor) »Det var Gosch kjært at 
have sin Kones Fætter imellem sine Folk, 
og da ved Hoptrup hele Bataillonen løb fra 
ham, skrev han hjem, at kun Meldahl og 16 
Mand vare bievne hos ham«.

8. Antoine August Bournonville (1805-79). 
Balletmester og koreograf. Skaber af 
blandt andet balletterne »Napoli« og »Et 
Folkesagn«.
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i røde Kjoler til 8. Regiment.9 Touren ig- 
jennem Sjælland var jo Festtog. Rosenørn- 
Lehn, den senere Lehnsbesidder10 (efter 
udenrigsministeren). En With senere As
sessor m. Flere. Der var Bal i Slagelse for 
os, og med den ynkelige Færge kom vi til 
Nyborg, hvorfra vi gik til Egeskov, hvor vi 
beværtedes godt om Aftenen og lavede 
Spøgelseskommers Natten igjennem. Næ
ste Dag til Færgestedet til Als og derfra 
over til Als og saa til Sønderborg hvor vi 
fordeltes til de respektive Batailler. 8° fik 
en af os til hvert Compagnie. Man modtog 
os med halv sure Miner. Min vældig tykke 
Kommandersergeandt Holst modtog mig 
som saa. »Naa Goddag! Mig kjender Dejo 
nok? Enhver Gadedreng i Kjøbenhavn ken
der mig. Da jeg var Tambourmajor ved 
Vagtparaden igjennem Gothersgaden til 
Hovedvagten paa Kongens Nytorv.« Jeg 
blev inquarteret i et Værelse med en Espin-

9. Herom skriver dyremaleren A.P. Madsen 
(1822-1911): »Da der var stor Mangel på 
Befalingsmænd, blev en del af de Frivillige 
opfordret til at gennemgaa en kort Skole 
under Kaptajn la Cour. Her var blandt an
dre Meldahl og jeg villige og blev snart ud
nævnte til Korporaler med to Snore paa ær
merne af den røde Trøje. Vi fik udleveret 
lyseblaa Benklæder, Chacot, Sabel, Gevær 
og Tornyster og tog os drabelige ud«.

Niels Georg la Cour (1797-1876). Dansk 
officer. I 1848 chef for militærets skoler. 
Deltog i kampen ved Kolding og i slaget 
ved Isted.

10. Baron E.C.H. Rosenørn-Lehn (1825-1904). 
Udenrigsministeren er den konservative po
litiker Baron Otto Rosenørn-Lehn (1821- 
92), der var udenrigsminister i perioderne 
1870-75 og 1875-92. En ubetydelig politi
ker. Udenrigsministeriets egentlige leder 
var Peter Vedel (1823-1911), der var direk
tør 1864-99. Han var en fremragende diplo
mat, det støttede sig til de Nationalliberale. 
Var betænkelig ved Ejderpolitikken. For
hindrede, at Danmark kom med i krigen 
1870 på Frankrigs side.

golist11, som jeg vekslede Seng med, da 
han....ikke hvor.... (resten af sætningen er 
uklar.

Min Capitain var en lille Spirevip. Ober
sten en Grobian (Grüner), som syntes ikun 
at være rask, naar der var Fred eller ikke 
Udsigt til Batailler. Jeg maate gøre Ordi- 
nanstjeneste ved Hovedkommandoen og 
fik min Kop Kaffe med et Stykke Kandis. 
Jeg havde Feltvagt ved Arnkildsøre12 og 
saa der at man med Lethed ubemærket 
lønligt kunde sætte over fra Sandbjerg 
Skov. Om Natten hvor jeg havde glemt 
Feltraabet var jeg da jeg gjorde en Ekstra- 
runde paa egen Haand for at efterse Vedet
terne13, ved at blive spiddet paa en Vedet 
paa han Bajonet. Udenfor laa Skuespiller 
Holst14 som Kommandant paa en Kanon- 
baad. Da der var Uorden i Forplejningsle
verancen, bad jeg om lidt Mælk paa en 
nærliggende Gaard. Jeg fik en Mælkebøtte 
med tyk Mælks Rester, hvor Holst havde 
spist Flødelaget af. Da vi en Dag gik over 
i Forpoststillingen fik jeg Feltvagten yderst 
mod Syd paa Højden ved Møllen. Vi brød 
op om Natten for at være der om Morge
nen i Stillingen. Da jeg talte med mine 
Folk (Jyder) sagde de Alle - »Nei vi vil 
helst hjem for at faa Grød og ordentlig 
Mad.« Jeg lod da koge Grød til dem paa 
min Regning - og derved livede de op. Om 
Natten fik vi Afløsningen og gik i Stilhed 
ned til Sønderborg, hvor Bataillonen saa, 
stuvede sammen som Sild, gik ombord i

11. Soldat, der er bevæbnet med en bøsse til 
udskydning af flere kugler, evt. skyts med 
flere løb på samme lavet.

12. Odde på Als mellem Als Sund og Augu
stenborg Fjord.

13. Forposter, der udstilles af feltvagten.
14. Hans Peter Holst (1811-93), dansk forfat

ter og skuespiller. Har blandt andet skrevet 
»Den lille Hornblæser« og »Slumre sødt i 
Slesvigs Jord«. Besad en særlig evne til at 
udløse en folkestemning.
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Under et samtidigt stik fra træfningen ved Møllestrømmen i Haderslev, vises en skriftprøve fra 
F. Meldahls omtale af en alarmering samme sted (se side 84, spalte 1 forneden).

Skibe, der af en Damper slæbtes til Heils 
Minde Nord for Christiansfeld15. Udskibe- 
de der marscherede vi strax til Christians
feld. Da vi marscherede dødtrætte, forsult
ne ind i Byen, laa General Hedemann16 
drivende i Vinduet og spurgte - Hvem er

15. Regnskab for 8. Bataillon 1848: Frivillig 
Meldahl til Tj. 10/6-1 /9-13/6 udskibedes 
Bataillonen m.fl. fra Als og landsattes ved 
Aarøsund, hvorfra Fremrykning; atter Ind
skibning til Hejis; 29/6 Forpost ved Ha
derslev, hvor Fægtning. (Hærens Arkiv).

16. Hans Hedemann (1792-1859). Dansk gene
ral. Kommanderede den danske hær 
marts-juli 1848 med Læssøe som stabschef. 

det, hvor kommer De hertil? De skulde jo 
ligge i Heilsminde Omegn. Læssøe17 Over
kommandoen havde glemt at sende Bud pr. 
Stafet, og vi, der nu havde været 48 Timer 
uden ordentlig Forplejning, havde altsaa 
forgæves maattet marschere den Miil til 
ingen Nytte. Vi beordredes nu til at lægge 
os i Kirken og tage Hvile og Søvn, for saa 
atter at marschere den lange Vej tilbage.
17. Fredrik Læssøe (1811-50). Dansk officer. 

Stabschef 1848. Fremragende dygtighed, 
udmærkede sig især under slaget ved Sles
vig. Afsat efter Eckernforde-katastrofen 
april 1849. Faldt i slaget ved Isted 25. juli 
1850.
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Saaledes leger man med Folkenes Kræfter 
i en Krig. Jeg var paa denne Marsch Slut
nings Underofficer og havde det byrdeful
de Arbejde at faa Efternølere og Marodø
rer18 holdt til at følge Trop. Det var en 
ækel Bestilling.

Vi fik derefter Forposttjeneste i Haders
lev. Det var en lang Vej at trave frem og 
tilbage og imellem dette at have den be
sværlige Forposttjeneste. Man sendte midt 
paa Dagen fra Forpost Hovedposten Bud 
efter mig, spurgte om jeg forstod Tydsk og 
beordrede mig til at kjøre med en tydsk 
Læge ud til en syg Kone langt udenfor For- 
postkjæden. Jeg havde en Mand med som 
Vagt. Da vi naaede yderste Piketpost (Dra
gon) sagde man, at der lige havde været 
seet tydske Patroullier i Gaarden, hvor vi 
skulde hen til den Syge. Denne blev der 
talt lidt med, men der taltes mere med 
Manden og en Karl, og da jeg tog Recep
ten, som Lægen havde skrevet, var det mig 
paafaldende, at man gentog Fredag, Fre
dag, saa vidt jeg kunde høre det ret. Vi 
ilede hjemad og i Haderslev meddelte jeg 
alt. Den Dag (Fredag?) blev vor Hær an
grebet og vi for dette Krigsaar kastet ud af 
Slesvig.

Samme Nat efter dette Sygehusbesøg 
havde jeg Feltvagt ved Haderslev Aa19, 
Øst for Sydbroen, og da der ved en Staf
feldt193 meldtes Angreb løb jeg af alle 
Kræfter til mit Vagthold - undervejs faldt

18. Marodører = efternølere, evt. også om
strejfere.

19. Haderslev Aa = Møllestrømmen i vore da
ge.

19a. Staffeldt. Efterkommer af en af de to gre
ne v. Staffeldt. Adskillige af familien fik 
militær uddannelse og deltog i højere og 
lavere stillinger i den første slesvigske krig. 
Derfor er det ikke muligt at fastslå navnet 
på den i manuskriptet nævnte person, og 
betegnelsen »en Staffeldt« tyder jo også på, 
at Ferdinand Meldahl ikke har kendt den 
pågældendes fulde navn og charge. 

jeg over nogle Rødder og min Patroullieta- 
skes Indhold spredtes rund om mig. Jeg laa 
med forslaaet Bryst og havde netop Luft 
nok i Lungerne til at aande op i Mulm og 
Mørke forat finde Patronerne. Men det 
blev kun til Alarmering, om Natten aflø
stes vi, men nogle Dage efter - netop Fre
dagen alarmeredes vi ved Kanonade og 
maatte ile til Christiansfeld, hvor vi i et 
forfærdeligt Søle beordredes til at være Ar- 
rieretroppernes Artilleridækning (Haxt- 
hausen)19b. Under en forfærdelig Marsch 
hele Dagen i bundløse opkørte Veje kom vi 
saa endelig hen ad Aftenen til Kolding og 
beordredes strax til at tage Forposttjeneste 
langs Aaen - og det var altsaa den 2. Nat 
uden Søvn. Vi var dødtrætte, kunde gaa og 
falde i Søvn under Marschen. Da jeg havde 
stillet mine Poster ud gik jeg en Runde for 
at see alt, men kom saa dødtræt til Vagt
stedet og jeg sank sammen i Søvn ved Dør
stolpen. Fjendens Forposter stode vis a vis. 
Om Natten vækkedes jeg ved »Melding 
Runden«. Jeg sprang op, og jeg hørte 
Stemmen kjendte jeg, at det var min yng
ste Broder Emil, der i 18 Aars Alderen var 
gaaet med som Frivillig. Han sagde - 
»Trøst dig - hele Linien sover som Du.« 
Her havde Overkommandoen atter gjort 
den Genistreg eller Tankeløshed at lade os, 
der kom død trætte op fra Slesvig strax tage 
Forposttjeneste, medens der i og ved Col- 
ding laa friske Batailloner, der havde 
Kræfter nok.

Der faldt Skud om Natten fra og mod en 
tydsk Patrouillie uden for min Linie.

Dette havde vi hverken hørt eller meldt 
- og Ingen tiltalte os for denne Forglem
melse. Jeg mindes, at vi var saa medtagne 
og trætte, at jeg og mine Folk da vi fik Hvil 
og lagde os ned i en Lavning strax alle faldt 
i Søvn, og vi fandtes Allesammen liggende

19b. Haxthausen. Der er sandsynligvis tale om 
en efterkommer af Christian Frederik 
Haxthausen; de var alle danske officerer. 
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i en lille Pyt, da vi vaagnede flere Timer 
efter, og det havde været en stærk Regn
byge. Vi gik saa imod Nord, toge Stilling 
ved Vejle og kom saa efter Maaneders For
løb til Revnen ved Lyrskov Hede. Vi, 8° 
Bataillon vare ved samme Brigade som 
Garden og Hestgarden under Krogh20. Jeg 
maa erkende, at Gardens mønsterværdige 
Excercits virkede stimulerende paa alle de 
andre Regimenter. Det var et smukt Ter- 
rain vi laa i ved Vejle, men i Længden et 
kedeligt Liv, selv om vi af og til fandt paa 
Spilopper. Saaledes klædte en Frivillig sig 
en Aften ud som Bondepige og vor Captain 
blev lidt forliebt i ham og gjorde Tilnær
melser, og det var en forfærdelig Scene, da 
han saa, at vi havde haft ham til Nar. 
Usædelighed og slem Uorden var der nok 
af imellem Karle og Piger paa Landet og i 
Byerne.

Rohweder og Meincke, en Lieutenant 
der fungerede som Compagniechef, vare 
sjælden flinke Militaire og ansete Officerer 
ved 8° Batallion i det Aar.

Da Oktober nærmede sig og Concurren- 
cerne21 atter skulle til at begynde, og det 
netop var i de Aar, da jeg fik Gang i Bru
gen af mine evner, og Vaabenstilstand blev 
sluttet 1848, søgte jeg og fik min Afsked, 
og det var en lettelse at rejse som fri Mand 
fra Aarhus til Kjøbenhavn og der aflevere 
Uniformen.

Min Broder Vilhelm havde ligget som

Chef med sin Kanonbaad i Sundene ved 
Als m.m. Han tog ligesom Emil ogsaa Af
sked. Emil udvandrede til Amerika, og Vil
helm gik siden ud i den vide Verden. Jeg 
vandt nogle af mine Medailler og begyndte 
selvstændige Bygninger. Aaret efter blev 
jeg indskreven, og den krakilske Udskriv
ningschef udtog mig til Dragon uden at ta
ge Hensyn til at jeg var Underofficer i Søn
den. Ved utallige Bryderier lykkedes det 
mig ved Conferentsraad Kochs22 hjælp at 
faa Lov til at stille for mig og derved blive 
en fri mand - og 1850 - i Aar gik jeg saa 
paa min første Rejse til Spanien.«

Under et ophold i Athen i foråret 1855 
skriver Ferdinand Meldahl - det var på 
Krimkrigens tid - nogle tanker fra delta
gelsen som frivillig: »Det morer mig altid 
at høre Soldater, som aldrig har været i 
Felten, eller Officierer haanligt tale om, at 
Marscherne ere ikke anstrængende m.m., 
og saa at disse aldrig har vidst, hvad det er 
at vandre flere Dage med en saadan Op
pakning, som vi Soldater havde 1848.«

I et langt liv glemte han aldrig Sønder
jylland - og i tiden fra 1864 til sin død 
benyttede han alle muligheder for at støtte 
den danske sag syd for Kongeaaen.

Men dette var indledningen til en lang 
og glorværdig karriere som arkitekt og pro
fessor ved Kunstakademiet.

Ferdinand Meldahl døde den 3. februar 
1908.

20. Christoph von Krogh (1785-1860). Dansk 
general. Fik overkommandoen marts 1849 
med Læssøe som stabschef, men fjernedes 
samme år efter nederlaget ved Eckernfor
de. Ledede den danske hær i slaget ved 
Isted.

21. Concurrencerne i forbindelse med Akade
miets prisopgaver.

22. Conferentsraad Jørgen Hansen Koch 
(1787-1860). Arkitekt, professor og hofbyg
mester. Havde været formynder for Ferdi
nand Meldahl. Direktør for Statens Byg
ningsvæsen 1849-1856. Elev af C.F. Han
sen og konduktør ved opførelsen af Dom
huset og Frue Kirke i København.
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Gamle minder
Af INGEBORG POULSEN

Fru Ingeborg Poulsen, Åbenrå, tænker til
bage på den tid, hun voksede op på Nør- 
remølle.

Ingeborg Poulsen har flere gange skre
vet i Sønderjysk Månedsskrift om fami
lien på Nørremølle, blandt andet 1977 s. 
60 og 146, 1979 s. 81 og 349.

I min barndom - det er nu over 70 år siden 
- syntes jeg, det var så mærkeligt, at man 
da kunne finde på navne til alle landets 
marker, men sikke nogle navne, man havde 
fundet på. »Nørremøllyk«, det kunne man 
da forstå, men »e Vesk«, »Skirrennyskøvt«, 
»Jønhansbrohy«, jeg kan jo ikke en gang 
skrive det.

Der var da nu også mere manerlige nav
ne såsom: Toft, Kokhav, Råhav, Kapus, 
Firkant, Rejshøj, Parcel. E Vejkast fandt 
jeg dog ud af, var vedkastet, der hvor man 
kastede Vedet, for der kom stikkemaskinen 
og huggede kvaset, de tynde grene, i styk
ker til brændsel i komfuret, og rundsaven 
savede træ, som karlene så kløvede og bar 
ind i brændeskuret.

Køkkenpigen hentede hver morgen 
»stikker« og »spleen« til komfur og kakke
lovne. En af pigernes humør kunne vi altid 
mærke efter det spektakel, hun lavede med 
det arbejde; var det slemt, gik mor ikke 
gerne straks i køkkenet. Brændekassen 
havde låg på, så der kunne vi sidde og hvile 
os, når vi havde danset Syvspring i køkke
net om aftenen.

Vi havde to grønne marker, hvor der al
tid var græs, Langlykken og Skovlykken; 
der græssede kreaturer. De havde ædt de 
nederste grene af de store tjørnehegn, så 
det hang som en stor bue ud over marken.

Hvert forår tog far os med i Langlykken 

på snegletur. I jorden under hækken pirre
de far med sin stok, og der fandt vi de 
fineste sneglehuse, hvide, gule, stribede, ja, 
i mange farver. Var der nogle med en snegl 
i, sang vi: Snæchel, snæchel kom herut, der 
er en mand, der vil køf dit hus for 100 000 
dåle«, men sneglen kom jo ikke ud, så den 
fik lov til at bo under sit tjørnehegn.

Et år havde vi besøg af den lærde Gud
mund Schiitte. Min søster og jeg skulle føl
ge ham til Nydam Mose, men da vi gik ned 
over Langlykken, så han de store mørke
grønne ringe i græsset, hvor det myldrede 
med champignon. Han blev fyr og flamme 
og samlede sin hat fuld, og vi hjalp til. Da 
lærte jeg at kende champignon på farve, 
form og lugt. Vi kom ikke til Nydam den 
dag. men hjem, hvor han lærte os at tilbe
rede svampe. Vi havde jo ikke kendt dem 
så godt, at vi selv turde høste og spise dem.

Den anden grønne mark, hvor der altid 
var græs, var Skovlykken. Den lå helt ude 
i Østersnogbæk. Hvert forår blev ungkrea
turerne drevet derud, og så gik de der hele 
sommeren. Min søster og jeg skulle med på 
den tur og løbe foran for at spærre i alle 
ledhuller og veje, der gik fra. Det kunne 
endda gå med at styre dem om foråret, 
men når de havde gået frit uden at se folk 
hele sommeren, og de så hen på året skulle 
hjem, var de næsten halvvilde, da var det 
svært.

Ved siden af Skovlykken var skoven, der 
var delt op i strimler ned mod Alssund til 
de forskellige Snogbækker bønder. Jeg kan 
ikke huske, om vi havde store træer, men 
jeg har været med til at lede i et vildnis af 
unge træer og grene efter en enlig stor sten, 
som min farfar kaldte »Siddestenen«. Han 
havde sagt til min far, hvis han havde pro
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blemer, gik han tit ud og satte sig på den 
sten, for at tænke over dem. Far lod det gå 
videre til Svend og han til Christen.

Det var en mærkelig fornemmelse at fin
de den sten, hvor slægter har siddet med 
deres tanker. Den havde netop siddehøjde 
og var flad foroven som et sæde. Den betog 
mig, og den har en dragende magt, så trods 
mine 82 år ønsker jeg igen at finde og sidde 
på Siddestenen en sommerdag. Mærkeligt, 
at den er havnet der i skoven helt alene.

Der er sket så meget gennem årene. 
Skovlykken hører ikke mere til Nørremøl- 
le. Bønderne har byttet om på markerne, så 
de ligger mere bekvemt ved gårdene. Hegn 
er sløjfet, gamle markveje er nedlagt, selv 
min gamle skolevej »Ovsifoet« er forsvun
det. Jeg er glad for at have kendt de gamle 

dage med hyggelige krumme veje, de 
blomstrende hegn med vilde blomster og 
fuglereder, men da var der ingen biler.

Jeg kendte vore marker så godt. Da kri
gen kom i 1914, og karlene blev indkaldt, 
og de, der var nordfra, rejste hjem, da måt
te vi alle hjælpe til med høsten. Jeg rev alle 
markerne med hesterive. Jeg var da 13 år, 
og gamle Thyra, der ellers kørte mælkevog
nen, var tilpas skikkelig, så jeg kunne klare 
at spænde hende for riven. Jeg husker ikke, 
at vi nogensinde mødte en bil, når jeg ud
styret med en pose Skovfogedæbler gik 
med Thyra i marken med en vidunderlig 
følelse af at gøre gavn. For snart 63 år si
den flyttede jeg fra Nørremølle, og nu ken
der jeg slet ikke de nye marker og deres 
navne.

To vers fra 1864
VED F.S. GROVE-STEPHENSEN

Overvagtmester Lars Ansager, Sønderborg, har fortalt, at han som dreng har 
hørt veteraner fra 1864 fremsige disse vers:

Og jeg blev også såret, ramt i mit venstre knæ.
De tog benet fra mig, de gav mig et af træ.
Det var jo knap så lindet, som det A havde før, 
men værre var det bleven, hvis jeg ingen havde fått.

Mads han døde 
og A fik mig en anden kammerat. 
Han var så god, en tapper landsoldat. 
Han stanged med sin bajonet, 
de preussere ihjel, 
men han blev skudt i Oksenvad, 
og der sagde han farvel.
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Berigtigelse
I »Sønderjysk Månedsskrifts nummer for 
nov./dec. 1982 har Johann Runge skrevet 
en meget venlig anmeldelse af det fest
skrift, jeg med megen tak har modtaget til 
min 7O-års fødselsdag. Jeg kan kun være 
tilfreds med anmeldelsen, men den giver 
mig anledning til en lille berigtigelse til et 
af bidragene. Det gælder stykket om den 
dansk-tyske mindretalsordning 1955, hvor
med ambassadør Nils Svenningsen har bi
draget. Der vederfares mig her lidt større 
ære, end jeg kan tilkomme.

Det såkaldte Columbus-æg, der betød, 
at man undgik en egentlig traktat ved at 

enes om to næsten enslydende erklæringer, 
udstedt af hver regering for sig, har jeg 
ikke paterniteten til.

Det er endnu ret dunkelt, hvordan det 
fra først af er kommet ind i billedet. I hen
hold til det nye værk af Wilfried Lagler 
»Die Minderheitenpolitik der schleswig- 
holsteinischen Landesregierung während 
des Kabinetts v. Hassel (1954-1963)« ser 
det ud til, at ideen er opstået under en 
samtale mellem v. Hassel og den konserva
tive folketingsmand Karl Bøgholm. Men 
forholdet fremgår dog ikke med fuld klar
hed af Laglers fremstilling. Desværre, det 
var ikke mig, der fandt på denne løsning.

Troels Fink

Boganmeldelser
Paul Selk: Lügengeschichten aus Schleswig-Holstein
74 sider. Husum Druck- und Verlagsgesellschaft. DM 7,80.
Bogen indeholder 74 løgnehistorier, som 
nu ikke alle er lige løgnagtige. Det er sim
pelthen gode historier, fortalt i lystigt lag. 
Historierne er for størstedelen vandreanek- 
doter, og flere genkendes af en dansk læser, 
for eksempel varianter af molbohistorier. 
De er skrevet på plattysk, hvorfor udgive
ren også har indføjet en ordliste: det er 
imidlertid ikke nødvendigt at bruge hjæl
pemidler - anekdoterne er lette at forstå. 
Her er en prøve:

Die aufrichtige Lüge
Ein Spitzbube war gefangen. Der Amt
mann wollte ihn henken lassen. Als der 
Mann ihn aber bat, sagte er ihm das Leben 
zu, wenn er eine, aufrichtige Lüge erfinden 

könnte. Der Spitzbube sagte, es wäre 
nichts leichter als das. »Ein altes Weib«, 
fing er an, »pflanzte auf dem Misthaufen 
drei Körner, ein Weizenkorn, ein Hafer
korn, ein Buchweizenkorn. Da verging das 
Weizenkorn, da verschwand das Hafer
korn; aber eine Buchweizenstange wuchs 
hervor und wuchs bis in den Himmel. Da 
stieg sie dran hinauf und ging durch den 
Himmel und ging durch die Hölle, sah 
mancherlei Freude und mancherlei Pein, 
sah da den Teufel, der hatte des Herrn 
Amtmann seine alte Mutter auf der 
Schiebkarre.«

»Kerl«, rief der Amtmann, »das ist nicht 
wahr!« »Verzeihung, Herr Amtmann«, ant
wortete er, »dat ist eine aufrichtige Lüge!« 

En tysk historie
Alexander Scharff: Schleswig-Holsteinische Geschichte. Neuausgabe von Manfred Jes
sen-Klingenberg. 126 sider, Ul. 19,80 DM. Verlag Ploetz Freiburg, 1982.
Professor Alexander Scharffs udmærkede fremkommet i 2. udgave 1966, foreligger 
lille slesvig-holstenske historie, der sidst er nu i en ajourført 3. udgave ved dr. Manfred
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Jessen-Klingenberg. Bogen kan stadig an
befales. Den er kortfattet, stoffet sammen
trængt, kun det væsentlige er taget med, 
sproget er næsten stikordsagtigt, og frem
stillingen gengiver de tyske synspunkter 
med hensyntagen til danske. Og dog -.

Scharffs tekst er stort set genoptrykt 
uændret, men der er foretaget justeringer. 
Det anerkendes nu, at Danevirke ikke blot 
er bygget til beskyttelse for bebyggelserne 
ved Slien, men også til værn for Danmark. 
Voldanlæggets ældste datering er tilføjet, 
men formentlig ved en trykfejl sat til 837. 
Det er hundrede år for sent.

I bogen noteres, at Kejserriget »trak sig 
ud« af Sli-området, da slaverne trængte 
frem fra øst i 983, men det nævnes ikke, at 
Hedeby blev erobret af Svend Tveskæg, og 
forfatterne fastholder den forældede tanke
gang, at Hedeby blev flyttet til Slesvigs 
plads efter et vendisk overfald 1066.

11410 begynder den åbne krig om Søn
derjylland på ny efter forfatternes mening 
med et angreb på Flensborg af den danske 
konge, Erik af Pommern. Men det var nu 
holstenerne, der åbnede fjendtlighederne 
ved at trænge ind i Flensborg og overfalde 
bispen Johan Skondelev.

Scharffs tekst er også bevaret i omtalen 
af inddragelsen af de gottorpske dele af 
Sønderjylland i 1721. Det nævnes, at der er 
modstridende opfattelser af begivenheder
nes indhold, men derefter fastslås katego
risk, at hvad der virkelig skete var kun en 
forening af de hidtil forskelligt styrede dele 
af Hertugdømmet. Når man så flot anfører 
H.V. Gregersens bog om Slesvig og Hol
sten i litteraturfortegnelsen, kunne man vel 
også have taget notits af hans tolkning eller 
i det mindste have anført, at det i 1721 
faktisk drejede sig om en inkorporation i 
Kronen.

Om de danske sprogreskripter efter Tre
årskrigen hedder det, at de kun kunne gen

nemføres ved afskedigelse af de fleste ty
ske embedsmænd, præster og lærere. Den 
formulering er lovlig tysk. Og hvorfor næv
nes det ikke, at efter 1864 var det de dan
ske embedsmænd, præster og lærere, der 
blev afskediget?

Det må være en lapsus, at Ribe by lige
som Ærø anføres som en modsætning til 
Enklaverne, fordi de forblev ved Danmark. 
Ærø hørte indtil 1864 under Sønderjyl
land. Det gjorde Ribe ikke.

Det er også en lapsus, når det anføres, at 
4000 til 5000 børn af optanter kunne vende 
tilbage (zuruckkehren) til Nordslesvig ef
ter konventionen af 1907. Der var ikke tale 
om, at de skulle vende tilbage til landsde
len. Dér befandt de sig i forvejen. Adgan
gen til prøjsisk statsborgerskab skulle blot 
sikre dem imod vilkårligt at blive udvist 
derfra.

At biskop Theodor Kaftan roses for at 
have krævet en (såre beskeden) revision af 
den tyske sprogpolitik efter den skrappe 
skoleordning af 1888, der lukkede det dan
ske sprog ude fra undervisningen bortset 
fra anvendelsen i nogle religionstimer, må 
udfordre til modsigelse. Kaftan havde selv 
mere end nogen anden ansvaret for den fa
tale skoleordning.

Helt op til den nyeste tid inspirerer 
fremstillingen til indvendinger, således om
talen af den påståede spærreklausul i den 
danske valglov og den manglende omtale 
af, at hjemmetyskerne kun fik to mandater 
i det sønderjyske amtsråd, fordi antallet af 
pladser var blevet forøget af hensyn til ty
skerne.

Trods disse anmærkninger - og listen 
gør ikke krav på at være udtømmende! - 
drejer det sig alligevel her om et arbejde 
med sobre intentioner, men forhåbentlig 
vil dr. Jessen-Klingenberg gå teksten grun
digere igennem inden 4. udgave.

bjs.
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Fra Bov Museum

Historisk forening for Visherred årg. 5. 1982

Den femte årgang fra Historisk forening 
for Visherred indledes af formanden, over
lærer H. H. Bang, med en oversigt over 
årets forløb. Foreningen, der nu tæller ca. 
250 medlemmer, er meget aktiv både med 
foredrag, udflugter og arbejdet med mu
seet, til hvilket man hår modtaget en række 
gode gaver, så det nu er småt med plads, et 
problem man håber at få løst i forståelse 
med kommunen.

Lærer N. Johnsen, der i de 40 år, Kiske- 
lund skole eksisterede, var dens leder, for
tæller skolens historie fra dens beskedne 
start i en stue på Kiskelundgård, hvor 
Johnsen var lærer både for en dansk og en 
tysk afdeling med henholdsvis 13 og 11 
elever.

I 1925 kunne man flytte ind i en nyop
ført skole og tilhørende lærerbolig, og N. 
Johnsen beretter stilfærdigt og beskedent 
om hverdag, festdag og minder fra krigens 
dage og tiden op til 1963, da han lidt ve
modigt må nedlægge skolen og flytte til 
den store skole i Kruså »- med gårdvagt og 
skolegård, hos os var det legeplads.« Fem 
år virkede Johnsen i Kruså, og på den sid
ste skoledag kunne han byde velkommen 
til en elev, hvis mor og bedstemor han også 
havde haft som elever.

Tidligere gårdejer Gunnar Nielsen be
skæftiger sig i en artikel med udskiftningen 
i Hokkerup, og han har fundet frem til et 
dokument fra 1768, ifølge hvilket ni bols
besiddere er blevet enige om en fordeling 
af jorden mellem sig. Endvidere er doku
mentet også en aftale mellem de Hokkerup 
bønder om veje og hegns vedligeholdelse. 
Gunnar Nielsen fortæller om løst og fast 
fra Hokkerup op til vore dage, og man

mærker at artiklen er skrevet af en mand, 
der er levende optaget af det sted, hvor han 
har haft sin gerning.

Den lille bogs sidste artikel er af overlæ
rer R. P. Sørensen, oprindelig skrevet i an
den anledning, men det er godt, den nu 
kommer ud til en større kreds, charmeren
de og lunefyldt som den er skrevet.

Den beretter om den unge lærers rolle 
som bibliotekar i meget beskedne lokaler 
med indgang fra hotellets gård. Erindrin
gen føres frem gennem årene og »bibliote
ket« bliver først ventesal for pårørende til 
fanger i Frøslevlejren, bliver derefter uden 
videre taget i brug af CBU, for i krigens 
sidste dage at få status som en »afdeling« 
af udenrigsministeriet. Herfra føres samta
ler af Folke Bernadotte med København og 
Berlin. Samtaler der resulterer i hjemtran
sport af danske og norske fanger fra tyske 
lejre.

Det må siges at være et bibliotek med en 
omskiftelig tilværelse.

Efter krigen er det en overgang kontor 
og vagtlokale for garden, for så at gå over 
til søetaten og blive samlingssted for den 
lokale Marineforening. Bibliotekets saga 
ender brat. En klage bliver fremsendt til 
minister Julius Bomholt, men hvad den 
medførte skal læses, som R. P. Sørensen 
har fortalt den.

Der er efterhånden en del lokalhistoriske 
foreninger, der glæder deres medlemmer 
med udgivelsen af en årbog. Fælles for dem 
er, at de fastholder et lokalhistorisk stof, 
som i mange tilfælde ellers ville gå tabt. Så 
man kan kun anbefale, at flere foreninger 
går hen og gør ligeså.

pa.

Historisk forening for Gråsten by og egn 1982
I de sidste år har det myldret med årbøger ger, der er opstået. Det er dejligt, at næsten 
fra de mange små lokalhistoriske forenin- hver kommune - eller sogn - i en stor del 
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af Sønderjylland har fået en lokalhistorisk 
forening, der giver sig i kast med at udgive 
et årsskrift.

Historisk forening for Gråsten by og 
Egn har allerede i adskillige år udgivet et 
årsskrift, og atter i 1982 er der udsendt et 
værdifuldt hefte.

Den første artikel er skrevet af H. Ohrt. 
Han har beskrevet sin barndoms- og ung
domstid i Gråsten 1921-40 meget levende. 
Det var jo en meget spændende periode 
med en stærk udvikling og forandring for 
Gråsten såvel som for det øvrige Sønderjyl
land.

H. Ohrts far var bødker, og sønnen be
skriver meget interessant, hvad en sådan 
håndværker lavede på den tid, lige fra et 
skoldekar til slagteriet til børnelegetøj, 
f.eks. stylter til to kroner parret.

Det er utroligt, så mange ting forfatte
ren har at omtale i Gråsten på den tid, lige 
fra den første el-forsyning til de mange 
festdage i årets løb, fra ringridning til bør
nenes påskeharereder.

I den sidste halvdel fortæller Ohrt især 
om sit eget skoleforløb, og vi får et glim
rende indtryk af Gråsten skole og dens læ
rerstab på den tid. I slutningen fortælles 
om tilværelsen som gul spejder. Sidst i ar
tiklen strejfer forfatteren også stemningen 
i sidste del af 30’erne og Det unge Græn
seværns møde på Hjertehøj i 1936.

Den anden artikel handler om et af de 
første mejerier på egnen, nemlig Pugholm 
mejeri. Formanden for foreningen Poul 
Andersen er forfatter til dette stykke. Ud
viklingen af vore små lokale »industrivirk
somheder« er noget, som man i de senere år 
er blevet klar over er vigtigt at få optegnet;

Hverdagen i den første Verdenskrig 
Knud Schmidt Petersen: Optegnelser fra en 
P.J. Schmidts Boghandel, Vojens.
I 1907 købte J.H. Schmidt Vojensgaard, 
og tre år senere flyttede han dertil med sin 

derfor er det en god idé, at et årsskrift også 
har det med. I indledningen fortælles ind
gående om forudsætningerne for, at man 
på den tid gav sig til at oprette mejerier. På 
initiativ af en søn af ejeren af Ladegård 
blev mejeriet Pugholm oprettet i 1886. I 
første omgang var det hans eget mejeri 
med kontrakter med bønder i Kværs og 
Tombøl, disse købte det senere. I 1900 li
kviderede man, og nye andelsmejerier blev 
oprettet i Kværs og Tombøl.

Den sidste artikel fortæller om kirkerne 
i Rinkenæs sogn, denne artikel er ligeledes 
skrevet af Poul Andersen. I Rinkenæs har 
man to kirker, en på godt 800 år og en på 
lige 50 (1982).

Der fortælles meget spændende om, 
hvad man ved om årsagen til, at den gamle 
kirke blev bygget. Oprindelig havde man 
hørt under Kliplev kirke, men da man 
fandt vejen for lang, fik man lov til at byg
ge egen kirke i 1158. Den blev indviet d. 
10. august Set. Laurentidag (det er inter
essant, da man ellers meget sjældent kan 
sige noget nøjagtigt årstal for de gamle kir
kers opførelse). Senere kom ufredelige ti
der, landsbyen omkring kirken forsvandt, 
og mange folk fik atter langt til kirke. I 
1928 kunne man indmure grundstenen til 
en ny kirke - Rinkenæs Korskirke - ud til 
landevejen og jernbanen.

Årbogens bidrag omhandler forskellige 
steder i Gråsten by og egn og forskellige 
historiske tidspunkter. Det er værdifuldt i 
et lokalt årsskrift, at man tager disse hen
syn. De mange gode billeder supplerer ud
mærket teksterne. Årbogen er absolut af 
stor interesse også for læsere, som ikke har 
direkte tilknytning til Gråsten by og egn.

H. H. Bang

bevæget tid. 1982. 64 sider. I II.

kone, Cathrine. Deres barnebarn Knud 
Schmidt Petersen fandt sin bedstemors 
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dagbogsnotater i et gammelt chatol, og han 
publicerer her et udvalg.

Det lille hæfte giver et godt billede af en 
gammeldags husmoder, der med omsorg 
for alle styrer den store husstand gennem 
hverdagen i krigens tid. Udvalget er fra de 
to første krigsår. Nogle få citater vil karak
terisere Cathrine Schmidt:
2. august 1914:
»- Krigen var erklæret. Jeg har nu hverken 
forstand eller evner til at fatte al det ma
skineri, der skal i gang til at få det sat i 
værk, al den grusomhed, der ånder ud af 
ordet krig. — Endnu inden aften fik vi til
hold om at være forberedte på at modtage 
50 mand i indkvartering. Hvor vælter det 
sig ind på én. Man må vel til at besinde sig 
på, hvordan man skal tage imod alt dette.«

Der kom 45 mand, og de allerfleste kun
ne tale dansk. De fik smørrebrød med kød
pålæg og mælk til og »kom så ned i stalden 
med halm. Så endte den søndag, og man 
kan kun bede om, at det ikke må blive alt
for strenge tider, hverken for ven eller fjen
de.«
3. august 1914.
»- Vi var i dag 67 til fuld forplejning. Vi 
spiste allesammen af samme mad«.

Efter en omhyggelig redegørelse for spi
sesedlen - det var god og solid kost, der 
blev budt på - slutter hun:
»De indkaldte ser ikke særlig krigeriske ud.

De går om i stråhat, én i sort, stiv hat og én 
i kasket, én helt uden militærtøj, men det 
er godt, så længe det kan gå på den vis. - 
- Vorherre holde sin hånd over alle, som vil 
lade sig beskytte af den.«

Allerede den 6. august noteres det, at 
med madvarer bliver det værre for hver 
dag, og den 7. august har hun 55 militære 
på kost foruden gårdens egne 30 menne
sker.

Den 1. september bliver der udbetalt 
indkvarteringspenge, ca. 14ooMark. »Man 
kan forstå de uhyre summer, der skal til for 
at føre en krig. Hvor længe kan dog pen
gene slå til?«

Med soldaternes hjælp kommer høsten 
godt i hus, og på de følgende sider fortælles 
om de sværere vilkår på alle områder, så
ledes om julebagningen i december 1915: 
»Bagningen kan ikke blive til så meget, 
men det kan jo sagtens gå uden så mange 
kager. Vi var ved at overdrive det i freds
tid. Nu får man lært, der sagtens kan spa
res meget og endda være godt«.

Det sidste notat er fra 3. januar 1916 og 
slutter med ordene: »Nu er her så roligt. 
Jeg ville gerne, om jeg måtte få lidt flere 
kræfter, så at det daglige arbejde ikke bli
ver så tungt for én.«

Men hun fik ikke flere kræfter. Hun dø
de den 16. januar 1916.

ibs

Grænselandsdagbog
SYD FOR GRÆNSEN

3. januar: Den sociale nød mærkes nu stær
kere i hjemmene, og danske hjemmesyge
plejersker møder større udfordringer i æn
dret patientpleje, oplyser søster Else fra 
Dansk Sundhedstjeneste.

Det unge Grænseværn fordeler 195.000 
kr. til en række formål i Sydslesvig.

Bygningen Langegade 9 i Slesvig er det 
mest betydningsfulde bygningsværk fra ba
roktiden, og det anbefales fredet.

4. januar: Landet Slesvig-Holsten har ofret 
7,8 mill. DM på Halligerne og øen Pel- 
worms beskyttelse siden 1970, oplyser in
denrigsminister K. E. Claussen.

Gennem C 14-undersøgelser af udgravet 
moseeg fra Hyttenegnen har man kunnet 
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datere fundmaterialet til tiden ca. 2060 
f.Kr.

8. januar: Ladelund ungdomsskole giver 
kommunekassen en merindtægt på 8000 
DM.

På et valgmøde i Valsbøl fastslår mini
sterpræsident Uwe Barschel, at SSV har 
distanceret sig fra SPD og i flere vigtige 
punkter har støttet CDU, ligesom partiet 
demonstrativt har taget afstand fra en koa
litionsudtalelse.

9. januar: Under Det konservative Folke
partis Sydsles vigkonference på Rolighed 
lover justitsminister Erik Ninn Hansen, 
nye retningslinier for unge sydslesvigeres 
ophold i Danmark.

11. januar: Den danske menighed i Egern- 
førde vil ikke opgive sine byggeplaner. Der 
er indsamlet 125.000 DM til et menigheds
hus, og et dansk fond har givet tilsagn om 
et beløb, svarende til det, menigheden selv 
skaffer.

Flensborg Avis mener, at det er brud på 
forfatningen, når forbundspræsidenten ud
skriver valg til forbundsdagen, og kalder 
mistillidserklæringen i forbundsdagen for 
manipulation, der ikke opfordrer til at give 
hverken CDU eller FDP sin stemme. Er
hvervsudviklingen i Sydslesvig og i Flens
borg by viser et mørkt billede og selv be
mærkelsesværdige forsøg på at skabe for
bedringer har kun været mindre tilfreds
stillende, fremgår det af en rapport fra 
byen Flensborg til landdagens erhvervsud
valg. Mens der i hele landet var tale om 
125 nyetableringer, blev Sydslesvigs andel 
kun 16. Der opfordres derfor til en række 
nye initiativer både for byen og landsdelen.

12. januar: Havnearbejderne i Flensborg 
vil ikke følge de strejkende danske kolle
gers opfordring til boykot af danske varer, 
men de losser fortsat danske skibe.

13. januar: I stedet for den planlagte stor
lufthavn i Kaltenkirchen har landsregerin
gen planer om at anlægge et stort sammen
hængende skovområde, der skal dække 
1500 ha.

Da man anlægger omkørselsvejen om
kring Lyksborg, findes ved Ryde rester af 
en borg, der er ældre end Ryd kloster, og 
som kan være nedrevet, da klosteret byg
gedes.

Flensborgs frivillige brandværn blev op
rettet for 110 år siden.

15. januar: Fredningsmyndighederne i 
Slesvig har fredet en gammel vejstrækning 
ved Havetoftløjt.

17. januar: I Helligåndskirken i Flensborg 
ordineres Sydslesvigs tredie kvindelige 
præst, Else Jørgensen, der overtager embe
det i Kappel.

Til fremme af landbrugsstrukturen i 
Nordfrislands amt er der i de sidste 30 år 
investeret 750 miil. DM. Gennemsnitsstør
relsen pr. landbrug er i disse år øget fra 
18,7 til 31 ha. Malkekvægbestanden er ste
get med 48,6 pct.

19. januar: 85 pct. af øen Før udnyttes til 
landbrugsformål. På øen findes 13.000 
kreaturer, heraf 4.000 malkekøer.

20. januar: Børneværnenes sparebestræbel
ser mærkes også på det danske børnehjem 
i Lyksborg, idet der bliver sendt færre børn 
til hjemmet. Det er samtidig blevet svære
re at skaffe lærepladser til de unge, der 
forlader hjemmet.

Borgmester dr. Helmuth Christensen fo
relægger det sidste budget i sin embedspe
riode. Flensborgs budget viser et under
skud på 6,4 miil. DM.

Flensborgs indbyggertal er nu nede på 
86.821. En væsentlig årsag til befolknings
nedgangen er den fortsatte fraflytning.

Med CDU’s og SSV’s stemmer vedtager
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den slesvigholstenske landdag landsbud
gettet for 1983 på 10,2 milliarder DM, hvis 
underskud på 1,3 milliarder skal udlignes 
gennem lån.

22. januar: Isted-museet udsender en vej
ledning på dansk, hvis tendentiøse indhold 
dog vækker mishag i danske kredse.

Foreningen af Sydslesvigere under ud
dannelse udsender et orienteringshæfte, 
der anker over, at der gøres for lidt ud af 
dansk kultur, for meget ved politikken, at 
for få holder Flensborg Avis, og at for man
ge tysksindede besøger danske skoler. 
Flensborg har desuden for stor overvægt i 
forhold til den øvrige landsdel.

24. januar: NDR’s generaldirektør F. W. 
Råuker vil stryge enhver form for politisk 
satire i tiden op til valgkampen.

På CDU’s trafikkonference i Harreslev 
kræves bygningen af Storebæltsbroen og 
bedre jernbaneforbindelser til grænseregio
nen gennemført.

27. januar: En praktikant kommet fra tysk 
skole til Flensborg Avis anker over for rin
ge viden om landsdelens nationale udvik
ling. Ministerpræsidenten sender hende 
som følge heraf en bog om Slesvig-Hol- 
stens historie.

I Slesvig-Flensborg amt bor 2628 uden
landske statsborgere heraf 1210 danske 
statsborgere; i Flensborg by bor 1036 dan
ske.

Landdagsmand Karl Otto Meyer peger 
på, at SSV til trods for en stemmereserve 
på ca. 1800 ved sidste landdagsvalg og 
yderligere 1200 nye stemmer ved kommu
nalvalget, som følge af at forbundsdags
valg og landdagsvalg følger lige efter hin
anden kan få svært ved at hævde sit land
dagsmandat.

30. januar: I anledning af 50-året for Hit
ler-styrets magtovertagelse nedlægger 

Flensborg byråd kranse ved Bernadotte 
mindesmærkerne i Kruså og ved gravene 
for koncentrationslejrfangerne i Ladelund.

På Duborgskolen holdes en dansk min
dehøjtidelighed med Karl Otto Meyer, Fr. 
Wingender og Gerhard Wehlitz som tale
re. På Husumhus mindes danske, frisiske 
og tyske unge lejren ved Svesing.

31. januar: I Vyk skole ophænges kaptajn
løjtnant O. C. Hammers gamle, nu nyre- 
staurerede fane, der vajede foran hans bo
lig før 1864.

Et trafikuheld afslører et russisk spiona
geforsøg i det for russere forbudte område 
nær Flensborg.

Slesvig-Holstens indbyggertal er igen 
langsomt stigende og er nu på 2,619 miil.

I Satrup kan SSV konstatere, at der end
nu ikke er tale om nogen klimaforandring 
efter afslagene fra kommunen om tilskud 
til det danske bibliotek og sundhedsvæsen.

NORD FOR GRÆNSEN

4. januar: Landets største tæppefabrik, 
Egetæpper i Herning har overtaget aktie
majoriteten i den gamle sønderjyske tæp
pefabrik, Gram Tæppefabrik, som dog 
fortsat skal drives som selvstændig virk
somhed.

Sønderjyllands indbyggertal lå pr. 1. ok
tober på nøjagtig 250.000, hvilket betød en 
nedgang i juli kvartal på 476.

Kun Sønderborg, Åbenrå, Tinglev, Sun
deved og Højer kommune kan notere en 
beskeden fremgang i indbyggertallet.

5. januar: Foreningen af sønderjyske krigs- 
beskadigede og faldnes efterladte er ophæ
vet, og formuen på 109.364 kr., er skænket 
til 6 handicap-foreninger og til I. P. Niel- 
sen-lejrskolen i Sønderhav.

Frøslevmuseet kunne i 1982 notere knap 
52.000 besøgende.
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6. januar: På trods af pessimistisk stemte 
kommentarer om det tyske skolevæsen i 
Nordslesvig fastslår skolekonsulent P. Jes
sen Sonnichsen, at det for første gang efter 
10 år og under alment faldende elevtal ikke 
kun er lykkedes at holde det tyske elevtal 
men også at notere en mindre stigning, at 
antallet af nybegyndere viste en stigning, 
og at enkelte små skoler i landdistrikterne 
viste en tilvækst.

Slesvigsk Parti mener, at Danmarks Ra
dio diskriminerer partiet ved ikke at ind
byde det til en præsentation af de opstil
lingsberettigede partier i serien »Lytterne 
spørger«.

8. januar: For 30. gang afholder det tyske 
mindretal sit nytårsstævne i Sankelmark. I 
en samtale med enkelte deltagere fra alle 
årene, peger Jurgen Berg på faren ved i 
stigende grad at åbne stævnerne for danske 
indslag. Uden en vis isolering kan intet 
mindretal bestå. Til de 179 deltagere skri
ver Der Nordschleswiger i en leder, at den, 
der kun vil udnytte de kulturelle tilbud 
men ikke viser politisk solidaritet, er med 
til at undergrave det kulturelle arbejdes 
fundamenter.

9. januar: Den tyske skole i Haderslev pe
ger i forbindelse med indskrivning af nye 
elever på, at vel er skolens sprog tysk, men 
der undervises i dansk, og der gives stadig 
mulighed for at tage en realeksamen - 
omend på tysk.

Ministerpræsident Uwe Barschel tilsiger 
i en tale i Sankelmark sin støtte såvel til 
det danske som til det tyske mindretal og 
understreger samtidig, at en særstilling er 
nødvendig, for at mindretallene kan være 
tro mod sig selv.

Også formanden for den tyske grænse
forening, dr. Hartwig Schlegelberger 
understreger betydningen af øgede tilskud 
til de danske skoler i Sydslesvig, og samti

dig opfordrer han tyskerne nord og syd for 
grænsen til at bekende sig til tysk kultur. 
Kun dermed kan der vises fornøden tole
rance overfor naboen.

11. januar: De værste gadekampe i 40 år i 
Åbenrå har fundet sted i forbindelse med 
havnearbejdernes blokade.

12. januar: Statsminister Poul Schliiter op
lyser til Radio Syd, at en afgørelse om det 
tyske sekretariat i København er nært fo
restående. Sekretariatet kan ventes taget i 
brug efter sommerien.

På Sankelmarkstævnet holdt professor 
E. Hoffmann, Kiel, et foredrag om Slesvigs 
historie; foredragets understregning af 
landsdelens danske fortid og historie skab
te i følge Der Nordschleswiger en vis usik
kerhed hos enkelte deltagere.

Grænseforskningsinstituttet i Åbenrå 
kan for det kommende år regne med et 
tilskud på 1,06 mili. kr. fra Sønderjyllands 
amt.

13. januar: Sønderjysk Turistkreds udgi
ver en 16-siders brochure med informatio
ner om 140 sønderjyske kirker.

14. januar: H. V. Clausens og Johan Otto- 
sens legat til danskhedens fremme i Søn
derjylland overrækkes til fru Anne Marie 
Refslund Poulsen, Bovlund, apoteker 
Hans-Iver Toft, Tønder og lektor Willy 
Buch, Haderslev.

15. januar: Danmarks Radio kan ikke give 
Slesvigsk Parti plads i serien »Lytterne 
spørger Partierne«; man henviser til, at der 
i Radio Syd er afsat plads til en årlig 20 
minutters udsendelse om det tyske mindre
tal.

Landsbyen Smedager ved Tinglev vil ik
ke have sin landsbyidyl ødelagt af planer 
om et stort ferie-legeland på en nedlagt 
landbrugsej endom.

95



20. januar: Læge Uwe Möller, Gråsten, 
trækker sig af helbredsgrunde tilbage som 
formand for den tyske skole- og sprogfor
ening. Næstformanden, pastor Klaus 
Thomsen, Gråsten, fungerer indtil general
forsamlingen i maj.

21. januar: Ministeriet for offentlige arbej
der afslår Ballumboernes ønske om at byg
ge et havdige ud for Ballum. Kun dersom 
særlige forhold gør sig gældende, kan et 
dige komme på tale, men så må både amt, 
kommune og lodsejere betale til det.

Et forslag af viceamtsborgmester i Sles- 
vig-Flensborg amt Wolfgang Börnsen om 
en dansk-tysk rammeaftale for grænsere
gionen, samt at amterne ligesom Flensborg 
by skal tilslutte sig Arbejdsfællesskabet af 
europæiske grænseregioner, afvises på et 
møde i det dansk-tyske grænselandsforum 
i Åbenrå. Amtsrådsmedlem Svend Ingo- 
mar Petersen finder det fantastisk, at en 
tysk grænselandspolitiker kender så lidt til 
det faktiske samarbejde.

23. januar: Amtsborgmester Kresten Phi- 
lipsen understreger på en trafikkonference 
i Harreslev, indkaldt af CDU i Slesvig- 
Holsten, nødvendigheden af at få Store
bæltsbroen bygget, og han mener at mod
standen er mindre nu end før.

24. januar: Slesvigsk Parti i Bov kommune 
rejser krav om et samarbejde med hospita
lerne i Flensborg og eventuelt kørsel i tyske 
ambulancer af hårdt kvæstede. Vejen til 
danske hospitaler er for lang.

Tønder byråd må påny tage stilling til en 
bevilling på 75.000 kr. til Bund deutscher 
Nordschleswiger, som amtets tilsynsråd 
har stillet sig afvisende overfor, da der må 
foreligge garanti for, at pengene ikke an
vendes til politisk arbejde.

25. januar: Allerede i år begynder udvidel
sen af det tyske bibliotek i Åbenrå. Landet 

Slesvig-Holsten har givet tilsagn om støtte 
på 860.000 DM. Biblioteket, der er på 
1103 kvm skal udvides med yderligere 290 
kvm.

Forbundsundervisningsminister Doro- 
thee Wilms opfordrer under en samtale 
med undervisningsminister Bertel Haarder 
til øget udveksling af danske og tyske sko
leelever.

29. januar: »Det tyske mindretal kunne og
så godt tænke sig et tilskud til sit kulturelle 
arbejde i lighed med de 850.000 DM, det 
danske mindretal får fra Kiel til fri forde
ling«, skriver informationschef Ferdinand 
Selberg i Der Nordschleswiger. »Hos os er 
alle tilskud øremærkede«.

Elevtallet i Haderslev kommunes skoler 
er siden 1978 faldet med 400 og ventes 
frem til 1990 at falde med yderligere 400. 
Allerede i indeværende år må der regnes 
med lærerafskedigelser.

30. januar: Der Nordschleswiger skriver i 
en ledende artikel med overskriften Hitler: 
Nationalsocialismens planer med det tyske 
mindretal efter det folkeretsstridige over
fald på Danmark viser tydeligt helt andre 
revisionsplaner, som i første række var dik
teret af tanker om magt og indflydelse, 
hvilke også »tyske interesser« blev under
ordnet. Mere end 700 unge tyske nordsles
vigere måtte på slagmarkerne give livet for 
en falsk sag. Og bladet slutter med at skri
ve: Den yngre generation bør lære af histo
rien, for i fremtiden kun at læse om den 30. 
januar i historiebøgerne.

31. januar: Fhv. trafikminister J. K. Han
sen, mener, at regeringen allerede har op
givet planerne om en Storebæltsbro. Der er 
stort flertal i socialdemokratiet for at gen
nemføre projektet. Venstrefolketingsmed- 
lem Peder Sønderby erkender, at der i 
Venstre-fraktionen desværre er flertal 
imod broen.
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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.
Telefon (04) 42 18 48
Hans Jørgen Nielsen

SØNDERBORG HANDELSSKOLE
Handelsgymnasium - Handelshøjskole

afdeling
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

HADERSLEV BANK
AKTIESELSKAB
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DANEBOD HØJSKOLE - ALS
4 ell. 8 måneders kursus fra september
4 måneders kursus fra januar

Tlf. (04) 46 41 12
Mogens Hemmingsen

Vi skaffer 
penge 
til huse
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Danmark

Distrikt Sønderjylland. 
Storegade 31,1. Postbox 103. 
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