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Oberst Jacob Thode Ræder (1798-1853) blev indlagt på lazarettet på Augustenborg slot 24.4. 1848
og skriver i sine erindringer blandt andet om opholdet her:
»Min Seng stod tæt ved Døren, hvorigennem der var en stadig Gang af Trainkuske med Træsko
på, som nu vare ankomne for at være Sygevogtere, og som herfra gik ind i Sygeværelserne til
Høire og Venstre.----og endelig lå vi arme Blesserede den hele Dag paa Parade for at vises
til Fremmede, Reisende af begge Kjøn, som kom til Hospitalet og bleve viste omkring af Lægerne.
Endelig løb Lægerne hele Dagen omkring eller igjennem Værelset med Hatten eller Huen paa
Hovedet, iført Sloprok og Tøfler, med en rygende Cigar i Munden«.
Tid og sted for ovenstående interiør er ukendte, men situationen passer forbløffende godt til
oberst Ræders omtale.

Augustenborg Slot som lazaret
i krigen 1848-50
Af JOHANNES BRIX
I 1848 indrettede man et lazaret til 250
syge og sårede soldater på Augustenborg
slot.
Efter opnormeringer blev det til langt det
største lazaret inden for hele armeen. I lø
bet af syv måneder blev der her behandlet
2628 patienter.
Om dette lazarets muligheder og mang
ler skriver medicinalhistorikeren, læge
Johs. Brix, Aabenraa.

I det efterhånden store antal publikationer
omhandlende krigen 1848-50 findes der
kun få, der er forfattet af læger.
1986-2

En af de læger, der har skrevet om sine
oplevelser, var Johan Peter Laurent (182050). Han udgav i 1849 en bog med titlen
»Livet i Felten, uddrag af en Læges Dag
bog i Sommeren 1848.«
Forfatteren beskriver her i dagbogsform
sine oplevelser som militærlæge i perioden
ultimo maj til ultimo oktober 1848.
Bogen står i mange henseender som et
nydeligt eksempel på tidens glorificerende
beskrivelser af krigen. Ud fra en lokal me
dicinsk historisk synsvinkel har specielt
forfatterens besøg på Augustenborg Slot
den 30. maj 1848 interesse.
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Han skriver blandt andet følgende: »I
selve Hovedbygningen vare Hertugens
Dagligværelser omdannede til et fuldstæn
digt Hospital, og i de dejlige store og lufti
ge Værelser med god Luft og smuk Udsigt
stode nu Sygesengene i lange Rækker, og
baade Tydske og Danske laae ved hinan
den Side. De vare næsten alle saarede af
Kugler, kun een Eneste havde et Stiksaar
gjennem Haanden.« »Henved 170-180
Saarede, baade Venner og Fjender, fortalte
Lægerne, at de havde modtaget efter Affairen i Søndags. Et af de smukkeste Værelser
var bestemt til Officerernes Brug, og her
saae man da det sjeldne Syn af en Sygestue
med forgyldte Lister om de prægtige Tape
ter og kostbare Lænestole og Divaner, i
hvilke Reconvalescenterne sade og delicaterede sig med Syltetøier og Sydfrugter,
som den danske Godgj ørenhed i rigelige
Mængder havde tilsendt. Vi ankom netop,
som Stabslægen havde foretaget flere bety
delige Operationer, og bleve derpaa førte
op i Lægernes fælleds Spisestue, hvor man
var saa galant at opvarte med meget vel
smagende Viin.«
Ovenstående falder, som omtalt, nok i
tidens smag, men hvordan så virkelighe
den ud?
Hertug Christian August (1798-1869) og
hans familie forlod i stor hast Augusten
borg Slot den 26.3.1848. Allerede den
4.4.48 blev slottet besat af danske troppe
enheder. Overkommandoen besluttede
derfor at benytte dette store og smukke
bygningsværk til lazaret. Krigshandlinger
ne ved Bov den 9.4.1848 og Slesvig den
23.4.1848 aktualiserede behovet for et vel
fungerende lazaret af en passende størrel
se. Lazarettet blev indrettet med plads til
250 syge og sårede.
Een ting var, hvad man kunne tænke sig
at gøre, en anden, hvad man formåede.
Kendsgerningen var nok, at man stod
uden egentlig mulighed for at indrette la
zarettet, idet næsten alt manglede. Således
34

manglede man sengesteder, lagener, tøj og
bestik. Lægerne havde ingen instrumenter,
men måtte sende bud efter deres egne eller
kunne kun i begrænset omfang fremskaffe
de nødvendige fra militærets depoter.
Ikke desto mindre formåede man dog
i perioden fra 1.4.-1.11.1848 at behandle
2628 patienter. Jeg skal ikke her gå i yder
ligere detaljer, men dog oplyse, at overbe
lægningen har været ganske betragtelig. Så
ledes var der i tilslutning til træfningen
ved Bov den 5.6.1848 en belægning på
over 300 i hele juli måned. Først i septem
ber kommer man ned på det normerede
antal på 250 patienter.
I vinteren 1848-49 rasede en tyfusepide
mi på slottet. Uden at følge de dengang
gængse hygiejniske regler opnormerede
overkommandoen lazarettet, så det skulle
kunne modtage i alt 700 syge og sårede.
Herved blev lazarettet langt det største in
denfor hele armeen.
Af ovenstående vil man kunne fornem
me, at forholdene må have været mildest
talt problematiske. Således kunne man i
1849, i enevældens Danmark og midt un
der krigen, i københavnske dagblade læse
kritiske artikler om sundhedsvæsenet in
den for armeen. Artiklerne blev ikke fulgt
op af nogen egentlig debat, men dagblads
artiklerne var resultatet af flere indlæg og
artikler i »Bibliotek for Læger« og »Uge
skrift for Læger«, der omtalte forholdene
på Augustenborg Slot i kritiske vendinger.
I den store mængde litteratur, der er
publiceret efter krigens afslutning, findes
der kun få kritiske anmærkninger til det,
man kom ud for under indlæggelse på laza
retter. De eneste memoirer, der kritisk be
skriver forholdene indenfor det militære
sundhedsvæsen og her specielt forholdene
på Augustenborg Slot, er skrevet af oberst
Jacob Thode Ræder (1798-1853). I sin bog
»Krigserindringer fra 1848-1850«, der ud
kom 1911, beskriver han sine oplevelser
ved ankomsten til lazarettet den

Augustenborg Slot. Hovedbygningen set fra vest. (Trap 1864).

24.4.1848. Det skal nævnes at Ræder blev
såret under kampene ved Slesvig den
23.4.1848.
»Her bleve vi landsatte (Augustenborg
Havn) og lagt paa Vogne og kjørte til Lazarethet, der var indrettet paa Slottet. Den
her ansatte Overlæge Petersen blev saare
overrasket ved at see Saarede ankomme.
Han kom hen til min Vogn og erklærede,
at han ikke kunde modtage Saarede, efter
som han dertil hverken havde Plads eller
Hjælpemidler. Jeg svarede ham, at han
maatte hurtigt drage Omsorg herfor, efter
som det var at antage, at Armeens samtlige
Saarede vilde ankomme hertil. Men Hr.
Petersen spadserede omkring med sin Pibe
i Munden og syntes at blive forstyrret i
sit behagelige »far niente«, som han
nød...«. Om Kommandanten skriver han:
»Han var en gammel afskediget Oberstlieutenant Liittichau; men han var uhjæl
pelig og frygtede for Alt og for Alle. Han
kunde Intet udrette for de Syge og Saare
de; han kunde knapt hjælpe sig selv.»
Videre skriver han »Ved Augustenborglazarettet var Alt i Uorden. Der var ingen
Sygevogtere, ingen Oeconom. Ingen som
besørgede os varm Grød til at lægge i Om
slag paa Blessurerne etc. Vore Oppassere

hjalp os Officerer; hvem der hjalp de Me
nige maa Gud vide.«
Hans forhold til lægerne var mildest talt
ikke godt; således skriver han: »Men saa
snart de om Morgenen havde vandret
gjennem Stuerne, forsvandt de, og man
kunde ingen Hjælp erholde førend den næ
ste Morgen. Lægerne vare allermeest for
tumlede og uforskammede af alle Indivi
der i Armeen. De reqvirerede Viin af Her
tugens Kjælder; Heste og Vogne havde de
fra Armeen, og saaledes benyttede de sam
me for at reise omkring paa Øen og holde
Gilder enten i Skovene eller i Kroerne el
ler hjemme. Man hørte Sang og Brøl fra
disse Samlingssteder paa Slottet til langt
ud paa Natten. Lægerne commanderede
eller vilde commandere over os alle.« Såle
des fortsætter Ræder på endnu fire sider
i sin bog.
Ved en analyse af forholdene omkring
etableringen af lazarettet på Augustenborg
Slot må man i vid udstrækning give den
iltre oberst Ræder ret. Forholdene på laza
rettet var uacceptable fra krigens start til
slutning. Dette selv om der fra den senere
så kendte hygiejniker C. J. E. Hornemann
(1810-1890) og flere andre kendte læger
blev gjort opmærksom på de katastrofale
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Professor, dr. med. Jacob Bendz (1802-1858).

Overlæge, dr. med. Claus Emil Hornemann
(1810-1890).

forhold omkring lazarettet på Augusten
borg Slot.
Den lægelige ledelse af lazarettet følte
sig i denne faglige strid som den angrebne
part og forsvarede sig. Men i virkeligheden
gik kritikken på intendanturen, der admi
nistrerede lazarettet. Selv på allerhøjeste
niveau var man klar over problemerne. Så
ledes nævner krigsministeren i en skrivelse
af 4.5.1849, at forholdene i løbet af krigen
havde udviklet sig ganske anderledes, end
man havde tænkt sig, de skulle. Professor
J. C. Bendz (1802-1858), der var general
læge skriver: »Fra intet andet lazaret hørte
man så mange klager, reklamationer og
protester som netop fra Augustenborg la
zaret.« Fra lægelig side foreslog man, at
der skulle nedsættes en kommission til un
dersøgelse af forholdene omkring lazaret
tet på Augustenborg Slot og specielt den
lægelige indsats. Dette afslog stabslæge J.
C. Muller (1789-1869). Krigsministeren
nedsatte dog en kommission, der i al al
mindelighed skulle se på sundhedsvæsenet
indenfor armeen. Kommissionens lægelige
medlemmer havde alle været overlæger på

Augustenborg Slot, da det var lazaret.
De sad således inde med stor viden, og
adskillige havde også publiceret videnska
belige artikler, hvoraf flere havde været
den direkte årsag til den offentlige omtale
i de københavnske aviser. Resultatet var
nedslående; der blev ikke gennemført væ
sentlige ændringer. Man stod således ved
krigsudbruddet 1864 med næsten de sam
me mangler som ved krigsudbruddet 1848.
Egentlige reformer skete først 1886, da
der blev gennemført generelle reformer in
denfor sundhedsvæsenet i armeen. Disse
reformer var hovedsagelig baseret på den
viden, der var samlet på Augustenborg
Slot, mens dette var lazaret i 1848/49.
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Johs. A. Schmidt, f. 19.2. 1905. Fhv. lektor i
latin, græsk og oldtidskundskab. Foto ca. 1965.

En Aabenraa-dreng under første
verdenskrig
AF JOHS. A. SCHMIDT

Fhv. lektor Johs. A. Schmidt, nu Køben
havn, der i to tidligere artikler i Sønderjysk
Månedsskrift har fortalt dels om sin slægt
(1984, side 1 ff), dels om sit barndomshjem
i den gamle købmandsgård i Aabenraa
(1985, side 33), afslutter nu artikelrækken
med sine personlige erindringer.
Før og under den første verdenskrig, da
jeg selv var barn, synes der at have været
en mærkelig ensartethed i opdragelsesme
toderne. Når jeg i dag, hvor jeg er fyldt
de firs, mødes med kammerater fra skole
tiden, er det for os en kilde til stadig moro
at mindes, hvor skematisk opdragelsen
dengang var, og hvilke bestemte idealer
der ønskedes efterlevet. Retskaffenhed,
flid og gudsfrygt var ubestridt kardinaldy
derne, og hvis det i tilgift lykkedes at oplæ
re børn til at tie pænt stille, når voksne
talte, og at bibringe dem kunsten at hånd
tere kniv og gaffel på rette vis, var målet
med opdragelsen i sandhed nået!

På grund af hjemmets arbejdsdeling var
det stort set overladt til mødrene at opdra
ge børnene. Fædrene havde travlt med de
res virke uden for hjemmet, og alt for ofte
stod de for børnene som fjerne størrelser,
der nærmest kun interesserede sig for ka
rakterbogen og for at holde udgifterne ne
de på et tilpas lavt niveau.
Min egen far var også af den gamle sko
le, og når jeg ikke mindes konfrontationer
eller skærmydsler i hjemmet af nogen art,
skyldes det utvivsomt, at han elskede fred
og fordragelighed og altid appellerede til
vor selvkritik, når vi børn ønskede at be
klage os over mors formentlige uforstand
og for hårde fremfærd. Den trøst, vi
utvivlsomt ind imellem havde brug for,
fandt vi hos kammeraterne, der altid kun
ne berette om tilsvarende oplevelser.
Også far studerede karakterbogen meget
nøje, og det fyldte ham med mærkbar
stolthed at have fire sønner, som alle sco
rede gode karakterer i regning og matema37

Johs. A. Schmidt fotograferet sammen med bro
deren Carl Schmidt (f 1900) ca. 1910.

tik. Selv om lektiehjælp var et ukendt be
greb, yndede han at assistere med de
skriftlige regneopgaver, og det imponerede
os, at han, der intet kendte til aritmetik
eller til x og y, ad andre veje nåede frem
til den rette løsning. Til gengæld irriterede
det os, at han tilskrev sig selv noget af
æren for skolens smukke vurdering.
I pengesager lignede han også de andre
fædre. Han var sparsommelig og nøjereg
nende og vågede omhyggeligt over, at intet
gik til spilde. Vi børn opdagede dog hur
tigt, at det var bedst at gå tiggergang til
ham, når der sad andre på kontoret. Udad
til ville han gerne gælde for den grandiose
fader, og han lod sig aldrig mærke med,
at han havde ladet sig lokke i en fælde.
Med megen taknemmelighed mindes
jeg, at han lod os benytte gårdsplads og
kælderrum samt købmandsgårdens lofter
som tumleplads for vore lege, og hvor tit
har jeg - heldigvis med urette - haft ondt
af mine egne børn, der måtte nøjes med
gården til en københavnsk beboelsesejen
dom. Hvilke udfoldelsesmuligheder for at
gemme sig, for at lege røvere og soldater
og ikke mindst for at spille cirkus var os
ikke beskåret! Yderligere havde vi i vor
staldkarl, Christian Meyer, en uforlignelig
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børneven, som snittede sabler og geværer
til os og hjalp os med at arrangere arena
og tilskuerpladser til vore cirkusforestillin
ger.
Med rædsel mindes jeg, at jeg engang
som Sprechstallmeister optrådte i min fars
kjolesæt, og at min mor, da tyveriet opda
gedes, kom ophidset farende ind i arenaen
og for øjnene af det skrækslagne publikum
fik mig halet op i lejligheden til afstraffel
se. Hun nåede dog at give de skuffede til
skuere en undskyldning og entrépengene
tilbage!
Samme storsind viste far os ikke, når
det drejede sig om at udnytte butikkens
muligheder. Der var nærmest adgangsfor
ment, og de fristelser, den bød på med sit
slik og alt, hvad der var af bolsjer og cho
kolade, måtte konstant manes i jorden. Jeg
mindes ikke, at vi har fået noget af den
art undtagen til fødselsdage og til jul; og
når en onkel eller tante betænkte os med
en skilling, hastede vi til slikmutter fru Lebermann i Skibbrogade for at bøde på sav
net. Også personalet havde forbud mod at
give os noget, og det var kun, når »Maggi«
demonstrerede sine bouillonterninger, og
kunderne kom og fik smagsprøver i butik
ken, at vi børn fik lov til at deltage i det

Marie Christine Iversen (10.12.1868 - 1.1.
1947) og Jens Andersen Schmidt (25.6.1862 29.6.1939). Bryllupsbillede fra 1891.

almindelige kalas!
Også dyr havde vi mulighed for at hol
de. Det var især duer og kaniner, der hav
de vor interesse. Men her kneb det i ikke
ringe grad under krigen, da det stod dårligt
til med ernæringen, at skaffe det fornødne
foder til kaninerne. Min broder Carl, der
var fem år ældre end jeg, havde efterhån
den en hel farm, og da han ikke selv gad
gå så langt, som det til sidst krævedes for
at plukke de nødvendige mælkebøtter,
overlod han dette trælsomme arbejde til
sin lillebror mod løfte om et par kaninun
ger! Men også her brød min moder resolut
ind i begivenhedernes gang og fik efter
gentagne advarsler på et tidspunkt, da Cal
le ikke var hjemme, en dreng til at løbe
rundt i Aabenraa for at meddele kammera
ter og andre interesserede, at der var kani
ner til salg hos J. A. Schmidt på Store Torv
for 25 pfenning pr. styk. Der blev på et
øjeblik stor tilstrømning af købelystne, og
selv om mange af dyrene allerede bar præg
af underernæring, var hele bestanden bor
te, inden Calle arriverede. Det kom til en
heftig ordveksling mellem mor og søn, og
mod sædvane gav mor sig god tid til både
at lytte til sin dreng og til at forklare ham
det uholdbare i situationen. Det endte

med, at de omfavnede og kyssede hinan
den, hvad der ellers ikke var så alminde
ligt, og at Calle ud over det indkomne be
løb fik så meget i tilgift, som kaninerne
efter hans skøn var værd.
Min mor var en bestemt og myndig da
me; men det gjaldt unægtelig mange af den
tids kvinder. Jeg husker, at engang for ti
år siden, da jeg sad i en kreds af jævnaldre
ne, og vi drøftede, hvorvidt vor barndoms
mødre var forkuede og undertrykte, da ud
løstes der en veritabel storm af protester,
og vi nærmest kappedes om at servere be
retninger om vore respektive mødres
handlekraft og viljestyrke. Forklaringen
må dog for en væsentlig del søges i, at også
arbejdet uden for hjemmet på grund af
mændenes indkaldelse til krigstjeneste var
overladt til kvinderne. Yderligere kompli
cerede mangelen på institutioner og mo
derne hjælpemidler det hele, og børnene
kunne simpelt hen ikke passes forsvarligt!
Hertil kom så endda den vanskelige ernæ
ringssituation for slet ikke at tale om det
konstante nervepres, savnet af de kære
medførte. Kan man da undre sig over, at
mødrenes nerver tit var på højkant, og at
der ikke blev tid til nogen parlamenteren?
Min far undgik indkaldelse, da han var
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Aabenraa Store Torv foto ca. 1914. Den Schmidtske købmandsgård ligger til venstre, til højre
Carl E. Hoffgaards forretning og lige bagved Løveapoteket.

over de 45, der var sat som militær alders
grænse; men til gengæld var mine to ældste
brødre, Heinrich og Andreas med lige fra
starten, og Calle blev indkaldt i 1917, da
han fyldte 17 år.
I forretningen var der næsten intet at
bestille. Der var mangel på alle varer, og
situationen forværredes yderligere ved, at
det offentlige for at føre bedre kontrol
med alt, hvad der var rationeret, oprettede
sit eget udsalg Ramsherred 1, der i folke
munde efter den tyske amtmand Hans Siemon kaldtes »Siemons butik«. Det var un
der indtrykket af det håbløse i situationen,
at min mor undfangede den lykkelige idé
at starte en slags specialforretning med tal
lerkener, kopper og almindeligt køkkenud
styr, og dertil føjedes, hvad der blev en
ganske uventet succes, salget af diverse
rammer, så de ved fronten og de derhjem
me kunne udveksle de dyrebare fotografi
er.
Da min far ikke interesserede sig for
dette »gøgl«, som han yndede at kalde det,
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overlod han til mor selv at sørge for de
nødvendige indkøb. I dette øjemed måtte
hun foretage rejser til Elmshorn, Itzehoe
og andetstedshen, og hvor blev jeg glad,
da hun foreslog, at jeg ledsagede hende på
disse ture til de holstenske fabrikker! De
hører ubestridt til min barndoms smukke
ste oplevelser. Det var, som om jeg på dem
lærte min moder at kende fra en helt an
den synsvinkel. Hun, som til daglig var
streng og bestemt og i stand til alene med
sit blik at styre en hel menage, virkede
pludselig velgørende afslappet, og øjnene
strålede af mildhed og godhed. Det var på
disse indkøbsrejser, hun ligesom åbnede
sig for mig og fortalte mig om den splittel
se, der bestod i hendes sind mellem en
medfødt barskhed og ønsket om at være
god. Med ét forstod jeg, at hun førte en
konstant kamp med sig selv og samtidig
ikke var i mindste tvivl om, hvilken af de
to sider i hendes væsen hun burde priorite
re højest. Sidenhen forstod jeg også, at
hun, som den fromme kvinde hun var, føl-

Ratzeburger Jågerkorps 1918. Carl Schmidt står i anden række længst til højre.

te sig tynget af sin naturs dominans og der
for indledte sin dag med den ydmyge bøn:
»Hjælp mig, oh Gud, til at være god i
dag«.
På disse ture afslørede hun også et fabel
agtigt forretningstalent. Det lykkedes hen
de stort set altid at overbevise fabrikker
nes salgschefer om, at der burde gå større
vareforsendelser netop til Aabenraa, og
når det trods alle anstrengelser alligevel så
ud til at glippe, trak hun i sidste øjeblik
et pund smør frem. På et tidspunkt, da
den ugentlige smørration pr. person beløb
sig til 90 g, forfejlede en sådan gestus ikke
sin effekt. Det var dog med blødende hjer
te, mor overlod dem smørret, da vi selv
ikke havde for meget, og kontrollen med
bønderne kun gav os en begrænset mulig
hed for hamstring. Men hvor nød vi hjem
turen, og mors humør var gerne steget
yderligere et par grader.
En anden, mere alvorstung rejse foretog
mor og jeg i juni 1918. Rejsen gik til Ratzeburg i Holsten, hvor Calle var blevet ud

dannet til jæger. Også han skulle nu sendes
til fronten, og mor og jeg overværede eds
aflæggelsen i kirken og en prædiken, vi al
drig glemte. Franskmændene, forkyndte
præsten, kunne til nød kaldes naturlige,
værdige modstandere; men englænderne
var afskyelige forrædere mod den german
ske race, og havde tilmed gjort sig skyldige
i noget så nederdrægtigt som at lokke de
gule japanere til som ådselgribbe at kaste
sig over deres tyske velgørere. England, du
vanartede søn, du den germanske races Ju
das! Som sluteffekt på denne forestilling
slog han ud med armene og nærmest skreg:
»Men I, I unge, I skal give alle disse ban
ditter en god portion tærsk!« Hvor faldt
det godt i tråd med denne dunderprædi
ken, at folk bagefter gik rundt og trykkede
hinanden i hånden, med den blandt tyske
re dengang så udbredte velkomst- og af
skedssalut: »Gott strafe England!«
I modsætning til mine ældre brødre Hei
ne og Dres, der havde været med lige fra
starten, var Calle den, der fortalte mest
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Carl Jens Schmidt (Calle) (f 1900, d. 1983), fo
tograferet som Ratzeburg Jäger, ers. bataillon
9. 1918.

om sine krigsoplevelser. Han nåede faktisk
ikke rigtig ind i frontlinien; men en granat,
han havde set slå ned i et skur og jævne
det med jorden, blev et af hans yndlingstemaer, og hvor morede Heine og Dres sig
kosteligt, når Calle rullede sig ud med be
retningen om denne begivenhed! Deres eg
ne uhyggelige oplevelser foretrak de at for
bigå i tavshed.
Min bror Heine var alt andet end, hvad
man fra officiel tysk side kaldte en tapper
kriger. I skolen, der havde navnet »König
liche Realschule zu Apenrade«, var det det
heroiske, der altid blev fremhævet for os
børn som idealet. Generalfeltmarskal von
Hindenburg, den øverstbefalende mod øst,
var ubestridt tidens idol, og hans store sej
re ved Tannenberg 27.-29. august 1914 og
ved de masuriske søer, hvor han drev tu
sinder af russere ud i sumpene, indgik som
naturligt led i børnenes lege. Jeg har senere
i livet tit tænkt på, hvilken belastning det
må have været for mine og de mange an
dre dansksindede forældre at høre deres
børn citere fra skolen, hvad de der alt hav
de hørt af triumferende beretninger om

kæmpesejre og ødelagte byer. Desværre
kunne det modtagelige barnesind ikke
undgå at påvirkes af lærernes krigsbegej
string, og selv følte jeg det som meget yd
mygende, at Heine hverken havde ønsker
om at avancere eller opnå en dekoration.
Min bror Dres gjorde mig unægtelig me
re ære. Som følge af, at behovet var stort
og mange af de gamle aktive officerer faldt
i begyndelsen af krigen, blev der i en fart
udtaget og uddannet studenter til de ledige
poster, og blandt dem var Dres, som såle
des i en alder af kun 20 år fik overdraget
ledelsen af et kompagni. Han var uden
tvivl en dygtig, samvittighedsfuld befa
lingsmand, og dertil kom, at han var af
holdt. Han gjorde tjeneste både ved vest
og østfronten og har været med i mange
hårde træfninger. Hvor knyttet han følte
sig til sin kompagni, viste sig engang i Rus
land, da han vovede at trodse sin batal
jonschefs ordre til en offensiv, som Dres
anså for ganske uforsvarlig, da den efter
hans mening ville betyde den sikre død for
alle. Kun bataljonschefens højst belejlige
Andreas Horlyck Schmidt (Dres) (f 1895, d.
1972), fotograferet som officer i et skudsikkert
underjordisk rum ved vestfronten 1916.
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Heinrich Andreas Schmidt (Heine) (f. 1892, d.
1973), fotograferet som rekrut i 1914.

forflyttelse reddede Dres fra den langvari
ge fængselsstraf, en sådan opsætsighed vil
le have medført.
Hvor jeg nød at følges med Dres op ad
gaden i Aabenraa, når han var hjemme på
orlov! Hans fine uniform affødte respekt,
og selv mor følte sig stolt, når de på en
bytur traf en af Aabenraa’s tyske honora
tiores, der pludselig hilste så ærbødigt, at
mor næsten ikke kunne genkende ham.
Skoletiden bød på megen variation.
Skolen var en ren drengeskole, oprettet i
1905 med dr. phil. Herting fra Flensborg
som rektor med titel af professor. Det hav
de været meningen, at skolen skulle have
været omdannet til gymnasium, men kri
gen satte en stopper for disse planer. Dr.
Herting meldte sig straks frivilligt, og det
samme gjorde flere af lærerne. Allerede i
september 1914 indkøb meddelelsen om
den første faldne fra Aabenraa, en overlæ
rer dr. Trebitz. Siden kom sorgens bud sta
dig hyppigere til byen, og under hele kri
gen faldt ikke mindre end 274 aabenraaere, og 22 blev meldt savnet; dr. Herting
som var en ældre herre, kom tilbage til
skolen efter sommerferien 1916, og selv
hører jeg til det hold, der som hans sidste
i afstemningsmåneden februar 1920 fik at
test på, at vi var modne til at blive rykket
op i gymnasiet.
For de børn, der ikke holdt af at gå i
skole, havde krigen også sine lyspunkter.
De mange sejre gav os mange fridage, og
megen tid hengik med, at også børnene,
sådan som det lød fra officiel side, »skulle
være med til at yde fædrelandet værdifulde
tjenester«. Til vore opgaver hørte således
plukning afbær, indsamling af brændenæl
der og løvhø, papirindsamling, tøj indsam
ling o.s.v., alt sammen i skoletiden. Ved
løvhø forstod man blade af eg og bøg, som

anvendtes til fodring af køer og heste, der
dog ofte vægrede sig ved at æde det. Jeg
husker endnu, hvordan vi drog ud i skove
ne med vore sække under nidkære læreres
ledelse. De få ører, vi fik for pundet var
uden tvivl med til at øge iveren, og ikke
sjældent kom det til slagsmål mellem klas
serne om ejendomsretten til bunker, som
endnu lå på jorden. Når vi kom hjem fra
sådanne ekspeditioner, så vi tit slemt med
tagne ud, og mødrene vred hænderne af
fortvivlelse over det iturevne tøj.
Plukning af brændenælder, der blev an
vendt til tøj fabrikation, mindes jeg som
den mindst tiltalende af vore såkaldte tjenestydelser. Ganske vist brugte vi hand
sker; men alligevel kom vi tit hjem slemt
forbrændte og med rifter og skrammer
over hele kroppen.
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Om vinteren måtte skolen, i hvert fald
i krigens senere år, holde lukket i lange pe
rioder på grund af kulmangel. Vi skulle
blot møde om morgenen til en halv times
undervisning, opdelt i 3 lektioner å 10 mi
nutter hver, så de forskellige fag kom til
deres ret. I rivende fart hastede vi da gen
nem gammel og ny lektie, og ufatteligt er
det, at læreren ofte også nåede at udtale
sig om det skriftlige hjemmearbejde. Når
det var særligt koldt, skulle vi ind imellem
op og foretage armbøjninger. Den dag i
dag mindes jeg dette som et probat middel
mod kuldefornemmelser.
Lærerne skiftede tit. Efterhånden som
de unge og yngre meldte sig frivilligt eller
blev indkaldt, erstattedes de af lærerinder
eller mere eller mindre affældige pensioni
ster. Naturligvis anvendtes også sårede, og
jeg tænker med skam tilbage på, hvilken
fest vi holdt i timerne hos en stakkels
krigsinvalid, der var blevet hjemsendt med
brud på hjerneskallen og helt ødelagte ner
ver. Hvad nyttede det, at vi siden følte an
ger og ønskede, at vi kunne gøre afbigt?
Døden udfriede ham forinden.
Det er kendt, at disciplinen i de prøjsi
ske skoler dengang var streng og hård, der
gjordes flittigt brug af spanskrøret, og ef
tersidning og afskrivning hørte til de nor
male afstraffelsesmetoder. Selv blev jeg en
gang, da jeg havde taget fejl af kejserens
fødselsdag, dømt til at skrive hundrede
gange: »Vor kejser er født den 27. januar
1859«. Kan nogen undres over, at jeg al
drig har glemt dette årstal? Men det er
næppe mindre overraskende, at min sym
pati for samme herre fik et mærkbart
knæk. I den forbindelse hjalp det ikke, at
vi som første sang i skolen havde lært:
»Kejseren er en elskelig mand. Han bor
i Berlin, og hvis det ikke var så langt her
fra, ville jeg tage derhen endnu i dag«.
Den hårde disciplin kan måske til en vis
grund undskyldes med, at tiden var en an
den, og at klassekvotienten var uhyggelig
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høj. Der skulle simpelthen være ro i klas
sen! Mindre tilgiveligt er det måske, at vi
skulle lære så meget udenad. Det er for
bavsende, hvad vi, der er tilbage fra »Kö
nigliche Realschule zu Apenrade«, husker
ikke blot af salmevers, men også af tyske
sange med deres smukke melodier. Det
kan faktisk ikke nægtes, at vi siden hen
i livet har haft meget glæde og spas af dette
udenadlærte stof, og at meget af det, som
vi dengang ikke forstod, har åbnet sig for
os i en moden alder.
Til vore paradenumre hørte digte af
Schiller og Goethe, som virkelig udmærker
sig ved deres dybde og skønhed. Mere irri
terende har jeg følt det, at vi blev tvunget
til at lære tåbelige patriotiske sange, som
kun havde det sigte at forherlige kejseren
og berømme den tyske storhed; men må
ske har også dette haft sin værdi og hjulpet
os til bedre at sondre mellem, hvad der
er ægte og hvad der er forlorent.
Klart er det, at børnene fik alt for lidt
lært i disse år. Visse fag som fysik, kemi
og naturhistorie forsømtes næsten helt, så
vi siden har haft besvær med at bøde på
manglerne.
Af mine skolekammerater er der to, som
jeg har følt mig særlig knyttet til. De lever
begge endnu, og jeg har stadig kontakt
med dem. Den ene hedder Hans Danielsen
og er søn af en købmand, hvis forretning
lå skråt overfor min fars på Store Torv,
Vi var næppe mere end tre år gamle, da
vi lærte hinanden at kende. Hans erklære
de straks ved synet af mig, at en dreng,
der havde så mange krøller, var alt for
forpjusket til, at han ville lege med ham.
Heldigvis kom han hurtigt på andre tan
ker, og naboskabet gjorde, at vi næsten
mødtes dagligt. Til Danielsens forretning
hørte en gård, der var større end vores,
og navnlig en anselig have, og vi nød at
gøre brug af begge dele.
Hans har altid haft en særegen djærv
måde at sige tingene på, og hans beretnin-

Königliche Realschule. 1. skoleår 1911. Johs. Schmidt sidder som nr. 4 fra højre, mens Hans
Danielsen er nr. 4 fra højre i 2. række.

ger om de mange originaler, der fandtes
i vor barndoms Aabenraa, er ligefrem ko
stelige. Ingen kan som han fortælle om
Skrå-Sofi, Svenske Louise, Silde-Drea og
hvad de ellers alle hed.
Meget har Hans også at berette om den
tid, hvor dr. Mads Michelsen som ung læ
ge havde konsultation i Danielsens ejen
dom. Det var altså længe, inden Mads Mi
chelsen blev amtslæge og som kommunal
politiker bl.a. fik gjort en stor indsats for
Aabenraa Museum, hvis søfartshistoriske
samling især havde hans interesse; men og
så den unge Mads Michelsen havde indlagt

sig fortjeneste på forskellig vis. Som stu
dent i Berlin havde han således været med
til at samle de dansksindede, sønderjyske
studenter, der var rundt på tyske universi
teter, i en fælles, stærk national organisa
tion, kaldet S. St. (Sønderjydsk Studenter
forening); og da han kom til Aabenraa,
blev han hurtigt formand for »Selskabelig
Forening«, der 1920 gik op i Frederiksklubben.
Medens Mads Michelsen praktiserede i
etagen over Danielsens butik, tilkaldte han
i påkommende tilfælde Hans’ mor, der vist
efterhånden blev en ganske dygtig klinik
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dame. I hvert fald overgik hun langt den
lærling, der engang i fru Danielsens fravær
måtte træde hjælpende til, men besvimede
ved synet af blod, så Mads Michelsen fik
to patienter i stedet for én.
Hans og jeg var begge fra danske hjem,
og så vidt jeg husker, var talrækken det
eneste, vi ikke magtede på dansk. I over
gangstiden mellem tysk og dansk var vi
spejdere sammen, og selv om han gik
bankvejen, bevarede vi forbindelsen uden tvivl til glæde for os begge.
Den anden ven hedder Gerdi Schenck.
Hans far havde Løveapoteket lige overfor
Store Torv 4, hvor jeg boede. Det var en
udpræget tysk familie, og min mor sympa
tiserede vist ikke synderligt med dette ven
skab. Til at begynde med talte vi »kartof
feldansk« med hinanden; men min mor
bad ham en skønne dag om at tale tysk
med mig, da det, som hun sagde, var et
sprog jeg alligevel skulle lære. Gerdi og jeg
legede vidunderligt sammen, og jeg havde
senere megen glæde af at spille skak med
ham og få demonstreret Saturns ring og
Jupiters måner i den kikkert, hans far
grandiost havde foræret ham. Vort ven
skab kølnedes dog henimod slutningen af
krigen, da de danske børn vågnede til na
tional bevidsthed. I 1920, da Schenck solg
te apoteket og flyttede sydpå, kom Gerdi
først i skole i Flensborg, hvorefter han blev
farmaceut og kemiker og gjorde en fanta
stisk karriere, der endte med, at han i 1948
blev professor i kemi ved »Det frie Uni
versitet i Berlin« og endog rektor for en
treårig periode. Kontakten med ham lå
faktisk død hen helt indtil 1972, da han
var i København for at holde en forelæs
ning og opsøgte mig på min bopæl i Helle
rup. Det blev et rørende gensyn, og hvor
havde vi dog meget at tale med hinanden
om! Det var, som om det gamle bånd blev
knyttet på ny, og siden har vi ikke blot
udvekslet breve, men også besøgt hinan
den i vore respektive hjem.
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Da han i fjor var i København, og jeg
tilbød at spille cicerone for ham, erklærede
han, at han for de tre dage, han agtede at
blive i byen, kun havde det ene ønske: at
drøfte fælles barndomsminder med mig,
og at snakke med mig om, hvad vi hver
især havde oplevet, og hvad vi ventede os
af fremtiden for vore børn og børnebørn.
Inden han rejste, aftvang han mig det løfte
at måtte komme hver sommer, da jeg, som
han sagde, var den eneste forbindelse han
havde med sin barndom.
Et af de mindst flatterende minder, vi
har genopfrisket, er købet af tolv fløde
skumskager, vi lovligt smart fik bageren i
Vestergade til at udlevere til os. Gerdi,
som var vant til at komme der med sin
mor, havde opdaget, at vi blot behøvede
at sige: »Vil De ikke nok notere det« for
at få en bakkefuld kager med hjem; men
da vi kom ud fra butikken belæsset med
den kostbare last blev Gerdi betænkelig og
foreslog, at vi hellere måtte finde et sted
hos mig til at guffe kagerne i os. Vi valgte
et lokum længst nede i gården, beregnet
for bønderne og andre tilrejsende. Åben
bart har vi ikke magtet at spise alle 12 ka
ger, da vi efterlod 3-4, som en 4 år ældre
fætter gjorde sig til gode med, da han en
times tid senere havde brug for lokummet
i andet øjemed.
Sagens opklaring kom først en måned
senere, da fru Schenck fik regningen fra
bageren. Da hun ikke kunne forstå, hvor
dan det hang sammen med de 12 kager,
henvendte hun sig i butikken og fik at vi
de, at det var hendes søn Gert og Hanni
Schmidt, der havde købt dem og ladet
dem notere. Vore mødre tog historien me
get alvorligt, og jeg husker, at mor foruden
en omgang klø gav mig en værdifuld belæ
ring, og da jeg begyndte at græde anger
fuldt, stak hun mig en plade chokolade til
trøst. Hun fulgte her, som så tit ellers, det
pædagogiske råd, som Martin Luther hav
de givet, at æblet skulle ligge ved siden af

riset. En sådan autoritet var efter hendes
mening værd at følge!
Det kan i min alder være særdeles for
nøjeligt at iagttage, hvor meget der er for
andret, siden jeg var barn. Jeg ved ikke,
om det, der kaldes dyd er mere anløbet
i vore dage; men dydens former har i hvert
fald ikke de samme gode kår som dengang.
Skilsmisser var et sjældent fænomen, og
kønslig omgang før ægteskabet var ligesom
giftes sidespring noget meget forargeligt.
Ved nygifte var man ikke lidet optaget af,
hvornår det første barn ville arrivere, og
ved sølvbryllupper, ja endog ved guldbryl
lupper var der behjertede sjæle, som til
parrets irritation var på det rene med,
hvor gammel den ældste søn eller datter
ganske præcist var blevet i den mellemlig
gende tid. Seksualoplysning kendtes der
ikke noget til, og det fortælles, at da en
pige i Aabenraa’s højere middelskole en
gang stillede lærerinden et spørgsmål ved
rørende forplantning, fik hun det kontante
svar, at den bedste beskyttelse var at sige
nej og atter nej og atter nej. For os, der
ikke havde søstre, var kendskabet til den
kvindelige anatomi såre beskedent, og vor
bedste informationskilde var uden tvivl de
at vore kammerater, der kom ind fra lan
det med toget. Paralleller til dyre- og plan
teriget var naturligvis også af en vis værdi.
At vise sig nøgen var selv inden for hjem
mets vægge utilbørligt, og jeg husker end
nu, hvilken opstandelse der blev på bade
anstaltens mandsafdeling, da en ældre her
re, tilmed en lærer, stillede sig til skue i
sin kabines dør uden en trævl på kroppen.
Min mor badede ligesom andre damer un
der markise, og hvis man havde et bassin
i haven, lod man ikke engang småbørn ba
de i det uden badetøj på.
Der er ingen tvivl om, at børnene i kri
gens onde år, sattes en del tilbage i legem
lig udvikling. Underernæringen gjorde, at
vi ikke fik de nødvendige stoffer, og døds
fald blandt kammerater forskånedes vi

desværre ikke for. I de sidste krigsår spore
des en kendelig forøgelse af antallet af kir
telsyge, og når lungetuberkulose var så ud
bredt, hænger også det sammen med den
reducerede modstandskraft. Men hvor un
derligt det lyder, så fornægtede barnets ly
se sind sig ikke trods tidens barskhed.
Den græske historieskriver Herodot siger
et sted, at der er den forskel mellem krig
og fred, at i krigstid er det fædrene, der
begraver deres sønner, medens det om
vendte er tilfældet, når der råder fred.
Denne regel gælder jo desværre ikke længe
re, men det, at den under første verdens
krig endnu stod ved magt, gjorde, at vi
børn uden risiko kunne tumle os udendørs
i mark og skov. Og hvor var der i grunden
ikke få spændende ting, som børn blev in
volveret i! Selv husker jeg, at jeg med visse
mellemrum skulle hente en liter mælk på
en gård langt udenfor byen, og at det gjaldt
om for enhver pris at undgå opdagelse. Ik
ke lettere var det at slippe hjem med ham
strede æg, og når mor gemte kød under
en flise i gulvet, blev jeg placeret på en
betroet udkigspost ved yderdøren. Som
surrogat for kaffe blev der ristet rug, og
da heller ikke dette var tilladt, og lugten
unægtelig bredte sig fra køkkenet, måtte
der træffes omfattende forsigtighedsforanstaltninger, ved hvilke også børnene fik til
delt deres rolle.
Det var i øvrigt de besynderligste drik
ke, der dengang blev indtaget, og det for
tælles fra et stedligt pensionat, at pensio
nærerne en dag sad og drøftede, om det
nu var kaffe eller te, de var i gang med,
da der pludselig løb et råb fra køkkenet,
om der var nogen, der ønskede lidt mere
chokolade.
Ude på bøndergårdene florerede snyde
riet til gavns henimod krigens slutning.
Byboerne fik efterhånden føling med, hvor
der var noget at hamstre, og der knyttedes
dengang mangt et bånd mellem land og by.
Landboernes børn voksede mærkbart i an
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seelse, og hvad der ikke kunne præsteres
kundskabsmæssigt, klaredes med langt
større effekt ved hjælp af æg og smør. Jeg
husker endnu, hvordan der anbragtes kost
bare pakker under katederet, og læreren
lod overbringeren sidde i fred hele timen
for bagefter at kunne gå hen og give ham
et varmtfølt håndtryk. Blandt kammera
terne var det en herlighed at blive inviteret
med til landmandssønnens fødselsdag, og
hvor priste ikke de sig lykkelige, hvem det
forundtes at tilbringe en sommerferie ude
på landet! Enhver, der har oplevet det,
mindes endnu med taknemmelighed de
solide måltider, han der satte til livs.
Det varede for de fleste af de danske
børn en del år, inden deres danskhed kom
rigtig til udfoldelse. Som andre danske, der
havde børn ved fronten, gik også mine for
ældre stille med dørene og havde af frygt
for eventuelle repressalier opøvet en kolos
sal selvbeherskelse. Det kunne dog ikke
undgås, at der opstod situationer, hvor na
turen gik over optugtelsen. Bedst husker
jeg, hvor rasende min mor blev, da naboen
havde plantet sin flagstang lige op ad vort
hus, så det tyske flag smældede mod vore
vinduer. Skønt far manede mor til besin
dighed, erklærede hun bistert, at hun ikke
ville helme, før det væmmelige flag var
flyttet. Og hun nåede faktisk, hvad hun
ønskede, takket være en stilfærdig redegø
relse, hun gav for sine synspunkter og na
boens forståelse for dem.
Denne scene, mindes jeg, gjorde et dybt
indtryk på mit barnesind, og fra den dag
begyndte jeg at interessere mig for, hvem
af mine skolekammerater der havde dan
ske forældre, og hvem tyske. Hos de andre
havde lignende episoder vakt samme in
teresse, og efterhånden som tyskernes
krigsmod dalede, og danskerne blev mere
dristige i deres udtalelser, blev også børne
ne mere åbenmundede, og skolen, der i
sejrsbulletinernes dage havde haft så let et
spil, fik nu hjemmets reaktion at føle. Der
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dannede sig langsomt to lejre, som kom
til at stå skarpere over for hinanden, og
henimod krigens slutning forefaldt ikke
sjældent demonstrationer. Engang, da såle
des den tyske nationalsang skulle afsynges,
protesterede de danske børn på den diplo
matiske måde, at de simpelthen bevægede
læberne, uden at der hørtes en lyd. Det fo
rekom os dengang ganske ubegribeligt, at
den ellers så strenge rektor lod vor optræ
den gå upåagtet hen.
Også en anden gang, da det var kommet
til et sammenstød mellem danske og tyske
børn udenfor »Folkehjem«, nøjedes han
med at kalde urostifterne ind på sit kon
tor, hvor han holdt en dels formanende,
dels forsonende tale, der for en tid bragte
stridighederne til ophør. Det gjorde en
utrolig virkning på os, at denne mand, der
tilsyneladende havde en jernsjæl i et jern
legeme, kunne tage sagen på en sådan må
de, noget, vi da mindst af alt havde ventet.
Men mest overraskede blev vi, da han
den 3. februar 1928 ved afskeden med sit
sidste hold, til hvilket jo også jeg hørte,
lagde os på sinde at øve godhed mod hin
anden og med eet begyndte at græde. Den
gang forstod vi ham ikke, men siden har
disse tårer talt deres eget stille sprog.
I min såkaldte »poesibog«, i hvilken der
i anledning af min konfirmation, der fandt
sted omtrent ved samme tid, er nedfældet
mange sentenser og gode leveregler af lære
re, klassekammerater og spejdervenner,
har dr. Herting citeret Goethe med de
smukke ord: »Edel sei der Mensch, hilfreich und gut«.
Når jeg i dag blader i dette tidsdoku
ment, hvor danske og tyske kærneord fin
des i broget blanding, og jeg kommer til
den side, hvor dr. Herting har skrevet sit
Goethe-citat, føler jeg taknemmelighed
over at kunne lade dette stå som et sidste
smukt minde om en mand og en tid, der
på så mange måder måtte forekomme dan
ske børn som noget fremmed.

Tysk lærer i Stenderup
Før 1920 blev tyske lærere ofte sendt til det
nordligste Slesvig - og mange af dem har
fået et blakket eftermæle hos den lokale
danske befolkning. Her beretter den tyske
lærer Heinrich Karl Reinhard Offen (18911969; foto 1914/15) om sin tid som helt
ung lærer i Stenderup ved Toftlund 191114. Erindringerne er nedskrevet o. 1956 og
gengives her i uddrag, oversat fra tysk af
fhv. fuldmægtig Jens Henningsen, Haders
lev.

I august 1911 sluttede seminarietiden i
Wunstorf/Hannover med afgangsprøven,
som vi alle frygtede, men som skulle give
os ret til en stillling som lærer i den almin
delige folkeskole. Vore lærere, og i særde
leshed de yngre, havde gjort for os hvad
de kunne, og vi var alle rede til med idea
lisme at tiltræde vore embeder.
Dog varede det mere end to måneder,
før jeg opnåede en stilling. Under en fami
liefest modtog jeg et telegram, der beordre
de mig til omgående at begive mig til Sten
derup I, Kreds Haderslev. Ingen i min fa
milie havde nogensinde hørt om dette
sted, og ingen anede hvor det var - idag
ligger det på den anden side af den danske
grænse - dengang lå det på den tyske side
tæt ved den daværende grænse.
Da jeg langt om længe var nået dertil,
så jeg umiddelbart ved den lille jernbaneli
nie en smuk, ganske ny skole, med en stor,
endnu uopdyrket have. Bagved lå et lavt,
langt hus med stråtag - den gamle skole,
hvor klasseværelserne nu var blevet til en
blandet landhandel.
I dette store nye hus, som rummede
plads nok for en familie med to, tre børn,
boede jeg nu mere end et år ganske alene,
21 år gammel, afskåret fra hele verden,
bortset fra den lille amtsbanes smalle skin
ner. Men også denne kontakt var slut hver

aften klokken 7, da kørte det sidste tog for
bi. Den gamle skole, en bondegård, et
landarbejderhus, det var den eneste bebyg
gelse i nærheden. Alle andre gårde lå langt
borte; børnene, der boede på den anden
side af mosen, havde næsten en times vej
til skole.
En halv time borte lå landsbyen Toft
lund, med en præst og en 4-klasset skole,
amtsret, læge, apotek, og et Centralhotel
og biograf (tidligere fiskehandel).
Kan det undre nogen, at jeg sommetider
var mere i Toftlund end i mit eget områ
de? I Toftlund på Centralhotellets klubvæ
relse kunne man altid møde nogen, og her
stiftede vi vor sangforening (snarere en
dobbeltkvartet), hvor jeg var dirigent. Og
frem for alt, her var mennesker, som ikke
kun talte dansk eller lidt gebrokken plat
tysk, og mennesker, som benyttede enhver
lejlighed til at fejre de tyske festdage.
Hjemme i min store skolebygning sad
jeg med mine svære bekymringer, ja, jeg
havde virkelig bekymringer, det var nem
lig en eenklasset skole med næsten 70 børn
i alle aldre, som for 90 % vedkommende
var fra dansktalende familier - og jeg kun
ne ikke et ord dansk. Det varede længe meget længe - før jeg fandt mig nogenlun
de til rette, men jeg blev klar over, at her
ville jeg ikke kunne trives og søgte derfor
en ny ansættelse for at komme længere
mod syd. Dette lykkedes da også, og den
1.4.1914 kunne jeg tiltræde en ny stilling
i Brunsbiittelkoog-Nord (dengang Brunsbiittelhafen).
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Det tyske mindretal og valget den
19. november 1985
AF FR. RUDBECK

Det tyske mindretals stemmetal ved valget
den 19. november 1985

Kommune

amtsrådsvalg
1981
1985

Augustenborg
Bov
Bredebro
Broager
Christiansfeld
Gram
Gråsten
Haderslev
Højer
Lundtoft
Løgumkloster
Nordborg
Nr. Rangstrup
Rødding
Rødekro
Skærbæk
Sundeved
Sydals
Sønderborg
Tinglev
Tønder
Vojens
Aabenraa

64
253
30
123
20
7
239
553
272
169
433
149
24
16
209
40
61
46
570
1267
794
119
822

60
222
25
81
20
3
188
464
248
147
395
148
28
9
190
39
59
40
570
1097
741
106
715

Ialt

6285

5595

Kommunal- og amtsrådsvalget den 19. no
vember blev ingen jubelfest for det tyske
mindretal. Vel havde man næppe regnet
med fremgang, dog håbede man så nogen
lunde at holde stemmetallet fra 1981. For
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kommunalvalg
1981
1985

antal
mandater

268

232

0

299
573
277
200
492

305
465
248
174
452

1
0
2
1+1
2

208

209

0

598
1262
778

610
1156
766

0
4
3+1

904

708

1

5859

5325

14

t

at sikre sig en forøget mandatgevinst ind
gik Slesvigsk Parti fire steder valgforbund
med danske partier. I Haderslev med Ven
stre, de konservative og Fremskridtsparti
et, i Tønder med de radikale, i Lundtoft

i Aabenraa med Fremskridtspartiet og i
Rødekro med de konservative. Målet var
blandt andet at genvinde de sidst tabte
mandater i Haderslev og Sønderborg, at
vinde mandater i Lundtoft, Rødekro og
Bov kommuner og eventuelt at vinde yder
ligere et mandat i Aabenraa og Tønder.
Resultatet gav et noget andet billede.
Hosstående oversigt viser Slesvigsk Partis
stemmetal i 1981 og 85 ved valg til kom
muneråd i de kommuner, partiet opstille
de i, og til amtsrådsvalget. Vel end ikke
de største skeptikere havde nok regnet
med en nogle steder endog katastrofal ned
gang. 690 stemmer tabt ved amtsrådsval
get og 532 ved valgene til de kommunale
råd lader antyde enten et manglende fod
slag eller måske nogle steder direkte util
fredshed med kandidatopstillingen eller de
indgåede listeforbund.
Slesvigsk Partis ene mand i amtsrådet,
Hermann Heil, genvalgtes dog uden van
skeligheder og beholdt også efter valget
ved amtsrådets konstituering sin plads i
amtets økonomiudvalg.
Et beskedent plaster på såret blev gevin
sten på to mandater til ialt 14. Det lykke
des i Tønder på bekostning af de radikales
mandat i Tønder byråd, men dermed også
til skarpe interne modsætninger, idet den
hidtidige gruppeformand Jens Peter Han
sen kun valgtes på trediepladsen, mens an
denpladsen gik til den somme tider noget
kontroversielle Dieter Wernich. I Lundtoft
kommune vandt Slesvigsk Parti Frem
skridtspartiets hidtidige mandat. Derimod
gav det ingen mandatgevinst i Haderslev
eller Sønderborg endsige i Rødekro, hvor
man ellers noterede en beskeden stemmefremgang, eller i Bov, hvor en tysk splittel
sesliste med det pikante navn »Grænse
vagten« med tolv stemmer forhindrede
Slesvigsk Parti i at vinde det sidste man
dat. Det gav heller ingen mandatgevinst i
Aabenraa, men derimod et stemmetab på
196, et resultat, der næppe var ventet. End

ikke i hjemmetyskernes højborg, Tinglev,
kunne stemmetallet holdes. Fra at være
næststørste parti reduceredes Slesvigsk
Parti med et tab på 164 stemmer ved
amtsrådsvalget og 116 ved kommunalval
get til trediepladsen. Partiet beholdt dog
sine fire mandater, men den hidtidige 1.
viceborgmester Harald Søndergaard måtte
nøjes med 2. viceborgmesterposten.
Valget betød en bitter opvågnen for det
tyske mindretalsparti. Hvem og hvorfor
svigtede de tyske vælgere. Som antydet i
en valganalyse i Bund deutscher Nordschleswiger ses årsagen dels i, at antallet
af Slesvigsk Partis kærnevælgere bliver
færre, dels fordi en del af mindretallets un
ge måske foretrækker andre partier. Valg
forbundet med Fremskridtspartiet har
næppe gavnet.
Resultatet er indtil videre en løbende
debat om mindretallets politiske fremtid.
Skal det politiske arbejde skilles fra det
kulturelle, således at Slesvigsk Parti bedre
kan udvikle sig til et sønderjysk regional
parti med mulighed for også at virke til
trækkende på i national henseende måske
indifferente danske vælgere, men også
med de konsekvenser at skulle balancere
indenfor almindelige og måske for mindre
tallet vanskelige politiske forhold?
Uenigheden er tilsyneladende stor. Hel
ler ikke Sankelmarkstævnet, som eller stod
i selvransagelsens tegn, gav nogen afkla
ring udover en konstatering af, at mindre
tallet dog ikke er dødt endnu. Det kan der
måske ligge nogen trøst i, men næppe no
gen større hjælp til at rette op på de politi
ske vanskeligheder. Der er mere skygge
end lys, for at citere en tysk kommentator
af valget. Redaktør Siegfried Matlok er
klærede i Sankelmark, at man befinder sig
i en bølgedal, der godt kan minde om en
eksistenskrise, som næste gang kan føre til
et resultat på kun 4.500 stemmer. Der er
ikke mange lyspunkter i mindretallets øje
blikkelige politiske situation.
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Svundne tiders rejsende oplever Sydslesvig
Regeringen i Rendsborg
VED TORBEN GLAHN
Rentekammerdeputeret Mads Fridsch var
blandt de embedsmænd fra centraladmini
strationen, der i 1808 måtte følge regerin
gen til Rendsborg. Fhv. overbibliotekar Tor
ben Glahn, København, har fundet et par
breve frem, som Mads Fridsch herfra har
skrevet til en ven.
24. febr 1808: Nu må man vel ansee det
som afgjort - gode Ven! at vi forblive en
ten her eller et andet sted paa Fastlandet,
saalænge Krigen vedvarer og altsaa er det
ikke at forudsee, naar, vi kan vænte at
samles med vore Kolleger i Kjøbenhavn.
Ingenlunde kan man sige, at vi lide nogen
Nød her i Rendsborg, men dog er det ejheller behageligt saaledes at leve paa Feldtfod, især naar man ikke mere er ung....
De har vist nok hørt eller læst om Bal
let, som vi Kjøbenhavnere gjorde her paa
Kongens Gehurtsdag. Jeg for min Deel
havde heller ønsket, at de 8 å 900 Rdl.,
som det kostede, vare bievne oversendte
til de Brandlidte i Kjøbenhavn; men det
hedte, at man burde anstille en Féte for
at hædre Dagen og for at fornøje Rends
borgerne. Professor Warberg har sagt
sandt, naar han har berettet Dem, at vore
Quarterer her ikke ere brillante. Jeg boer
paa Paradepladsen i det saakaldte nye
Værk hos en Apotheker, hvor jeg har 2 væ
relser og et Tjenerkammer. Huuset er, som
de i Almindelighed her ere, af Bindings
værk, og derhos maadelig holdt i Stand,
saa det falder temmelig luftigt. Meublerne
ere heel maadelige, og for disse Lejligheder
tilligemed Brænde og Lys betaler Kongen
eller Landet 30 Rdl. maanedlig, saalænge
Vinteren varer...
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13. April: Nu have vi faaet en bestemt
kongelig Ordre igjennem Statsraadet om at
afslutte Forretningerne her og at vende til
bage til Hovedstaden saasnart mueligt, dog
Collegiernes Medlemmer ikke førend det
kongelige Liig er bleven bisat. Dette vil vel
neppe skee i de første 5 Uger endnu; thi
Apparaterne, der henhøre til at sætte Liiget paa Parade, væntes ikke færdige førend
den 21de førstkommende, og maaskee ik
ke endda. Derefter skal Liiget staae paa
Parade i 3 fulde Uger førend det bisættes.
Tegningen til Paradesængen saavelsom til
et Interims-Capel her i Garnisonskirken er
af Professor (C.F.) Hansen, men Udførel
sen er overdragen til Kreiser i Slesvig. Capelmester Kuntzen er allerede ankommen
hertil for at opføre Sørge-Musiqven. Vel
skulde Collegiernes øvrige Personale af
sendes saasnart Forretningerne her vare
tilendebragte; men nu møder her den Om
stændighed, at i Følge det approberede Ce
remoniel skal Faklerne ved Liigprocessionen bæres af 24 Renteskrivere, hvorunder
vel ogsaa forstaaes andre Contoirchefer.
Herom vænte vi nu Requisitorialer fra
Overkammerjunker Calmette, og dersom
Statsraadet, der har Overstyrelsen af den
hele Jordefærd, da skulde formeene, at de
herværende Contoirchefer nødvændigen
dertil maae bruges, saa kan hverken disse
eller Fuldmægtigerne under Rentekamme
ret, der maae supplere Tallet, afrejse her
fra forinden Bisættelsen er forbi. Copiisterne kan vel derimod i næstkommende
Uge begynde at afrejse....

Personalhistorisk Tidsskrift 1931 9.4 s.97 tig.

Da den engelske astronom Edmund Halley (1656-1724) havde publiceret en afhandling i 1705,
i hvilken han havde beregnet banerne for en række periodiske kometer, kunne man gennem beret
ninger følge de enkelte kometer tilbage i tiden; »Halleys komet« kunne man således spore tilbage
til år 466 f.Kr. - ialt har man observeret denne komet mere end tredive gange i århundredernes
løb. Halleys komet kan ses på Bayeux-tapetet, hvor den står som et ildevarslende tegn over kong
Harald, der trods sit løfte til Vilhelm Erobreren om at støtte denne, lod sig krone 6.1.1066. Harald
døde i det berømte slag ved Hastings 14.10.1066. Det onde varsel var dog en efterrationalisering.
Kometen kunne først ses hen på foråret og nåede sin fulde og frygtindgydende skikkelse i slutningen
af april. Til venstre står folket og peger skrækslagne på det lidt firkantede, syvhalede himmelfæno
men. Der observeres omkring fem nye kometer årlig, men kun hver tyvende kan ses uden kikkert.

Præsten i Vonsild og Halleys komet?
AF HANS H. WORSØE

Hvis man har gode øjne og har fået god
instruktion i at kigge på stjernehimlen, har
man i denne vinter haft mulighed for at
se den berømte komet, der er opkaldt efter
den engelske astronom Edmund Halley,
fordi han som den første havde påvist, at
det var den samme komet, der var iagtta
get 1531, 1607 og 1682, og at den ville
komme igen 1758. Før denne opdagelse
blev kometer betragtet som jærtegn, der
varslede ondt, og iagttagelsen af dem blev
forbundet med megen frygt.
I årene 1659 til 1707 virkede Johannes
Rüde som sognepræst i Vonsild og Dalby
sogne lige syd for Kolding, to af de senere
såkaldte otte sogne, der dengang hørte
med til Sønderjylland. Johannes Rüde var
en lærd mand, der af amtets historiker se

nere i århundredet fik betegnelsen en due
lig lærer og en snild historicus. Dertil kom,
at han var meget glad for at skrive, hvilket
har bevirket, at vi fra hans hånd ikke blot
har en særdeles værdifuld kirkebog med
meget indgående nekrologer over de afdø
de i tiden 1685-1707, men også en såkaldt
tillysningsbog, hvori han har noteret alt,
hvad der af meddelelser og bekendtgørel
ser er blevet læst op fra prædikestolen i
årene 1678-83.
Medens kirkebogen er blevet udgivet af
Landbohistorisk Selskab i 1982, er tillys
ningsbogen nu under afskrivning for også
at blive udgivet, og under dette arbejde er
jeg stødt på de bemærkninger fra Johannes
Rudes pen, som har givet anledning til
denne lille notits.
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Først og fremmest er der selvfølgelig de
almindelige indførsler såsom lysning til
ægteskab, tidspunkt for gudstjenestens af
holdelse og meddelelse om de ekstra bodsog bededage. Dernæst er der forbøn for de
syge og meddelelser om fattige og især
brandlidte, som efter herredets skik kunne
gå rundt i sognene og indsamle midler til
næste års sædekorn. Så er der alle efterlys
ningerne, som er et kapitel for sig. Det kan
være husdyr, der er bortløbne eller som
formodes at være stjålne, og det kan være
brugsgenstande, der (som præstens egen
spade) er udlånt, og som ikke er leveret
tilbage. I særligt slemme tilfælde trues med
bandsættelse og dermed udelukkelse fra al
tergang.
Og endelig er der så de astronomiske og
meteorologiske oplysninger. Præsten er
formentlig den eneste i sognene, der har
haft en almanak, og han har derfor følt sig
forpligtet til at holde befolkningen under
rettet om især månens faser, men også om
længste og korteste dag, hvor vi skal huske,
at man indtil år 1700 endnu brugte den
julianske kalender, der var 12 dage bagef
ter solåret. Der nævnes også gamle vejrreg
ler, undertiden med en skeptisk tilføjelse,
men undertiden også i fuld alvor og for
bundet med en bøn til Gud om at mildne
vejret eller give regn af hensyn til afgrøder
ne, som f.eks. første søndag efter trinitatis
1681, hvor han skriver: »I denne nat klok
ken 2 fik vi nymåne. Gud give den må
tændes med regn og frugtbarhed, den tør
stige jord samt mennesker og kvæg til ve
derkvægelse for Christi skyld. Paa onsdag
er det Medardus dag, hvor de gamle har
antaget, at såfremt det den dag regner, da
vil det regne i 40 dage. Gud ram vor tarv
og giv os af sin nåde. Paa torsdag går solen
op klokken 3 og ned klokken 8, og medens
solen træder i krabbens tegn, har vi den
længste dag: 17 timer og 32 minutter«. Jo,
præsten var absolut ikke uvidende og fulg
te godt med i årets gang, og det uventede
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har derfor gjort et chokerende indtryk på
ham - og en komet havde han ganske givet
ikke ventet.
Fjerde søndag i advent i kalenderåret
1680, altså den 19. dec. 1680, var der
gudstjeneste i begge kirker, og begge steder
starter præsten med en formaning om ikke
at drikke så meget juleaften, at man dagen
efter falder i søvn i kirken eller sover over
sig, »men kom i god andagt og glæd jer
over det nyfødte barn Jesus midt i jeres
store møje og besvær med at skaffe føden
i denne trange verden« - og så kommer
det:
»Gjort en formaning og et soliloquium
(monolog) til Gud over den forfærdelige
komets tilsynekomst, som vi i aftes alle
her i egnen så klokken 6 med så langt et
ris fra vest og nordvest tegnende sig mod
øst og sydøst. Gud som viser os sit bundne
ris i vrede og truer den forfærdede verden
i dens onde og forbandet-syndige væsen,
forbarme sig over sine børn, der sukker
over det onde og over, at det går så ilde
til i verden. Gud spar din lille hjord og
fri os fremdeles fra sværdet og pesten«.
Når man husker på, at det kun var godt
20 år siden, at pesten og krigen havde lagt
sognet øde og tvunget beboerne fra hus og
hjem, hvis de da ikke var døde, forstår
man menighedens rædsel og frygt for nye
prøvelser, og sammenligningen med strafferedskabet, riset, er meget betegnende for
opfattelsen af forholdet til Gud.
At præsten og menigheden har været
forbavsede over kometens fremkomst, for
står vi godt, men at også undertegnede
blev forbavset, er måske mindre forståe
ligt, indtil man regner efter, for faktisk
skulle Haileys komet først dukke op i 1682
og altså ikke ved juletid 1680, som Johs.
Rüde noterer i tillysningsbogen. Men må
ske kan en stjernekyndig blandt Måneds
skriftets læsere give forklaringen på, hvad
det var, man havde set!

Boganmeldelser
Kampen i grænselandet
Sydslesvigsk årbog - Dansk virke i grænselandet. 1984-85. 112 sider. IH.

Den faste undertitel, der antyder, at græn
selandet alene ligger syd for grænsen, vil
næppe bliver forstået af det tyske mindre
tal nord for grænsen. Måske heller ikke af
andre.
Ministerpræsident dr. Barschel har
bragt udviklingen i Sydslesvig ind i fornuf
tig gænge, hvilket har forudsat et bevidst
brud med forgængeren Gerhard Stoltenbergs linie. SSF’s formand Ernst Vollertsen yder da også i sit bidrag dr. Barschel
fuld honnør derfor, men savner endnu, at
den nye linie gennemføres i kommunerne.
Af skoleberetningen fremgår, at de 5431
elever i 54 skoler betyder en tilbagegang
på godt 200, hvilket hænger sammen med,
at det er store årgange, der for tiden ud
skrives af skolerne.
Biblioteksudlånet viser til gengæld en
samlet fremgang på over 10.000 bind, men

hvorfor optræder Slesvig-Flensborg amt
mon med en tilbagegang på godt 12.000
bind?
Problemer er der nok af. Pastor Hans
Parmann skriver som tilsynsrådsformand
for Flensborg Avis om et af de mest debat
terede: Skal avisen flyttes fra hovedgaden
ud i et yderdistrikt eller ej?
Formanden for SDU, Walter Johannsen, skriver om et andet ømtåleligt emne,
nemlig om det sproglige problem dansk/
tysk i de danske ungdomsforeninger i Syd
slesvig.
De mange beretninger indledes med en
lille afhandling af Anders Ture Lindstrøm
om udviklingen i Sydslesvig 1945-1955.
Titlen »Kampen for identitet og ligeberet
tigelse« siger meget, og redegørelsen giver
en udmærket oversigt over udviklingslini
en.

Haderslev-Samfundets årsskrift 1985
Haderslev-Samfundet, der er en forening
for tidligere elever på Katedralskolen, har
udsendt sit årsskrift for 1985 med 96 sider
i det sædvanlige store format. Det er redi
geret af lektor Henrik Fangel, Aabenraa,
og fremtræder som et lokalhistorisk skrift.
A. B. Keck har skrevet om Haderslev
byvåbens historie; den ældste gengivelse
kendes fra 1421, men våbnet går uden
tvivl meget længere tilbage; den nyeste ud
gave er godkendt af indenrigsministeriet i
1979.
Hans Fich har skrevet om en ukendt
verdensberømthed fra Sønderjylland, den

fremragende matematiker Jørgen Pedersen
Gram (1850-1916) af den kendte Nustrup
slægt.
Den fusionerede Haderslev Creditbank
mindes i fordringsløse erindringer af J. A.
Schrøder, søn af bankens bud, og Erik Ro
senlund genoplever sin barndom i Haders
lev, koncentreret om havnekvarteret og
Clausens rederi.
Peter Kjær fortæller detaljeret om hvor
ledes han oplevede angrebet på Haderslev
kaserne den 9. april, set fra vinduet i lejlig
heden på Gammelting.
Særlig værdi har en udførlig beretning
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af Kaj Martinusen om hans deltagelse i
modstandsbevægelsen: »Vi oplevede så
det, som sker i alle krige, at det næsten
altid er ventetid«. Men Martinusen ople
vede også meget andet.
Efter befrielsen fik Martinusen så den
oplevelse med, at det officielle Danmark
bevidst søgte at tie modstandsbevægelsens
indsats ihjel, tilføjer han med slet skjult
bitterhed: »I Haderslev har man således
begået det kunststykke at fejre en 4. maj
lysfest gennem mange år og samtidig negli

geret modstandsbevægelsens medlemmer.
Jeg tænker især på sammenkomsten i Pa
rolesalen, hvor alt, hvad der betyder noget,
er inviteret. Politikere, politimester, bi
skop, overlæger, overditten og overdatten,
men ingen underdanskere fra modstands
bevægelsen«.
Mon ikke der næste gang bliver udfærdi
get et par ekstra indbydelser?
Årsskriftet afrundes af den årlige bykro
nik og skolekronik.

Erlev. Et landsbysamfund gennem 300 år
Jens Grevsen, Jens og Axel Sørensen: dupi., ill. 340 sider. Haderslev 1985.
Haderslevs sydvestlige bydel langs Dam
men hedder Erlev. Her ligger nyere parcel
huse og kun 3-4 ældre ejendomme. Man
skal se godt efter for at ane, at Erlev indtil
op mod dette århundrede var et landsby
samfund med 6 gårde, 4 småejendomme
og »hospitalsgården« Hørregård, som lå
uden for landsbyfællesskabet. Af de gamle
gårde, som lå tæt sammen ved Dammens
bred lige vest for grænsen til Haderslev,
er i dag kun bevaret 3 stuehuse, det ene
ombygget til vandrehjemmet »Erlevhus«.
Mindet om den gamle landsby er imid
lertid nu fastholdt af Jens Grevsen og Axel
Sørensen i bogen om Erlev. På et solidt
kildegrundlag - især skyld- og panteprotokoller, amtsregnskaber, bøderegistre, jordebøger, kirkebøger og lokalkendskab berettes grundigt om hver enkelt ejendom
og dens beboere fra o. 1600 til idag. Her
er samlet alle ønskelige gård- og slægtshi
storiske oplysninger. Og meget mere til.
Forfatterne har haft blik for at belyse land
brugets skiftende vilkår gennem op- og
nedgangstider. Landbrugskriserne i begyn
delsen af 1700-årene og omkring 1810-20
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illustreres klart af en hel række konkurser.
Man ser hvilken betydning Haderslevs
borgere og embedsmænd har haft som kre
ditorer for forgældede landmænd. Oplys
ninger om besætningernes og avlens sam
mensætning, om aftægtsvilkår og om ud
skiftningens inkonsekvente jordfordeling
er med til at antyde de økonomiske og so
ciale vilkår i det lille samfund.
Efter en ganske kort indledning om Erlevs historie i almindelighed behandles
hver gård for sig. Det har medført en del
gentagelser. Bogen bør også mere bedøm
mes som en gård- og slægtshistorisk kilde
samling end som en sammenhængende
landsbyhistorie. Et stort arbejde er nedlagt
i denne kildesamling. Den vil kunne inter
essere også uden for Erlev - men benytte
ren må beklage, at der helt savnes et per
sonregister.
Det lille oplag på 100 eksemplarer er
forlængst solgt, men interesserede vil kun
ne benytte bogen på bibliotekerne i Ha
derslev og Aabenraa.
Lars N. Henningsen

Den store, billige bog
Dorrit Andersen og Knud Fanø: Sønderjyske Årbøger 1985. Udg. Historisk Samfund for
Sønderjylland, 274 sider, IH.
Sønderjyske Årbøger, der trods flertalsfor
men i titlen kun er et enkelt bind, er Hi
storisk Samfunds julegave til godt 3.000
medlemmer. Det er en stor flot gave. For
et beskedent årskontingent får man - for
uden andre tilbud - en illustreret bog på
små 300 sider i stiveste puds. Det gælder
indbindingen, tryk, år for år flere billeder
o.s.v. Men naturligvis er det skrevne, belæ
rende indhold fra alle tider og alle egne
selve sagen. Det er denne mangfoldighed,
der er emnet for nærværende anmeldelse,
hvis begrænsning giver sig af, at ingen for
lutter ensidighed bør besværliggøre må
nedsskriftets redaktion med hensyn til al
sidig udfoldelse.
Årbøgernes redaktion har i 1985-udgaven åbenbart villet leve op til modens krav
om, at skal der være gilde, så skal der være
mange billeder i bogen. Det er rigtigt, at
et godt blikfang kan virke indbydende for
læseren. Her gælder H.C. Andersens ord,
at krop skal der til. Men også billedsiden
skal være motiveret og leve op til æstetiske
krav. En bog som den foreliggende kan ik
ke illustreres på samme måde, som det er
almindeligt i et ugeblad. Tingene bringes
ud af proportion, når v. Hassel i afhand
lingen om Bonn-København erklæringerne
i afbildningen kommer til at overskygge
Konrad Adenauer, K. Bøgholm og H.C.
Hansen. Tilsvarende er et causeri over de
øgenavne, som fiskerne på Holmen i Sles
vig i generationer måtte tage på sig, overil
lustreret. Dokumentationen i teksten er
tilstrækkelig for, at tilnavnet fulgte med
den pågældende i graven. Hvad skal vi så
med en hel kirkegård i tilgift? Tilmed er
teksten på nogle af gravstenene ulæselig.
Derimod tjener de mange relevante illu
strationer, der ledsager Hans Munk Han

sens sagkyndige gennemgang af de byg
ningsværker, danske arkitekter har skabt i
Flensborg, som en læservenlig vejledning.
Det drejer sig specielt om arkitekturen i
midten af 1800-tallet, hvor L. A. Winstrup
var forgrundsfiguren. At han frem for an
dre kom til at sætte præg på byens ansigt
skyldtes bl.a., at Winstrup i 1851 blev
stadsbygmester i Flensborg, senere kgl.
bygningsinspektør i hertugdømmerne, og
at den danske regering efter 1850 satte en
del offentligt byggeri i gang, efter at Flens
borg havde afløst Slesvig som overordnet
administrationscentrum for retsvæsnet,
kirken, militæret m.m. Det kendteste af
Winstrups arbejder var stænderbygningen
på Holmen, der senere blev brandstation
og rådhus, men endelig måtte vige pladsen
for den kommercielle katedral, varehuset
»Hertie«. »Udviklingen« krævede sine
ofre, det gælder også hans latinskole ved
Rødeport, der blev ofret af hensyn til tra
fikken. Færre er vist klar over, at Winstrup
også tegnede gravstenen over Christian
Paulsen på den gamle kirkegård, hvor fyn
boen Axel Bundsens kapel fra en lidt tidli
gere periode heldigvis stadig står som et
arkitektonisk monument. Det samme er
tilfældet med nogle af de private villaer,
som Winstrup udførte. Også Bindesbøll
virkede i Flensborg, hvor hans hovedpro
jekt blev den gamle banegård, afløst af
ZOB. To andre danske arkitekter fik opga
ver i Flensborg: J. D. Herholdt, bedre
kendt for opførelsen af Hovedbanegården
i København, og Hans J. Holm.
Tingene forandrer sig. Det gjorde de og
så på Roost Fogedgård i Haderslev vester
amt omkring 1830, da den store gård måt
te stilles på auktion samtidig med, at en
stout bondeslægt gled ud af sagaen. Om
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denne familietragedie beretter H. P. Jen
sen på en sådan måde, at der både er ord
for det følelsesmæssige og tal for omstæn
dighederne ved gårdens opløsning.
Årbogen ordner som sædvanligt stoffet
efter en vis kronologi. I overensstemmelse
hermed er en afhandling af den tyske sted
navneforsker, dr. phil. Wolfgang Laur om
det gamle landskabsnavn Sinlendi eller Sii
lende sat i spidsen. Navnet forekommer i
frankiske kilder omkring år 800 og tolkes
forskelligt, f.eks. som ønavnet Sild, men
dr. Laur gennemgår hypoteser, der fører til
konklusionen, at det slet og ret drejer sig
om det historiske Sønderjylland. Der er
dog næppe fare for, at sønderjyderne vil
give sig til at genbruge navnet.
Læseren rykkes op i tiden, nærmere be
tegnet 1400-tallet, ved at følge studielek
tor, dr. phil. H. V. Gregersens detaljerige
gennemgang af omstændighederne ved
gejstlige bestræbelser i Haderslev for at
løsrive sig fra Slesvig og blive et selvstæn
digt Haderslev stift, der dog i udstrækning
ikke svarede til det nuværende. Til et så
dant autonomi hørte en katedral som vær
dighedstegn, og det ses da også af en kej
serlig voldgiftsdom fra 1424, at Vor Frue
Kirke i Haderslev omtales som domkirke
på lige fod med domkirkerne i Ribe og
Slesvig. Omkring 1420 blev der sat et om
bygningsarbejde af kirken i gang, men det
blev ikke så omfattende, som de første pla
ner gik ud på. Og Gregersen tilføjer: Gud
ske lov! En bispegård lige ved kirken fik
man dog, forklaringen på, at byen den dag
i dag har en Bispegade. »Løsrivelsen« blev
kun af kort varighed. Det skyldtes den
danske konges nederlag til holstenerne i
1431, fæstningen Duborgs fald, hvorefter
det sprængte Slesvig stift blev genoprettet
i fuld udstrækning.
Stipendiat Bjørn Poulsen beskæftiger sig
med handelshistorien omkring år 1500, ty
pisk hvad angår det nordfrisiske marked
med Husum som centrum. Kildemateria
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let er i det væsentlige de gamle toldregn
skaber, hvis varesortiment og omfang an
skueliggøres i tabeller. Netop varernes art
fører Poulsen til den korrektion, at histori
kerne hidtil har tillagt studeeksporten for
stor økonomisk betydning.
Præsidenten for republikken Als, den
tapre, tuberkuløse skrædder Bruno Topff,
er endnu en gang kommet i historisk sel
skab. Selve historien er så fantastisk, at al
le hidtidige fremstillinger måske ikke helt
holder stik. Sønderborg har Topff og Aa
benraa jomfru Fanny, og de har nok valgt
den bedste del, som ikke skal tages fra
dem. Dog er Dorrit Andersen i sin gen
nemgang af revolutionen i 1918 på den da
værende marinekaseme i Sønderborg ude
i afmytologiseringens ærinde. Begivenhe
derne i de få dage, Topff regerede, er van
skelige at registrere time for time, fordi
der kun findes få vidneudsagn, og i hvert
fald ikke sådanne, der har kunnet dække
hele begivenhedsforløbet. Udråbte Topff
faktisk »republikken Als«? Og skal der i
den fornemme titel »præsident« måske ik
ke lægges mere, end at hovedpersonen har
anvendt den i den tyske og engelske betyd
ning formand (for soldaterrådet)?
Et vægtigt slutkapitel før nekrologer,
boganmeldelser og foreningsmeddelelser
skriver Anders Ture Lindstrøm om 1985’s
nationalpolitiske mærkedag: 30 års jubilæ
et for Bonn-København erklæringerne.
Forfatteren har haft adgang til den i Uden
rigsministeriet beroende gråbog om den
ret komplicerede procedure, og dette stu
dium giver ham anledning til at finde nøg
len til løsningen hos nogle personer uden
for regeringsapparatet. Det var de tyske
politikere K. G. Kiesinger (den senere
CDU-forbundskansler) og Will Rasner,
Flensborg, med den konservative folke
tingsmand K. Bøgholm som dansk part
ner. Dette uofficielle oplæg, der indeholdt
overraskende tyske indrømmelser, var et
stykke dialektik med realiteter i.
Spect

Sprog og spark
Sprogforeningens almanak 1986. 92. årgang. 42,50. Redigeret af Arne G. Larsen.
Den svenske kunsthistoriker Carl Laurin
fandt, at det måske bedste nationalmonu
ment i Europa er Axel Poulsens genfore
ningsmonument, der er opstillet ved ind
gangen til Fælledparken i København. Det
er også Axel Poulsen, der er mester for re
liefferne i Marselisborgmonumentet over
de sønderjyder, der faldt i den første ver
denskrig, ligesom han har skabt mindes
mærket over H. P. Hanssen i Genfore
ningshaven i Aabenraa.
Derom fortæller Jens Lampe i en artikel
om billedhuggeren Axel Poulsen og hans
sønderjyske værker. Ellers er det navnlig
sprogproblemerne, der bliver trukket frem
i dette års almanak fra Sprogforeningen.
Karen Margrethe Pedersen, Skærbæk,
konstaterer, at de sønderjyske dialekter vi
ger allerede i børnehaverne, ligesom cen
traliseringen på skoleområdet og kommu
nesammenlægningerne har fremmet det
rigsdanske fællessprog.
Decentralisering i større stil er kun fore
kommet i den elektroniske medieverden.
Formanden for Sydslesvigsk forening,
overlærer Ernst Vollertsen, gør mediesta
tus for grænselandet i et interview, hvor
han også kommer ind på de sproglige per
spektiver.

Almanakkens nye redaktør, Arne G.
Larsen, vil åbenbart i det hele taget lægge
mere vægt på interviews. En interviewrun
de mellem de nordslesvigske folketings
medlemmer er således i år begyndt med
Inger Harms, SF, som - selv om hun er
kommet udefra - finder noget trygt i, at
folk taler sønderjysk.
Nicolai Biichert skildrer, hvorledes det
danske sprog kom tilbage til hans fødeegn
i Sydslesvig. Beretningen om faderens
hjemkomst fra den første verdenskrig står
stærkt i erindringen. Hjemmet modtog
ham med den slesvig-holstenske fane, men
før han sagde goddag til sin kone, kravlede
han til vejrs og sparkede den ophængte fa
ne ned. Så først goddag! Det var et klart
brud med det tyske.
Forræderiproblemet er et gennemgåen
de tema i Bent William Rasmussens græn
selandsprægede forfatterskab. Foruden en
novelle af forfatteren bringer almanakken
sognepræst Thorbjørn Heicks motivering
for at give Bent William Rasmussen
Sprogforeningens litteraturpris.
Almanakken rummer endnu flere bi
drag, både i tekst og digte, foruden nekro
logerne og hele det sædvanlige almanak
stof.

Tysk og dansk lærerpraksis
Historisk årbog for Felsted sogn 1985. 112 sider. IH. Redigeret af Peter Petersen.
Peter Petersen, Ny Skovbøl, er en flittig
mand. Ikke alene har han stået for redak
tionen af denne tredie årgang af Felsted
sogns historiske årbog, men han har også
besørget flere af bidragene. Han har blandt
andet skrevet en længere artikel om Claus
Eskildsen. Den rummer den interessante

oplysning, at Genforeningen ikke blot be
tød en national forandring for Claus
Eskildsen, men at der yderligere skete en
fuldstændig omvæltning i hans undervis
ningsmetoder.
Claus Eskildsen var frygtet for sin hård
hed i den tyske skole, men afholdt, ja el59

sket af børnene i den danske skole. Claus
Eskildsen forklarede det sådan:
»I den tyske skole var vi lærere forbry
dere overfor børnene. Vi vidste jo intet an
det end at slå! Slå! - Vi var opdraget til
at slå, indtil der var ro. Utroligt, at vi ikke
kunne se det helt forkerte deri. - Og fordi
jeg optrådte sådan, har jeg så meget at for
søge at gøre godt mod børnene i dag. Jeg
skal slide i det for at gøre godt, hvad jeg
har forbrudt som tysk lærer«.
Peter Petersen har desuden efter sin fars
beretning genfortalt en fantastisk historie
om en fjendtlig troppeafdeling, der under
den slesvigske treårskrig lod sig lokke til
Søgård sø af en påstand om, at der havde
den danske flåde gemt sig.
Jacob Clausen, Svejrup, efterlod sig

nogle erindringer om sin deltagelse i den
første verdenskrig, og de bliver videregivet
ved Peter Petersen.
Svend A. Lauesgaard ser de samme krig
sår under en anden synsvinkel, idet han
skildrer de vanskeligheder, faderen mødte
i et så stort landbrug som på gården Kiding med 176 malkekøer og over 200 ung
kreaturer.
Ib Andersen fortæller om landsbyen Kiding, der blev nedlagt for at give plads for
ladegården af samme navn, og Ib Ander
sen har også gjort uddrag af en slægtsbog
fra Hisselgård i Tumbøl.
Endelig har Hans Jørgen Thomsen gen
givet nogle folkesagn efter Frederik Fi
scher, og Anders Jessen er dykket ned i
historien om Felsted sogns fattigvæsen.

Fra anden verdenskrig
Fra Bov museum/Historisk forening for Visherred. 1985. 64 sider. III.
Redigeret af Inger Jørgensen.
Denne ottende årgang af årbogen fra Hi
storisk forening for Visherred omhandler
hovedsagelig forholdene under anden ver
denskrig. Det centrale er en kort fremstil
ling, dr. Hans Lorenzen har efterladt sig
om sin deltagelse i modstandskampen.
Hertil slutter sig tre artikler om feltflyve
pladsen Kragelund og flyskjul i Frøslev
plantage.
Tyskerne anlagde feltflyvepladser i kri
gens slutfase som alternative muligheder,
der kunne lette kampene under tilbage

trækningen, og det er Peter Thomsen og
Chr. Larsen-Bjerre, der fortæller om den
kragelundske udgave.
Hovedartiklen i årbogen er skrevet af
Nis Johnsen, der har samlet stof om de
forskellige sangkor, der har virket i Bov
sogn i løbet af det sidste hundredår.
Endelig har Gunnar Nielsen opfrisket
nogle erindringer om arbejdet som snefo
ged i Hokkerup i 1930erne, et arbejde som
det moderne snerydningsmateriel har gjort
til historie.

Da Hanne Dahlkild frygter for en mistolk
ning af det lyspunkt, som omtalt i anmel
delsen af hendes lille skrift »Ung dyrlæge
kone i et grænsesogn«, skal vi gengive det
pågældende afsnit i sin fulde ordlyd:

»Vi tog hjem - vi kunne ikke holde til
mere. Jeg græd - men i al denne alvor og
ulykke skimtede jeg et lyspunkt: Vi delte
skæbnen med vort moderland Danmark og
var solidariske med dem, der boede her.«
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Udsnit af maleriet »Efter gudstjenesten«, malet af Sophus Hansen. (Museet på Sønderborg Slot).

Den slesvig-holstenske vogn
By og Bygd. Norsk Folkemuseums årbok 1983-84, Bind XXX. Festskirft til Marta Hoff
mann. 252 sider. Indb. III.
Undertiden falder man over et hjemligt
emne, hvor man mindst venter det. I »By
og bygd«, Norsk folkemuseums årbog
1985, kan man således finde en artikel om
den holstenske vogn og forskellen mellem
dens slesvigske og holstenske udgave. Ar
tiklen, der er oversat fra tysk, er skrevet
af dr. Arnold Liihning, Slesvig.
Den holstenske vogn, der fra 1700-tallet
til midten af 1800-årene var bøndernes
stadsvogn, blev i den tyske udgave af vej
forordningen af 1842 for Slesvig og Hol
sten kaldt Stuhlwagen, hvilket siger agestolene. I den stor danske ordbog defineres
den holstenske vogn som en åben vogn
med kurvefadding og oftest fire agestole,
der hang i læderstropper.
Forfatteren gennemgår grundigt vog
nens konstruktion. I denne forbindelse har
det særlig interesse, at hjulafstanden tradi
tionelt var forskellig i Holsten og Slesvig,
skønt myndighederne udfoldede store an

strengelser for at få gennemført en fælles
standardafstand. Indtil bygningen af faste
veje ændrede forudsætningerne, holdt de
slesvigske bønder fast ved en hjulafstand
på ca. 92 cm, imod den holstenske på 138
cm.
Til gengæld fik de holstenske vogne der
havde skråtstillede hjul, skråstillingen
yderligere markeret i Slesvig, så agestolene
kunne få nogenlunde samme bredde som
længere sydpå.
Meningen med skråstillingen af hjulene
har ifølge forfatteren været omstridt i
vognmagerlitteraturen i over 200 år, så her
er noget at gøre for en rask forsker, hvis
den slesvigske vognsamling i Haderslev
kunne inspirere til at arbejde med slige
problemer.
Årbogen er som altid meget smukt ind
bundet - denne gang med en detalje fra
en messehagel fra Røldal kirke.
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3. december: Flensborgs udgifter til social
hjælp er i det forløbne år steget med 16,5
pct. til ialt 19,8 mili. DM. Antallet af bor
gere, der får anvist socialhjælp er steget
med 9,6 pct. til 5.646 alene i tiden 30.
april til 31. oktober. Sammen med perso
ner, der kun midlertidig er anvist på soci
alhjælp kommer man op på 7.415, således
at næsten hver 10. flensborger modtager
socialhjælp.

5. december: På et håndværksmesterstæv
ne i Husum tegnes et yderst dystert billede
af håndværkssituationen i Nordfrislands
amt. Byggehåndværkets kapacitet er dalet
med 40 pct. og ca. 60 pct. af alle hånd
værksvirksomheder ligger under en ind
komstgrænse på 15.000 DM om året.
Under en landdagsdebat i Kiel afviser
ministerpræsident dr. Uwe Barschel at gå
ind for et obligatorisk 10. skoleår i de slesvigholstenske skoler. Der kan kun blive ta
le om frivillige ordninger. Forslaget var
rejst af SPD med henblik på at imødegå
den voksende arbejdsløshed.
6. december: På et møde i Dansk Er
hvervsforening for Sydslesvig afvises et
ønske om en særlig generalforsamling med
henblik på udflytningsplaneme på Flens
borg Avis.
7. december: Antallet af landbrugsejen
domme i Slesvig-Holsten i størrelsen 75 til
100 ha er stadig voksende. I tiden 197085 er antallet af ejendomme fra 15-20 ha
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faldet med 61 pct. fra 4448 til 1713.1 stør
relsesgruppen 10-15 ha er faldet næsten 55
pct., ejendomme fra 20-25 ha med 60,1
pct. og i størrelsen 25-30 ha med 53,8 pct.
Ejendomme fra 40-50 ha er vokset med
2,7 pct. fra 50-75 ha med 56,4 pct. og over
100 ha med 85,4 pct. Bemærkelsesværdigt
er dog, at antallet af ejendomme fra 2-10
ha samtidig er småt stigende.
10. december: Selv om Nordfrisisk Institut
i Bredsted takket være øgede tilskud fra
Kiel har en tålelig økonomi, må man frem
deles nøjes med at udbedre manglerne,
idet der ingen plads er til aktivitetsudvi
delser, oplyses det på instituttets årsmøde.
Samtidig appelleres til, at frisisk historie
optages som et led i den almindelige histo
rieundervisning.

11. december: Else Fanø modtager Johann
og Karo Weimanns legat for sit arbejde for
Det lille Teater i Flensborg.
12. december: Samtlige tre fraktioner i den
slesvigholstenske landdag foreslår at lands
regeringen fremtidig giver en rapport i
hver valgperiode om mindretalsforholdene
i det dansk-tyske grænseområde.
Sydslesvigsk Vælgerforening protesterer
mod udelukkelsen af den danske vindmøl
lefabrik Vestas A/S, der ønsker at oprette
et produktionsselskab i Husum, skønt fir
maet har oprettet et datterselskab i byen.
Produktionen ønskes forbeholdt tyske fir
maer.

13. december: I landdagen stemmer Karl
Otto Meyer mod regeringens finanslovs
forslag som helhed, fordi de af SSV stillede
ændringsforslag alle blev afvist. Dog kan
han stemme for ministerpræsidentens og
undervisningsministerens budget, der til
godeser særlige mindretalsinteresser.
Kritisk Forum, en sammenslutning af
dansksindede sydslesvigere, får sæde i det
af byrådet nedsatte rådgivende sanerings
udvalg, som man håber kan give nye ideer
til byfornyelsen.

27. december: Et beslutningsdygtigt flertal
på kun 6 medlemmer vedtog at nedlægge
foreningen af sydslesvigere under uddan
nelse, FSU. Interessen for foreningen var
simpelthen for ringe.
31. december: Industri- og Handelskam
meret i Flensburg skønner i en nytårsover
sigt, at der nok er sket visse økonomiske
fremskridt, men at de ikke svarer til dem,
der ses længere sydpå i forbundsrepublik
ken. Det gælder for Slesvig-Holsten om i
højere grad at udbygge broen til Norden.

14. december: EF’s regionalfond stiller
760.000 DM til rådighed til etablering af
industriområder i Husum, Flensborg og
Langballeå.
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15. december: I Helligåndskirken i Flens
borg ordineres den nye danske præst for
Sild Jan Schøler Nielsen.
A.P. Møller-fonden stiller 800.000 DM
til rådighed til ønskede udbygninger ved
Ladelund Ungdomsskole.
19. december: På Dansk Alderdomshjem
i Flensborg skal der foretages forbedringer
og modernisering for knap to mili. DM.
I Bredsted går Dansk Sundhedstjeneste
i 1986 i gang med indretningen af seks
pensionistboliger i Clementshus.
SSV-medlem af Flensborg byråd Marika
Kaniewski-Jensen nedlægger sit mandat på
grund af samarbejdsvanskeligheder i by
rådsgruppen.

20. december: Flensborg byråd fremlægger
et budget, der indeholder et underskud på
7,6 mili. DM., og det frygtes, at under
skuddet som følge af byens negative ud
vikling vil øges yderligere.
24. december: Interessen for at lære dansk
ved voksenundervisningen i landet Slesvig-Holsten er stærk stigende. 10 pct. af
alle kurser i fremmedsprog er danske.

2. december: Det nyvalgte Sønderjyllands
amtsråd konstituerer sig med genvalg af
amtsborgmester Kresten Philipsen og 1.
viceamtsborgmester Dycke Hoff, mens
Helge Jensen nyvælges som 2. viceamts
borgmester.

3. december: Omrokeringer indenfor den
tyske byrådsgruppe i Tønder skaber intern
uro. Chr. Kjær, Jejsing, bliver som valgt
med det største personlige stemmetal ord
fører i byrådet, hvor han afløser Jens Peter
Hansen, som på grund af kritik fra det nye
tyske medlem Dieter Wemich ikke ønsker
at forblive i socialudvalget.
Radiorådet bevilger 10 miil. kr. til det
sønderjyske lokalforsøg TV-Syd. Der be
vilges TV-Syd en daglig sendetid fra 19.20
til 19.30. TV-Syd’s støtteforening har
25.000 medlemmer, hvilket dog af Radio
rådet skønnes lovligt beskedent af et seer
underlag på omkring en halv miil.
5. december. Til en nødvendig sikring af
det fremskudte dige udfor Højer gennem
en udbygning af høfder, må der bevilges
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3,5 miil. kr. Ellers vil havet, som allerede
tidligere påpeget, æde sig ind i diget.
Fhv. folketingsmedlem Simon From,
Bygvrå ved Fjeldstrup, er død 81 år gam
mel. Han var medlem af Folketinget fra
1943 til 1973 og i en længere periode med
lem af undervisningsministeriets udvalg
vedrørende sydslesvigske anliggender.

7. december: Som leder af det fra 1. januar
selvstændige TV-Syd ansættes den nuvæ
rende programchef Helge Lorenzen.

10. december: Der Nordschleswiger slår i
en leder til lyd for oprettelsen af et dansk
tysk handelskammer, som kan bidrage til
at skabe bedre balance i det dansk-tyske
handelssamkvem; i øjeblikket tynges dette
af et underskud på omkring 11 milliarder
på dansk side.
11. december: På Folkehjem i Aabenraa af
sløres et maleri af afdøde højskoleforstan
der Hans Lund, Rødding, der ville være
fyldt 95 år. Han døde i 1969, 79 år gam
mel.

12. december: Under Folketingets finans
lovsdebat vedtages enstemmigt at forhøje
tilskuddet til det tyske biblioteksarbejde i
Nordslesvig til 500.000 kr. Der var ellers
forudset en forhøjelse til 300.000 kr. for
1986 og 350.000 for 1987. Efter anmod
ning fra det socialdemokratiske medlem
Svend Taanquist skete afstemningen ved
personlig tilkendegivelse.
Striden mellem de tyske medlemmer
Dieter Wernich og Jens Peter Hansen i
Tønder byråd er stadig ikke bilagt, og frak
tionsformanden Chr. Kjær, der fik J.P.
Hansen tilbage til socialudvalget, må nu
bygge bro mellem de stridende parter.
13. december: I en leder udtrykker Der
Nordschleswiger tilfredshed med Folketin
gets beslutning om at forhøje tilskudet til
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det tyske biblioteksvæsen men understre
ger samtidig, at det kun er et skridt på ve
jen, og at man forventer en nøjere fastlagt
tidsplan for yderligere stigninger svarende
til, hvad der ydes til danske biblioteker.
To kommuner i Sønderjyllands amt får
ialt 12,7 mili. kr i egnsudviklingsstøtte, der
skal anvendes til industrihuse for jern- og
metalindustrier. Desuden bevilges 279.000
kr. til Institut for Grænseregionsforskning
til undersøgelser om landkommunernes
fremtid.

75. december: Rurup forsamlingshus i
Branderup sogn fejrer sit 80-års jubilæum.
18. december: Bund deutscher Nordschleswigers/Slesvigsk Partis hovedstyrelser op
fordrer til en øget vælgerkontakt og finder,
at amtsrådsarbejdet markerer sig for svagt.
I en valganalyse siges iøvrigt, at tilbage
gangen i stemmetallet må ses i sammen
hæng med mindretallets almindelige tal
mæssige tilbagegang, og at man ikke auto
matisk kan forvente politisk solidaritet fra
den yngre generations side. Debatten om
en eventuel strukturel nyordning skal gø
res til genstand for en videnskabelig be
handling.
20. december: Mens der i 1981 i de sogne,
der udgør den nuværende Rødding kom
mune, fandtes 18 skoler med 1369 elever,
er der nu 1139 elever fordelt på syv skoler,
fremgår det af en oversigt udarbejdet af
viceskoleinspektør Ester Torp, Rødding.
30. december: I Aabenraa tager borgmester
Camma Larsen-Ledet det første spadestik
til Jydske Tidendes nye bladhus.

30. december: Sønderjyllands amtsråd ved
tager enstemmigt at flytte 37,9 miil. kr.,
der først skulle være anvendt i 1986, til
1985 for derved at undgå en tilsvarende
statsafgift.
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IDRÆTSHØJSKOLE N
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
Sdr. Landevej 30 - Tlf. (04) 42 55 25

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

Løgumkloster Højskole, 6240 Løc
Tif. (04) 74 40 40, kontor mandag-fredag

. 10.30-13.00

DANEBOD HØJSKOLE - ALS
måneders kurser med start i hen’■/•idsvis januar og september.
Korte sommerkurser.
TIL (04) 46 41 12
Mogens Hemmingsen

a.

¥I skaffer
penge
til huse
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Danmark
Distrikt Sønderjylland
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