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Lidt om jagt og ulve i Haderslev amt
omkring 1680
Af HANS H. WORSØE

Fhv. landsarkivar Hans H. Worsøe har fun
det følgende om ulveplagen i Haderslev amt i
tillysningsbogen for Vonsild og Dalby sogne
1679-1683
I en spændende artikel i oktoberhæftet
af Sønderjysk Månedsskrift 1997 har
stadsarkivar Bent Vedsted Rønne fortalt
om ulveplagen i hertugdømmet Slesvig

med hovedvægten lagt på 1700-årene.
Takket være pastor Hans Rüdes opteg
nelser i den såkaldte tillysningsbog for
Vonsild og Dalby sogne 1679-83 er det
muligt at supplere med nogle oplysnin
ger fra tiden omkring 1680.
At frygten, for at husdyrene skulle
blive ofre for ulvene, hvis de kom bort
fra flokken, var reel, fremgår af præ-

Ulvejagt i 1500-tallet som den er skildret i »Neuw Jag vnnd Weydwerck Buch«. Frankfurt
1582.
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stens ord fra prædikestolen den 20. fe
bruar 1681, som lød, som følger: »Der er
kommet vovsende til møllen en broget
ged, stumpet på ørene, som de har ind
taget i deres stald, at ikke den skulle i
marken vorde ulvebidt. Dette bliver her
med oplyst, så de, hvem geden tilhører,
kan erfare det og få den igen!«
Ellers nævnes ulve i tillysningsbogen
i forbindelse med de kongelige jagter,
som Bent Vedsted Rønne også fortæller
om. Her er det interessante, at præsten
den 11. november 1683 fra prædikesto
len oplæser den kongelige jagtforord
ning af 23. juni 1683, som indeholder
meget større bøder og strengere straffe
end de senere forordninger. Således skul
le der betales den enorme bøde af 1.000
rdl. for at skyde en hjort på kongens
vildtbane, for et par agerhøns 200 rdl.
Den uformuende, som ikke kunne beta
le, skulle arbejde i tre år i jern på Bremer
holm. Hvis hestegildere, svinesnidere,
skortstensfejere og natmænd blev påtruf
fet med lange bøsser, karabiner eller an
det skydende gevær, var straffen arbej
de i jern på Bremerholm på livstid!
Om ulvejagter hedder det i § 15: »Når
ulvejagter af overjægermesteren anord
nes, da skal oberster for ryttergods og
amtmænd, amtsskrivere, regimentsskri
vere og ridefogder tilsige alle amts- og
rytterbønder såvel som proprietærbøn
der og tjenere, ingen undtaget, at de skal
møde uden undskyldning med 1 rigsort
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i bøde, for hver gang de udebliver. Så
snart jagten har ende, skal de hjemsen
des uden ringeste betaling.«
Også indkaldelse til jagterne blev for
kyndt fra prædikestolen, således onsdag
den 1. januar 1679, hvor bymændene blev
tilsagt til at møde ved Vonsild kirke først
kommende tirsdag morgen, medbrin
gende mad til otte dage! 1 1683 blev der
indkaldt til ulvejagt to gange, nemlig
den 24. januar og igen 10. december.
»Den 24. januar blev der holdt forbøn i
kirken, at Gud ville give lykke til denne
ulvejagt, at det skadelige dyr måtte læg
ges øde, og at vi fattige landets indbyg
gere måtte få gavn af det kvæg, som ved
Guds velsignelse er blevet født til avlin
gen og næringen for Christi skyld.
Amen«. Efter jagtens afslutning har pa
stor Rüde tilføjet resultatet med et NB:
»de bekom 2 ulve, 7 ræve, 1 vildkat, 2
vildsvin, og en anskudt ulv undslap.«
Hvorvidt resultatet ligger over eller
under gennemsnit er svært at sige, men
med notitserne kommer vi som så ofte,
når det drejer sig om Vonsild, ganske
tæt ind på datidens dagligdag.
Vonsild-Dalby tillysningsbog 16781683 er udgivet af Landbohistorisk Sel
skab ved Hans H. Worsøe og kan lige
som Vonsild kirkebog 1659-1708 stadig
købes ved henvendelse til selskabets eks
pedition: Landbrugsmuseet, Gammel
Estrup, 8963 Auning.
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Gravstenene fortæller
Af SUSANNE HØRBY TØT
OG TENNA REJNHOLT KRISTENSEN
Haderslev Museum er i øjeblikket i gang med
en registrering af gravminder på kirkegårde
ne i Vojens, Christiansfeld og Haderslev prov
stier. Cand.mag. Susanne Hørby Tøt og
cand.mag. Tenna Rejnholt Kristensen for
tæller om gravstenene over de fortjenstfulde
personer og de mange symboler, som den
besøgende kan møde på kirkegården.

11997 startede Haderslev Museum med
at registrere gravminder på 31 kirkegår
de i Vojens, Christiansfeld og Haderslev
provstier. Registreringen sker efter lo
ven om bevaringsværdige gravminder

fra 1986, som gælder folkekirkens kirke
gårde. Formålet er at bevare kulturvær
dierne på kirkegårdene for eftertiden.
Arbejdet skal være færdigt over hele lan
det i år 2005, og forhåbentlig kan vi af
slutte arbejdet i vores område i 1998. På
nuværende tidspunkt er halvdelen af kir
kegårdene besøgt.
Der er ikke tale om en totalregistre
ring, men en registrering af særligt be
varingsværdige gravminder. Registrerin
gen er den grundlæggende undersøgel
se, hvor vi arbejder med bestemte krite
rier for bevaring - gravmindets alder,

Jernkors på Oksenvad kirkegård rejst over soldaten Alfons Vögtlin i 1916. Foto: Tenna R.
Kristensen, Haderslev Museum
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2-98
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Rød sandstenstavle på Oksenvad kirkegård
rejst over Nicolai Mørk, der deltog i Napole
onskrigene. Foto: Tenna R. Kristensen, Ha
derslev Museum.

udsmykning, indskrift og form. Endelig
kan den gravlagte være en fortjenstfuld
person, hvis gravsten i sig selv er værd
at gemme på. Sammen med menigheds
rådet udpeger vi de gravminder, der skal
bevares.
Definitionen af en fortjenstfuld per
son er bred. Betegnelsen kan skyldes
gravstenens form, dens placering, dens
indskrift eller personhistorien. At være
en fortjenstfuld person er ikke et spørgs
mål om at have haft mange penge. Her
skal fortælles om nogle af de personer,
som fagligt og lokalhistorisk er blevet
anset for betydningsfulde.

Fortiden i nutiden
Sønderjylland indtager en særlig positi
on i danmarkshistorien ved at have væ
ret tysk område fra 1864 til 1920. For en
38

ikke-sønderjyde opleves grænseegnens
historie meget tydeligt på kirkegårdene.
Der er selvfølgelig den obligatoriske min
desten rejst for sognets faldne under Før
ste Verdenskrig, som ikke er omfattet af
denne registrering. Men der er også grav
sten med fremmede navne, folk som ofte
har været flygtninge eller krigsfanger.
På Oksenvad kirkegård er der rejst et
støbejernskors over Landsturmmann Al
fons Vögtlin, en menig soldat, der blev
kørt ned af toget i 1916. En anden bedrø
velig historie er stenen rejst over russisk
krigsfange nr. 381, Joseph Sakirka, der
blev skudt af en tysk vagtpost den 7. juni
1916 under flugtforsøg til Danmark. Han
havde passeret grænsen, men blev skudt,
da han af ukendte grunde vendte tilba
ge*
Flere russiske krigsfanger forsøgte at
flygte til Danmark fra fangelejren ved
Slaugaard nær Sommersted. Fire af fan
gerne blev skudt i 1915 under flugtfor
søg og begravet på den lokale kirkegård.
De oprindelige marmortavler er væk,
men menighedsrådet har i stedet rejst en
natursten med navne og data til deres
minde.

Det nationale
Den tyske indflydelse i den sydlige del
af Jylland afspejler sig også ved de man
ge nationale foregangsmænd, hvad en
ten det er inden for politik eller organi
sationerne. Mange af disse var også med,
da Rødding Højskole blev startet nord
for Kongeåen. Sten rejst over personer
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2-98

som Laurids og Peder Skau fra henholds
vis Skt. Severin og Fjelstrup behøver in
gen nærmere præsentation. Det samme
gælder Hans Nissen fra Hammelev. De
har alle fået imponerende gravminder,
der vidner om deres betydning i samti
den. Men fra Damager kendes også en
national foregangsmand inden for roeavl.
Kun to dage efter sin 30 års fødsels
dag i 1917 faldt Michael Steffensen som
tysk soldat i Frankrig, skønt han var så
dansk som nogen. Det var den slesvig
ske hjemstavn, der var årsagen til, at han
meldte sig frivilligt. Fra breve til hans
forlovede og andre efterretninger er det
muligt at følge denne idealist eller helt.
Efter krigen blev hans kiste bragt hjem
til Hammelev.

Forskel på folk
Det siges, at i døden er vi alle lige. Men
er vi også lige efter døden? Nutidens
ensartede og anonyme urnegrave anty
der et lighedspræg. Men på en hvilken
som helst kirkegård kan man se, at der
gennem tiden har været forskel på stør
relsen på gravstederne og gravstenene,
på de anvendte materialer, på udsmyk
ningen m.m.. Kirkegården afspejler det
levende samfund, og derfor kan der na
turligvis ses forskel i økonomisk status.
Det kan være sognets store gård, som
i Oksenvad, hvor der er et stort gravsted
for familien på Oksenvadgaard. Grav
stedet med de ni gravminder ligger nord
for kirken ud til diget så tæt på, at det
kan ses fra gården. Bedømt ud fra de
mange tyske tekster må familien tilhøre
mindretallet. Eller gravstedet fra Jels med
18 gravminder, hvoraf nogle dog er hen
tet fra andre gravsteder.
Det kan også være det meget store
gravsted med de specielle sten på Dam
ager i Haderslev. Gravstedet tilhører fa
milien Fuglsang, der har startet og sta
dig ejer bryggeriet af samme navn. Grav
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2-98

minderne, der har form som et »øje«, er
meget unikke. Eller Jeppe Lauridsen fra
Hejis, hvis gravsten i dag står i lapidariet - det vil sige i samlingen af gamle sten,
som ikke længere står på selve gravste
derne. Jeppe Lauridsens betydning for
Hejis var stor og afspejles ved den min
desten, der er rejst for ham i Hejlsminde.
Lokalt var han med til at starte både
brugsforening og mejeri, men mest kendt
blev han som grundlægger af Alfa-mar
garine.
De fattiges gravsten
Økonomisk formåen behøver ikke altid
at være forbeholdt de rige. I Taps står en
nydelig sten, rejst over Peder Jørgensen
(1853-1935), som var daglejer på Dahlhavegaard og var i stand til at betale for
at få lagt lys ind i kirken. Gravstedet er
ikke bevaret, men stenen står lige syd
for kirken.
De meget fattige har naturligvis ikke
ofret store summer på gravminder. Det
har de vel heller ikke kunnet. I ældre
tider har gravmindet ofte været af træ
og har næppe haft en lang levetid. Men
indimellem er der bevaret gravminder
rejst over fattige personer.
Jens Aalling i Oksenvad har til trods
for sin status som fattig daglejer fået en
granittavle på sin grav i kirkegårdens
nordøstlige hjørne, et område der oprin
delig har rummet rækkegrave for de fat
tige. Aalling døde i 1959 i en alder af 77
år og huskes stadig af mange i sognet
som en meget fattig mand, der vandrede
fra hus til hus.

Præsterne
Fra gammel tid har der været forskel på,
hvor man blev begravet. Bedst var det at
ende sine dage syd og øst for kirken,
hvorimod den kolde og mørke nordside
var til de fattige. Finest var det at ligge så
tæt på kirken som muligt - helst i dens
tagdryp.
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Før var præster og degne vigtige per
soner i lokalsamfundet. De klarede jo
både forkyndelsen og undervisningen.
Det er derfor ikke ualmindeligt at se præ
ster og degne begravet tæt på selve kir
ken. På Starup kirkegård er der umid
delbart nord for kirken et større grav
sted med syv skråtliggende ligsten, an
lagt af præsten Andreas Wetche i forrige
århundrede. Ifølge historien valgte han
dette sted til sin slægts gravsted i solida
ritet med de fattige.
Der er også eksempler på, at det nati
onale var uhyre vigtigt for præsterne. I
Starup er der en sten, sat over præsten
Ludvig Christian Müller (død i 1885).
Indskriften på stenen er en lang lovpris
ning af det ægte danske. I Taps er der en
sten for præsten Jakob Johan Herman
Hansen, der indtil 1865 var præst i både

Aller og Taps. Men på grund af det tyske
fremmedherredømme flyttede han til
Taps nord for grænsen, hvor han virke
de til sin død i 1884.

Ligestilling
Det siges, at bag enhver mand står en
kvinde. Men er det også sådan i dag,
eller kan kvinder godt hævde sig på de
res egne præmisser? Tidligere passede
en gift kvinde mand, børn og hjem. På
de fleste registrerede gravminder er kvin
der kun medtaget, fordi de står på sam
me sten som deres ægtemænd. Det er
mændenes virke, der har godtgjort ud
vælgelsen.
Enkelte kvinder har formået at mar
kere sig som fortjenstfulde personer ved
egne bedrifter, hvad enten det er inden
for kunst eller erhverv. På Hammelev

Grotte på Frørup kirkegård rejst over Karen Schultz i 1890. Grotten er udsmykket med
bikube og egeløv. Foto: Tenna R. Kristensen, Haderslev Museum.
40

SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2-98

kirkegård står således en sten for Augu
sta Friis, der døde i 1977. Frøken Friis
var Ridder af Dannebrog og rektor for
N. Zahles skole i København, hvor hun
har undervist vor nuværende dronning.
Fra Sommersted er medtaget en sten rejst
over en kvinde, der har fået fortjenstme
daljen i guld. Og fra Damager kendes en
sten over et par kvinder, hvoraf den ene
var dr. phil.
Endelig skal nævnes arbejderforfatte
ren Anna Mosegaard, der er begravet på
Damager. Hun var oprindelig tysk og
begyndte en litterær karriere, mens hun
var hjemmegående husmor. Senere blev
hun både skilt og valgt til byrådet i Ha
derslev. I sine skuespil og beskrivelser
tog hun udgangspunkt i sin egen op
vækst og forblev hele livet småfolks ta
lerør.
De trofaste
I nutiden er alt så flygtigt, ja selv tiden er
det. I dag skifter vi jævnligt arbejde og
kan måske være nød til at flytte til den
modsatte ende af landet. Halvdelen af
alle indgåede ægteskaber ender med
skilsmisse, og idealerne har svære kår. I
tidligere tider synes ikke mindst loyali
teten at have været større, hvad enten
det var over for hjemegnen, idealerne,
arbejdspladsen eller vore medmenne
sker.
Fra 1887 og et halvt århundrede frem
stod Peter Petersen, Mølkjær, i spidsen
for mejeriet i Stepping. Som 78-årig blev
han i 1938 tildelt den kongelige fortjenst
medalje i sølv. Indskriften på gravste
nen fra 1939 fortæller, at andelshaverne
rejste stenen som tak for trofast arbejde
gennem de mange år.
En af de flotteste og mest specielle
gravsten registreret i 1997 står i Oksen
vad og er restaureret de senere år, så den
i dag ser ny og frisk ud. Stenen er rejst
over Nicolai Mørk, død 22. december
1850, og hans hustru, der døde knap fem
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2-98

år senere. Stenen kunne være udtaget på
sin alder, men den blev ikke mindre in
teressant, da Mørks skæbne blev kendt.
Historien fortæller, at han var borte fra
hjemmet i 16 år for at deltage i Napole
onskrigene (1799-1815), men at han hav
de det held at komme hjem. Vel hjem
vendt satte han sig i husets stue, og en
ung pige i huset fortæller sin mor, at en
fremmed mand har sat sig i stuen. Efter
de mange år kunne hun ikke kende sin
far.

Lokal hjælp
Et besøg på en dansk kirkegård er en
oplevelse på mange måder. Gravsteder
og -sten udtrykker den omhu, som vises
de døde, hvad enten det er et lille urne
gravsted med få planter eller et gård
gravsted, der med træer og blomster
minder om en have. Størrelse, udform
ning, udsmykning eller indskrift kan for
tælle historie. Som for eksempel indskrif
ten »Stenen er sat af R. Lauritsen da ar
vingerne toge hans penge«, der antyder
en over 100 år gammel uenighed.
Den enkeltes betydning i samfundet
behøver ikke altid at fremgå af gravste
dets eller gravstenens størrelse eller ud
formning. Her er det nødvendigt med
kontakt til folk, som stadig husker ved
kommende eller kan genfortælle histori
erne. Ellers vil almindelige menneskers
historie nemt blive glemt. F.eks. Anders
Nissen fra Jels, der var veteran fra 1848
og 1864, og som først i 1933 fik Danne
brogsordenen overrakt af Christian X.
Anders Nissen var også kendt som op
finder af en salve, der hjalp mod lidt af
hvert.
Ved registreringen af bevaringsvær
dige gravminder har det været en stor
hjælp, at lokale kræfter har fortalt om de
betydningsfulde personer i sognet. Det
har været en stor hjælp ved udpegning
af de fortjenstfulde personer. Samtidig
har det også været spændende og givet
41

et mere varieret billede af sognets histo
rie.

Gravstenenes symbolske betydning
Der ligger en symbolsk handling bag
det at have et gravsted og en gravsten.
Det er en materiel tilkendegivelse af vo
res omsorg for de døde. Man ønsker at
markere for omverdenen og familien,
hvor den døde ligger begravet. Grav
sted og sten hjælper os til at erindre den
afdøde og vores slægt. Det er træk, der
går langt tilbage i tiden. Langt de fleste
kulturer, også de historiske, har på en
eller anden måde taget sig af de døde,
begravet dem og sat et minde over dem.
I Danmark er de ældst kendte gravplad
ser fra ældre stenalder og er omkring
7.000 år gamle. Her er de døde også be
handlet med stor omhu, både børn og
voksne. Også jættestuer, gravhøje, skibs

sætninger og andre gravmonumenter
vidner om det samme. Ganske afgjort
skulle mange af den type gravminder
signalere magt og rigdom til omverde
nen, men må selvfølgelig også afspejle
tidens opfattelse af livet, døden og den
tids tro. Samfundet og religionen har
ændret sig radikalt, siden den slags grav
minder var de foretrukne, og man kan
hævde, at vore dages gravminder frem
træder mere ydmyge end deres forgæn
gere, men meningen med dem er den
samme.
Kors
Nogle af de gravsten, som vi i dag kan se
på vores kirkegårde, er mægtige og over
dådigt udsmykkede, andre er mere enk
le. Den mest almindelige udsmykning
er nok det latinske kors. Det behøver
næppe en lang, uddybende forklaring,

En lille bog helt indfattet i stedsegrønt. Den er rejst over ægteparret Juhl og star pä Aller
kirkegård. Foto: Tenna R. Kristensen, Haderslev Museum.
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men er i dag et af de almindeligste sym
boler på den kristne tro. Det kan være
udført på forskellig måde. I ældre tider
var det brugt, at fattige fik et simpelt
trækors på deres grav, fordi familien ikke
havde råd til en sten. I dag er trækors
med enkelte undtagelser gået helt af
brug. På Damager kirkegård i Hader
slev står der to store trækors, meget fint
fremstillede og udskåret.
Korset kan også være støbt i jern. Ind
til videre er vi stødt på otte jernkors. Af
dem står der fire i Taps på det samme
gravsted. Jernkorsene er gamle og kan
ofte være fra før århundredskiftet. I dag
fremstilles de ikke mere.
Stenkors er til gengæld meget almin
delige. Hele stenen kan være korsfor
met, eller der kan være sat et kors, ofte af
marmor, i toppen af gravmindet. Det
kan også være hugget ind i stenen, hyp
pigst lige over indskriften. Den mest ori
ginale korssmykkede sten, som vi er
stødt på indtil videre, står i lapidariet på
Frørup kirkegård. I toppen af stenen er
sat et sandstenskors, som på forsiden er
udsmykket med en Kristusfigur, skabt
med bittesmå farvede mosaiksten.

Det urnordiske
Som modvægt til korset findes de min
dre hyppigt forekommende gravminder,
som får os til at tænke på vores urnordi
ske fortid. På gravstedet kan der være
opstillet et lille stendysselignende arran
gement, eller et sådant kan være indgra
veret på selve gravstenen.
De bogstaver, der er anvendt til ind
skriften, kan være udformet på en sådan
måde, at de ligner runer. Man træffer
også på indgraverede vikingeskibe og
lignende. De er alle symboler på vores
fælles fortid og rødder.
Kristussymboler
Bortset fra korset er der andre ofte an
vendte kristussymboler. Der findes en
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type gravsten, som var meget brugt fra
ca. 1850 frem til 1920'erne, og mange af
dem er bevarede til i dag. Det er de så
kaldte grotter. De er udhugget af en eller
flere grå sandsten, undertiden af granit,
og skal symbolisere den klippehule, hvor
Jesus blev begravet. Den bliver derfor
også et opstandelsessymbol. Foran på
grotten er der en niche, hvor der er ind
sat en tavle til indskriften, oftest af mar
mor, og i toppen er der altid et hvidt
marmorkors, som dog sjældent er beva
ret til i dag. På selve grotten kan der
være udhugget efeuranker, egeløv eller
vinranker, som understreger livet og
Kristi opstandelse. Vinstokkken er i sig
selv et gammelt symbol på Kristus, vin
ranken for den kristne menighed, og vin
drueklasen er et symbol for nadveren
eller Kristi offerdød. Over indskrifttav
len ser man ofte en lille figur fremstillet i
hvid biskuit. Det kan være et englehoved eller den tornekronede Kristus. Mest
almindeligt er to hænder, der griber om
hinanden. Nogen kalder dem »farvel
hænder«, andre kalder dem »et hånd
tryk«, som et billede på venskabet. På
grotterne, men også på andre typer af
gravsten, er der undertiden indhugget
en bikube eller sommerfugl. Bikuben
symboliserer arbejdsomhed og flid,
sommerfuglen den frigjorte sjæl.
Bogen
Mere sjælden end grotten, men lige så
gammel, er bogen. Den er næsten altid
udhugget i marmor og skal efterligne en
opslået bog. Den kan være indfattet i
grotten, men findes også som en selv
stændig sten. Bogen er et billede på »li
vets bog«, hvor afdødes gerninger er ned
skrevet. En variant af bogen er skriftrul
len.
Gravtræer
Gravtræerne er en anden gravstenstype,
ladet med symbolik. De var især popu-
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Gravsten med livstræ på Frørup kirkegård rejst over Jens A. Møller. Foto: Tenna R.
Kristensen, Haderslev Museum.

lære mellem 1900 og 1930, og de er ret
sjældne. Som regel er der en eller to på
hver kirkegård, nogen har dog slet in
gen. De er hugget i granit og skal fore
stille en brudt træstamme med fremtræ
dende årer i barken og afhuggede grene.
De har et markeret felt på forsiden til
indskriften. Der er ingen blade på træet,
det er vissent og dødt, men samtidig er
træer også et gammelt symbol på livet.
Sådan må man i det mindste tolke de
gravsten, der i den ene side har et ud
hugget egetræ med grene og blade. Ind
til videre har vi kun truffet på to til tre
tilfælde af denne fremstilling af grav
træet. På kirkegården i Hejis kan man se
fine eksempler på begge typer.
Nyere sten
Som et sidste eksempel på en speciel og
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særpræget udsmykket sten skal her næv
nes den meget store kampesten, der står
på Fjelstrup kirkegård, og som er ud
smykket af en kunstner.
De gravsten, som vi har omtalt i den
ne artikel, er naturligvis kun få eksem
pler på de mange spændende gravsten,
der står på egnens kirkegårde. Vi kan
kun opfordre til, at man selv tager rundt
og går på opdagelse.
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Genforeningen i landskabet - det sønder
jyske kulturlandskab fra 1920 til 1997
Af CARSTEN PORSKROG RASMUSSEN
Det sønderjyske kulturlandskab har gennem
de seneste århundreder været i stadig foran
dring. For tiden efter 1920 kan man tale om
en genforening af kulturlandskabet i Søn
derjylland med landskabet nord for Kongeåen. Carsten Porskrog Rasmussen gennem
går her udviklingen siden 1920. Artiklen er
en bearbejdet udgave af hans foredrag ved
Historisk Samfund for Sønderjyllands 75års jubilæumsfest på Folkehjem den 1. no
vember 1997.

I århundreder har Sønderjylland truk
ket folk til sig nordfra. I 1700-tallet og
første halvdel af 1800-tallet var det især
jyske karle og piger, der krydsede Kongeåen. For dem var Sønderjylland mu
lighedernes land, der flød med mælk og
honning og bød på bedre muligheder
for en rask karl eller pige end det Nørre
jylland, de forlod. Også datidens embedsmænd så oftest med anerkendende
øjne på Sønderjylland, når de kom her
til. De så et frodigere og mere velstående
land, end de var vant til. For dem var
Sønderjylland et forbillede, som det mere
tilbagestående kongerige kunne lære af.
11920 og de nærmest følgende år drog
nye flokke af rigsdanskere over Kongeåen. Også de var i reglen optændt af
varme følelser over for Sønderjylland,
men følelserne gjaldt nu især det natio
nale og kulturelle. Hvad det materielle
angik, var beundringen mindre udtalt.
Når de rigsdanske tilflyttere krydsede
den gamle grænse ved Vamdrup eller
Egebæk, syntes de i reglen, at de rullede
ind i et forsømt og lidt tilbagestående
land.
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Det ændrede indtryk skyldtes ikke, at
det var gået tilbage for Sønderjylland i
absolut forstand - end ikke, at tiden hav
de stået stille. Mejeriernes slanke skor
stene knejsede mod himlen i Nordsles
vig ganske som i kongeriget, og i man
gen en landsby havde missionshuse og
forsamlingshuse kilet sig ind mellem
gårde og huse. Jernbanerne snoede sig
ud over landet, og langs dem var en hel
række nye byer skudt op. Landet var
ikke mere så klart land som i 1860. Disse
nye træk var fælles for Nørrejylland og
Nordslesvig - og for den sags skyld også
Sydslesvig og Holsten. De var vidnes
byrd om den vældige forandring, hele
Nordeuropa havde været igennem de
sidste par generationer.
I virkeligheden var det kun nuancer,
der skilte Østslesvig fra landet nord for
Hejlsminde. Gårdene blev drevet på
næsten samme måde, og der var derfor
også næsten samme blanding af korn-,
græs- og roemarker. Det faldt dog i øjne
ne, at gårdene i det østlige Nordslesvig i
højere grad var blevet liggende inde i
landsbyerne, end tilfældet var i kongeri
get, så de østslesvigske landsbyer var
forblevet tætte rækker og klynger af går
de og huse. Markant var det også, at der
i Sønderjylland stadig var et klart skel
mellem de pænt store gårde på den ene
side og de helt eller næsten jordløse på
den anden. I kongeriget havde et par
årtiers udstykningsarbejde skabt en mel
lemgruppe af husmandsbrug med så
megen jord, at en familie helt eller i hvert
fald halvt kunne leve af dem. De var
endnu sjældne i Nordslesvig.
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I Nordslesvig ved
blev de fleste gårde
med at ligge i lands
byen efter udskift
ningen. Luftfoto
grafiet af Barsmark
på Løjt fra 1956 vi
ser, hvor tæt gårde
ne lå langs byga
den, mens bymar
kerne lå stort set
ubebyggede hen.
Foto: Sylvest Jensen/Institut for
Sønderjysk lokalhi
storie.
Det var dog først og fremmest i Vest
slesvig, at de tilrejsende mødte et land
skab, der forekom dem både fremmed
og uudviklet. For disse fremmede var
landet vitterligt »barsk og fattigt« og ikke
uden ligheder med det vilde vesten. Det
skyldtes ikke så meget, at vestsønderjy
derne vel endnu var lidt gladere for grog
gen end de gennemgående mere religi
øst vakte vestjyder. Først og fremmest
var det selve landskabet, der mindede
om en prærie. VestsønderjyIland var en
mægtig græsslette, hvor marker og huse
kun var forholdsvis få og korte pauser i
det endeløse grønne land. Det hænger
sammen med, at de vestsønderjyske bøn
der stadig helt overvejende levede af
kvægavl og kun tog små arealer under
plov.
»Øjet ingen hindring møder«, skrev
Egebjerg Jensen, og det vide udsyn over
landet var virkelig noget, næsten alle
tilflyttere bed mærke i. Omkring 1800
havde træløsheden været et fællestræk
for det vestlige Sønderjylland og det vest
lige Nørrejylland, men især efter 1864
havde en energisk dansk plantningsind
sats gjort granen til en mere markant
karakterplante i det vestlige Nørrejyl
land end lyngen. Her var Sønderjylland
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langt bagefter. Vel havde den preussi
ske stat ændret noget på den århund
redgamle træfattigdom ved anlæggelsen
af store plantager, først og fremmest i
bæltet fra Aabenraa til Frøslev og mel
lem Ribe og Gram, men i de øvrige dele
af det vestlige Sønderjylland var der sta
dig intet til at hindre øjets vandring, og
skovprocenten i Nordvestslesvig var
langt under skovprocenten i f.eks. Ribe
og Ringkøbing amter.
Perioden fra 1864 til 1920 havde gjort
Kongeågrænsen til et skel mellem for
skellige kulturlandskaber, hvad den i rin
ge grad havde været før. Inden for Søn
derjylland gik det afgørende skel imid
lertid stadig på den anden led: mellem
øst og vest. Grænsen ved Skelbækken
var i 1920 stort set kun synlig i form af de
nye grænsepæle.
Kulturlandskabets genforening
11920 satte en ny forandringsproces ind,
som en menneskealder senere havde sat
sig meget synlige spor i det sønderjyske
landskab. Kort udtrykt havde den to ten
denser: Sønderjylland blev mere dansk,
og Vestslesvig blev mere østslesvigsk.
Den drivende kraft i denne udvikling
var de markedsforhold, dansk landbrug
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i forvejen var vant til at leve under. De
betød, at en dansk landmand stort set
ikke havde andet valg end at satse på
smør og flæsk, mens den studeavl, der i
århundreder havde været landbrugets
rygrad i Vestjylland, stort set var opgi
vet. Det måtte de sønderjyske landmænd
indstille sig på, og det gjorde de ved at
bygge svinestalde og øge korn- og roe
arealerne. I Østslesvig var det blot en
fortsættelse og intensivering af den om
stilling, der i forvejen var i gang, og det
skete da i alt væsentligt også på bønder
nes eget intiativ.
På flere punkter blev omstillingen dog
hjulpet på vej af den danske stat gennem
økonomisk støtte og udsendte speciali
ster. Mange af støtteordningerne og eks

perterne var fælles for hele det genfor
enede rige, men der blev gennem mel
lemkrigstiden også gentagne gange be
vilget statspenge til en særlig indsats i
Sønderjylland.
Husmandsudstykningerne var ét af
de felter, hvor man kunne overføre erfa
ringer og lovgivning fra kongeriget. Gan
ske vist var der ikke mange herregårde
og andre meget store gårde tilbage i Søn
derjylland, men de allerfleste af dem,
der var, blev i løbet af tyverne og begyn
delsen af trediverne helt eller delvis ud
stykket. På Sydals gjaldt det syv af ni
hoved- og avlsgårde, og i Lundtoft her
red udstykkedes syv af otte hovedgår
de. Også på Haderslevegnen gik en ræk
ke større gårde samme vej. Hermed mis-

Kun to är efter oprettelsen af det første andelsmejeri i Hjedding i 1882 blev det første
nordslesvigske andelsmejeri oprettet i februar 1884 i Mejlby, Lintrup sogn. Pä billedet ses
Spandet andelsmejeri, oprettet i 1885, med den for de tidligste andelsmejerier sä karakteristi
ske firkantede skorsten. Foto: Institut for Sønderjysk Lokalhistorie.
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tede Nordslesvig stort set det, der havde
været af herregårdslandskab. I dag er
Gram-Nybøl og de ret små herregårde
Majbølgård og Skovbølgård de eneste,
der har bevaret deres hovedgårdsmar
ker fra før landboreformerne ubeskåret.
Til gengæld blev husmandskolonier
ne et nyt træk i landskabet. De var et
synligt udtryk for idealerne i andelsti
dens landbosamfund. De gamle lands
byers tætte klynger af gårde, der lå gavl
ved gavl, men var forskellige i højde og
drøjde, i alder og vedligeholdelse, vid
nede om samfundet fra før udskiftnin

gen. Set på afstand udgjorde de en sam
let flok, hvor det var svært at skelne den
enkelte, men kom man tæt på, kunne de
være nok så forskellige. Husmandskolo
nien var derimod som et karlehold ved
en gymnastikopvisning. Der var så me
get plads om den enkelte, at man kunne
strække armene til siden og fremstå som
et frit og rankt individ, men alle stod på
række og var i ens dragter og tilkende
gav dermed en frivillig underordning i
forhold til en fælles idé. Husmandskolo
niens klædedragt var »bedre byggeskik«
- en byggestil, der var lige så bevidst

I det næsten folketomme område østfor Løj tved i Nr. Løgum sogn anlagde Statens Jordlovs
udvalg i 1930 husmandskolonien Bjerndrup med 24 brug. På luftbilledet fra 1955 ses en del
af kolonien, efter at træer og hegn er vokset op. Forrest ses Alfred Brandts ejendom, og efter
denne anes lige taget af den næste ejendom. Foto: Sylvest Jensen/Institut for Sønderjysk
Lokalhistorie.
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Den egentlige lynghede dominerede store dele
afMidtsønderjylland et godt stykke op i 1900tallet, som på dette foto fra 1948. Foto: Ha
rald Skodshøj/Institut for Sønderjysk Lokal
historie.

national som gymnasternes dragter og
fane.
Husmandskolonierne hører i hoved
sagen hjemme østpå, hvor man fandt de
store enkelte gårde, der kunne udstyk
kes. Vestpå skabtes også husmandsbrug,
men i hovedsagen ved frastykning af
udmarksarealer, så her kom husmands
brugene som oftest til at ligge mere
spredt. Ved Bjerndrup ved Løgumklo
ster lykkedes det dog at samle jord nok
til også her at skabe en egentlig hus
mandskoloni.
Udstykningerne var dog langt fra den
kraftigste forandring af det vestslesvig
ske landskab. Landbruget i Vestslesvig
måtte omstille sig gennemgribende fra
et næsten rent kvægavlslandbrug til en
blandet drift af samme type, som man
havde østpå. Det forudsatte, at en stor
del af de vidtstrakte arealer med vedva
rende græs blev pløjet op. På 30 år blev
over halvdelen af Vestslesvigs vedva
rende græsarealer forvandlet til agerjord
eller granplantage.
Det var ikke ligetil at nå så vidt. Store
arealer var vandlidende og kunne først
tages under plov efter omfattende af
vanding og dræning. Hedeselskabets
eng- og moseafdeling oprettede en afde
ling i Sønderjylland under ledelse af in
geniør Claudi West, og den tog nu fat.
Mest markant var afvandingen af Tøn
dermarsken, men samlet betød det for
mentlig mere, at man mange andre ste
der i landsdelen drænede eng- og mose
arealer og forvandlede dem til ager. An
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dre steder blev sandede jorder taget un
der plov. Når det skete, satte sandflug
ten ind. Den bekæmpedes ved plant
ning af mange småplantager og tusinder
af kilometer læhegn. Igen var det Hede
selskabet, der formidlede statstilskud og
leverede ekspertisen, først og fremmest i
form af forstmanden Kr. Fromsejer.
Opdyrkningen, afvandingen, udstyk
ningen og læplantningen satte deres
spor. I 1950 lignede det vestslesvigske
landbrug det østslesvigske langt mere
end i 1920 - og derved lignede det også
mere det nørrejyske landbrug. Landska
beligt set var Kongeågrænsen ved at
være væk, mens grænsen ved Skelbæk
ken til gengæld var blevet synlig, når
man så grænselandet fra de nye flyve
maskiner, idet man i Sydslesvig i langt
højere grad havde bevaret græslandet.
Den mand, der måske mest af alle
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havde været med til at ændre vestereg
nens ansigt, forstmanden Kr. Fromsejer,
sagde i 1946, at plantningen havde »væ
ret med til at flytte østeregnens skønhed
ud på højderyggens bakkedrag.« Det vil
de færreste byboer skrive under på i dag.
Bakkerne, bøgetræerne og bugterne for
måede ingen at flytte vestpå. Det var de
dyrkede marker, kornet og roerne, der
havde bredt sig. Skovene betød nu næ
sten lige meget i vest og øst, men kun
statistikeren kunne slå de nye granplan
tager i vest i hartkorn med østkystens
løvskove. Kr. Fromsejer så på Vestsles
vig med landmandens og den rationelle
forstmands øjne og glædede sig over vel
drevne og velpassede marker og træer,
der stod på række og geled.
For byboernes mere romantiske øjne
er dette flade land med firkantede mar

ker, der for hver 100-200 meter skærmes
af snorlige læhegn, derimod kedeligt og
uniformeret. Jeg ved af erfaring, at det er
svært at få folk til at se Tinglev-fladens
særlige skønhed. Tror man, at det vest
slesvigske landskab kun er kedeligt, bør
man dog unde sig en køretur på Toftlund-Agerskov-kanten, når hvidtjørnen
blomstrer. Skovrider Kresten Fromsejer
foretrak hvidtjørnhegn frem for gran
hegn, og de er dermed blevet et særligt
karaktertræk ved det vestslesvigske land.
Når de står tunge af hvide blomster og
friske grønne blade, er disse hegn et be
tagende syn. Tager man sin køretur på
cykel, kan man samtidig fylde sine næ
sebor med tjørnens tungt-sødlige duft.
Det moderne landbrugsland
Den forandringsbølge, der havde over-

En grænse i landskabet. 11930'erne var dette område, vest for Løgumkloster, klitter omkring
en gammel studedrivervej. 11969 havde granerne forlængst erobret området. Foto: Harald
Skodshøj/Institut for Sønderjysk Lokalhistorie.
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skyllet hele det sønderjyske land fra
1920'erne, tabte sin kraft i 1950zerne. Stort
set hele landet var nu gjort nyttigt og
inddraget i et intensivt land- eller skov
brug. De få hedepletter, der endnu var
tilbage, var ved at være fredet. Endnu
blev nye mose- og engarealer drænet,
men i 1960'erne var også det ved at være
forbi. Også skovplantningen gik i stå, da
der ikke var mere marginaljord at plante
til.
Også husmandsudstykningerne hør
te op. Det var en logisk følge af en histo
risk enestående forøgelse af arbejdsproduktiviteten i landbruget i tiden efter
krigen. Intensiveringen af landbruget i
slutningen af 1800-tallet og første halv
del af 1900-tallet havde nok været hjul
pet frem af ny teknik. Således havde tær
skeværkerne overflødiggjort mange hun
drede mandtimer pr. gård hver vinter.
Øgede besætninger og mere intensiv
markdrift krævede dog også en øget ind
sats af muskelkraft fra både heste og
mennesker. Hvad tærskeværket overflø
diggjorde af mandtimer, havde roerne
så rigeligt krævet i stedet. Landbruget
beskæftigede derfor lige før krigen så
mange mennesker som nogen sinde, og
ingensinde før havde der været så man
ge landbrug i Danmark.
Det ændrede sig fra slutningen af
1940'erne. Det store symbol på foran
dringen var traktoren. I mange hundre
de år havde en mand og en plov kunnet
klare en halv tønde land pr. dag. Udvik
lingen op gennem 1800-tallet og første
halvdel af 1900-tallet havde vel øget det
til det dobbelte - altså én tønde land pr.
mand pr. dag. Fra den ene dag til den
anden blev det nu næsten tredoblet, og
det er blot steget og steget siden. I dag
klarer en mand og en plov typisk 10
tønder land på en dag, og de, der kører
med de største maskiner, når let det dob
belte. På halvanden generation er arbejdsproduktiviteten i agerbruget der
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med ti- til tyvedoblet. Markbrugets an
dre tunge arbejder, møgudkørsel og høst,
er revolutioneret på samme vis af trak
toren, frontlæsseren, aflæssevognen,
mejetærskeren, halmpresseren og adskil
lige andre nye maskiner. Den mest ar
bejdskrævende afgrøde af alle, roerne,
har man næsten opgivet. I staldene har
moderne malkeanlæg, spaltegulve og
automatiske fodringssystemer medført,
at en mand vel overkommer mindst 4-5
gange så mange dyr som for 50 år siden.
Det har været omdiskuteret, om det
var traktoren, der forjog karlene, eller
karlenes flugt, der fik bønderne til at
købe traktor. Svaret er snarere, at det var
den almene industrialisering. Industri
en kunne levere bønderne traktorer, der
var billigere i drift og overkom mere end
karle og heste, men industrien lokkede
også karlene med lønninger og arbejds
vilkår, som landbruget havde mere end
svært ved at leve op til. Samtidig mulig
gjorde produktivitetsstigningen i indu
stri og landbrug et byggeri og en offent
lig sektor, der også blev magneter for
karle og piger.
I første omgang kunne følgerne stort
set kun ses i landskabet, når det var høj
sæson for markarbejde, og det nu var
traktorer og ikke sindige hestespand, der
trak plovfure efter plovfure hen over ef
terårsmarkerne. Hverken bygninger, af
grøder eller markerne i øvrigt forandre
de sig meget gennem 1950'erne og
1960'erne. Forandringerne sås mest in
den døre - i tomme karle- og pigekamre,
i staldene, hvor bønder og bondekoner
nu selv udførte arbejdet uden anden
hjælp end eventuelle halvstore børn, og
i forsamlingshusene, hvor karle- og pi
gegymnastikken hørte op, og det kneb
med at samle folk til ungdomsforenin
gens møder og de nationale fester.
Først fra 1970'erne og navnlig 1980'erne og 1990'erne er forandringerne for
alvor blevet synlige i landskabet. De en-
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Det traditionelle landbrug med grise, køer og får er i dag erstattet af højtydende, specialise
rede landbrug, som har medvirket til at ændre kulturlandskabet. Her har fotografens linse
fanget dagliglivet i en svinestald september 1991. Foto: Helge Grøhn/Nordschleswiger.

kelte brug og marker er blevet større.
Husmandsbrugene gav først op, men
gennem den sidste snes år er også en
stor del af det, vi kendte som gårdbrug,
reelt blevet nedlagt som landbrug. Det
er en logisk følge af den vældige pro
duktivitetsstigning. Når en mand kan
klare 5-10 gange så mange dyr eller tøn
der land som for 50 år siden, så skal han
også klare så meget mere, hvis han vil
overleve, og i hvert fald, hvis han vil
have et leveniveau som resten af befolk
ningen. Definerer vi et husmandsbrug
som en ejendom, der er for lille til at leve
af, så er ikke kun brug på 5-10-15 tønder
land husmandsbrug i dag, det gælder
også ejendomme på 50 og op til 100 tøn
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der land. Det moderne modstykke til
den klassiske bondegård, der forsørge
de både husbond og madmor, karl og
pige, er i dag på mindst et par hundrede
tønder land, i reglen adskilligt mere.
Landbrugene er ikke blot blevet stør
re. Det temmelig ensartede sønderjyske
normallandbrug, der var skabt i perio
den fra 1920 til 1950, er atter veget for en
forskel mellem øst og vest. I Østsønderjylland er køerne forsvundet og græsset
med dem. Her hersker et korn- og svinelandbrug. Omvendt er VestsønderjyIland
igen blevet kvægets land, men der fin
des også en del svin her. Det betyder
ironisk nok, at det landbrugslandskab
med både græs og korn, som blev indSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2-98

ført fra Østsønderjylland til Vestsønderjylland for to generationer siden, har
holdt sig vestpå, men er forsvundet ved
østkysten, hvor kun de forårsgule raps
marker for alvor bryder kornets totale
dominans.
Bygningerne fra de 14-15.000 gårde
og husmandsbrug, Sønderjylland rum
mede i 1950, er der stort set stadig, men
også de er blevet mere forskellige. Navn
lig i Østsønderjylland møder man i dag
en række gårde, hvor et stuehus og even
tuelt et par længer i traditionel stil ligger
indkapslet af langt større, forholdsvis
lange og brede, men ret lave længer, ger
ne i gule sten. Det ligner en fabrik og er
det på en måde også. Det er svinebrugene, den mest industrialiserede og frem
gangsrige del af landbruget i dag.
I Vestsønderjylland ses en række går
de, der har fået 1-2 lange længer, men
dog i lidt højere grad har bevaret den
traditionelle form. Mange af disse gårde
er omgivet af maskiner og ensilagebe
holdere i ikke altid helt perfekt orden,
og der ligger i reglen stakke eller rækker
af storballer med halm, oftere og oftere
indpakket i plastik, hvad der er mere
praktisk end pynteligt. Uanset, om der
står køer på marken, er det tydeligt, at vi
har en kvæggård for os.
Endelig er der i begge dele af Sønder
jylland en række gårde, hvor der ikke er
nye bygninger, hvor der ikke holder trak
torer og maskiner ved den østre længe,
og hvor laden i reglen er mistænkeligt
velkalket, og der måske endda holder
gamle vognhjul op ad vægge og porte.
Det er gårde, der ikke er gårde mere,
men blot boliger. I mange af dem bor
den tidligere landmand stadig, mens
andre er blevet attraktive boliger for folk,
der vil have frisk luft og god plads, og
som i kraft af bilen kan tage på arbejde i
byerne hver dag.
Det landbrugsland, vi møder i dag, er
således på mange måder anderledes end
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det, man fandt for 50 år siden. Men man
skal huske, at heller ikke det var udtryk
for nogen evig naturens orden, men et
forholdsvis nyt kulturlandskab, der i
væsentlig grad var skabt af de forrige to
generationer.
Kulturlandskabet er og har i generati
oner været foranderligt. Noget andet er,
at det også rummer en betydelig hu
kommelse. De sluttede landsbyer og de
sønderjyske løvskove er mindelser fra
en tid, der går århundreder tilbage. Sta
tionsbyer, forsamlingshuse og andelsme
jerier er vidnesbyrd om den preussiske
tid. Husmandskolonier og læhegn erin
drer os om genforeningsgenerationens
arbejde. Endelig er de store svine- og
kvægstalde udtryk for vor tids landbrug.
Endnu kniber det for de fleste, men for
mentlig vil nogen i en eftertid se det
historisk værdifulde - og måske endda
skønheden - også i disse bygninger.
Minderne fra den ældre tid er i nogen
grad truet af nye landbrugsmetoder. Det
er dog vigtigt at huske, at vi kun kan
takke fredning for en lille del af den
hukommelse, landskabet stadig rummer.
Mange kulturhistoriske træk har faktisk
holdt sig, fordi de lod sig indpasse i den
nye tids behov, og andre har landmænd
holdt fast ved af veneration over for hi
storie eller natur.
Vi skal frede særligt velbevarede og
vigtige elementer i landskabet. Vi må
samtidig håbe, at en del historiske træk
stadig lader sig indpasse fornuftigt i vor
tids landbrug, og at der stadig vil være
veneration over for fortidens minder hos
mange landmænd. Vi kan endda håbe,
at visse forandringer i de kommende år
vil give bedre plads til landskabelig
mangfoldighed. Men vi må også erken
de, at en total fastlåsning af situationen
ikke blot er umulig, men også ahistorisk,
da et centralt træk ved kulturlandskabet
er dets foranderlighed.
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Nazilejren-LAT/2: Rejsby
Af SOFIE PETERSEN

Et særligt kapitel af besættelsestidens histo
rie er de danske nazistiske ungdomslejre
»Landsarbejdstjenesten«. Sofie Petersen for
tæller om den i dag glemte nazistiske ung
domslejr i Rejsby.
I Rejsby, hvor nu cafeteriet ligger, blev
der i vinteren 1941/42 oprettet en frivil
lig arbejdslejr af de danske nazister.
DNSAP havde i løbet af sommeren 1941
oprettet en særlig afdeling ved navn
Landsarbejdstjenesten, forkortet til LAT.
Den havde som model den tyske Reichs
arbeitsdienst, RAD, hvor unge kom i fri
villig ungdomslejr. Fra krigens begyn
delse blev den tvungen. Her skulle de
unge arbejde med deres lands genop
bygning. De arbejdede hos bønderne,
arbejdede med dræning, plantning og
andre former for landvinding.
De unge fik at vide, at de efter endt
tjeneste kunne forvente at få jord i det
generobrede Ostmark.
I Danmark blev Landsarbejdstjene
sten proklameret i det nazistiske dag
blad »Fædrelandet« som et stort anlagt
værk, der var et væsentligt led i nazi
sternes planer for samfundets indretning,
når de overtog styret i landet. Arbejdet
skulle som i Tyskland foregå i lejre, hvor
de unge gik i uniform, fik kost, logi,
redskaber samt et mindre beløb i lom
mepenge.
For de unge mænds vedkommende var
lejrene åbne for alle fra 18 til 25 år. Man
ville herfra rekruttere førere til videre op
stigning i systemet, og nazisterne lovede
de unge videreuddannelse i Tyskland.
Ved siden af det praktiske arbejde var
der undervisning i historie, nazistisk
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samfundslære og økonomi. For piger
nes vedkommende var der også under
visning i husgerning, barnepleje, sund
hedslære og andet, som de vordende
husmødre kunne have gavn af.
Derudover var der gymnastik, idræt
og militærlignende sport som spadeek
sercits.
De danske nazister havde planer om
at oprette arbejdslejre over hele landet
og lovede også, at der ville blive en tvun
gen arbejdstjeneste, når nazisterne hav
de overtaget styret.
I Danmark kom der aldrig mere end
nogle få lejre i gang, alle i Jylland og
Nordsjælland. Pigelejre var der kun én
af, nemlig i Hornsherred, samt en som
merlejr i Vendsyssel.
For mændene blev den første lejr, kal
det Kimbrerborgen, oprettet i Himmer
land. Den var ret primitiv og kunne kun
anvendes om sommeren. Endvidere var
der en arbejdslejr ved Stenalt på Djurs
land, en lejr ved Øster Løgum og altså
lejren ved Rejsby, kaldet LAT/2: Rejsby.
Regeringen havde indført forbud mod
våbenbesiddelse og brug af uniform, så
man anvendte de blankpudsede spader
som redskab under eksercitsen, og når
de unge marcherede i kolonner. Disci
plinen i lejrene var militærmæssig, og
nazisterne havde kun hånsord tilovers
for slapheden i statens ungdomslejre for
unge arbejdsløse og i de frivillige lejre,
der blomstrede op i trediverne og under
besættelsen. Fra vestkysten kan nævnes
Agnes Schmidts gård i Lundsmark, Fol
ke Trier Hansens i Abild og Renbæklejren, der alle var udsprunget af højskole
traditionen.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2-98

Forside til propagandaskrift om de danske nazisters arbejdstjeneste. Tryk: Landsarkivet for
Sønderjylland.
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I »Fædrelandet« findes under den 14.
august 1942 en begejstret skildring af
Rejsbylejrens indretning:
»Da LAT sidste efterår flyttede ind,
var der køer og heste på ejendommen,
så der var meget at lave om, inden det
var en lejr med plads til 24 arbejdsmænd,
og vi er endnu ikke helt færdige. Hvor
møddingen lå, ligger der nu en smuk
grøn græsplæne med to flagstænger, en
til LAT's flag og en til Dannebrog. Hvor
kostalden og laden var, er der nu en
hyggelig spisesal, hvis vægge er dekore
ret af lejrens kok, der tillige er maler, og
så er der bygget et temmelig stort stykke
til, hvor der skal være belægningsstue
samt infirmeri. Når det hele bliver fær
digt, bliver det en hyggelig lejr med gode
belægningsstuer og to hyggelige op
holdsrum foruden spisesalen. Til lejren
hører ca. 1 / 2 td. land jord, som vi dyrker
med kartofler og grønsager til eget brug.
- Arbejde har vi haft nok af. Foruden
arbejdet med forandringen, nybyggeriet
og pasningen afjorden har vore arbejds
mænd også hjulpet til med markarbejde
på gårde i omegnen, hvor vi bl. a. har
lavet noget så moderne som at luge en
majsmark«.
Som skrevet var lejren beregnet til 24
mand, men feltmesteren, som lejrchef
ens titel var, fortæller i samme artikel, at
når arbejdstjenesten bliver obligatorisk
ved nazisternes magtovertagelse af lan
det, skal lejren udbygges til 300 mand,
der skal bidrage ved opbygningen af
Danmark. Her på egnen »er der nok at
tage fat på,« fortælles det videre, og »vi
ligger kun ca. 3 km fra havet, hvorfra
der kan indvindes store arealer.«
Forplejningen i lejrene var enkel, men
adskiller sig nok ikke væsentligt fra, hvad
man kunne opleve andre steder: Solid
morgenmad med havregrød, rugbrød og
en enkelt skive sigtebrød til erstatnings
kaffen, eventuelt en formiddagsmadpak
ke. Til middag var der to retter, solid
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borgerlig kost, som rationeringsmærker
ne nu kunne strække til. Til aftensmad
levninger fra middagen, pålæg til brø
det og eventuelt aften-»kaffe«.
Arbejdet var ofte hårdt legemligt ar
bejde, og der er een gang opfordring i
»Fædrelandet« til at sende de ratione
ringsmærker, man kunne undvære, til
LAT. Særlig brødmærkerne var man gla
de for.
Selvom der ikke findes en fuldstæn
dig arbejdsplan for Rejsbylejren, kan man
sikkert gå ud fra, at lejrens dagsprogram
var nogenlunde det samme fra lejr til
lejr.
Man stod tidligt op, afhængigt af års
tiden, vaskede sig i koldt vand - heller
ikke noget, der adskilte sig fra, hvad de
fleste var vant til. Om vinteren kunne
der være is på vandet, fortælles det fra
en anden lejr, men også det kendte man
til. Så var der en frisk løbetur inden mor
genmaden. Efter den var der appel med
flaghejsning, Dannebrog og LAT's flag
med den mandlige arbejdstjenestes sym
bol: en spade med hagekorsemblem
omkranset af grangrene.
Dagens løsen blev afgivet. Den dag,
der var besøg i lejren, var det »Indien«,
og det gav anledning til at fortælle om
Indien og dets kamp for at befri sig for
»det engelske regimente.«
»Arbejdsmændene skal vænnes til, at
livet ikke blot er arbejde, men at det
samtidig er et stykke historie, og at vi
selv er et stykke historie,« blev det sagt
fra Rejsby.
Derefter marcherede arbejdsmænde
ne under raske sange af sted til arbejdet,
der kunne ligge langt fra lejren. At al
gang foregik i militærkolonne og med
militær anstand, siger sig selv.
Efter middagsmaden og et kort hvil
var det tid til sport, der spillede en stor
rolle i nazisternes ungdomsopdragelse.
I Rejsby var der håndboldbane, og det
fortælles i Fædrelandet, at egnens ungSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2-98

dom deltog. Om der hermed menes de
unge NSU'er vides ikke.
Der var undervisning i nationalsocia
lismens idéer, danmarkshistorie, dansk
og regning. Om dette fandt sted i Rejsby,
kan ikke ses. I de øvrige lejre blev denne
undervisning varetaget af lejrens egne
ansatte og eventuelt tilkaldte nazister.
Med tiden var det meningen, at der også
skulle uddannes folk til dette væsentlige
arbejde.
Et af LAT's erklærede mål var at om
vende de ca. 30% ikke-nazister (Fædre
landets opgivelse), der kom til lejrene, til
nazismens idéer.
Hvor mange, der fra lejren i Rejsby
meldte sig til »Frikorps Danmark«, vi
des ikke. Men et enkelt bevis på, at det
kan have fundet sted, findes i rækken af
hilsener i »Fædrelandet« til de frivillige
ved fronten. Her blev der sendt en hil
sen til en navngiven soldat »samt alle
kammeraterne fra LAT/2: Rejsby, som i
dag befinder sig i kampen mod bolchevismen.«
Som i alle militære tjenester skulle
påklædning og udrustning være i or
den, og det kunne en del af fritiden gå
med. Hvis det glippede med at opfylde
kravene til orden og renlighed, kunne
man få sin orlov inddraget eller på an
den måde blive straffet af den foresatte
eller af kammeraterne.
Særlig spaden skulle være blankpud
set og skarpsleben. Den var ærestegnet
for arbejdet i lejren og blev som hos an
dre nazistiske afdelinger anvendt som
erstatning for et gevær ved eksercitsen.
Om aftenen var der kammeratligt
samvær. Man hørte radio, sang og kun
ne læse i de bøger, der var til rådighed.
»Fædrelandet« bragte opfordringer til
sine læsere om at sende bøger til LAT.
Ved de såkaldte kammeratskabsafte
ner kunne der indbydes fremmede fore
dragsholdere, ligesom man indbød gæ
ster fra de lokale DNSAP-afdelinger.
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De danske nazisters fører Fritz Clausen, Bovrup. Foto: Institut for Sønderjysk Lokalhi
storie.

Referatet i »Fædrelandet« fra et sådant
møde i Rejsby august 1942 fortæller, at
der stod »en hel flok nysgerrige af eg
nens unge. En del af disse kunne ikke
modstå, men kom ind og så filmen.«
Den handlede om den tyske arbejdstjeneste.
I den før omtalte artikel roser »Fædre
landet« Rejsbylejrens beliggenhed, den
korte vej til stationen, lige ved »alfarvej
og over for en kro, så propagandamæs
sigt kan den ikke ligge bedre. Forbipas
serende lægger da også mærke til den.«
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Lederen af LAT/2 var en alsidig
mand. Han havde »lært slagterfaget,
været officer i artilleriet og arbejdet i
Organisation Todt (nazisternes ingeni
ør- og bygningstjeneste), og det hele
kommer både ham og LAT til gode. Han
kan kontrollere, om lejrens kok behand
ler kødet ordentligt, kan kommandere
og organisere, samt i det praktiske arbej
de sørge for, at cementbetonen får det
rigtige blandingsforhold m.m.«
Arbejsmændene kunne også deltage i
lokale nazistiske møder. Således mar

cherede de i dårligt vejr de 10 km til
Frifelt Kro for at deltage i et møde i
marts 1942.
Men det var absolut ikke velset, at de
deltog i egnens ikke-nazistiske arrange
menter. Det fortælles, at ungdomsfor
eningen holdt bal på hotellet. Så kom
folkene fra nazilejren og ville ind med
spader og det hele.
Det satte formanden sig imod. Det
var ved at gå over til håndgribeligheder,
og de unge mænd rendte efter folkene
fra nazilejren.

Uden legitim adgang til våben blev spaden nazisternes højt skattede magtsymbol, der skulle
holdes blankpudset og skarpslebet. Spaden var med overalt, hvor nazipartiet markerede sig
overfor offentligheden, ved bl.a. marcher, eller som her ved et møde i Rødekro i 1941. Foto:
Institut for Sønderjysk Lokalhistorie.
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Helt nede ved lejrporten blev de så
enige om, at feltmesteren og formanden
skulle slås for at få det hele afgjort. For
manden vandt.
Efterhånden, som visionerne om
Landsarbejdstjenesten blegnede, blev
meddelelserne fra de forskellige lejre
færre, og LAT-Bladet udkom kun med
12 numre, inden det gik ind. Bladet eksi
sterede altså kun ca. ét år.
I august 1944 fortælles det, at LAT vil
arrangere en lejr for unge piger i LAT/2:
Rejsby i høsttiden for at hjælpe omeg
nens bønder. Pigerne vil her »have en
enestående lejlighed til at få et indblik i
det interessante og glædebringende ar
bejde, det er, at give sine kræfter til bjerg
ningen af høsten.«
Om lejren nogen sinde kom i gang,
vides ikke, men ingen lokale mindes, at
der har været piger i lejren.
Efter befrielsen blev lejren brugt som
kvarter for det kommando af tyske sol
dater, der skulle rense forlandet for mi
ner. Fem unge piger fra et nabosogn fraterniserede med dem, og det kostede
dem en bøde.
Således sluttede et projekt, der var
blevet iværksat under paroler som »Ar
bejdstjeneste er ærestjeneste« og »Arbej
de avler glæde«.
Som det fremgår, er materialet om
LAT afdeling 2 Rejsby meget sparsomt.
Velsagtens af propagandamæssige årsa
ger har man ikke i de nazistiske blade
bragt nøjagtige tal for, hvor mange der
deltog i lejren, eller hvor lang tid, deres
ophold varede. Det fremgår, at arbejdsmændene i Rejsby kom fra vidt forskel
lige steder i landet. En var metaldrejer,
en telefonarbejder, en maler, en tegner,
en landmand osv. »Vi er københavnere
og jyder mellem hinanden, og vi kom
mer godt ud af det. Som et bevis kan jeg
nævne, at da vi støbte gulv i vor nuvæ
rende spisestue, foreslog vor daværen
de lejrchef, at vi, som symbol på den
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tillid vi har til hinanden, skulle nedstøbe
vore hængelåse til vore skabe. Det var vi
alle med på, at låsene blev nedstøbt i
betonen, så de dannede et hagekors, og
det går udmærket uden.«
Heller ikke i de lokale dagblade fin
des lejren eller livet i den omtalt. På
landsplan er Landsarbejdstjenesten ube
skrevet. Hvis nogen kan komme med
rettelser eller supplerende bemærknin
ger, vil det blive modtaget med taknem
melighed og diskretion.

Spadesangen
mel. Edelweiss
Med spaden fast på skulder i fast
og sikker takt
marcherer vi mod målet, Fritz
Clausens spadevagt.
Mens sol i spaden blinker, vi syn
ger højt en sang,
vi ved, at sangens toner gør ve
jen mindre lang.
Vor vej går lige ud, det er vor
førers bud,
fremad, fremad, kammerat!
Danmark er i nød.

Til arbejdet står rede det nye
Danmark nu,
vi skal atter samle, hvad Stauning
brød itu.
Vor fører går i spidsen, vi slutter
om ham trop,
kun Clausen, Danmarks fører,
kan rette kursen op.
Vor vej går lige ud, det er vor
førers bud,
fremad, fremad, kammerat,
Danmark værner vi.
Peter Sørensen
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Det sker - på nordslesvigske museer
Drøhses Hus i Storegade i Tønder klar til sin første hele sæson
den 1. marts 1998
Drøhses Hus, der åbnede den 21. juni
1997 som byanneks til Tønder Museum i
en foreløbig treårig periode, genåbner
den 1. marts 1998 til sin anden og samti
dig første hele sæson. Huset, der pri
mært anvendes til kniplingsudstillinger
og til præsentation af dele af museets
møbelsamling, vil til hver ny sæson vise
nye opsætninger af kniplinger.
I år er der 5.-7. juni kniplingsfestival i
Tønder, hvor temaet vil være Torchonknipling, den type kniplinger, der i dag
kniples af de fleste kniplersker. Derfor
vil hovedtemaet for årets udstillinger i
Drøhses Hus også være Torchonknipling. Da en del af de udstillinger, der
arrangeres i forbindelse med kniplings
festivalen, vil blive arrangeret af For
eningen Kniplingsfestival i Tønder i sam
arbejde med Tønder Museum og have
ret kort udstillingstid, vil der imidlertid
ske nogle ekstra skift i udstillingsræk
ken i år. Når huset åbner sin sæson den
1. marts 1998 vil det ske med følgende
udstillinger: I husets dørns vil der som
sidste år være demonstration af knipler
sker, og samtidig vil de fire montrer i
rummet vise de fire hovedtyper af knip
linger, der har været fremstillet på Tøn
deregnen: båndkniplinger, Binche- og
Malineskniplinger, Tønder/Lillekniplinger og Torchonkniplinger.
Desuden vil der i resten af stueetagen
blive opbygget en udstilling med Tøn
der Museums mange huelin, hvoraf en
del vil blive monteret i opsætninger. Det
har nemlig vist sig, at mange menne
sker, der har set kniplingsudstillingerne
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i huset sidste år, har undret sig over,
hvorledes huer og huelin blev anvendt
af kvinder for 150-200 år siden. Dette vil
en nyopsætning af Tønder Museums sto
re samling af huelin forsøge at afhjælpe.
På første sal vil museet tage fat på
præsentationen af Torchonkniplingerne,
hvilket sker med to udstillinger. Den ene
vil være en grundig præsentation af en
stor og smuk testamentarisk gave, som
Tønder Museum kort før jul 1997 har
fået overdraget. Gaven repræsenterer en
kniplerskes arbejder fra slutningen af
1960'erne til hendes død i 1997, en knip
lerske, der netop især har arbejdet med
Torchonkniplinger i en meget smuk og
håndværksmæssig meget god udførel
se. Foruden de færdige arbejder vil ud
stillingen vise kvindens fem knipleskrin
og kniplevalser, hendes samling af knip
lepinde og øvrige redskaber, hendes
mønstermateriale og knipleprøver etc.
Den anden udstilling på første sal vil
ligeledes beskrive en enkelt kniplerskes
værk, en kvinde fra Brede sogn, der i
1930'erne og 1940'erne kniplede, monte
rede og solgte Torchon-kniplinger af
egen produktion. Denne samling låner
Tønder Museum gennem Lokalhistorisk
Samling i Bredebro kommune, der har
fået den som testamentarisk gave.
Endelig vil Drøhses Hus' restaure
ringshistorie blive præsenteret. På den
ne måde vil Drøhses Hus komme til at
henvende sig til en bredere kreds, og der
vil være udstillinger, der også retter sig
mod mændene, mens deres hustruer for
dyber sig i kniplekunstens særlige verSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2-98

Indtil 14. april:

Museet på Sønderborg Slot
Mette Ohlsen - billedkunst
Arr. Sønderjyllands Kunstmuseum og Sønderborg Kunstfor
ening i anledning af foreningens 60-års jubilæum.

8. marts kl. 14-16: Værkstedsdialog med Mette Ohlsen.
Cathrinesminde Teglværksmuseum
29. marts - 2. aug.: Teglkunst med Ulla Viotti. Skitser og værker.
Indtil ult. marts:

Tønder Museum
Kniplingshandler Anna Botilla Winthers samling.

26. marts kl. 19.30: Månedsmøde: »Lyset i Middelalderkunsten«,
v/lektor Hans Jørgen Frederiksen, Århus Universitet.
23. april kl. 19.30: Månedsmøde: »Vadehavssange«,
v/digteren Jens Rosendal, Ballum.
Fra 1. marts:

Drøhses Hus
Årets tema er »Torchonkniplinger«.

Fra 1. april:

Højer Mølle og Marskmuseum
Vadehavets forvaltning. Plancheudstilling.

Indtil 29. marts:

Aabenraa Museum
Påklædningsdukker fra 1870 til i dag.

4. april - 26. april: Aabenraa Fotoklubs 40-års jubilæumsudstilling.
Indtil 22. marts:

Midtsønderjyllands Museum
»Fra slottets gemmer«. Møbler, malerier m.v. fra Gram Slot
venligst udlånt af Jens greve Brockenhuus-Schack.

Haderslev Museum
Manden fra Møllestrømmen. Mini-udstilling med »Haderslevs
ældste indbygger« - et skægget ansigt fra 1200- eller 1300-tallet,
udskåret i en træstolpe.
Indtil 22. marts:

Kongeligt bryllup i Haderslev 1597. Om Christian IV's og Anne
Cathrines bryllup på Haderslevhus.

Frøslevlejrens Museum
7. april - 26. april. Mellem Modstand og Martyrium.
En udstilling om de glemte ofre i nazitiden.
den. Tønder Museum kan indbyde til en
god og alsidig udstillingssæson for byan
nekset i Storegade 14 i Tønder, og vi
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2-98

håber at se mange og interesserede be
søgende.
Inger Lauridsen
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Fortællinger fra Als
Ole Meyer: Fortællinger fra Als - en slægts- og
egnshistorie, Virum 1997, udgiveradresse: Bente
og Ole Meyer, Ringerbakken 13,2830 Virum. Pris:
136 kr.
Titlen er egentlig sigende for, hvad denne pu
blikation dækker over, nemlig en kombinati
on af den slægtshistorie, som mange bedriver,
og den egnshistorie, som nogle skriver. Men
lad det være sagt med det samme: resultatet
forekommer ikke overbevisende. Forfatterens
udgangspunkt er hans egen slægt, der stam
mer fra Ulkebøl, hvor huset, kendt fra 1826,
endnu er bevaret, dog i ombygget stand. Han
forsøger at forfølge tre grene af denne slægt,
som bliver forenet hos bedsteforældrene, nem
lig Indkilde-slægten, Müntmeyer-slægten og
endelig Meyer-slægten. Hoveddispositionen i
bogen følger de tre slægter, men det er egent
lig kun et begrænset antal oplysninger, der er
knyttet specielt til slægten ud over de familie
mæssige forhold, fra kirkebøger og folketæl
linger. I stedet bruges størstedelen af teksten
på at beskrive den overordnede begivenheds
ramme for slægterne over 200 år, fra 1720 til
1920.
Kildegrundlaget er den generelle egnshi
storie, som kan hentes i den righoldige egnshi
storiske litteratur. Således bliver et landsby
miljø beskrevet i forbindelse med Indkildeslægten, som stammer fra Ulkebøl, og et by
miljø i forbindelse med Müntmeyer-slægten,
som har sine rødder i Sønderborg, og her bl.a.
var slagtere. Det betyder en noget rodet be
skrivelse, f.eks. behandles generelle aspekter i
1864-krigen flere steder, alt efter om det for
modes at være set fra Ulkebøl eller fra den
nærliggende købstad. Og vigtigst af alt: forfat
teren kan kun formode, at forfædrene har op
levet det på den måde, som generelt er gengi
vet i litteraturen. Koblingen mellem de enkelte
slægtninge og lokalhistorien bliver stort set
ikke skabt. Der er ikke gjort forsøg på at ud
nytte alle de righoldige kilder, som befinder
sig f.eks. på Landsarkivet for Sønderjylland i
Aabenraa og kan fortælle mere om de enkelte
slægtninges liv og færden både i by og på
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land, f.eks. i forbindelse med deres økonomi
ske og sociale liv. Det mest vidtgående forsøg i
så henseende er egentlig, da forfatteren til sidst
forsøger at følge sin far under Første Verdens
krig via senere foredragsnoter og hjemsendte
postkort.
Til slut blot en lille kommentar: det kan
undre, at forfatteren ikke har brugt Henning
Mathiesens bog fra 1992 om Hertugens Folk,
som netop omhandler bøndernes vilkår i bl.a.
Ulkebøl i 1600- og 1700-tallet, når der gøres så
meget ud af at skildre selve Augustenborghertugernes miljø.
Det skal dog nævnes, at selve skildringen
er velskrevet og letlæst, så for den, der ikke
kender så meget til egnshistorie, kan den være
en indføring. Den er tilmed velillustreret, blot
er det ærgerligt, at fotokopieringsteknikken
kun tillader dårlig gengivelse af fotos.
Per Grau Møller
Trøjborg
Knud Schmidt Nielsen: Trøjborg - borg og menne
sker, Lokalhistorisk Arkiv, Bredebro, 1997, 93 s.,
ill. Pris: 125 kr.
Sønderjylland er fattigt på herregårde i dag,
men til gengæld er der skrevet ganske meget
om dem, der findes. Trøjborg er også genstand
for flere artikler, men det må hilses velkom
ment, at forfatteren og Lokalhistorisk Arkiv,
Bredebro, nu har givet en samlet fremstilling
af Trøjborgs historie.
Bogen indledes med en præsentation af de
historiske og arkæologiske vidnesbyrd om det
middelalderlige Trøjborg. Det andet hovedaf
snit handler naturligt nok om Rantzauerne og
byggeriet af det pragtfulde renæssanceslot. Vi
får god besked om slottets udseende og ind
retning, og der bringes en række interessante
illustrationer. Også Rantzauernes stridigheder
med bønderne omtales. Senere kapitler omta
ler de følgende ejere, herunder navnlig den
navnkundige Knud Lausten Knudsen, der lod
slottet nedrive. Et afsluttende kapitel handler
om sagn og spøgerier.
Bogen er velfortalt og giver en god indføSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2-98

ring i Trøjborgs omskiftelige historie. Den har
dog sine skønhedspletter. Forfatteren har fået
fat på det meste af den omfattende litteratur
om Trøjborg, men det må beklages, at Hans
Schultz Hansens vigtige artikel om godsdrif
ten på Trøjborg ikke kendes. Forfatteren søger
at udrede de vanskelige forhold omkring de
kongerigske enklaver. Det er prisværdigt nok,
men desværre er forsøget ikke alt for vellyk
ket. Enklaverne omfattede (som hovedregel)
ikke hele sogne, men et større eller mindre
antal gårde og huse i de enkelte sogne, og det
var ikke hele Før, men kun halvdelen af øen,
der var kongerigsk. Endelig irriterer en detalje
anmelderen. Limbeker og Rantzauer omtales
som holstenske grever, skønt denne titel frem
til midten af 1600-tallet var forbeholdt Hol
stens regerende fyrster.
Bogen er rigt illustreret, og billederne står
som hovedregel pænt i trykket. Man glæder
sig også over en overskuelig opsætning.
cpr
50 års byarkiv-jubilæum

Bent Vedsted Rønne (red.): »Haderslev byhistori
ske Arkiv. Da Haderslev fik et byhistorisk arkiv«.
Udgivet af Haderslev byhistoriske arkiv 1997. 96
s., ill. Pris: 125 kr.

Haderslev byhistoriske Arkiv er noget særligt,
ikke blot i Sønderjylland, men også på lands
plan. Syd for Kongeåen er arkivet det eneste
lokalhistoriske arkiv med akademisk uddan
net leder, og på landsplan er det enestående
ved at rumme byens rådstuearkiv. Den slags
gamle arkiver er som regel samlet i statens
landsarkiver. Haderslevarkivet er også et af
de ældste af sin art i Danmark.
I dag summer arkivet af aktivitet. I jubilæ
umsåret blev det ophøjet til stadsarkiv, dvs. en
selvstændig del af den kommunale admini
stration, hvorfra det modtager kommunens
arkivalier til opbevaring og udnyttelse. På ar
kivets hjemmeside på internettet ses, at der er
tilknyttet syv faste medarbejdere og 13 frivilli
ge.
50-års jubilæet den 17. december 1996 blev
markeret med en »informationsfolder« så pæn,
at næppe ret mange arkiver i Danmark kan
prale af noget tilsvarende. Bogen rummer mere,
end titlen angiver. Den belyser ikke blot arki
vets historie og dets samlinger, men giver også
et ganske bredt indtryk af byens lokalhistoriSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2-98

ske miljø og dets mænd gennem mere end 50
år. Det burde have været angivet på titelbladet
i stedet for den overflødige undertitel, som nu
fylder pladsen.
I bogens indledende og afsluttende kapitel
fortæller stadsarkivar Bent Vedsted Rønne om
arkivets historie og dets samlinger. Primus
motor fra oprettelsen og frem til 1974 var bl.a.
den senere socialinspektør Olav Christensen,
godt støttet af museumsinspektør Hans Neu
mann. I de første mange år levede arkivet i
støv og indelukket luft dybest nede i det gam
le rådhus, indtil det endelig i 1975 flyttede til
gode lokaler på biblioteket. Arkivet havde nu
den tidligere kaptajn H. P. Drescher som løn
net leder. I bogens næstsidste kapitel fortæller
Drescher veloplagt om det store arbejde, som i
disse år blev udført med både kommunens og
byarkivets materiale. Sidst i bogen giver den
nuværende stadsarkivar en kortfattet oversigt
over arkivets righoldige samlinger, lige fra det
gamle rådstuearkiv 1627-1867 til de omfatten
de samlinger af person- og foreningsarkiver,
billeder, aviser og tryksager.
I tilgift får vi museumsinspektør Lennart
Madsens beretning om de foreninger og per
soner, som gennem 50 år stod ved siden af
byarkivet og tog vare på byens lokalhistoriske
kulturarv. Det er en bred foreningshistorie med
Haderslev-Samfundet, Haderslev Arkiv- og
Museumsforening og Selskabet til Bevarelse
af gamle Bygninger som de vigtigste. »Tor
denskjolds soldater« Olav Christensen, Hans
Neumann og boghandler Johannes Chr. Niel
sen var med overalt.
Bogen har interesse for alle, som kender
den smukke domkirkeby. Måske kunne der
være ofret et par linjer mere på byens velfor
tjente historiker Th. O. Achelis; i øvrigt blev
han ikke, som anført side 69, afskediget fra
Katedralskolen i 1920, men fortsatte flere år
som lærer ved afviklingsklasserne. Det er hel
ler ikke rigtigt at give Johs. Chr. Nielsen hele
æren for Haderslev-Samfundets design, lige
indtil dette landets fornemste elevskrift op
hørte i 1992.1 de seneste år tilkommer æren for
mange tegninger lektor Lilian Martinussen. I
en billedtekst side 18 har der også indsneget
sig et forkert fornavn - men det er småting i en
smuk og oplysende bog om 50 års arbejde med
lokalhistorien i domkirkebyen. Mon ikke an
dre arkiver vil prøve at efterligne denne nyde
lige bog?
Lars N. Henningsen
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Byudviklingen i det 20 århundrede
Fire forhold inden for boligbyggeriet har væ
ret med til at præge byudviklingen i det ty
vende århundrede. Oprettelsen af havesel
skaber fra ca. 1910 til ca. 1960; statslån til
boligbyggeriet fra 1938 til 1958; typehusbyg
geriet efter 1960 og det sociale boligbyggeri
efter 1916. Grundlæggende var formålet med
disse initiativer at nedbringe boligomkost
ningerne for den brede del af befolkningen.
Haveselskaber var foreninger, dannet for
at medlemmerne i fællesskab kunne købe et
stykke jord, som herefter blev udstykket til
medlemmerne. I starten blev jorden brugt
som »kolonihaver«, men når gælden var be
talt, kunne medlemmerne for egen regning
bygge et hus. Medlemmerne var typisk fag
lærte eller ufaglærte arbejdere, og haven gav
kartofler og grønsager på bordet, ligesom
det ikke var ualmindeligt, at mange af bebo
erne holdt mindre husdyr som høns, kaniner
og grise. Derfor opstod de fleste haveselsk
aber også på tidspunkter med fødevareman
gel under Første og Anden Verdenskrig.
Netop de to verdenskrige var også anled
ningen til noget af den mest perspektivrige
boliglovgivning, som landet har set. Bolig
mangel har været et tilbagevendende pro
blem for kommunerne op gennem det tyven
de århundrede. Det gjaldt ikke mindst efter
Anden Verdenskrig, hvor et boligoverskud i
slutningen af 1930'erne blev vendt til en akut
boligmangel. Helt afgørende for boligsituati
onen og byudviklingen blev boligloven fra
1946, som indtil 1958 ydede meget favorable
statslån til mindre og billigere huse.
Det var byernes nye arbejderkvarterer,
som skød op i haveselskabsområderne, godt
hjulpet af statslånsordningen. De bedst stil
lede byggede efter få år, mens andre måtte
vente, til jorden var betalt. Haveselskabsom
råderne kom dermed til at stå som et levende
katalog over forskellige stilarter og personli
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Bagsiden
om
forsiden

ge boligønsker fra 1920 til 1960. Her finder
man de små røde »Bedre Byggeskik« huse.
Knap så almindelig er bungalowen, der blev
den folkelige udgave af tredivernes funktio
nalisme. Endelig er parcelhusene repræsen
teret i mindre udstrækning i de nyere have
selskabsområder fra 1940'erne og 1950'erne.
1 1958 bortfaldt ordningen med de billige
statslån. De økonomiske og boligmæssige
krav, der var knyttet til statslånene, havde
imidlertid bidraget til en teknologisk og or
ganisatorisk udvikling inden for boligbyg
geriet. Den toetages »villa« forsvandt såle
des op gennem 1950'erne til fordel for et
plans »parcelhuset«. Det var denne viden,
som typehusfabrikanterne byggede på, godt
hjulpet af skattereglerne, da de i løbet af
I960'erne overtog boligmarkedet. Den ny tek
nologi og organisering af byggeriet var kapi
talkrævende, og boligbyggeriet gled over til
enkelte entreprenører, der stod for hele byg
geriet, lige fra udstykningen af et større areal
til salg af de enkelte typehuse. Det har også
sat sit præg på parcelhuskvartererne, der stil
mæssigt fremtræder langt mere ensartet end
de ældre boligkvarterer.
Tidligere var tag over hovedet en privat
sag, som det offentlige ikke blandede sig i,
men under Første Verdenskrig og årene efter
blev det private boligbyggeri sat fuldstæn
digt i stå, og politikerne måtte nødtvunget
bryde de liberale principper og bygge offent
lige eller offentligt finansierede boliger. I
modsætning til det private villa- og parcel
husbyggeri er mange af boligselskabernes
boliger tegnet af arkitekter, og moden inden
for arkitekturen har her haft relativt let ved
at slå igennem. En byvandring gennem de
større boligkomplekser i byernes udkanter
vil således afsløre, hvorledes rækkehuse, høj
huse, tæt-lav bebyggelse og andre stilarter
har skiftet.
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