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Sult og sygdom
Barn i Sønderborg under første verdenskrig
Af ASTA HANSEN
Asta Hansen, Haderslev, er født i Sønder
borg i 1911 og opvokset i Søndergade.
Hendesfar, Paul August Paulsen, arbejdede
på P Knarhøjs margarinefabrik på Nørre
bro, i dag Solofabriken. Faderen blev ind
kaldt som tysk soldat i 1914, og datteren
fortceller her om de barske årfra 1914-18 i
en almindelig arbejderfamilie, hvor mode
rens sygdom kunne få hele hjemmets tryg
hed til at skride væk.

Mine første erindringer fra min barndom i
Sønderborg, stammer fra vort hjem i Søn
dergade nr. 21, hvor vi boede fra omkring
1912 til i 1926.
Lejligheden her var lille. Den bestod af
en lille forstue, et køkken, dagligstue,
soveværelse og et lille kammer. Huset var
gammelt. Vi havde lejlighed i stueetagen,
medens der på førstesalen boede to ældre
damer i hver sin lille lejlighed. Disse
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beboere havde fælles forstue med indgang
fra gården. En dør førte ud til gården,
som vi havde fælles med husværten, køb
mand Hans Peter Hansen, Søndre Havne
gade. I denne baggård fandtes vort toilet,
et gammeldags »das« med spand og træ
sæde. Med bestemte mellemrum blev den
ne spand tømt af natrenovationsfolkene,
som kørte omkring med en hestetrukket
vogn om natten. Lejligheden var kakkel
ovnsopvarmet. Der var indlagt gas og
vand i køkkenet, men der var ikke bade
værelse. De hygiejniske forhold var ikke
gode, men nok hverken værre eller bedre
end i andre almindelige småkårshjem.
Vi børn tiltalte vore forældre henholds
vis som »Mama« og »Papa«. Det var
almindeligt dengang, og vi bevarede den
ne tiltaleform, sålænge mine forældre le
vede. I det følgende omtales mine foræl
dre dog som Mor og Far.

Krigens besværligheder
I krigsårene 1914-18, da der ikke var
ordentlig sæbe til rådighed, stod det særlig
sløjt til med renligheden i det hele taget,
idet der skulle spares på alt og særligt da
på mad, vand og varme.
Det var da også almindeligt, at skole
børn fik lus, og det fik både mine søskende
og jeg selv også flere gange. Når det skete,
var mor meget konsekvent. Vi fik håret
vasket i petroleum, hvorefter hun redte det
meget energisk igennem med en tættekam
så grundigt, at både lus og æg blev fjerne
de fra hovedbunden og overført til kam
men. Fra denne position blev de fjernede
én for én og knust mellem mors finger
negle. Sådan en kur var meget ubehagelig
og også smertefuld. Dertil kom, at vi
skammede os over det skete, så vi følte os
elendigt tilpas både under og i nogen tid
efter kurens afslutning. Sagen var jo nem
lig, at petroleumslugten ikke forsvandt
lige med det samme. Den holdt sig tvært
imod ret så længe og blev et signal til
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Min mor, Anna Christina Paulsen, født Matthiesen. Foran hende min søster Marie, født 1908
(t.v.), og min lillebror Christian, født 1913 (t.h.),
forrest t.v. jeg selv, født 1911, og t.h. min bror,
Jørgen Augsust, født 1909. Min far havde dette
billede med sig ved fronten. Privateje.

skole- og legekammerater om vor situa
tion. De fleste børn havde på et eller andet
tidspunkt prøvet at være lusede, så de
kendte kuren, men det forhindrede dem
selvfølgelig ikke i at drille. Børn kunne
dengang som nu være både skadefro og
ubarmhjertige.
Vor hverdag i disse krigsår husker jeg
især som en tid, hvor vi fik for lidt mad. Vi
fire søskende var altid sultne. Mor måtte jo
holde hus med madrationerne, så de blev
fordelt hver dag så godt, som det nu var
gørligt, når der altid var for lidt. Jeg

kunderne i alfabetisk orden med efternav
net som udgangspunkt. Da min families
efternavn begyndte med bogstavet »P«,
siger det sig selv, at mor i reglen var så
langt nede i køen, at der ikke var noget
kød at få, når hun nåede frem. Nok var der
rationeringsmærker til en lille kødration
til hver enkelt, men der var blot ikke kød
nok til at dække mærkernes pålydende, så
det var helt almindeligt, at nogen måtte gå
forgæves. Det har været en tung gang for
mor, når hun med uforrettet sag vendte
hjem til sine fire sultne børn.

Omslag til opbevaring af brødrationeringsmær
ker til fire ugers forbrug i 1916. Mærkerne er
naturligvis blevet brugt, kun omslaget er blevet
gemt. Museet på Sønderborg slot.

forestiller mig, at hun jævnligt har givet os
det meste af sin egen ration, så vi engang
imellem kunne glæde os over at få lidt
mere brød end til hverdag. I hvert fald var
det første, vi om morgenen spurgte mor
om, hvor meget brød vi måtte få den
pågældende dag.
Rugbrød var hovednæringsmidlet i vort
hjem i disse år sammen med kogte kartof
ler og kærnemælk. Kød var et næsten
ukendt begreb for os. Det kan nok hænge
sammen med, at byens slagtere i forbin
delse med køduddelingen ekspederede

Far ved fronten
Mor blev da også mere og mere afmagret
og træt i løbet af krigsårene, men hun
havde også meget at gøre, idet hun for
uden at passe os og vort hjem, også måtte
gøre tjeneste som postbud nogle timer
hver dag. Kvinder og børn måtte jo udføre
næsten alt arbejde, idet alle voksne mænd,
også min far, var indkaldt til krigstjeneste.
Dertil kom, at ligegyldigt hvad der skulle
købes ind af livsfornødenheder, så var det
forbundet med lang tids venten i lange
køer foran forretningerne. Når man tæn
ker på, at min yngste broder var ca. 1 x/i år
og min ældste søster ca. 7 år, da krigen
brød ud, og far måtte til fronten i Frankrig,
så er det nærmest ubegribeligt, at mor blot
nogenlunde kunne klare en sådan hård
hverdag i fire lange år. Samtidigt måtte
hun leve hver eneste dag i knugende
uvished om, hvorvidt far var i live, eller
om hun var blevet enke og alene tilbage
med os fire børn.
Far kom med lange mellemrum hjem
på orlov. Jeg kendte ham dog som min far.
Lidt anderledes var det med min lillebror,
som var så lille, at han ikke havde nogen
klar forestilling om sin far. Han havde
opfattet, at der med lange mellemrum
kom en uniformeret mand på besøg, og at
han sammen med os andre sagde »Papa«
til ham.

■271

De mange soldater satte deres stærke præg på Sønderborgfør 1920. Her er en deling soldater på vej
over pontonbroen med orkester i spidsen, og i baggrunden ses tyske flådefartøjer foran
marinekasernen. Fot. C. C. Biehl, Gråsten, i Historiske Samlinger, Aabenraa.

Nu var Sønderborg jo en stor garnisons
by med mange, uniformerede soldater på
gaderne. Det skete også, at soldater kom
forbi, hvor vi legede i Søndergade. Det
skete da også flere gange, at lillebror, når
han så en soldat komme gående, løb hen
og tog vedkommende i hånden og sagde
»Papa« til ham. De lidt ældre soldater tog
henvendelsen helt naturligt og talte med
drengen. Måske har de selv haft en lignen
de lille størrelse rendende rundt i et hjem
langt borte fra Sønderborg, så episoden fik
dem nok til at sende en tanke hjem. Lidt
anderledes var det, hvis henvendelsen
skete til en meget ung soldat, som ikke var
fortrolig med at blive tituleret »Papa«. I
reglen vendte han sig genert bort fra
drengen, åbenbart lidt pinligt berørt af
tiltalen.
Som ca. 5-årig blev jeg syg af en
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nyrelidelse og indlagt på sygehus. Fra
selve sygehusopholdet husker jeg ikke ret
meget, men jeg mindes dog, at man gav
mig en dukke uden hoved at lege med,
ligesom jeg husker min sygeperiode som
en tid med konstant hovedpine. Derimod
husker jeg tydeligt, at jeg fra sygehusets
læger fik en lægeerklæring med hjem, og
at jeg ifølge den havde ret til at få både
franskbrød og sødmælk. Det var fødeva
rer, som vi ellers ikke kendte ret meget til,
og denne ekstratildeling imponerede ikke
alene mig, men i særdeleshed mine omgi
velser. Af mere besindige er denne ekstra
tildeling nok blevet tolket som et tegn på
min sygdoms alvorlige karakter, men jeg
kom mig.
På »e armhus«
Det må have været i slutningen af vinteren

1916-17, at der skete noget nær en kata
strofe for os. Mor fik lungebetændelse og
blev indlagt på sygehus. Jeg ser endnu for
mit indre blik, da hun syg og elendig blev
hentet hjemme på en kurveflettet båre
med kalesche over og hjul under. Dette
transportmiddel blev brugt i almindelig
hed dengang. Kaleschen skulle beskytte
patientens overkrop mod regn og blæst.
Køretøjet blev skubbet eller trukket frem
som en almindelig trækvogn. Jeg syntes,
at køretøjet så ud som en strandkurv, der
var vippet bagover og anbragt på to hjul.
Da mor var kørt på sygehuset, stod vi
fire børn alene tilbage. Jeg mindes ingen
detaljer om, hvad der derefter skete, men
jeg husker tydeligt, at vi alle fire blev
anbragt i »e armhus«, som fandtes i
Rebslagergade ved siden af vaj senhuset. I
vajsenhuset optoges hovedsagelig foræl
dreløse børn, som skulle forblive der, indtil
de i hvert fald var færdige med deres
skolegang og gamle nok til at få en plads,
hvor de selv kunne tjene til føde, klæder og
husly. Når vi søskende ikke blev anbragt i
vaj senhuset, må det nok skyldes, at begge
vore forældre levede.
I »e armhus« var der en stor sovesal,
hvor vi blev indkvarteret sammen med en
del, hovedsagelig gamle mennesker. Jeg
mindes ikke, at nogen af disse mennesker
på nogen måde hjalp os eller tog sig lidt af
os, men til gengæld heller ikke, at nogen af
dem forsætligt forulempede os. Dog var
der en gammel dame, som jeg var meget
bange for. Hun gik nemlig i søvne om
natten. Så vandrede hun omkring i den
store sovesal og gik ind mellem sengene,
der var opstillet i to lange rækker langs
rummets vægge. Jeg overdriver ikke, når
jeg siger, at jeg var rædselsslagen, når hun
i sene nattetimer vandrede omkring i det.
uoplyste, store rum. Jeg turde ganske
enkelt ikke lægge mig til at sove af frygt
for, at hun skulle henvende sig ved min
seng.

Min far, Paul August Paulsen, født den 21.
nov. 1882 i Søgård, fotograferet under en orlov.
Privateje.

Forholdene på stedet svarede til beteg
nelsen. Vi børn havde hver vores seng.
Dog fik min lillebror lov til at sove hos
vores store søster, som må have været
omkring 9-10 år. Det var hende, der
prøvede at sørge for os, idet vi ellers i vid
udstrækning var overladt til os selv.
Om dagen kunne vi opholde os i en stor
sal, der var møbleret med rå træborde og
ditto bænke. I dette lokale var der en stor
kakkelovn, i hvilken der blev fyret. Var
men fra den tiltrak os børn. Det var vinter,
og der lå sne udenfor. Mine to ældste
søskende gik hver dag i skole fra stedet, og
jeg husker tydeligt, hvorledes min søster
gik med mig, da jeg var fyldt 6 år og skulle
indskrives til skolegang. Indskrivningen
fandt sted på den gamle skole på Kirketor
vet, der lå omtrent der, hvor den senere
skole Set. Jørgen Skole ligger.
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Stedets mad var tarvelig uden dog at
være særligt afvigende fra den, vi kendte
hjemmefra. Vi fik tildelt rationer af rug
brød, kogte kartofler og kålrabimarmelade. Den sidste havde en så skarp og stærk
smag, at jeg ikke kunne spise den, selvom
jeg var nok så sulten.
Forstanderen var gift og boede sammen
med sin familie på stedet. De havde børn,
som vi dog aldrig kom på nært hold, men
vi så dem dog af og til. En dag, da de havde
været ude at lege, opdagede jeg, at et af
børnene havde efterladt et rundstykke
belagt med rødt syltetøj på en hæk. I min
fantasi var et rundstykke noget næsten
uopnåeligt - og så var dette ovenikøbet
med syltetøj på! Jeg husker, hvorledes jeg
havde svært ved at slippe det af syne. Ja,
jeg var nærmest hypnotiseret af dette syn,
men tage det og spise det turde jeg ikke,
for jeg havde en tydelig fornemmelse af, at
en sådan handling kunne få de forfærde
ligste konsekvenser.
Forstanderen selv var en tilsyneladende
meget streng mand, som jeg også var
bange for. Jeg mindes ikke, at han på
nogen måde gav udtryk for hverken vel
vilje eller medfølelse overfor os. Som
eksempel på hans strenghed kan fortælles
følgende lille tildragelse:
En dag havde min ældste broder samlet
sne sammen til en lille snebold, som han
havde taget med sig ind i den før omtalte
opholdsstue, hvor han lagde sneen på
kakkelovnens opvarmede plade, hvor den
sydede og spruttede nok så lystigt. Det var
jo da en vis afveksling fra en ellers meget
trist hverdag. Men hvad brormand ikke
havde taget sig i agt for var, at hans
snesmeltning havde frembragt rande på
kakkelovnen, og det opdagede forstande
ren. Det var vel ikke unaturligt, at han
mistænkte os børn for at have lavet disse
unoder, så han stillede os op på en række
og spurgte os ud om, hvem der havde
foretaget snesmeltningen. Begge mine æl
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dre søskende nægtede at have gjort det, og
da min lillebror nok ikke har været stor
nok til at kunne være gerningsmand, sam
lede mistanken sig tydeligvis om mig.
Som sagt var jeg i forvejen bange for
forstanderen. Hvad jeg ikke var, det blev
jeg, da han spurgte mig, om det da var
mig, der var den skyldige. I overensstem
melse med sandheden svarede jeg benæg
tende, men da han åbenbart ikke var
tilfreds med det, sagde han truende til mig,
at det måtte være en af os tre »store« børn,
der havde gjort det. Nu turde jeg ikke
længere beholde min viden om, at det var
min storebror, for mig selv, så jeg fortalte
skrækslagen sandheden, som den var. Jeg
husker ikke nærmere, hvad der derefter
skete, men min bror har nok fået en straf.
Hvilken husker jeg ikke, men episoden må
også have gjort indtryk på ham, for i lang
tid derefter foreholdt han mig, at jeg var
en »sladrehank«.
Jeg har ingen klar forstilling om, hvor
længe vi blev i »e armhus«. Men selvom
det i dag forekommer mig, at vi var der
meget længe, så har det dog nok ikke
drejet sig om måneder.
Hvad jeg derimod husker meget tyde
ligt, var den dag, da vores far kom og
hentede os, efter at han var kommet hjem
på orlov. Han var vred over, at man havde
anbragt hans børn på et så nedværdigende
sted. Han fandt det bittert, at der ikke blev
sørget bedre for hans kone og børn, mens
man havde tvunget ham ud i krig i det
fremmede. Han blev så hjemme i nogen
tid og sørgede for os, indtil mor igen var
kommet hjem fra sygehuset.
De sidste krigsår
Det blev så igen hverdag, og mors kamp
for at stille vor sult begyndte igen. Efter
hånden var vi blevet så store, at vi må have
fået en fornemmelse af, at vi burde hjælpe
mor, hvis det var muligt. Som jeg tidligere
har fortalt, fik vi meget sjældent kød, og

I Søndergade, hvor mit barndomshjem lå, er mange af de tidligere bygninger nu fjernede, men en
sommerdag i 1985, dajeg tilfældigt havde gjort mig ærinde i gaden for at se hvilkeforandringer, der
var sket, var det med en blanding af vemod og glæde, at jeg fandt mit barndomshjem. Det ligger
alene tilbage i en gadestrækning, fordi husene på begge sider af det nu er blevetfjernede. Jeg havde
aldrig tidligere tænkt på, at huset er en gammel bindingsværksbygning med bittesmå vinduer. Jeg er
glad for, at jeg fik taget et par fotos af det, forfra disse nye vinkler havde jeg jo ikke hidtil set mit
hjem. Fot. 1987 Museet på Sønderborg slot.

jeg erindrer endnu, hvorledes en veninde
og jeg nogle gange begav os til fods
udenfor byen og helt ud på landet for at
forsøge at »fægte« os til et lille stykke
flæsk hos landmændene. Nogle enkelte
gange lykkedes det os at få lidt, men det
var ikke ofte, for vi var jo ikke de eneste
børn, der »fægtede«, så vi blev jo i reglen
mødt med forbehold og med afvisning.
Landmændene måtte jo også være forsig
tige, idet de ikke måtte slagte deres egne
svin. Hvis det kom myndighederne for øre,
at de solgte eller forærede flæsk bort,
kunne de risikere at blive hårdt straffede.
Tiden gik, og vi kom til efteråret 1918.
Vi børn hørte jo nok, at de voksne talte om
krigen og om en våbenstilstand, men vi
fattede ikke ret meget af det, der blev talt
om, men jeg husker dog en dag, da vores
mor var glad, hvilket var meget sjældent.

Hun sang og og dansede rundt, fordi
krigen var slut, og gav os røde sløjfer på
vort tøj. Jeg fattede ikke hvorfor, og jeg
havde en fornemmelse af, at de menne
sker, som så os gå omkring med de røde
sløjfer, lo lidt af os.
En dag i december måned samme år,
var jeg sammen med andre børn til jule
træsfest på Sønderborghus. Om selve fe
sten har jeg ingen klar erindring, men
derimod husker jeg ganske tydeligt, at en
veninde, som slet ikke var med til festen,
kom farende ind til os og sagde, at vores
far var kommet hjem. Hun havde selv set
ham hjemme på forstuen, hvor han havde
været i færd med at lægge penge i gasau
tomaten. Hvem der så kom hjem i en fart,
det var os. Og ganske rigtigt. Vores »Pa
pa« var hjemme hos os igen for at blive.
Glade var vi, krigen var endelig endt.
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De første socialister i Aabenraa
Af JØRGEN WITTE
At socialdemokratiet - også i de sønderjyske
byer - kan føre sin oprindelse tilbage til
starten af 1870erne, er veldokumenteret,
men hvem der var de første socialister, har
man ikke alle steder haft kendskab til.
Jørgen Witte, Aabenraa, er under sit arbejde
på Landsarkivet i Aabenraa stødt på en liste
over de første medlemmer af den socialde
mokratiske forening i Aabenraa i 1872.

Om hundrede år er alting glemt, siger
mange. Meget går i hvert fald i glemme
bogen. Da murer Wilhelm Ewald i 1926
skrev et 25-års jubilæumsskrift om den
socialdemokratiske forening i Aabenraa,
indledte han med at fortælle om den første
spæde start på partiet 50 år tidligere. Hans
eneste kilde dertil var et brev fra cigarar
bejder A. Drews, som nu boede i Flens
borg (1).
Drews fortalte om dannelsen af den
første socialdemokratiske forening i Aa
benraa i 1872, at det skete i tilknytning til
et »Nachwahl« i Aabenraa-Flensborg
valgkreds og efter en kraftig agitation fra
flensborgske medlemmer af Allgemeine
Deutsche Arbeiterverein. Han kunne ikke
huske de første ledende partifæller, men
snart efter var han selv blevet valgt som
befuldmægtiget og snedker Johannsen
som kasserer. I 1874 blev Allgemeine
Deutsche Arbeiterverein forbudt og med
lemmerne i Aabenraa anklaget ved retten
for overtrædelse af den preussiske fore
ningslovs paragraffer 8 og 16, som dreje
de sig om forbud mod, at politiske forenin
ger måtte stå i forbindelse med hinanden.
De 32 medlemmer blev frikendt med
undtagelse af lederne, Johannsen og
Drews. Den sidstnævnte forlod byen, og
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da lokalforeningen var opløst, var den
socialdemokratiske aktivitet meget be
grænset helt frem til århundredskiftet,
hvor den egentlige partidannelse skete i
1901.
Det kunne være spændende at vide
noget mere om denne første socialistiske
aktivitet i Aabenraa i 1870erne, men
kilderne hertil er få. Landsarkivar Dorrit
Andersen har fra tidens aviser gravet
frem, at foreningen i Aabenraa blev stiftet
den 27. april 1872 med 60 medlemmer
(2). Af indberetningerne fra landråd von
Levetzau i Aabenraa til regeringen i Sles
vig fremgår, at de menige aabenraaske
socialdemokrater ikke var blevet frikendt,
som Drews skrev, men tiltalen frafaldet,
fordi de var trådt ud af foreningen i 1874.1
foråret 1875 var de to ledere ved ankein
stansen i Flensborg blevet idømt en bøde
som straf, og landråden tilføjede, at det
nok ville medvirke til at afkøle dem noget
i deres iver (3).
På forhånd skulle det synes umuligt at
få noget at vide om de første medlemmer
af foreningen i Aabenraa. Foreningen har
formentlig ikke efterladt sig nogen proto
kol og medlemsfortegnelse, og ud over
enkelte bemærkninger om deres agitation
i 1873 har polimester Krogh og landråden
vist ikke hæftet sig ved deres aktiviteter.
Der har utvivlsomt forligget oplysninger
om foreningen i Aabenraa amtsrets arkiv,
men dette materiale er gået tabt ved de
effektive og forholdsvis omfattende kas
sationer, som preusserne foretog i deres
retslige arkiver. Der er meget lidt tilbage
fra 1870erne, og intet af straffesagerne
bortset fra en enkelt tynd pakke med
navneregister.

Men i registret for 1874 findes faktisk
samtlige navne på de anklagede socialde
mokrater for overtrædelse af foreningslo
ven (4). Af bemærkningerne fremgår, at
straffesagen den 1. august 1874 var sendt
til politiembedet, dvs. borgmester og poli
timester von Krogh, og at samtlige ankla
gede havde gjort indsigelse. Sagen var
endt i første og anden retsinstans som
nævnt ovenfor, og sagen henlagt i amtsret
tens arkiv den 10. februar 1875.
Ifølge navneregistret var der dog kun
31 personer, som var anklaget for over
trædelse af foreningsloven, og i spidsen
stod snedker C. Johannsen og cigararbej
der A. Drews. Med undtagelse af fem
medlemmer fra Kolstrup, boede de alle i
Aabenraa købstad. Det var jævne folk
allesammen. Der var fem snedkere, to
skibstømrere og syv savskærere. Dertil
kom en smedesvend, en blikkenslager og
fire cigararbejdere. Der var en handlende
og en gæstgiver (vært) samt ni daglejere,
og det var kun de sidstnævnte der boede i
Kolstrup. Det er næppe ret mange af disse
tidligere socialister, der har oplevet at læse
murer Ewalds jubilæumsskrift fra 1926
med omtalen af starten i 1872. Adskillige
var allerede døde før århundredskiftet. De
må generelt have været gamle ved århun
dredskiftet, og det kan derfor ikke undre,
at ingen af dem optræder på medlemsli
sten på den nystartede socialdemokrati
ske forening i Aabenraa i 1901 (5). Nogen
direkte forbindelse mellem de to forenin
ger kan der derfor ikke siges at have været,
men rent ideologisk hører foreningen fra
1872-74 naturligvis til blandt anerne.
Henvisninger

1. W Ewald: Fünfundzwanzig Jahre »Social
demokratischer Verein in Apenrade« ( 1926) s.
3f.
2. Dorrit Andersen: Die Gründung und die
ersten Jahre der Flensburger Arbeiterbewe
gung 1868 bis 1878. I Flensborg, 700 Jahre
Stadt, eine Festschrift, 1984, bd. 1 s. 324.

Straffesagen i 1874 ved amtsretten i Aabenraa
for overtrædelse af foreningsloven var rejst
mod følgende medlemmer af foreningen, her
inddelt efter erhverv.
Snedkere:
C. Johannsen, Aabenraa
H. Ravn, Aabenraa
S. Nielsen, Aabenraa
H. Meng, Aabenraa
O. Iwersen, Aabenraa

Skibstømrere:
A. Nielsen, Aabenraa
H. M. Tramberg, Aabenraa
Savskærere:
I. Thomsen, Aabenraa
T. Ewald, Aabenraa
P. J. Hansen, Aabenraa
R. Jochimsen, Aabenraa
N. Madsen, Aabenraa
P. Kjær, Aabenraa
Bertramsen, Aabenraa

Smedesvend:
J. Müller Jansen, Aabenraa
Blikkenslager:
E. Wolf, Aabenraa

Cigararbejdere:
A. Drews, Aabenraa
H. P. Hansen, Aabenraa
W. Andresen, Aabenraa
E. Lachs, Aabenraa (identisk med Ernst
Locht)
Handlende:
F. H. Lund, Aabenraa

Gæstgiver (vært):
A. Jessen, Aabenraa
Daglejere:
P. Schmidt, Aabenraa
Grottkop, Kolstrup
C. Ivers, Kolstrup
W. Schnittler, Aabenraa
H. J. Knutzen, Aabenraa
E Hoppe, Kolstrup
F. Paulsen, Aabenraa
P. Jørgensen, Kolstrup
L. Jensen, Kolstrup
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3. Aabenraa landrådsarkiv: Zeitungsberichte
D.B. 15, Bd. 1 1869-1877.
4. Aabenraa amtsret 1871-79, Strafferegistre
pk. 317.
5. Aabenraa by arkiv 1864-1920, Ortsverein
Apenrade des sozialdemokratischen Zentral

vereins für den 1. und 2. Schleswig-Holstei
nischen Wahlkreis bd. 1 1901-1906, nr.
II-9-28.
Arkivalierne findes i Landsarkivet i Aaben
raa.

Sønderjylland - 40 år med fremgang
Sønderjyllands Erhvervsråd fylder 40 år
Af P. GROTH BRUUN
Solofabrikken i Sønderborg samt F.Engel i
Haderslev. De eksisterende virksomheder
Brdr. Gram i Vojens, tæppefabrikkerne i
Gram og Højer og Schaumanns klædefa
brik i Haderslev blev udbygget, mens
Mads Clausen lagde grunden til Danfoss.
Den sønderjyske teglværksindustri om
kring Broager, Egernsund og Gråsten gen
nemgik store ændringer, bl.a. med ned
læggelse af et stort antal teglværker, der
betød, at teglværksindustrien som beskæf
tigelsesfaktor blev stærkt reduceret.
Efter 2. verdenskrig var Sønderjylland
dog stadig en udpræget landbrugsegn,
hvilket befolkningens fordeling på er
Efter genforeningen i 1920 havde de hverv i 1940 viser (angivet i %):
erhvervsmæssige bestræbelser i Sønder
SønderVejle og
Danmark
jylland været samlet om at tilpasse lands
jylland Ribe amter excl.Sdj.
delens landbrug til den danske landbrugs Landbrug
38,0
35,6
27,2
struktur, herunder udbygning af fælles Håndværk og
virksomheder, først og fremmest slagte industri
25,1
29,6
33,7
rier. Samtidig hermed blev landsdelens Handel og
infrastruktur udbygget; her skal især næv omsætning
9,7
10,1
12,7
nes vejudbygning, havnebyggeri, telefon Øvrige
27,2
24,7
26,4
væsen og elforsyningen med Sønderjyl erhverv
lands Højspændingsværk som den cen
1 1945 var man i Sønderjylland parat til at
trale enhed.
En vis industriel udbygning fandt også fortsætte denne udviklingslinje, men der
sted. Nævnes kan således A/S Det nordi var samtidig en begyndende forståelse for,
ske Kamgarnsspinderi, Møller & Co og at hvis landsdelen skulle udvikle sig til at

/ 1987 er det 40 år siden en kreds af
fremtrædende sønderjyder tog initiativ til
nedsættelse af »Udvalget til fremme af
erhvervsmulighederne i Sønderjylland«,
som i 1950 blev omdannet til Sønderjyl
lands Erhvervsråd. 40-året for starten af
det første regionale erhvervsråd i Danmark
fejredes bla. med en omfattende udstilling i
SøndetjyIlandshallen i Aabenraa i dagene
24.-27. september. Hvordan dét begyndte,
og hvad der var baggrunden for starten i
1947, fortæller erhvervsrådets sekretær si
den 1951, R Groth Bruun, Aabenraa, om
her.
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Jes Christiansen var sønderjyde, født 1889 i
Blans på Sundeved, og uddannet som maskinog elektroingeniør i Tyskland før 1914. Han
blev i 1924 direktørfor det nyoprettede Sønder
jyllands Højspændingsværk, som han ledede
indtil 1961. Han var formand for Sønderjyl
lands Erhvervsråd fra dets start i 1950.

være hjemsted for en større befolkning,
var det nødvendigt at sætte ind på en
bredere erhvervsudvikling.
Initiativet til en drøftelse af de erhvervs
mæssige spørgsmål i Sønderjylland udgik
fra direktør Jes Christiansen, Sønderjyl
lands Højspændingsværk, den mand, der
siden genforeningen havde stået for ud
bygningen af Sønderjyllands elforsyning,
herunder opbygningen af det store cen
trale højspændingsværk i Aabenraa, som
havde banet vejen for det sønderjyske
landbrugs elektrificering.
Det var derfor naturligt, at da Jes Chri
stiansen indbød til et møde om udviklin
gen i landsdelen den 23. juni 1947, var en
stor del af de indbudte repræsentanter for
landbruget. Indbudt var: kirkeminister
Frede Nielsen, Sønderborg, landstings
mand Alfred Kristensen, Bylderup-Bov,

folketingsmand Fr. Heick, St. Jyndevad,
gårdejer P. Chr. Hanssen, Nygård, Bolderslev, gårdejer Aage Schmidt, Fårkrog,
Skodborg, kontorchef Florander, Tønder,
husmand J. P. Jensen, Agerskov, husmand
Anders Schmidt, Faverholm, O.Tandslet.
På mødet drøftede man formål og navn
for et udvalg samt retningslinjer for de
opgaver, der skulle tages op. Man drøftede
bl.a. en henvendelse til De danske Spritfa
brikker og Fællesforeningen for Dan
marks Brugsforeninger om at overveje at
placere eventuelle nye aktiviteter i Søn
derjylland, og drøftede mulighederne for
udnyttelse af halm til pap og byggemate
rialer samt spørgsmålet om en sukkerfa
brik.
Mødet resulterede i nedsættelse af »Ud
valget til fremme af erhvervsmuligheder i
Sønderjylland«. Udvalget kom til at bestå
af landstingsmand Alfred Kristensen,
folketingsmand Fr. Heick, formand Her
bert Høgh, gårdejer P. Chr. Hanssen, kon
torchef Florander, husmand J. P. Jensen,
husmand Anders Schmidt og direktør Jes
Christiansen, der blev valgt til formand.
For at give udvalget en større bredde blev
det - efter forslag fra formanden - i 1948
udvidet med fabrikant Aage Gram, Vo
jens, og grosserer Traugott Møller, Søn
derborg.
Med direktør Jes Christiansen som dy
namisk formand, der i første omgang
varetog den praktiske administration med
god bistand af datteren Astrid Christian
sen som sekretær, gjorde udvalget de
følgende to år en indsats for at skabe
interesse for udvalgets opgaver, herunder
bl.a. på grundlag af landsdelens råstoffer
at skabe ny produktion.
Der blev skabt kontakt til landsdelens
kommuner for en registrering af sønderjy
ske industrivirksomheder, dvs. virksom
heder med fem ansatte og derover. Under
søgelsen viste, at der var 190 virksomhe
der med ialt ca. 5500 ansatte.
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Fabrikken A/S Tørna i Tønder er en af de virksomheder, der er startet på lokalt initiativ. Det skete i
1959 med 10 medarbejdere. Oprindeligt havde den til huse i den gamlejernbaneremise i Tønder, der
jes øverst på billedet fra 1981, hvor fabrikken er udvidet betydeligt. Den ejes i dag af B&W Energi
A/S og har ca. 275 ansatte. Fot. Sønderjyllands Erhvervsråd.

Efterhånden som udvalget tog konkrete
opgaver op, erkendte man behovet for et
fast sekretariat. Jes Christiansen så gerne
et sekretariat med teknisk personale, der
bl.a. kunne udarbejde projekter for nye
produktioner. Andre fandt, at der var
behov for et sekretariat, der bl.a. skulle
have som opgave at skaffe kapital til
landsdelen, bl.a. gennem størst mulig brug
af de statslige bistandsformer. Her gav
bl.a. Marshall-planen en række nye mu
ligheder. Sekretariatets opgave måtte end
videre blive at holde nær kontakt med
centraladministrationen.
På udvalgets møde den 20. juni 1949
fandt man tiden inde til at søge skabt
økonomisk grundlag for etablering af et
fast sekretariat. Man vedtog at rette hen
vendelse til de fire købstadskommuner og
de daværende amter om et årligt bidrag.
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Kommunerne og amterne behandlede
henvendelsen positivt, og med skrivelse af
2. november 1949 meddelte borgmester!
J. Paulsen, Tønder, »at borgmestrene i de
fire sønderjyske købstæder erklærer sig
villige til at anbefale de respektive byråd
at støtte et sådant sekretariat, såfremt
erhvervsudvalget organiseres på et fastere
og mere officielt grundlag med tilsagn om
deltagelse fra stat og amtskommunerne i
udgifter og arbejde«.
Der fulgte herefter en række forhand
linger med de kredse, der måtte have
interesse i arbejdet. Den 25. nov. 1950
blev Sønderjyllands Erhvervsråd dannet,
og den 1. april 1951 blev der etableret et
sekretariat med cand, oecon P. Groth
Bruun som erhvervsrådssekretær. Fra 1.
oktober 1951 og to år frem blev fuldmæg
tig, cand. jur. Ib Frederiksen, Handelsmi-

Erhvervsudstillingen den 29. september til 7. oktober 1956 havde stats- og udenrigsminister H. C.
Hansen som protektor og blev åbnet af handelsminister Lis Groes. De ses her på Otto E’s
forsidetegning fra »æ Rummelpot« 1956 sammen med direktør Jes Christiansen, som udstillingens
»elektriske mand«. H. C. Hansen blev iøvrigt udnævnt til årets æresrummelpot for sit forsøg på at
snakke sønderjysk ved åbningen.

nisteriet, stillet til rådighed for Erhvervs produktion af andre landbrugsmaskiner.
Brdr. Gram havde stigende produktion af
rådet.
Sekretariatets første opgave var at un husholdningskøleskabe og industrianlæg,
dersøge mulighederne for at udnytte loka en branche, der også var med til at give
le råstoffer: halm og mælk. En planlagt Danfoss en stærk vækst.
Bygningen af Sønderjyllandshallen i
halmcellulosefabrik kom imidlertid ikke
til Sønderjylland, men til Fredericia, men Aabenraa gav stødet til, at Sønderjyllands
sønderjyske landmænd har dog gennem Erhvervsråd fandt, at der her var lejlighed
årene haft leverancer til fabrikken. Be til over for omverdenen at dokumentere
stræbelserne for en større udnyttelse af landsdelens positive erhvervsudvikling.
mælk til alternative produkter resulterede Med statsminister H. C. Hansen som pro
derimod i etablering af mælkekondense tektor fandt »Landsdelsudstillingen Sønringsfabrikken »Samden« ved Ensted, deijyllands Erhverv« sted fra 29. september
delvist fmancieret med Marshall-midler.
til 7. oktober 1956. Ca. 130 virksomheder
I første halvdel af 1950erne blev nye deltog, og udstillingen blev besøgt af ca.
virksomheder etableret. Således lagde in 40.500.11961 afholdt man påny erhvervs
geniør J. Freudendahl grunden til en land udstilling, og i 1970 markerede Sønderjyl
brugsmaskinfabrik i Sønderborg på basis lands Erhvervsråd 50-året for genforenin
af en nykonstrueret selvbinder. En række gen med en udstilling i Københavns råd
mindre virksomheder begyndte samtidig hushal.
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Den genvalgte landdagsmand Karl Otto Meyer blev af unge SSV-vælgere båret i guldstol ind i salen
på Flensborghus sent søndag aften den 13. september, da han vendte tilbage til Flensborg. Glæden
var stor hos alle, der havde hjulpet til med at skabe grundlaget for det fine valgresultatet. Fot.
Flensborg Avis.

Fint valg i Sydslesvig
En kommentar
Af FR. RUDBECK

Sjældent er et valg blevet imødeset med så
stor spænding som landdagsvalget den 13.
september. Dels var der spørgsmålet, om
dette valg omsider ville føre til et
regerings- og dermed systemskifte i
slesvig-holstensk politik, men navnlig
drejede det sig for danskheden om opga
ven at genvinde det danske mandat. Ad
skilligt tydede på, at det nemt kunne blive
knust mellem de store partier, CDU og
SPD’s magtopgør, men også konkurren
cen fra de mindre partier, FDP og De
grønne, der ikke var repræsenteret i den
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siddende landdag, måtte man være op
mærksom på.
Derfor stod det klart, at der denne gang
blev brug for hver eneste stemme, hvis
målet, 23.000 danske stemmer, skulle nås.
Men sjældent har man da også oplevet en
mere intens ført valgindsats, end den SSV
ydede, eller set en så stærk opbakning fra
samtlige danske organisationer omkring
det politiske arbejde.
Vel frygtede nogle, at SSV’s tydelige
markering som regionalt parti, der søgte
at fremme landsdelens erhvervsstruktur,

mer og en gevinst på 1509 stemmer i
forhold til sidste landdagsvalg opnåede
SSV det bedst tænkelige resultat. Samtidig
rettede SSV sig procentuelt fra 1,3 til 1,5
pct. af stemmerne, og i stedet for mandat
nr. 71 kom man denne gang op på mandat
nr. 63, og fjernede sig dermed betydeligt
fra den farezone, et af de sidste af de 74
mandater altid befinder sig i.
Gjort op i tal ser resultatet således ud:

krævede større miljøhensyn og var vendt
imod kærnekraft og kærnevåben, kunne
skræmme nogle, som helst så SSV som et
dansk parti, der først og fremmest varetog
danske og nationalfrisiske mindretalsin
teresser og derfor i noget mindre grad
blandede sig i den almindelige døgnpoli
tik.
Men valgets resultat gjorde alle betæn
keligheder til skamme. Med 23.316 stem

1983

Valgkreds
Flensborg vest
Flensborg øst
Flensborg land
Sydtønder
Husum land
Husum Ejdersted
Slesvig vest
Slesvig
Egernførde
Rendsborg vest
Rendsborg
Rendsborg øst
Pinneberg nord
Kiel nord

6557
2906
3424
1252
1437
1435
987
2156
743
109
355
193
83
170
21.807
Valgdeltagelse 76,7 % mod sidst 84,8 %.

Mandatfordelingen i den nye landdag
bliver herefter: CDU 33 mandater, eller
minus 6, SPD 36 mandater, plus 2, nyvalgt
FDP med 4 mandater og SSV fortsat 1
mandat. Hverken De grønne, der kun fik
3,9 pct. af stemmerne, eller Det uafhængi
ge Borgerfællesskab, der opstillede nær
mest som et højrevendt protestparti mod
CDU, og som kun nåede 1,3 pct. blev
præsenteret i landdagen. Tyske partier
skal nå 5 pct. af stemmerne. Kun SSV, der
alene opstiller i Sydslesvig, er fritaget for
spærrereglen.
Også en række lokale resultater viste en
smuk fremgang: Harreslev fra 1103 til
1288, Jaruplund fra 225 til 262, Lyksborg
fra 286 til 341, Skovlund fra 142 til 191,

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

18,7 %
8,8%
10,1 %
4,2 %
4,1 %
4,1 %
2,4%
5,6%
2,0%
0,3 %
1,0%
0,4%
0,2%
0,5 %
1,3 %

1987
stemmer/stemmeandel
6342
-215
20,1 %
+205
10,1 %
3111
3807
+383
11,7 %
+ 14
1266
4,6%
+ 104
1541
4,8%
1527
+ 92
4,7 %
3,1 %
1183
+196
+ 127
6,3 %
2283
950
+207
2,6%
0,4%
145
+ 36
404
+ 49
1,3 %
333
+140
0,8%
116
+ 33
0,3 %
1,0%
308
+ 138
1,5 %
23.316
+ 1509

Nibøl fra 186 til 227, Læk fra 317 til 398,
Husum fra 456 til 507,Tønningfra 253 til
321,Frederiksstadfra 141 til 169, Slesvig
fra 1207 til 1309, Kappel fra 253 til 321,
Egernførde fra 382 til 537 og Rendsborg
fra 194 til 346.
Med rette blev det også fra tysk side
fremført, at SSV hørte til valgets sejrher
rer. Men valget bragte samtidig SSV i den
både farlige, men samtidig betydningsful
de situation, at der næppe kan regeres
udenom SSV’s mandat, hvis valgresultatet
fører til dannelse af en CDU-FDP koali
tionsregering. Karl Otto Meyers mandat
vil da være afgørende for, om der kan
regeres. Samtidig vil han næppe ensidigt
ønske, at SSV bliver opfattet som støtte-
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parti for CDU. Derfor må der handles fra
sag til sag, og her er det så op til regerin
gen, hvilken pris den vil betale.
SSV har sine mærkesager, byggestøtte
til danske skoler, direkte støtte til biblio
teksarbejdet og en bedre ordning for kør
sel til danske skoler og en generel ordning
for tilskud til de danske børnehaver. Men
samtidig er det landsdelen Sydslesvigs
erhvervsmæssige fremme gennem skabel
se af flere arbejdspladser, der i høj grad
ligger SSV på sinde. Det drejer sig om
sikring af værftsindustrien og større hen
syntagen til landbrugets ret så fortvivlede
situation.
Det bliver derfor en vanskelig balance
gang for SSV, hvis der både skal sikres et
regeringsdygtigt parlamentarisk arbejde
og samtidig sikres opfyldelse af nogle af
SSV’s mærkesager.

Vigtigt ved dette valg var imidlertid, at
det lykkedes at få alle reserver frem. Vel er
der nok skumlere, som vil tale om tyske
stemmer. Det er givet, at SSV har sympati
sører blandt vælgere, som ikke iøvrigt står
tilsluttet det danske arbejde. Måske kan
det komme. Til mindretallet hører som
bekendt den, der bekender sig til det, og
døren står stadig åben for dem, der alvor
ligt vælger vejen til det danske. Der vil i et
grænseland altid findes mennesker på vej,
også til det danske. I en tid, hvor bortflyt
ning allerede tydeligt mærkes i de danske
organisationer, er det udmærket, at nye
finder vejen til det danske. Stabiliteten i de
danske skoler og børnehaver siger også
lidt herom.
SSV har nu fået chancen for at føre
Sydslesvig-politik, og der er god grund til
at håbe på gode resultater i de næste fire
år.

Hjemstavnshistorien og det levende ord
Hvordan bør man skrive historie?
AfHANS LORENZEN

Umiddelbart kunne man få det indtryk,
at sådanne bemærkninger udspringer af
en bekymring for, at en historisk begiven
hed skulle blive glemt, og at vigtige hæn
delser i vort folks historie ville gå tabt for
kommende slægter, hvis vi ikke sørgede
for at få nedskrevet eller optaget på bånd,
hvad der endnu er bevaret i erindringen
om dem. At dette ikke kan være den
Fra tid til anden kan man blandt hjem dybere årsag til bekymringen, står dog
stavnshistorikere høre bemærkninger om, hurtigt klart, når man tænker på det
at vi skal sørge for at få nedskrevet, hvad enorme skriftlige kildemateriale, der i dag
de gamle fortæller, ja! at der ligefrem bør står til historikernes rådighed om hver
gøres en større indsats for at indsamle eneste lille begivenhed i det sidste århun
drede af vort folks historie.
deres erindringer, før det bliver for sent.

På baggrund afLars N. Henningsens artikel
i augustnummeret (side 201-05) slår cand.
phiL Hans Lorenzen, Blans, til lydforen helt
anden form for historieskrivning, hvor
»hjemstavnshistorikeme... det levende ords
vismænd« er i centrum. En debat om lokal
historie er nu i gang og vilforhåbentligt blive
fulgt afflere indlæg.
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Men hvad kan årsagen da være til, at det
er af så stor betydning for hjemstavnshi
storikerne at få optegnet den mundtlige
overlevering, som den er bevaret i erin
dringen? Fra et videnskabeligt synspunkt
er den jo langt fra så pålidelig som det, der
officielt blev nedfældet skriftligt i umid
delbar sammenhæng med begivenheder
ne, ligesom fortællingerne som regel er
stærkt farvede af fortællerens egen hold
ning til de begivenheder, der berettes om,
således at der både optræder fortielser og
forskønnelser af hændelserne i den per
sonligt prægede, mundtlige beretning.
Noget af svaret ligger naturligvis i, at
der, ligesom ved den folkelige fortælling i
almindelighed, altid er knyttet individuel
le personlige vurderinger af de enkelte
historiske begivenheder til den mundtlige
overlevering, og at dette passer fortrinligt
sammen både med den traditionelle ten
dens i folke- og hjemstavnshistorien til
forherligelse af det særprægede og ene
stående og med dens store interesse for
den demokratiske debat, nemlig den dia
log, der i de nære miljøer udspringer af
presset fra de uundgåelige konflikter mel
lem mennesker indbyrdes og mellem det
enkelte menneske og samfundet. Det
kommer særligt til udtryk gennem den
mangfoldighed af forskellige fortællinger
og dermed også afvigende vurderinger og
tolkninger, den ynder at fremkomme med
om én og samme historiske begivenhed.
Disse forhold hænger nøje sammen
med den folkelige histories forkærlighed
for sagn og fortællinger som kilder, med
dens idealisering af dagliglivets mangfol
dighed og følelsesladede modsætningsfyl
de, tilfældighedernes spil og de enkelte
personligheders betydning for enhver hi
storisk forandring. Men for helt at forstå
dette og folke- og hjemstavnshistoriens
tendens til samtidig hermed at underken
de de politiske, økonomiske og andre
kræfter, der udefra påvirker det enkelte

menneske og hjemstavnen, så historierne
næsten kan komme til at synes virkelig
hedsfjerne, må man nødvendigvis også
være opmærksom på, at den folkelige
historie principielt ikke kommer til at
fjerne sig mere fra »virkeligheden«, end
den videnskabelige historieskrivning gør.
Blot fjerner videnskaben sig i en anden
retning, idet den omvendt bortrationalise
rer det individuelle og særprægede - men
neskene i al deres forskellighed, ja! den
historiske betydning af alt menneskeligt
overhovedet, i forsøget på at overbevise
sig selv og en godtroende almue om, at der
ikke ville være sket nogen udvikling, hvis
der ingen videnskabsmænd havde været
til at vogte på og vejlede almuen gennem
tilværelsen fra vugge til grav.
Derfor er den videnskabelige historie
skrivning som regel en historieskrivning,
der ikke interesserer sig for mennesker,
men alene for deres antal. Ikke for deres
sorger og glæder, men kun for deres
pengeindtjening og formuer. Ikke for de
res særpræg, rævestreger eller gode ind
fald, men alene for den socialgruppe, de
statistisk kan indregnes i. Og ikke for
stedernes skønhed, men alene for deres
bonitet eller deres 1er, som der kan bræn
des døde sten af, sådan som Lars N.
Henningsen giver anvisningen på det med
sin sognehistoriske recept i Sønderjysk
Månedsskrifts september-nummer, hvor
han indirekte argumenterer for at overflø
diggøre hjemstavnshistorien ved at erstat
te den med en sognehistorie.
Dette er atter ét af den sene 60’er
generations mange forsøg på at fastholde
læseren i almuebevidstheden om sin egen
magtesløshed og uforstand, idet sognehi
storien, efter Henningsens recept, kun skal
være et almindeligt eksempel, der tænkes
at tjene som sandhedsbevis for videnska
bens hypotetiske samfundsmodeller, såle
des at det ikke blot skal føles absurd for
den enkelte at foretage sig andet end det,
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autoritetterne har tænkt sig, men også
opleves som et udtryk for dumhed - om
nogen understod sig - at udforske og
komme med en anden forklaring på en
historisk begivenhed, end den eksperten,
som videnskabelig autoritet, har bestemt
som den »virkelige« begivenhed i sin
historieskrivning.
Det er derfor en historieskrivning, der i
princippet kan blive lige så »uvirkelig«,
som de mest fantastiske folke- og hjem
stavnshistoriske fortællinger, fordi den i
sin iver efter at tydeliggøre sine teoretiske
strukturer, såsom socialgrupper, økonomi
og ressourcer, ofte kommer til at overdrive
betydningen af dem, og fordi den almengør hjemstavnene ved at gøre dem til
miniudgaver af staten. Den bidrager ikke
blot dermed til at gøre menneskene rodog hjemløse, men også identitetsløse, ved
at frakende dem enhver individualitet.
Den gør dem til en almue i bestræbelserne
på at få dem til at forstå sig selv som
nødvendige, men uselvstændige tandhjul i
den store samfundsmaskine, der alene
smøres og køres af videnskabsmænd.

udtryk i det levende ord - den mundtlige
fortælling i hjemstavnens dialekt.
Modsat retter den videnskabelige histo
rieskrivning hele sin opmærksomhed mod
¥
de mekanismer, der ifølge dens teorier, er
Det vi her ser, er HISTORIEN som forum afgørende for, i hvilken retning samfundet
for et positivt spændingsforhold mellem udvikler sig. Den ser det på den ene side
individ og samfund, hvor modsætningerne som sin opgave at bidrage til en stadig
mellem kalkulerende fornuft og menne højere udviklet fornuft hos den videnska
skelige følelser gensidigt betinger og beri- belige elite, der alene har mulighed for at
ger hinanden i en frugtbar vekselvirkning, gribe regulerende ind i disse mekanismer,
i og med at de hver for sig fungerer som og på den anden side at retfærdiggøre
modpartens »dårlige samvittighed«.
samfundets fornuftsstyring, dvs. tillægge
I dette forum tager den folkelige histo rationelle fornuftshensyn større betydning
rie udgangspunkt i dagliglivet, hvis tildra end folkeviljen. Det sker ved overfor al
gelser den søger at give forklaringer på - muen, så tillidsvækkende som muligt, i en
deres mangfoldighed og modsætningsfyl populær form, der fritager for al selvstæn
de til trods - idet den samler hele sin dig tænkning og stillingtagen, at beskrive
interesse om og vurderer alt efter dets historien som en stadig fremadskridende
forhold til og indflydelse på livet. Bedst udvikling, med staten og videnskaben ved
mener den, at dette kan studeres i de roret.
mange enkeltindividers meningstilkende
Selvom modsætningerne havde været
givelser, sådan som de især kommer til så skarpe og firkantede som jeg her - for
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historieskrivning. Den føler sig overbevist
om, at samfundet kun lader sig forandre
efter videnskabens planlægning og gen
nem autoriteternes effektive styring, og
har derfor også en tyrkertro på, at histo
rien kun kan forklares udfra altomfatten
de, overordnede teorier. Omvendt mener
den folkelige historie, at myndighederne
kun har fået overdraget mandat til at styre
fra folket, da det er fra mangfoldigheden
af enkeltindivider, initiativerne til foran
dring udgår. Derfor er det selvfølgelig
også deres historie, der er den mest betyd
ningsfulde.

*

Der ligger en verden mellem den folkelige fortæl
lings overdrev og videnskabelighedens. Mellem
den reserverede, folkelige skepsis på den ene.
yderfløj, hvor enhver forbeholder sig retten til
selv at bedømme en fortællling, sådan som det
rammende er lykkedes Carl Bloch at fastholde
det i sine »To koner, der tale sammen« fra 1874
(t.v.), og den blinde autoritetstro på den anden
yderfløj, hvor spidsborgeren med det blotte øje
mener at have kontrolleret sandheden i astrono
mernes historie om Neptuns eksistens, selvom
videnskaben havde beregnet sig til den, og det
kun med møje lod sig gøre at iagttage den
gennem de bedste kikkerter, da Daumier i 1843
tegnede sin karikatur af »den troende almue«
(t.h.).

tydelighedens skyld - har beskrevet dem,
ville det næppe have ændret noget på, at
de fleste folkelige historikere sædvanlig
vis taler og skriver frit fra leveren uden
nogen egentlig tanke for de dybereliggen
de teoretiske dimensioner, sådan som til
fældet er indenfor den videnskabelige

Et glimrende eksempel på, at en sådan
folkelig initiativrigdom ikke kun idealise
res i den folkelige historie, men også kan
være en realitet i praksis, har vi i det væld
af aktiviteter i de mange foreninger, der er
det konkrete udtryk for den sidste halve
snes års eksplosive vækst i interessen for
hjemstavnshistorie. Her er der ikke tale
om, at videnskabelige teoretikere eller
statslige myndigheder har opstillet ret
ningslinier eller foreskrevet aktiviteternes
art og form for at omsætte deres egne
tanker i praksis. Det er snarere en historisk
opvågnen, der på ingen måde udvikler sig
efter en recept, endsige lader sig formali
sere eller dirigere ind i et forudberegnet
mønster. Det er det ikke af den simple
grund, at initiativerne udgår fra de kultu
relle rødder ude i de nære hjemstavnsmil
jøer.
Derfor kan der ikke blot iagttages den
ne mangfoldighed af aktiviteter og initia
tiver, men også store forskelle på, hvordan
disse kommer til udfoldelse, afhængig af
hvilke personer, begivenheder og steder,
der kommer til at sætte deres præg på den
enkelte lokal- eller hjemstavnshistoriske
forening.
Ingen steder kommer dybden af det
ægte folkelige, og dermed hele den histo287

Vikingespillene i Jets (herover) og Teglværksspillene (s.289) er eksempler på to vidt forskellige
egnsspiL Et historisk stof benyttes i Vikingespillene i Jels også til at udtrykke livsglæde og i
Teglværksspillet til at vise industriarbejdet og den rationelle tilværelses elendighed.

riske opvågnens styrke vel tydeligere til skaben, der har viden og erfaring til at
udtryk, end i de klare folkelige linier der - omsætte de individuelle opfattelser af til
alle forskelligheder til trods - følges af de værelsen i tale og skrift. Hjemstavnshisto
fleste foreninger. Således er fundamentet i rikerne er med andre ord det levende ords
foreningernes arbejde ikke blot helt over vismænd, der forstår at tolke folkets røst
vejende koncentreret omkring stavnens og tale Roma midt imod.
slægter og gårde, sådan som det også var
Det gør de også ved at værne om
det i den islandske historieskrivnings op hjemstavnen. For der er ingen tvivl om, at
vågnen. Den var kendetegnet ved de rene historievidenskabens og myndigheds-,
slægtssagaer, som senere skulle udvikle EDB-, industrialiserings- og finanssyste
sig til den farverige og livsbekræftende mernes tiltagende bestræbelser på at bort
sagafortælling, der gav nordisk histori eliminere ethvert individuelt træk og gøre
skrivning verdensry. Langt de fleste fore menneskene identitets- og hjemstavnsløse
ninger har også, på en eller anden måde, er en provokation, der har nået grænserne
helt uafhængigt af hinanden, engageret for, hvad det folkelige menneskesyn vil
sig i projekter omkring fortællinger og lade sig byde, og at myndighedernes ratio
dialekter. Det er et umiskendeligt vidnes nalisering af administrationen, særlig med
byrd om, at man mere eller mindre bevidst kommunalreformen, har været en stærkt
har taget sig sin funktion som videnskabe medvirkende årsag til, at der etableredes
lighedens kulturelle modvægt alvorlig, og hjemstavnshistoriske foreninger med de
har forstået at spille den rolle, som tilkom gamle sogne som virkeområde. Det sam
mer den folkelige historie som sagkund me kommer til udtryk i langt de fleste
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foreningers stærke modvilje mod alle
fusions- og centraliseringsbestræbelser,
selvom begrundelserne for modstanden er
ligeså forskellige som foreningerne.
Men det er altsammen kun et første
morgengry. For der er adskilligt mere, der
gærer ude i de mange små foreninger, og
der vil sikkert ikke gå mange år, før de
begynder at markere sig på en lang række
nye områder. Her kan man blandt andet
forestille sig, at videnskabelighedens be
stræbelser på at fastholde befolkningen i
en almuebevidsthed ved at rette dens
opmærksomhed mod tilværelsens elen
dighed, sådan som det blandt andet sker
gennem opførelsen af egnsspil, som f.eks.
Teglværksspillet og lignende amatørsce
ners arbejderklasse- og vaskekonetragedier på industribyernes gade- og kvarter
teater, vil afføde en reaktion, hvor de
hjemstavnshistoriske foreninger, som kul
turelt modtræk, kunne finde på at spille ud
med folkelige komedier og lystspil, der
hentede motiver og handlinger fra histori
ske tildragelser i hjemstavnene, og som

modsat tragediens tårer over denne ver
densjammerdal, ville sprudle af livsglæde
over at have fundet andre værdier i tilvæ
relsen, end dem videnskaben kan sætte på
form i Statistisk Årbog og prale med
overfor kineserne.
Der er ingen tvivl om, at de etablerede
rammer for sønderjysk historie vil kunne
favne det meste af den fremstormende
folkelige historie, hvad den store og vel
fungerende praktiske vejledning og bi
stand vidner om. Det spændende bliver
derimod, om disse rammer også vil vise
sig at være vide nok til at kunne rumme
den nye bølges idé, efterhånden som den
stadig tydeligere vil komme til at markere
sig med et andet historie- og menneske
syn, end det den videnskabelige historie
skrivning har prøvet at forære os som
nådegave ovenfra med sine lokal- og
sognehistorier.
I det kommende nummer af Søndeijysk Må
nedsskrift bringes et svar på Hans Lorenzens
indlæg fra Inge Adriansen og Lars
N.Henningsen.
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Det sker - på de nordslesvigske museer

Erwin Nöbbe: Teglværker ved sundet. 1921. Tilhører Flensborg Museum.
Nöbbe var født i Flensborg i 1840 og var med i den første gruppe af malere, som fra o. 1875
begyndte at tilbringe sommeren i Egernsund.

Egernsund-malerne på Sønderborg Slot
I Danmark har Egernsund-malerne været
et ret ukendt begreb. Dette skyldes, at det
var i tiden efter 1864 og frem til genfore
ningen, at denne kunstnergruppe om som
meren holdt til i den lille søfarts- og
teglværksby ved Flensborg Fjord.
Kunstner-kolonien opstod omkring
1875, da Egernsund fik dampskibsforbin
delse med Flensborg. Herfra stammede en
del af malerne, men de var uddannet ved
forskellige kunstskoler over hele Tyskland
og repræsenterede forskellige stilretnin
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ger. I Egernsund dyrkede de friluftsmaleriet, som endnu ikke var accepteret på
kunstakademierne.
Egernsund-malerne valgte deres moti
ver ved fjorden og i de maleriske teglvær
ker, mens teglværksarbejdere og den øvri
ge lokalbefolkning kun anes i billederne
og altid fremstillet i harmoni med naturen.
Imidlertid er det ikke kun idylliske bille
der af en nu tabt verden; der er også talrige
friske studier og impressionistiske gengi
velser fra den nye verden, som malerne
opdagede gennem friluftsmaleriet.

Arrangementer på de nordslesvigske museer i november
Museet Holmen Løgumkloster.
Olivia Holm Møller og Jens Nielsen
indtil marts 1988
Fra museet i Holstebro er udlånt en række værker af de to kunstnere.
Udstillingen har åbent hver lørdag og søndag kl. 14 - 17 og hver dag i
hele efterårsferien (17. - 25. oktober) i samme tidsrum.
Haderslev Museum.
Jordens skatte
17.10.-22.11.
Her vises en lang række af de flotteste og rigeste arkæologiske fund, der
i tidens løb er gjort i Nordslesvig:
Frøslevskrinet, skattefund fra 1600-årene, sølvskatte og guld
smykker fra vikingetiden, jernalderskatte fra Simmersted og Skodborg,
udsøgte lerkar fra stenalderen, guldhorn og smykker i massevis for blot
at nævne nogle af de mange emner.
En del af fundene er hentet fra Haderslev Museums egne righoldige
samlinger, men hovedparten af genstandene er lån fra Nationalmuseet,
der her for første gang viser en række af sine sønderjyske klenodier
uden for hovedstaden. Endvidere indgår en rekonstruktion af det
berømte guldhorn fra Gallehus i udstillingen.
Der er åbent daglig 13 - 16, i efterårsferien dog 10 - 17.

International fotoudstilling
7.11. - 22.11.
I samarbejde med foreningen »KAMA«, Vojens, vises en stor interna
tional fotoudstilling, »Golden«, på Haderslev Statsseminarium (ind
gang fra Laurids Skausgade nr. 24). Udstillingen omfatter flere
hundrede billeder fra hele verden - specielt udvalgt til denne lejlig
hed.

Aabenraa Museum
Festuge i anledning af 100-års jubilæet
15.11. - 22.11.
Ugen indledes søndag med kaffebord og fællessang ved Hans Schmidt,
Sandet, efterfulgt af premiere på teaterstykket »Flaskeskibet«, skrevet
til lejligheden af Villy Stougaard, Aabenraa, og opført af Det lille
Teater. Stykket genopliver centrale skikkelser i museets samlinger, og
vi følger skiftende generationers møde med museet. Det er på en gang
historie og fiktion og et museumsdebat-stykke, der vækker til eftertan
ke. For voksne og større børn.
I den følgende uge er der foredrag ved Peter Seeberg og Troels Fink,
gamle film fra Aabenraa og Sønderjylland, fest for venneforeningens
medlemmer og flere teaterforestillinger.
Ugen kulminerer søndag den 22. med indvielse af Ursula Reuter
Christiansens port til Aabenraa Museum, ved Hendes Majestæt
dronning Ingrid, under medvirken af bl. a. Løjt skoles Lille Kor.
Program kan rekvireres fra museet.
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Museet på Sønderborg Slot.
Egemsund-malerne
Takket være økonomisk støtte fra kulturministeren i Slesvig-Holsten
kan museet vise et bredt udsnit af kunstværker af Egemsund-malerne.
Hovedparten af billederne er udlånt af tyske museer. Der er et nyt,
illustreret katalog til udstillingen.

indtil 15.11.

Kinesiske mønter
14.11. - 28.2.
En meget omfattende og alsidig privatsamling af kinesiske mønter vil
blive vist i museets møntlokale, mens der forberedes nyopstilling af
museets egne mønter og medaljer.

1864 er stadig aktuel
- i anledning af en bog
Af BJØRN SVENSSON

Næsten tyve år efter, at der sidst udkom en
større bog om 1864, har Johs. Nielsen på
Odense Universitetsforlag udgivet en ny bog
om dette emne: »1864 - Da Europa gik af
lave«.
Bjørn Svensson, Haderslev, har kigget
nærmere på bogen og giver her en vurdering
af dens resultater i forhold til den viden, vi
hidtil har haft.
Johs. Nielsens bog giver en fortrinlig over
sigt over det spegede politiske og militære
spil, der medførte den dansk-tyske helstats
endeligt. Den er velskrevet, afbalanceret i
kompositionen, gennemgående fornuftig i
argumentationen og med mange detaljer,
der opliver den triste læsning.
Men hvorfor skal forlagsreklamer så
ofte skyde over målet? Med en under
stregning af de nye vurderinger nævner
forlaget, at af særlig interesse er påvisnin
gen af den rolle, krigen kom til at spille i
europæisk storpolitik. Der sigtes dels til, at
1864 ifølge forfatteren kvalte den euro
pæiske koncert, der havde givet tonen an
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siden Wienerkongressens dage, skønt
koncerten allerede var afblæst under
Krimkrigen 1853-56, da Vestmagterne
forhindrede Rusland i at gøre Sortehavet
til et russisk indhav med fri adgang til
Middelhavet, og dels til at 1864 lagde
grundstenen til det nye Tyskland, der fik
så skæbnesvangre følger for hele Europa.
Det sidste er heller ingen nyhed. Når tyske
forfattere skriver om Deutschlands Eini
gungskriege 1864-1871, har ingen kunnet
tage fejl af linien, der jo også er indgået i
den sønderjyske børnelærdom.
Det er dog meget fortjenstfuldt, at for
fatteren så grundigt trækker den tyske
politik og militære planlægning ind i bille
det. »Prøjsen behøver en krig«, lyder
overskriften til et kapitel, der udreder
nødvendigheden af en krig, som dels
kunne bringe Prøjsen ud af en indenrigs
politisk hårdknude, der var opstået 185863 omkring en kostbar hærreform, dels
kunne styrke landets stilling overfor de
andre tyske lande. Prøjsens interesse for
Helstaten er imidlertid af ældre dato.

Prospect af Slesvig og Haddeby, med Omegn, seetfra Skandserne vestfor Frederiksberg«. Illustreret
Tidende (To Hundrede Træsnit. Tegninger fra Krigen i Danmark 1864, København 1865, s. 17).

Det var Wienerkongressen, der rejste
vort forfatningsspørgsmål. Ved oprettel
sen af det tyske forbund i 1815 fandt man
det betimeligt at foreskrive gennemførel
se af stænderforfatninger i de tyske for
bundslande, og denne forpligtelse kom
også til at påvirke den danske konge i
forhold til Holsten, der jo var medlem af
det tyske forbund. Dette medlemsskab
gav det tyske forbund beføjelse til at
blande sig i det danske monarkis anlig
gender, for så vidt de vedrørte Holsten.
11816 gjorde man et forsøg på at give
Holsten en stænderforfatning, men det
strandede på henvendelser fra borgerne i
de slesvigske byer lige op til Haderslev,

som protesterede imod en adskillelse fra
Holsten.
Da Julirevolutionen i Paris 1830 havde
bragt uro i Europa, formanede det tyske
forbund Danmark til at give Holsten den
lovede stænderforfatning. For at komme
uden om det slesvigske problem gav Dan
mark også dette hertugdømme en stæn
derforsamling, og for at markere fælles
skabet med Slesvig og Kongeriget kom
der også stænderforsamlinger både i Ros
kilde og Viborg.
Efter en ny revolution i Paris i februar
1848 satte Holsten og slesvig-holstenerne
igen gang i København, denne gang med
krav om en fælles slesvig-holstensk for-
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fatning og Slesvigs indmeldelse i det tyske
forbund. Vi klarede den første slesvigske
krig, takket være russisk pres på Prøjsen,
men måtte bøje os for »den europæiske
nødvendighed« og love at opretholde mo
narkiet som en tredelt enhed, hvor Slesvig
hverken måtte indlemmes i Danmark eller
sammensmeltes med Holsten. Derved var
Danmarks forhold til Slesvig anerkendt
som et tysk anliggende.
Det viste sig imidlertid umuligt at tilve
jebringe en forfatning, der kunne spænde
over dette trekløver. Da man omsider i
1855 havde fundet frem til en fællesfor
fatning, der blev godkendt af både Prøjsen
og Østrig, nægtede den holstenske stæn
derforsamling at godkende forfatningen
som lovlig, hvorefter de tyske stormagter
krævede Holstens ønsker opfyldt. I 1858
måtte fællesforfatningen så ophæves for
Holstens og Lauenborgs vedkommende.
I forsøget på at finde frem til en ny
ordning tilbød regeringen Holsten selvsty
re i særlige holstenske anliggender, men
det ville Holsten ikke nøjes med, og da den
slesvigske stænderforsamling samledes i
1860, protesterede den imod »det danske
tvangsstyre« og anmodede om hjælp fra
det tyske forbund.
Desværre har denne udvikling i hertug
dømmerne, der dog er stridens genstand,
ikke interesseret forfatteren, der nøjes
med kort at henvise til Holstens forfat
ningsmæssige rettigheder og den tyske
kritik af det danske tvangsregimente med
»de berygtede sprogreskripter«, uden at
mådeholdet i den principielle tankegang
bag dem anføres. Det er den største svag
hed ved bogen, at den går så let hen over
det, der i - i hvert fald set med sønderjyske
øjne - dog er så centralt.
Opgaven var i virkeligheden uløselig
for den danske regering. Helstaten var
dødsdømt, og der var ingen alternativer.
Man prøvede at »udsondre« Holsten og
trække grænsen ved Ejderen, og man
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kredsede om en løsning, der delte det
sønderjyske hertugdømme, men det første
lykkedes ikke, og til det sidste var tiden
ikke moden.
Det giver et skævt indtryk, når forfatte
ren side 48 skriver, at de to regeringsche
fer i Berlin og København i 1863 på
nogenlunde samme tid besluttede »at tage
krigen ved den første gunstige lejlighed«.
Der var jo den store forskel, at Bismarck
ville have denne krig, medens den danske
regeringschef søgte at undgå den. Han var
imidlertid nødt til at finde en forfatnings
mæssig løsning, og med mindre han betin
gelsesløst ville bøje sig for de tyske dikta
ter, måtte han løbe risikoen for en krig.
Den danske regering begik snesevise af
fejl, hvad Johs. Nielsen - som andre
forfattere før ham - har dokumenteret
med effekt. Den største fejl var, at politi
kerne sparede på forsvaret, skønt de førte
en politik, som indebar en klar krigsfare.
Derved stillede politikerne militæret over
for en uløselig opgave. Tragedien var
næppe til at undgå, men dens omfang
kunne have været begrænset.

Transport afsaarede«. Illustreret Tidende (To Hundrede Træsnit... s. 29).

Efter den danske vedtagelse af november
forfatningen, fælles for Kongeriget og
Hertugdømmet Slesvig, og efter et tron
skifte, der skærpede vanskelighederne for
Danmark, marcherede saksiske og hannoveranske tropper ind i Holsten for at
besætte dette tyske forbundsland på det
tyske forbunds vegne. Det skete juleaf
tensdag 1863, medens de danske tropper
uden kamp trak sig tilbage til sønderjysk
grund.
Den tyske forbundsdag forkastede et
forslag fra Prøjsen og Østrig om også at
besætte Sønderjylland som pant, til no
vemberforfatningen blev ophævet. Så tog
de to tyske stormagter selv affære og gik
over Ejdergrænsen natten til den 1. fe
bruar 1864.
Danevirke blev rømmet om aftenen den
5. februar, hvilket var et chok for den
danske offentlighed, der havde fået skruet

forventningerne til denne sommerstilling
urealistisk i vejret. Hærledelsen kom
imidlertid derved de tyske planer i forkø
bet, idet tyskerne stilede efter en overgang
over Slien og et hurtigt fremstød mod
Flensborg, der kunne afskære danskernes
tilbagetog.
Den næste grænse, Kongeågrænsen,
blev overhovedet ikke forsvaret. Som den
tyske forbundsdag vægrede sig ved at gå
med til en besættelse af Sønderjylland,
nægtede Østrig nu at overskride grænsen
til Kongeriget. Østrig var bange for, at det
kunne provokere andre stormagter til at
gribe ind, og det var troligt nok, at en
kraftig modstand her havde kunnet gøre
indtryk på udlandet. Men regeringen gav
ingen besked om den storpolitiske betyd
ning af at modsætte sig en invasion i
Kongeriget, og de militære myndigheder
sløsede mulighederne bort. Da det enlige
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kompagni, der var levnet i Kolding, fik
indtryk af at blive omgået af fjendtlige
styrker og forlod byen, rykkede prøjserne
ind uden modstand. Det var den 18.
februar.
Johs. Nielsen frikender generalen over
dette frontafsnit for ansvaret, som han
lægger på Rigsdagens sparepolitik før
krigen, på krigsministerens uheldige
krigsførelse og følgerne deraf, dvs. mang
lende instrukser, uklare kommandofor
hold og afdelingens ringe kampkraft. Og
det kan være rigtigt altsammen. Men der
blev tildelt generalen to ekstra brigader
med den udtrykkelige opgave at rykke
frem til grænsen, og generalen havde
forud udtalt, at fik han disse to brigader,
kunne der gøres kraftig modstand.
Nu kom den eneste modstand fra
Østrig. Berlin bøjede sig for de østrigske
protester og gav ordre til ikke at overskri
de grænsen til Kongeriget, men ordren
blev holdt tilbage undervejs, og i mellem
tiden rykkede et par intetanende prøjsiske
husareskadroner altså ind i Kolding. Wien
og Berlin skændtes videre, men omsider
enedes de om et kompromis, så styrkerne
den 8. marts kunne rykke videre med det
begrænsede mål at hindre et udfald fra
Fredericia.
Derefter vendte angriberne sig efter
østrigsk ønske imod Dybbøl, som faldt
den 18. april, lige tids nok til at tyskerne
kunne møde op ved Londonkonferencen
med en sejr. Overkommandoen havde
ønsket at rømme også denne stilling, men
regeringen stod fast på, at den skulle
forsvares til det yderste.
Til gengæld bestemte regeringen, at
Fredericia skulle rømmes, hvilket skete
natten mellem den 28. og 29. april. Over
kommandoen protesterede forgæves.
Den danske flåde nåede den 9. maj at få
en sejr ved Helgoland, samtidig med at
man på Londonkonferencen enedes om en
våbenstilstand.
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Hesterøverier af Windischgrätz- Dragoner og
Lichtenstein-Husarer paa Morsø«. Illustreret
Tidende (To Hundrede Træsnit... s. 72).

De danske politikere, der havde måttet
give op og lade situationen munde ud i
krig, fik ikke mere ud af mulighederne på
Londonkonferencen. Danskerne lod den
sprænges uden resultat den 26. juni, og
allerede tre dage efter foretog prøjserne en
vellykket overgang til Als, som blev for
ladt af den sidste danske soldat den 1. juli.
Det eneste opmuntrende var en kraftig
modoffensiv, ledet af oberst Heinrich
Kauffmann, hvis brigade lå i reserve.
Inden det derefter kom til kamp om
Fyn, afskedigede kongen ministeriet Mon
rad for at få en regering, der ville slutte
fred. Det blev en knusende fred.

¥
Skønt man jo kender udfaldet, byder Johs.
Nielsens bog på spændende læsning. Man
bliver levende optaget af begivenhedernes
gang, fortvivles over dumhederne og trøs
tes af lyspunkterne, som der dog ikke er
ret mange af. Uden sværdslag lader vi

Johs. Nielsens bog giver som nævnt en
udmærket oversigt over alle væsentlige
træk i den udvikling, der gav os 1864.
Vurderingerne er nøgterne uden dog at
leve op til forhåndsreklamen. Det er ikke
noget nyt at møde en rehabilitering af de
Meza og hans stabschef, oberst Heinrich
Kauffmann, og ej heller at se en hård
kritik af de politikere, der sad med ansva
ret. Men der gives forskydninger i billedet
af hovedpersonerne, og måske rehabilite
ringen af Christian IX vil gøre mest
indtryk på læseren.
Så vel underbygget bogen er, må man
dog ikke læse den ukritisk. For eksempel
harcellerer forfatteren side 337 over, at
østrigerne den 13. og 14. juli gennemførte
»en storstilet erobring af Mors« efter at
have slæbt et umådeligt træn med land
gangsbåde og svært artilleri op gennem
Jylland. »Der fandtes ganske vist ikke én
dansk soldat på øen, men østrigerne havde
fjenden trænge ind over grænsen til Hol nægtet at tro på det, fordi de gerne ville
sten, grænsen til Sønderjylland og græn efterligne deres forbundsfællers triumf på
sen til Kongeriget. Forsvaret af Als blev en Als.«
fiasko. Lyspunkterne er Mysunde, SankelHistorien ville lyde mindre latterlig,
mark og Helgoland. Dybbølstillingen, der hvis forfatteren havde oplyst, at de danske
ud fra militære vurderinger burde være styrker i Jylland faktisk midt i marts havde
rømmet lige som Danevirke, bragte os et forskanset sig på Mors, der af generalen
militært nederlag, der betød en folkelig selv var blevet karakteriseret som »Jyl
oprejsning, - en militær tragedie, der lands Als«. Østrigerne havde vel troet, at
forhindrede, at 1864 blev en endnu større danskerne endnu engang kunne begå den
fadæse at lukke sig inde på Mors.
folkelig tragedie.
Et rige kan nemlig ikke lade sig næsten
Johs. Nielsen forklarer omhyggeligt,
halvere uden at sætte sig til modværge, så hvorfor det er en myte, at vi tabte krigen
det mærkes. Danmark havde fået større på grund af vore forladere, men når han
støtte i udlandet, hvis viljen til modstand følger den sædvanlige henvisning til, at
var kommet tidligere til udtryk.
det først var ved krigens sidste sammen
Militært havde vi satset på et frontalfor stød, fægtningen den 3. juli ved Lundby
svar ved Danevirke, der imidlertid kunne sydøst for Ålborg, at bagladernes overle
omgås, især ved vintertid, og på flankestil genhed viste sig, savner man fornøden
linger på Dybbøl og i Fredericia, hvorfra begrundelse. Ganske vist er Lundbyudfald kunne true en fjende, der rykkede træfningen af denne grund gået over i den
op i Jylland, men ingen af stillingerne var klassiske militærlitteratur, men mig fore
blevet udbygget, så det svarede til formå kommer det, at sammenstødet i stedet
afslører bajonetternes underlegenhed
let.
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Opstilling af efterladt dansk belejrings- og krigsmateriel fra Fredericia, i Vonsild ved Kolding på
vejen mod Christiansfeld. Über Land und Meer, bd. 12, nr. 40, juli 1864, s.633. Museet på
Sønderborg slot.

overfor bagladerne. Oberstløjtnanten, der
som så mange andre i den danske hær,
troede på bajonettens betydning, kom
manderede kompagniet frem til »et rask
og determineret bajonetangreb«. Et kom
pagni, der stormer frem i et bajonetangreb
fra 600 meters afstand, bliver taget under
ild fra 200 meter og trods stort mandefald
fortsætter til 30 meter, viser stort helte
mod, men er dømt til at gøre det til ingen
nytte. Oberstløjtnanten blev forfremmet
til oberst.
Forfatteren slutter sig til B. Bruuns
endnu utrykte forsvar for ledelsen af de
tropper, som opererede i Nørrejylland,
men kommer ikke ind på den organisato
riske svaghed, der lå i den manglende
opklaringstjeneste. Beslutningerne blev
ofte truffet på grundlag af rygter og
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fejlagtige oplysninger, og manglende vi
den om Rendens placering og styrke fører
til frygt for at møde ham. Styrkerne mødte
ikke hinanden.
Freden i 1864 blev hård, og dog undgik
Danmark en værre skæbne. Monrad men
te, at skulle vi miste Slesvig, burde Konge
riget følge Slesvig ind i det tyske rige, og
kongen nævnte, omend med stor betænke
lighed, også den udvej, at Danmark måske
burde indtræde i et fastere og omfattende
forhold til Det tyske forbund.
Danmark slap, Sønderjylland ikke.

Johs. Nielsen: 1864 - da Europa gik af lave.
(Odense University Studies in History and
Social Sciences vol. 102). 444 s., ill. Odense
Universitetsforlag, 1987. Pris kr. 292,80.

Bognyt
Fra Rødding frimenighed
Kr. Svendsen: Min stund på jorden, udg. af Thyge Svendsen. Forlaget Kvasir, Storegade 3, 6862
Tistrup. Maskinskrevet lay-out. 160 sider. 45 billeder. Pris i boghandelen: 118,50 kr.

Rødding frimenigheds navnkundige præst fra
1922-54, Kr. Svendsen, der døde i 1974,
nedskrev i årene 1969-71 på sine børns opfor
dring en række træk fra barndom og ungdom
samt også en del om sin præstetid i Rødding
frimenighed, et afsnit, der i bogen fylder ca. en
trediedel.
Bogen er skrevet i en jævnt stilfærdigt
fremadskridende stil, hvor man næsten kan se
den beskedne himmerlandske Kr. Svendsen
foran sig. Kr. Svendsen blev født den 29. maj
1886 og få dage senere døbt ved sin moders
dødsleje! Moderen blev siden kaldt Johannemor. Faderen giftede sig igen, og det blev med
Karenmor, som døde i 1895! Trods disse
indgribende omskiftelser i en families tilvæ
relse lykkedes det Svendsens far at give sine
børn en barndom med et virkeligt indhold.
Allerede tidligt ville Kristian gerne være præst,
hvilket ikke passede faderen, men efter en tid
som landbrugsmedhjælper kom Kr. Svendsen
som 15-årig på Jebjerg højskole. Det var for
tidligt, men da han nogle år senere kom der
påny, var det for at forberede sig til optagelse
på Ranum seminarium og det lykkedes. Nu
fulgte lærerår i Vendsyssel, på Uldum højskole
og siden i Ullits i Himmerland, hvor han i
mellemtiden var blevet gift med en stout
himmerlandsk pige, Kirstine, der livet igen
nem var ham en stor støtte.

I Ullits var Svendsen kirkesanger. De kirke
lige modsætningsforhold i Himmerland var
skarpe i begyndelsen af århundredet, men selv
om Svendsen var afgjort grundtvigianer, gik
han i den stedlige indremissionske bibelkreds.
Han modstod ønsker om, »at gå over til dem«
- og som en nabopræst sagde til ham: »Jeg
holder så meget af Dem, lærer Svendsen, men
De går jo lige til Helvede!«
En anderledes modtagelse fik Kr. Svendsen,
da hans »amatørprædikenvirksomhed« i him
merlandske kredse førte til, at han blev frime
nighedspræst i Rødding i 1922. Dagen efter
ordinationen besøgte han sin indremissionske
kollega, provst Vibe Pedersen, Rødding, der
modtog ham med ordene: »Arbejdsmarken er
stor nok til os begge. Vi behøver ikke at gå
hinanden i vejen. Guds velsignelse over Deres
gerning«.
Det blev til 32 lykkelige og arbejdsfyldte år i
Rødding frimenighed, hvor Kr. Svendsen på
vægtig vis gennem sin gerning, sin forkyndelse
og hele sin færd var med til at stabilisere
frimenigheden, så den kunne bevare sin livs
kraft - også ud over den nationale udlændig
hed.
Min stund på Jorden er et godt og læseværdigt bidrag til skildringerne af et grundtvigsk
folke- og menighedsliv såvel i Himmerland
som i Sønderjylland.
ög/

Sydslesvigske oldtidsminder
Klaus Ebbesen: Sydslesvigske oldtidsminder. Grænseforeningens årbog 1987, s. 1-46. ilL Pris kr. 30.
Ekspedition: Grænseforeningen, Peder Skrams Gade 5, 1054 Kbh. K

Grænseforeningen har som emne for årbogen
1987 valgt »Sydslesvigske Oldtidsminder«,
og det er der kommet en nyttig lille håndbog
ud af, som uden tvivl vil blive populær blandt
de mange arkæologiinteresserede. Hæftet ind
ledes med en kort oversigt over Sønderjyllands
oldtid, men ellers har forfatteren klogeligt
holdt sig til en gennemgang af et udvalg af

landsdelens mest kendte fortidsminder: Pop
postenen, Hedeby/Danevirke, Lembecksburg
o.s.v. Beskrivelserne giver god realviden, men
man kunne have ønsket en udtynding af de
mange talangivelser og andre mindre væsent
lige detaljer. Endvidere skæmmes bogen af en
uklar disposition og en lidt tung opsætning.
swa

Portrætgalleriet på Folkehjem
Morten Kamphovener: Det nationale portrætgalleri på Folkehjem. Udg. af Sprogforeningen. 2. udg.
Aabenraa 1987. 48 s. ill. Pris kr. 20. Ekspedition: Sprogforeningen, Folkehjem, Haderslevvej, 6200
Aabenraa.

1. udgave af nærværende lille hæfte udkom i
1975 som særtryk af Sprogforeningens Alma
nak. Den har længe været udsolgt, og her 5 år
efter forfatterens død foreligger 2. udgave.
Udsendelsen af hæftet vil uden tvivl blive hilst
velkommen af mange, som ved møder i Billed
salen har fået lyst til at vide noget om de 44
alvorsmænd og 5 kvinder, der fra salens vægge
har skuet ned på dem. For man må nok vedgå,
at i dag vil kun de færreste af gæsterne til
møderne i Billedsalen være i stand til at
identificere mere end omkring halvdelen af
billederne, som alle er gengivet i hæftet. Der er
altså brug for bogen, og de små levnedsskil
dringer vil være en god hjælp til en første
identificering. Den afsluttende meget korte
litteraturliste vil kunne lede videre, når inter
essen er vakt.
Morten Kamphoveners tekst er enkelte ste
der blevet let revideret og desuden er nye
tekster føjet til, ialt 10 skrevet af hhv. Troels
Fink (2), Folmer Christiansen (1), Georg
Buchreitz (3) og Jørgen Mågård (4), der
sammen med H. P. Jensen har ansvaret for det
redaktionelle arbejde.

Rækkefølgen af billederne - der slet ikke
svarer til ophængningen - kan diskuteres, og
det ville uden tvivl have givet et bedre over
blik, hvis de tilløb, der er til en systematise
ring, var blevet fulgt konsekvent op. Blandt
andet virker placeringen af Rasmus Thomsen
(1849-1905) som femte-sidste umotiveret,
selvom billedet først sent er hængt op. En
navnefortegnelse afhjælper dog de værste
gener ved den manglende systematik.
Det bliver ofte sagt, at man ikke skal gå i
Billedsalen på Folkehjem for at få en kunstne
risk oplevelse, og det gælder rigtigtnok en del
af billederne. Til gengæld er der også andre,
der gør dette udsagn til skamme. Fem billeder
er ikke signeret, de øvrige 44 repræsenterer 13
malere, heraf 8 med hver et billede, og følgen
de fem med mere end et: Petersen-Stubbæk
(3), Agnes Schmidt (5 + 2 kopieret af Franciska Clausen), Robert Leepin (6). Viggo
Kragh-Hansen (8) og Francisca Clausen (14!,
hvoraf dog to er kopier efter Agnes Schmidt).
Disse gode kunstnere kunne godt fortjene, at
man ved hjælp af et lille register kunne finde
frem til deres værker.
,

Museerne på kryds og tværs.
Sønderjyske Museer i undervisningen. Red. af de sønderjyske museumspædagoger, 67 s. ilL Pris
kr. 83, excl. moms. Ekspedition: Amtscentralen for Undervisningsmidler i Sønderjylland, Nygade
20, 6200 Aabenraa.
Museer i Sønderjyllands amt. Red. af Helle Denckert, forord af amtsborgmester Kr. Philipsen, ilL,
gratis.

I samarbejde med Amtscentralen for Undervi
sningsmidler har de sønderjyske museumspæ
dagoger lavet et ringbind med omtale af alle
større og mindre museer og samlinger i amtet.
Her er dels en kort beskrivelse af samtlige
museer, dels en række forslag til konkrete
undervisningsforløb i de seks større museer.
Der er også oversigt over de mange undervi
sningsmaterialer, der kan lånes på museerne
og forslag til, hvorledes museernes tilbud kan
indgå i undervisningen på niveauer og i for

skellige fag - ikke blot i historieundervisnin
gen, men også i dansk, biologi, kristendom,
håndarbejde og formning.
Mens dette idekatalog især henvender sig
pædagoger, er den anden udgivelse beregnet
for alle besøgende på museerne. Det er en kort
og klar oversigt over amtets museer med
åbningstider, billetpriser og en kort karakteri
stik af samlingerne. Brochuren findes på
dansk, engelsk og tysk og udleveres gratis på
turistbureauerne og museerne.
ia
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Selskabs- og udflugtskørsel
Ruteautomobil-Aktieselskabet
for Haderslev Amt og By

Haderslev, tlf. 04 52 38 55

YinmgEN© ØFTE
Kontorsystemer
AUT. COMPUTER FORHANDLER
Tlf. 04 62 10 09 - Aabenraa

Branddirektoratet i:

GRÅSTEN
Ahlefeldvej 10
Tlf. 04 65 17 67
SKÆRBÆK
Tøndervej 12
Tlf. 04 75 22 75
HADERSLEV
Nørregade 23
Tlf. 04 52 07 66

OVE ARKIL A/S
CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR
HADERSLEV

DANEBOD HØJSKOLE - ALS

4 måneders kurser med start i henholdsvis januar og september.
Korte sommerkurser.
Tlf. (04) 46 41 12
Mogens Hemmingsen

Ibpirvarer, engangsartikler og affaldssystemer

til institutioner og til industrien

.
' ■I■ I■ --snikkii

Ladelund
Landbrugs og Mælkeriskole
Brørup station

dl

Sækko A/S . Egelund . 6200 Aabenraa . Tlf. 04 - 62 18 18

IDRÆTSHØJSKOLEN
I SØNDERBORG

Højskole med lederuddannelse i
gymnastik, boldspil, atletik og
svømning.
Sommerkursus for kvinder og
mænd 3. maj - 28. juli.
Vinterkursus for kvinder og mænd
3. oktober - 28. marts.
Skoleplan sendes.
Telefon (04) 42 18 48
Hans Jørgen Nielsen

Vi skaffer
penge
til huse
Kreditforeningen
Danmark

Sparekassen

Sydjylland

Distrikt Sønderjylland
Storegade 31. 1. Postbox 103
6200 Aabenraa. Tlf. 02 62 53 00

SKIFTER

CIMBRIA

inpas

yggemarked

BIL

VOLVO

Haderslevvej 2 • 6200 Aabenraa • Tlf.: 04 62 20 00

WINDS BOGTRYKKERI ApS
Tell. 04 52 22 31
Gravene 12 - 6100 Haderslev

Speciale:
Trykning af
sønderjysk litteratur

Konservering Restaurering
af papir, kort, tegninger
MARTIN DEGN PEDERSEN
Gråbrødregade 121
6760 Ribe • Tlf. 05 42 24 38

