SLÆGTSFORSKERNES

BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

(OHANS DERIVN
GER VON GOTTES 1
GNADEN EREE 3V NORWEGEN HER3OG 5V
SCHLESWIG HOLST EIN STORMARN VND DER ä
DITMARSCHEN GRAF JVOLDENBVRG VND J
DELMENHORST.
.

________________________ ._____ _•_____ __________________________________

SØNDERJYSKE
O
. _
ARBØGER
UDGIVET AF

1996

HISTORISK SAMFUND
FOR SØNDERJYLLAND

SØNDERJYSKE
ÅRBØGER

1996
Udgivet af
HISTORISK SAMFUND
FOR SØNDERJYLLAND
ved
LARS N. HENNINGSEN

Omslagsbilleder:

Forsiden:
Hertug Hans den Yngres våben
skjold i Dronning Dorotheas kapel
på Sønderborg slot.

Bagsiden:
Kong Christian Ill’s våbenskjold det danske rigsvåben - i kapellet på
Sønderborg slot. Spillet mellem kon
gemagt og hertug om kirkehøjheden
over Als og Ærø belyses af Karsten
Hermansen i artiklen s. 65-110.
Fotos: Hans Arne Madsen.

Tryk: P. J. Schmidt A/S, Vojens
ISSN 0106-4452

Indhold
Artikler:
Fr. Rudbeck: Dansk Berlinerdreng i grænselandet....................side
Karsten Hermansen: Enkedronning Dorotheas og hertug Hans
den Yngres kamp for kirkehøjheden over Als og Ærø 15661622 ........................................................................................ _
Lars N. Henningsen: »Til sognefoged Asmus Fromm i Soed«.
Breve fra fru C. C. Christiansen i Flensborg 1846-57 ..... Michael Klos: Krisen på hjemmefronten 1914-1918 - med
Flensborg som eksempel .................................................... Orla Christiansen: Æ Walachai - husvildebarakker i Aabenraa
1922-1953 ............................................................................... _
Nina Jacobsen: Tysk nazistisk ungdomsarbejde i Nordslesvig
1933-1945. Deutsche Jungenschaft Nordschleswig og Deut
sche Mädchenschaft Nordschleswig.......................................... Thomas Toftegård Knudsen: Skjult i reolen. Peter Marcussens
papirer fra besættelsestiden genfundet på Fyn .................. Jørgen Kühl: Sydslesvig i dag........................................................ -

5

65
111
147
169

195
223
235

Anmeldelser
Chr. Adamsen og Vivi Jensen (red.): Danske præsters indberet
ninger til Oldsagskommissionen af 1807 (ved Lars
N. Henningsen)..................................................................... W. Asmus m.fl.: Atlas zur Verkehrsgeschichte SchleswigHolsteins im 19. Jahrhundert (ved Hans Schultz Hansen) . Christian Becker: Beata Justorum Translatio. Juristen in
schleswig-holsteinischen
Leichenpredigten (ved Lars
N. Henningsen) ..................................................................... _
Henrik Becker-Christensen (red.): Grænsen i 75 år 1920-1995
(ved Niels H. Kragh-Nielsen)............................................... Henrik Becker-Christensen (red.): Sønderjyllands amt 19701995 (ved H. E. Sørensen).................................................... Ruth Hemstad: Historie og nasjonal identitet (ved René Ras
mussen) .................................................................................. _

251
252

253

254

256
258

4
Lars N. Henningsen: Kirke og folk i grænselandet (ved Günter
Weitling) .............................................................................. Lars N. Henningsen og Niels H. Kragh-Nielsen (red.): Sønder
jyder siden Genforeningen. Erindringer (ved Leif Ingvorsen) Hospital und Kloster zum Heiligen Geist (ved Lone Anker Ja
kobsen) .................................................................................... Leif Ingvorsen: Det lyder som et eventyr (ved Niels H. KraghNielsen) .................................................................................. Harald Jørgensen: Fra Christiansborg til Amalienborg (ved
Lars N. Henningsen) ............................................................ Henrik Skov Kristensen og Inge Adriansen: Als og Sundeved
1940-45 (ved Niels Wium Olesen) ..................................... Martin Schwartz Lausten: Christian 2. mellem paven og Lu
ther (ved H. V. Gregersen) .................................................. Bent Jul Nielsen og Magda Nyberg: Ordbog over den danske
dialekt i Angel (ved Marie Bjerrum) ................................. René Rasmussen: Flensborg Avis 1869-1906 (ved Bjørn Svens
son) ......................................................................................... Thomas Steensen m.fl.: Geschichte Nordfrieslands (ved Lars
N. Henningsen)..................................................................... Hans Kargaard Thomsen (udg.).: C. F. Wegeners dagbøger
1851-1864 (ved Johann Runge) .......................................... Urkundenbuch des Bistums Lübeck bd. 3-4 (ved Bjørn Poul
sen) ......................................................................................... Broder Schwensen/Inge Adriansen: Fra det tyske nederlag til
Slesvigs deling 1918-1920 - EN REPLIK (ved Broder
Schwensen)................................................................................. -

Forfatterliste ............................................................ -

259
262

264
265
266
268

270
272
275

282

285
286

288
290

Noter og nyt
Arkiver, museer og forskningsinstitutioner .................................................
Fra den lokalhistoriske arbejdsmark.............................................................
Årsskrifter og periodica 1995 ........................................................................
Regnskab for Historisk Samfund for Sønderjylland ...................................

Historisk Samfund for Sønderjyllands styrelse og
amtsstyrelser...................................................... -

—
—
—

291
315
347
353

355

Dansk Berlinerdreng
i grænselandet
En folkelig og politisk læretid - erindringer 1920-1947

af Fr. Rudbeck
Fr. Rudbeck er født i Berlin i 1916. Fra 1947 var han fast knyttet til Sydslesvig-arbejdet,
senest som Grænseforeningens landssekretær. Gennem årene har han skrevet utallige
artikler og en hel række bøger. Her fortæller han om barndommen i Berlin og ungdoms
årene i Nordslesvig frem til 1947.

At skrive sine erindringer er ikke altid så ligetil. Uvilkårligt tænker man: Har
det, du har oplevet nogen som helst interesse for andre, og hvor meget husker
man i grunden? Hvor meget af det, man har oplevet, står ikke i et mere eller
mindre forklaret skær, og hvor meget af det, man mener at huske, skyldes mon
en form for efterrationalisering?
Det følgende bliver beretningen om et broget livsforløb, præget og påvirket
af slægtsbånd og af livet i grænselandet, ikke mindst mine år ved landbruget i
Sønderjylland. Det blev et liv, som i høj grad kom til at stå i grænselandets
tjeneste. Jeg begyndte som Berlinerdreng og endte som Grænseforeningens
landssekretær.
Jeg har valgt at dele denne beretning op i to hovedafsnit. Først den tid, da
grundlaget for mit politiske og nationale arbejde blev lagt, og derefter selve
det arbejde, der navnlig efter 1947 blev min livsgerning, og som endnu ikke er
helt afsluttet, selvom jeg er nået ind i pensionisternes rækker.
Her gengives mine erindringer om tiden frem til umiddelbart efter krigens
afslutning. Til næste år bliver det forhåbentlig muligt at fortsætte med beret
ningen fra 1947 og frem mod vore dage.

Min slægt
Rudbeck-slægten er en gammel sønderjysk slægt med rod i Vedsted sogn i det
gamle Tørning Len. I 1547 overdrog hertug Hans den ældre i Haderslev den
tidligere kongelige fæstegård Rudbæk til »sin kære tro Peter Hansen«, som var
født i Hoptrup sogn.
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Gården Rudbeck ligger der stadig, lidt syd for Skovby og lidt øst for den
nuværende motorvej, men også lige øst for Hærvejen, Oksevejen, den gamle
jyske hovedvej til Mellemeuropa. Gården lå ned til Rudbækken, der løber
under Immervad bro. Her var tidligere vadested og rastested for studedrifter.
Nogle af de gamle rastepladser kan stadig ses.
Her lå også Immervad kro, og det var måske ikke helt tilfældigt, at hertugen
på Haderslevhus anbragte en af sine tro folk i dette befærdede overgangssteds
nærhed.
Det blev Peter Hansens sønner, som tog navnet Rudbeck. Den ene søn,
Johan Pedersen med tilnavnet Rudbeck, udvandrede 1580 til Sverige, hvor han
blev stamfar til den også »hinsedan« ret så udbredte Rudbeckslægt, hvoraf
botanikeren Olof Rudbeck (1630-1702) blev særdeles berømt. En anden søn
videreførte gården, og den har sandsynligvis været i slægtens eje i et par gene
rationer. Men på et tidspunkt flyttede slægten til Sønderballe i Hoptrup sogn.
Ogi 1717 møder vi så den første Rudbeck på vor senere slægtsgård i Flovt i
Øsby sogn.
På denne gård fødtes min oldefar Nikolaj Rudbeck, som i 1827 blev mand
på gården. Han betegnes som en meget engageret bonde. I 1843 var han sam
men med en bror, Hans Nissen Rudbeck i Grarup, medstifter af den første
slesvigske forening. Begge var også medstiftere af Skamlingsbankeselskabet.
De hørte således til dem, der i de nationale brydningstider efter 1830 tidligt tog
parti og meldte sig i kampen for danskheden i Sønderjylland og ikke mindst til
bevarelse af det danske sprog. Vi ved også, at Nikolaj Rudbeck i 1864 var
blandt dem, der bar den kendte sønderjyske leder Laurids Skaus kiste fra
Mariegård til GI. Haderslev kirkegård.
Min bedstefar fødtes i Flovt i 1853. Han købte i 1879 Mørcks Hotel i
Haderslev, det senere Krauses Hotel på Sønderbro ned til Møllestrømmen.
Han havde som dreng overværet Frederik VII’s besøg på Harmonien i Haders
lev. Efter Sønderjyllands afståelse til Prøjsen valgte han at optere for Dan
mark. Lige som så mange unge sønderjyder håbede han, at Nordslesvig som
følge af § 5 ville vende tilbage til Danmark, og hvorfor så først blive tysker?
Han aftjente sin værnepligt ved Livgarden i København. Som Optant var man
altid udsat, og omkring 1890 førte en måske lidt vovet udtalelse om tyskerne
til hans øjeblikkelige udvisning. Kun 48 timer havde han til at afvikle sine ting
og sælge hotellet. Det var næppe efter hans smag, at det blev tyskeren Krause,
han måtte sælge til. Min bedstefars gamle kærnedanske staldkarl Hans Knud
sen nåede jeg som dreng at hilse på under et besøg i Haderslev.
Min bedstefar var landmåleruddannet. Nogle ældre mennesker kunne så
sent som i 30’erne fortælle mig, at de huskede ham fra landmålingsarbejder
på Haderslev Næs.

Dansk Berlinerdreng i grænselandet
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I almindelighed rejste de udviste jo nordpå. Men bedstefar ville ikke miste
forbindelsen til sin hjemstavn. Med kone og to børn rejste han til Prøjsens
yderste hjørne, til Schlesien, og bosatte sig senere i Breslau, hvor han i kraft
af sin landmåleruddannelse fik arbejde ved de tyske rigsbaner.
Senere flyttede han til Berlin. Her opnåede han i 1901 at blive prøjsisk stats
borger. Dermed var vejen fri for at flytte til Nordslesvig igen, men han døde
allerede i 1903. Min bedstemor, der ellers var fra Vamdrup, og hvis far havde
deltaget i treårskrigen, kunne ikke få sig selv til at flytte igen.
I Berlin blev mine bedsteforældres hjem et slags fristed for adskillige nord
slesvigere, der aftjente deres værnepligt i Berlin. Mange år efter, da jeg selv
kom til at være alene i Nordslesvig, blev det nogle af disses hjem, som gav mig
et fristed.

Mine forældre
Min far blev født i Haderslev den 24. september 1881. Han gik først i en af
de i 1888 forbudte små danske privatskoler, Frk. Petersens skole i Slotsgade,
hvor han sad sammen med senere kreditforeningsdirektør P. A. Callø, der kom
fra Søndergård ved Erlev. Den sidste tid i Haderslev gik han i FriederichsSchule ved Gammelting, den senere jernbanestation, som nu er en del af byens
kommunekontorer. Han har ofte fortalt mig om sine tyske lærere, som kunne
være nok så strikse, når de danske elever holdt sig lidt for tavse, når tyske
fædrelandssange skulle synges. Det kunne være fristende i stedet for »Ich bin
ein Preusse« at synge »kein Preusse«.
Efter familiens flytning tog han studentereksamen i Berlin og siden var han
på et studieophold i København, hvor han iøvrigt igen traf sin gamle skole
kammerat P. A. Callø og ligeså Kresten Refslund Thomsen, den senere amt
mand i Aabenraa.
Far fik en stilling på Rathaus Schöneberg, og da den var ret betroet, slap
han for at komme med i Første Verdenskrig. I krigsvinteren 1916 gjorde jeg
min entré i familien.
Som født i Haderslev var far stemmeberettiget til folkeafstemningen 1920.
Min faster døde 1919 af den spanske syge. Men far kunne rejse hjem og afgive
sin stemme. At han stemte for Danmark, herom hersker der ingen tvivl. Det
gjorde ellers kun et fåtal af de sydfra kommende stemmeberettigede. Endnu
kan jeg se far ved hjemkomsten stå af toget og omfavne sin mor med ordene:
»Nu kom vi hjem til Danmark«. Derimod troede han ikke meget på Flensborg,
hvor han havde været på besøg. Afstemningen her den 14. marts bekræftede
desværre kun hans opfattelse.
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Frederik Rudbeck (1881-1939).
Foto ca. 1930 i privateje.

Vi blev indtil videre boende i Berlin. Far kunne heller ikke uden videre
forlade sin stilling i rådhuset.
Under krigen var far blevet gift med en berlinerinde, født og opvokset i
bydelen Moabit. Ligesom far var mor stærkt politisk interesseret, og sammen
deltog de i mange partiarrangementer indenfor det tyske socialdemokrati,
SPD. Far blev distriktsformand for SPD i Friedenau. Især husker jeg fra disse
år de store 1. maj-demonstrationer med - set i mine øjne - kæmpe folkeoptog
med masser af faner og musik, og selve festen i bryggeriets have i Schöneberg.
Mor og far fik en stor bekendtskabskreds. Fars partiarbejde og hans begyn
dende journalistiske virksomhed med artikler til danske blade gav ham mange
gode kontakter helt op i de førende socialdemokratiske kredse. Tydeligt står
for mig et besøg af Hermann Müller, der som tysk udenrigsminister i 1919
var medunderskriver af Versaillestraktaten og senere blev tysk rigskansler. Selv
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Familien Rudbeck fotograferet 1920 i Berlin-Friedenau. Foto i privateje.

om jeg ikke var ret gammel, står dette besøg og fars omtale af den kendte
mand lyslevende for mig.
I sommeren og efteråret 1923 døde med få måneders mellemrum såvel min
bedstemor som min mor. For en 7-årig var det næsten ikke til at fatte, at de
to mennesker, som stod mig nærmest, skulle dø, mor endda i en alder af kun
32 år. Mor var et kærligt menneske, som jeg følte mig stærkt knyttet til, betyde
ligt mere end til far, som jo havde så mange gøremål uden for hjemmet. Allige
vel havde vi haft mange gode dage sammen. Det var svært at se, hvordan
fremtiden ville blive.
Efter mors død følte far sig ret så alene i Berlin, og han imødeså med spæn
ding det tidspunkt, hvor han kunne lade sig førtidspensionere og vende tilbage
til sin hjemstavn. Vi måtte dog vente til 1927.
Allerede i sin berlinertid var far, ligesom hans far før ham, begyndt at skrive
artikler til danske aviser. Det var især bladene Modersmaalet/Dannevirke i
Haderslev han skrev til, men også »Politiken« og »Hejmdal« forsynede han
med stof. Det var selvfølgelig mest tyske politiske forhold, han kommenterede
ud fra sit republikansk-socialdemokratiske standpunkt. At han var dansker og
socialdemokrat gjorde ham i de borgerlige tyske kredse til en mistænkelig per
son. Hans artikler blev fulgt nøje fra tysk side bl.a. af det tyske konsulat i
Aabenraa. En af artiklerne fremkaldte en klage, der nær havde ført til hans
afskedigelse. Han slap dog med en bøde. Så sent som i 1988 fik jeg bekræftet
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denne sag, da redaktør Siegfried Matlok overlod mig nogle kopier af akter,
han var stødt på i det tyske udenrigsministeriums arkiver. De viste tydeligt, at
fars hele danske indstilling absolut ikke var velset.
Efter pensioneringen i 1927 kunne intet hindre far i endelig at flytte hjem.
Vi bosatte os i Haderslev og senere i Årøsund. Nu kunne han skrive, arbejde
med slægtsforskning og lokalhistorie i Øsby sogn og fortsat kommentere be
givenhederne i Tyskland. Nu var han på den rette side, mente han.
Men det skulle gå anderledes. I 1932 fik han besked om, at han ikke længere
kunne få sin pension udbetalt i Danmark. Kun når han bosatte sig i Tyskland,
ville pengene falde.
Selv om han fik opklaret, at det alene skyldtes hans danske sindelag, og at
tilstrækkeligt tysksindede godt fortsat kunne nyde deres pension i Danmark,
og selv om H. P. Hanssen, med hvem far havde en ret nær kontakt, slog sagen
vældigt op bl.a. i dagbladet Hejmdal, var der intet at gøre. I oktober 1932
flyttede han til Flensborg, hvor han, der egentlig aldrig havde interesseret sig
synderligt for Flensborg og 2. zone, alligevel hurtigt kom ind i mindretalsarbej
det. Her fik jeg da også selv mine første kontakter med danske syd for græn
sen, lidet anende hvad det siden skulle udvikle sig til.
Imidlertid strammedes jo kårene i Tyskland især efter Hitlers magtovertagel
se i 1933, og det viste sig hurtigt, at fars danske fortid i Berlin og hans politiske
holdninger med mange kontakter til endog ret fremstående tyske socialdemo
krater aldeles ikke var glemt. Hans gamle sag fra Berlin dukkede op igen, men
blev dog tilsyneladende henlagt. Foreløbig fik han lov at leve uantastet, men
forsigtighed var tilrådelig.

Drengeår i det gamle Berlin
Selv om jeg af gode grunde ikke kan mindes afslutningen af Første Verdens
krig - jeg var 2% år, da kejseren forsvandt og krigen afsluttedes - har jeg en
helt klar erindring om de svære og ofte urolige efterkrigsår, som fulgte.
Berlin havde været det tyske kejserriges metropol. Her var liv og spænding,
og her lå mulighederne for de store oplevelser. Med sine 4 mill, indbyggere var
Berlin er storby, en af verdens fire største. Det var samtidig en spændende
by, hvor gammelt og nyt mødtes. Spændende var det opleve Alt-Berlin bag
Alexanderplatz med de små gyder, med Berlins ældste værtshus »Zum Nuss
baum«, med Parochialkirkens klokkespil og så kejsertidens Berlin med slotte
ne, kirkerne og de mange mindesmærker bl.a. i Siegesallé og ikke at forglemme
Spreefloden og de mange kanaler, som faktisk gjorde byen til en ganske betyde
lig havneby. Der var mange grønne pladser og den store park Tiergarten og
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Berlin. Potsdamer Platz med et blik op ad Leipziger Strasse. Postkort ca. 1930.

mange anlæg, som gjorde, at millionbyen var til at leve i. Der var heller ikke
langt til Havelfloden, til Grunewald og til hele den omegn, som var så helt
anderledes end stenkolosserne i den indre by og de store arbejderkvarterer
Kreuzberg og Wedding med deres triste lejekaserner, som lå langt fra den
tilværelse, vi kendte ude fra det forstadsområde, hvor vi boede i SchönebergFriedenau.
Meget blev anderledes i efterkrigstiden. Den engang så livlige by var præget
af grå tristhed, fattigdom og krigsinvalider. Dertil kom de politiske urolighe
der begyndende med Spartakistoprøret i 1919, der kostede de venstreorientere
de politikere Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht livet. Endnu ser jeg for mig
det sted ved Landwehrkanal, hvor deres lig senere blev fundet. Og jeg husker
stedet, hvor den tyske udenrigsminister Walter Rathenau blev myrdet i 1921,
fordi han søgte at komme til forståelse med vestmagterne. Hans mål var at
lindre de økonomiske efterkrigsfølger, Tyskland døjede med, og som ikke
mindst ramte den jævne befolkning.
Siden fulgte i marts 1920 Kapp-kuppet, da Generallandschaftsdirektor
Kapp, en østprøjsisk kreditforeningsdirektør, gjorde sig til selvbestaltet rigs
kansler og tvang republikkens præsident og regering til skyndsomst at forlade
hovedstaden. Selv om vi boede i den fredelige forstad Friedenau, mindes jeg
hvordan panservogne drønede ned ad vort hovedstrøg Kaiserallé. Der blev
skudt med gevær og maskingevær. En flink, dengang endnu pikkelhueklædt
Schutzmann trængte os ind i sidegaderne.
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Med den tyske marks faldende værdi steg priserne, mens lønningerne var
små, og for mange kneb det nu alvorligt at tjene tilstrækkeligt til mad og
klæder. Her var vi til gengæld ret så privilegerede, idet vore slægtninge i Nord
slesvig sørgede godt for os med levnedsmiddelpakker. Stor var skuffelsen, når
sådan en pakke var landet i uvedkommende hænder og måske tømt for det
meste af sit kostbare indhold. Der var jo stadig rationering også på brændsel,
og det var noget nær en katastrofe, da tyve en nat havde hentet hele den netop
ankomne forsyning af briketter. Kun fordi min far lå med en alvorlig in
fluenza, kunne vi på lægeattest rekvirere nyt brændsel.
Værre blev det, da markinflationen for alvor satte ind i 1923. Pengenes værdi
forringedes fra dag til dag, snart fik vi nye penge omtrent hver dag. Det be
gyndte med tusindmarksedler, snart blev det hundredtusinder, 1 million, 1
milliard for at slutte med 1 billion. En æske tændstikker kostede 900 millioner
mark. Især for mange ældre, der havde sat deres lid til opsparede midler, blev
det katastrofalt. Selv de gamle blå tusindmarksedler, der skulle være indløseli
ge med guld, og som mange betragtede som nærmest noget i retning af et
guldrandet værdipapir, blev totalt værdiløse. Modløsheden bredte sig, og ofte
fulgte selvmord i katastrofens kølvand.
Da vi i oktober 1923 efter mors død af slægtninge i Hamburg var indbudt
på besøg for at komme lidt til hægterne, fik far fra sit kontor i Berlin sendt
penge hver dag. Men inden de nåede frem, var de kun det halve værd. I Ham
burg var der iøvrigt også store demonstrationer og ofte vildt skyderi, så vi,
der boede lige overfor rådhuset i Wandsbek, blev beordret til at holde os væk
fra vinduerne. Da vi kom hjem til Berlin, var fars tyske penge i realiteten intet
værd. Heldigvis havde vi dog nogle danske kroner, og det var jo en formue,
som gjorde det muligt at leve videre. Men endnu ser jeg for mig, hvordan
husmødrene stod parate ved deres mands arbejdsplads for at hente hans dag
løn og få den omsat j varer, inden den nye Dollarkurs gav pengenes værdi et
yderligere dyk og priserne et ryk opad.
Da den i Tinglev fødte rigsbankpræsident Hjalmar Schacht i slutningen af
1923 indførte Rentemarken - 1 billion blev lig 1 Rentemark - blev de indprentede kornneg straks opfattet som et varsel om bedre tider. Men uro var der
stadig.
I 1922 kom jeg i skole. Da jeg samme år for første gang skulle på sommer
ferieophold hos slægtninge i Nordslesvig, blev jeg i skolen omgående hængt
ud som dansker. Og det var ikke noget godt prædikat. Danmark hørte jo til
de lande, der havde benyttet det tyske nederlag til landrov ved Nordslesvigs
genforening. Denne hånlige danskerbetegnelse fulgte mig videre, da jeg både i
1924 og 25 igen skulle til Danmark. Og selv om jeg i 1926 skiftede skole og
kom på gymnasiet, så var jeg stadig danskeren, der skulle kanøfles. Her må
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jeg med skam bekende, at jeg ikke klarede mig særlig stolt, når vor gymnastik
lærer, en tidligere underofficer, beordrede en brydekamp i reglen med klassens
stærkeste elev. Så var det ikke altid lige sjovt at være dansk.
Ellers var det da spændende at bo i Berlin. Vi tog meget omkring. Far holdt
af de gamle bydele i Alt-Berlin, hvorfra byen fra et fiskerleje ved Spreefloden
havde udviklet sig til en storby. Det blev til mange ture både i byen og omeg
nen, til Grunewald, Dahlem, Wannsee eller Werder. Det sidste sted kørte der
endnu hestesporvogn helt til omkring 1920. Spændende var også besøg i Tøj
huset ved kejserslottet, hvor vi altid skulle finde de Dannebrogsfaner, prøjserne
havde erobret ved Dybbøl, eller til Lichterfelde, hvor Istedløven stod i den
tidligere Kadettenanstalt. Far havde allerede efter 1920 været ivrig for at få
løven tilbage til Flensborg. 70 år efter er det stadig ikke sket. I slotskapellet i
Charlottenburg hvilede de sidste tyske kejsere, Wilhelm I og Friederich III.
Den sidste tyske kejserinde Auguste Viktoria, som var fra huset Augustenborg,
var derimod bisat i Potsdam. Herude var det ellers især slottet Sanssouci med
minderne om Friederich den Store, der var målet. Hans sarkofag stod i Garni
sonskirken.
Gennem fars politiske engagement kom jeg med i en drengeklub. Der var
mange gode sammenkomster. Især havde jeg glæde af en rejse til Spreewald,
dette mærkelige område nær Kottbus, hvor Spreefloden delte sig i flere arme.
Naturen derude var dejlig. Her boede venderne - nu kaldet sorberne - med
deres eget for os helt uforståelige sprog og en speciel byggestil. Typiske er de
mange gangbroer over flodarmene. Ellers gik vore sommerferierejser i reglen
til Aalbek ved Swinemünde med de mægtige strandområder.
Politisk var Berlin ligesom hele Tyskland i disse år præget af stadig uro.
Endnu står klart for mig hin kolde dag i begyndelsen af marts 1924, da rigs
præsident Friedrich Eberts kiste fra Rigsdagsbygningen blev båret ud til rust
vognen. Der var nok nogle blandt de tusinder, der her i Lustgarten fulgte
Eberts sidste færd, som tænkte: mon ikke det er Weimarrepublikken, der bæres
til graven. Eberts efterfølger blev den gamle feltmarskal Paul v. Hindenburg.
Jeg nåede at opleve ham en enkelt gang, da han stiv og ubevægelig sammen
med rigskansler Marx kørte ad Unter den Linden til Rigsdagsbygningen.
Mange så i ham en mellemstation på vejen til kejserdømmets genoprettelse.
Måske ikke lige Wilhelm IL, der under navnet Lehmann i 1918 var flygtet til
Holland og nu fordrev tiden med at kløve brænde. Men hans søn kronprins
Friedrich Wilhelm havde mange tilhængere. Selv oplevede jeg, hvordan han
blev hyldet nærmest fyrsteligt af ret så mange tilskuere, da han ankom til en
flyveopvisning i Tempelhof. Som tiden gik, eskalerede den politiske uro. Ikke
mindst forud for de evigt tilbagevendende valg. Kæmpedemonstrationer, slags
mål og skyderi hørte efterhånden til dagens orden. Far fulgte spillet på nærme-
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ste hold og sendte adskillige artikler om disse forhold til danske aviser. Som
overbevist socialdemokrat fulgte han partiet og Reichsbanner, den mere kamp
beredte del af partiet, som også stod for de store demonstrationer. Her hændte
det tit, at Reichsbanner, kommunisternes Rote Frontkämpfer-kamporganisation og nazisternes SA demonstrerede samtidigt. Selv om politiet søgte at hol
de dem på afstand fra hinanden, skulle de nok finde sammen til kæmpeslags
mål, der mere end én gang krævede menneskeliv. Så arrangeredes der kæmpe
begravelser, som igen mødtes med moddemonstrationer. Gadekampene
varslede ilde for den i forvejen svage Weimarrepublik.
For os danske var der til gengæld altid en oase i den danske forening Freja,
hvor jeg første gang så et med Dannebrog pyntet juletræ. Jeg oplevede også
en fin fortolkning af nogle af H. C. Andersens eventyr ved professor Vilhelm
Andersen. Og der blev sunget danske julesange, som jeg ganske vist med mit
endnu tyske sprog ikke forstod ret meget af. Freja var stedet, hvor især de
voksne kunne udveksle minder hjemmefra. Den danske præst pastor Hedegaard fik vi ofte besøg af. Han var en trofast hyrde for sin danske hjord i
byen.
I Berlin boede en gammel dame, fru Hansen, der var fra Haderslev, født i
huset i Badstuegade med de to fine karnapper. Hende besøgte vi ofte, for her
kunne man jo snakke dansk. Hun nåede at blive 103 år gammel. På sin 100årsdag fik hun et telegram fra Hitler. Hvordan den gamle dame reagerede, ved
jeg ikke. Selv var hun dansk, men hendes børn var gået den tyske vej.
Som nævnt var jeg om sommeren i årene 1922, 1924 og 1925 på sommerferie
i Danmark. Det var som at komme i paradis, for i Danmark boede efter
god gammel sønderjysk opfattelse kun ordentlige mennesker, og selvfølgelig
skinnede solen hele sommeren. Alligevel blev min første rejse noget forstyrret.
Vi havde i Berlin haft besøg af slægtninge fra Nordslesvig. De danske penge
stod allerede i 1922 højt i kurs, så en Berlinrejse kostede ikke mange kroner.
Disse slægtninge ville nu have mig med på en ferietur, der samtidig skulle være
en fedekur, og det kunne vel nok være nødvendigt. Glad rejste vi af sted og
var nået til den gamle grænsestation ved Harreslev, da min onkel opdagede,
at han undervejs - formentlig under et ophold i Hamburg - var blevet frastjå
let sin tegnebog sammen med vore pas. Der stod vi altså lige udenfor paradi
sets dør og kunne endda se ind i det forjættede land, men uden pas var døren
lukket. Min onkel kunne ganske vist få et pas på det danske konsulat i Flens
borg, men for mig var der ingen hjælp at hente. Vi måtte skyndsomst rejse
tilbage til Berlin, for at jeg kunne få nye papirer. Så gik turen nordpå igen.
Når jeg i dag fra toget ser den efterhånden noget derangerede tidligere grænse
station, kan jeg aldrig lade være med at tænke på hin for en 6-årig så dramati
ske oplevelse.
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Far og jeg ved Seebad Wannsee. Foto 1919 i privateje.

Mit første ophold i Danmark blev i Årøsund ved Lillebælt. Jeg havde fået
forlænget sommerferie, og den varede virkelig længe, men alligevel lærte jeg
ikke at tale dansk. Det var jo kun to år efter Genforeningen, og alle kunne
tysk, så hvorfor snakke dansk med Berlinerdrengen?
Fra dette ophold husker jeg fynboernes besøg i Øsby sogn. De kom sejlende
med færgen fra Assens og blev standsmæssigt afhentet med fine hestekøretøjer
for siden at blive indkvarteret hos deres respektive værtsfolk. Der var endnu
dengang en meget levende kontakt hen over Lillebælt mellem fynboer og søn
derjyder.
Jeg kom til Danmark igen i 1924, dengang til Hajstrup, hvor vi også havde
en del slægtninge. Dér lærte jeg omsider at snakke dansk eller sønderjysk,
endda så meget, at jeg ved hjemkomsten næsten havde glemt mit tysk. Det
kom dog meget hurtigt igen. En ting blev dog hængende, nemlig at sige »tak
for mad« på dansk. Det tør nok siges at være ganske værdifuldt. Under ferie
opholdet i Hajstrup oplevede jeg indvielsen af den genforeningsten, som stadig
findes i landsbyen. Det var min fars farbroder, Mathias Rudbeck - tidl. ejer
af Hajstrupgård og nu pensionist eller rentier i landsbyen - som skænkede
denne sten. Stenen var fundet på Hajstrupgårds marker. Nu fik den ind
skriften: »Ja mange trange Aar der gik/ men trængslen sin løsning fik/ Hav
Tak, oh Gud, fordi Du førte/os hjem til Danmark hvortil vi hørte«. Som
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påskønnelse for sin indsats fik han i 1926 Dannebrogsmændenes Hæderstegn.
Også i 1925 var jeg på ferieophold, dengang i Jels. I forbindelse med denne
rejse kom vi en hel del omkring. Far var med, og vi besøgte slægtninge i Århus
og Odense. Det blev iøvrigt under denne tur, jeg første gang kom på vandring
i Dybbøl skanser og gik en tur over den gamle, længst glemte pontonbro i
Sønderborg. Man betalte 5 eller 10 øre for at passere broen.
I marts 1927 var min Berlinertilværelse for alvor slut. Slut med skolen,
Rheingau-Schule, en tysk Oberrealschule. Skolen har overlevet krigens bombe
regn. Jeg kunne godt have undt den en mindre heldig skæbne.

Haderslev
Fra 1927 skulle jeg til at være dansker. Det var unægtelig noget af en foran
dring at komme fra storbyen Berlin til den beskedne købstad Haderslev. Slægt
ninge havde skaffet os en lejlighed i Sønderotting hos en fjern slægtning. Jeg
skulle desuden i dansk skole og blev tilmeldt fru Signe Tørslevs private real
skole i Laurids Skausgade. Det var en stor overgang pludseligt i hverdagen
helt at være omgivet af det danske. Signe Tør slev var en særdeles velagtet
pædagog. Hendes datter, senere minister Lis Groes, gik et par klasser over
mig. Jeg husker hende som en stor glad pige. Der var ingen tvivl om, at jeg
var kommet i en god skole med dygtige lærere og en ånd, der var væsentlig
forskellig fra den, jeg hidtil havde mødt i den tyske skole.
Mit danske sprog, dvs. sønderjysk dialekt, var jo ikke særlig fremragende. Jeg
var dog heldig som klasselærer at få en meget dygtig lærer i Andreas Gjede - i
øvrigt en barndomsven af min far fra hans tid på Sønderbro. Lærer Gjede for
stod hurtigt at bringe mig over mine sproglige mangler. Men endnu ser jeg for
mig de mange røde streger i den første danske diktat. Det blev dog forbavsende
hurtigt bedre, så jeg snart kom til at beherske også det rigsdanske sprog.
Dog i skolen blev jeg opfattet som tysker. Det fik jeg tit nok at vide af
mine kammerater. De syntes, det var besynderligt, at jeg under et optog på
Valdemarsdagen den 15. juni fik lov at bære et lille Dannebrog. »Se ham ty
skeren«, lød det. Det var egentlig ikke spor morsomt, når man nu så længe i
Berlin var blevet hængt ud som dansker.
Der skete mange spændende ting, bl.a. de dengang årlige kongebesøg. End
nu ser jeg den gamle hjuldamper »Dannebrog« snegle sig ind gennem fjorden.
Tænk her kom altså en rigtig konge. Eller indvielsen af mindesmærket i Dam
parken over de faldne i 1. Verdenskrig, hvilket skete med fuld militær honnør.
Eller at se 18. bataljon med musik i spidsen marchere ud til det gamle øvelses
område på Starup Hede.
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Min far nød at færdes i sin barndoms by. Der var også omegnen, Erlev,
Hørregård, § 5 - et nu nedlagt traktørsted for enden af Haderslev dam - og
der var skovene. Med »Æ Lillebahn«, amtsbanen, kunne vi komme vidt om
kring, både ud på Haderslev Næs for at besøge familien, til Christiansfeld og
især til Vedsted, idet min far var begyndt at efterforske vor slægts rødder. I
Vedsted sad pastor N. P. Nielsen, senere grænsepræst i Højer. Det blev til ad
skillige besøg i den dejlige præstegård ved Vedsted sø, hvor jeg kom på roture
med præstens sønner, mens far studerede gamle kirkebøger.
Vel var Haderslev en overvejende dansk by, men der fandtes også hjemmetyskere, ikke mindst blandt forretningsfolkene. Der var så vidt jeg husker kun
én dansk slagter i byen, resten var tyske. På Lindevej, hvor vi boede, havde
tobaksfabrikant Mathias Hansen sin villa. Endnu kan jeg se hans ranke skik
kelse. Han holdt sig også rank, da nazisterne maste frem. Det var ikke hans
folk. Han hørte til den lille kreds, der senere i 1943 under navn af Haderslevkredsen fostrede ideen til den loyalitetserklæring, det tyske mindretal afgav i
1945.
Nok havde jeg nu lært dansk i alle sprogets variationer. Men at f.eks. ordet
sgu var et for mange rædsomt ord, anede jeg intet om. Vor brave gamle hus
vært brugte det tit og ofte, og det lød i mine drengeøren ganske flot. Stor var
min forundring, da en flink ældre dame af vort bekendtskab en dag stak mig
en hel papirs 1 krone, hvis jeg lod være med at bruge det skrækkelige ord.

Aarøsund
Vi blev kun i Haderslev knapt et år, så flyttede vi til Årøsund, hvor en anden
slægtning kunne skaffe os en nyopført villa til leje. Den var imidlertid ikke
helt klar, så først boede vi en tid på Årøsund Badehotel. Her kom vi til at
opleve den hårde vinter 1929, da hele Lillebælt frøs til. Man kunne gå, ja vist
endda køre helt til Assens. Den lille ø Årø var blevet landfast.
Denne flytning betød, at jeg igen måtte skifte skole. Nu blev det landsbysko
len i Hajstrup med en ældre missionsk førstelærer Iver Schmidt og en yngre
andenlærer P. F. Gotthelf, som ganske vist var radikal, men samtidig var yderst
optaget af historie. Det er ofte sagt, at disse landsbyskoler stod og faldt med
lærerne. Hos den gamle førstelærer lærte vi religion. Søndagsevangeliet og de
dertil hørende salmer skulle vi helst kunne udenad om lørdagen. Han var af
den gamle skole, havde vist før 1920 haft lidt tyske sympatier, men kunne
forlade skolen som en velestimeret dansk lærer.
Da lærer Gotthelf blev førstelærer, kom der straks en helt anden melodi på.
Hvad vi dog lærte! Aldrig har jeg hørt Danmarkshistorie, verdenshistorie eller
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Aarøsund i 1930’erne. Foto i Haderslev byhistoriske Arkiv, Sv. Ohlsens samling.

geografi fortalt mere levende. Også den danske litteratur fik vi et indblik i,
samtidig med at de øvrige vigtige fag ikke blev forsømt. Vi lærte lige så meget
i de sidste halvandet år, som vi nok normalt skulle bruge hele skoletiden til.
Da jeg hurtigt viste interesse for læsning, fik jeg lov til at låne en mængde gode
bøger. Lærer Gotthelf vidste nok, hvad man burde læse. Havde han ikke bø
gerne i sit eget sognebibliotek, så blev de skaffet fra centralbiblioteket i
Haderslev. Det blev siden hen en god ballast for mig, som jeg kunne arbejde
videre med. Men helt almindeligt er det nok ikke at gå fra gymnasium til
realskole for så at slutte i en landsbyskole.
Da vi nu boede i Øsby sogn, hvor min slægt havde levet og virket i et par
hundrede år, var det for min far helt naturligt at beskæftige sig med såvel
slægtens som sognets historie. Der viste sig en del interesse blandt beboerne,
og der nedsattes et lokalhistorisk udvalg. Museumsdirektør Chr. Lund,
Haderslev, fulgte arbejdet med stor opmærksomhed og holdt desuden en ræk
ke lokalhistoriske lysbilledforedrag. Og han selv blev en hyppig gæst hos os.
Det blev til en række ekskursioner med besøg i gamle gårde og huse og med
at studere gravhøje, mark- og andre stednavne. I sognet lå den store Tamdruphøj, en af landsdelens største gravhøje og vidt synlig helt ude fra Lillebælt.
Også andre egne især i Haderslev amt kunne Chr. Lund fortælle om og gøre
levende for os gennem sine billeder. Det blev faktisk en ganske god hjem
stavnsskoling, som jeg fik lejlighed til at følge. Det var nærmest blevet en
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fortsættelse af den Heimatkunde, vi i den tyske skole startede geografiunder
visningen med, og hvor vi simpelthen startede i vor egen forstad, Friedenau,
for så over Berlin at arbejde os videre ud i Mark Brandenburg. Længere nåede
vi faktisk ikke i mine første - tyske - skoleår. I Hajstrup skole blev geografi
hurtigt et vigtigt fag.
Som fjortenårig blev jeg konfirmeret af pastor F. Smith i Øsby kirke, og
dermed ophørte også for mig skolen i denne omgang. Vel anbefalede min
lærer, at jeg skulle læse videre; det tillod fars ret beskedne pension imidlertid
ikke, og desuden var der jo den daglige transport. Trods alt havde vi 15 km
til Haderslev. I stedet skulle der findes på noget andet. Både far og lærerne
havde hele tiden sørget for, at jeg læste meget og desuden fik lov til at boltre
mig med at skrive stile om mange mærkværdige ting. Det mente han nemlig,
at jeg var særdeles god til. Ikke mindst mine stile var årsag til, at de begge
skønnede, at jeg kunne blive journalist. Men dels var jeg lovlig ung, dels havde
man på Dannevirke i Haderslev ikke brug for en elev, så tanken blev, at jeg
skulle læse videre derhjemme. Det var jeg nu ikke særlig interesseret i. Kunne
jeg ikke blive journalist, måtte jeg finde på noget andet, og når man boede på
landet, var det nærmeste jo at vælge landmandsgerningen. Man kunne jo altid
blive landmand - hed det dengang. Så jeg valgte at blive landmand.

Læreplads i landbruget
I maj måned 1930 startede min landmandskarriere hos den på egnen ret kendte
gårdejer Simeon Sørensen i Hajstrup. Han var fra Koldingegnen og var efter
Genforeningen flyttet til Sønderjylland, hvor hans kone stammede fra. Den
gård han købte, skulle gøres til noget af et mønsterbrug, men her skrævede
han længere, end bukserne kunne holde. Økonomisk kneb det meget, ikke
mindst da landbrugskrisen for alvor satte ind. Alligevel drev han et efter dati
dens forhold ret moderne landbrug. Samtidig var han yderst alsidigt orienteret
som højskolemand og andelsmand. Politisk fulgte han Retsforbundet, hvor
han ved adskillige valg var partiets folketingskandidat. Det var således mange
forskellige emner, der blev talt om i dette hjem, og jeg var altid en yderst
videbegærlig tilhører. Jeg fik lov til at bestille noget, og tilegnede mig samtidig
en begyndende viden ikke kun om landbrug, men også om det folkelige ar
bejde.
Efter et års forløb valgte jeg at søge plads hos en mere jævn landmand i
Hyrup, gdr. Thomas Kjær, hvor jeg lærte ikke så lidt af den praksis, det også
var nødvendigt at være hjemme i. Dengang krævedes på alle områder en større
fysisk indsats end i dag. Landmandsgerningen var noget aldeles nyt og ukendt
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for mig. Det blev lærerige år, og mange praktiske ting fik jeg lært både af de
ældre medhjælpere og de daglejere, der hjalp til ved særlige lejligheder som i
høsten, ved gødningskørslen eller i skoven. Jeg kom også til at hjælpe, da der
skulle lægges nyt tag på en længe, vel at mærke stråtag. Jeg lærte at omgås
kreaturerne og hestene.
Det var praktisk at kunne slå med le. Dengang høstedes der endnu for i
kornmarken, inden selvbinderen forspændt tre heste begyndte kornmejningen.
At læsse en høstvogn rigtigt var slet ikke så lige til. Det krævede øvelse, ville
man undgå at hele læsset røg af, når man kom ud på de ujævne grusveje. Det
krævede gode kræfter, når høet skulle forkes op gennem en altid alt for snæver
lem over kostalden, eller når kornnegene skulle læsses af i laden. Det skulle
altid gå stærkt, så næste læs ikke skulle vente. Læsning af gødning og gød
ningsspredning krævede også gode kræfter. Og der skulle hakkes roer, hvor
man til gengæld skulle passe på, at der kun blev een plante - og kun een
plante - tilbage.
Om vinteren var der i reglen snekastning. Sneplove kom først efterhånden i
brug, og fandtes de, kom de sjældent ud på de mindre veje. Havde sneen efter
en fygning lagt et meterhøjt lag mellem de høje hække, så var det ud med
skovlen. Det kunne være ganske fornøjeligt, når vi unge fra alle gårde mødtes
til snerydning.
Også dengang kendte man til genbrug. Bindegarnet fra kornnegene blev
under tærskningen samlet op. Om vinteren kunne vi fornøje os med at samle
båndene til lange snore, som med en særlig indretning blev snoet til reb, enten
tømmer eller hammelreb. Og endelig var der jo hestene, der skulle passes godt.
Det var kun ganske enkelte større gårde, der havde en traktor.
På gården i Hyrup var vi to karle og en fodermester, og i huset var der en
ung pige. Det var nok det mest almindelige folkehold på gårde op til en 50-70
ha. Kobesætningen afkorthornsrace var en 18-20 stk. foruden ungkvæg og en
del stude. Meget blev drevet på ret gammeldags vis. Overgangen fra det land
brug, man drev i tysk tid til mere moderne dansk landbrug tog sin tid.
I landsbyerne var der således en talrig ungdom, som efter den lange arbejds
dag mødtes, hvor lejlighed fandtes. Lønnen opfordrede ikke til de helt store
udskejelser. En forkarl fik fra 600-800 kr., de andre karle fra 300 til 500 kr.
om året. Udgifterne var ganske vist heller ikke høje. En 1 O-styks pakke cigaret
ter kostede 35 øre, en pakke tobak 50 øre. Et par gummistøvler kostede 15 kr.
og et pænt sæt tøj kunne erhverves for mindre end 100 kr. Men landbrugets
indtjening var også beskeden. Landbrugskrisen var begyndt, og først i midten
af 30’erne bedredes forholdene.
Priserne var små, 7 kr. for en tønde byg, 30 kr. for en gris til slagteriet og
100 kr. for en velvoksen stud. Det gav ikke mange penge til landmændene.
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Hyrup forsamlingshus. Foto i Haderslev byhistoriske Arkiv.

Arbejdsløsheden var en anden frygtelig svøbe, som på landet tvang mange
ellers gode arbejdere til at slå skærver for kommunen. Det blev kun til det
daglige brød, og skulle man nøjes med den sparsomme understøttelse, kunne
det nemt se sort ud.
Vi savnede ikke forsamlingssteder. I Hyrup lå forsamlingshuset for Haders
lev Næs. Her blev jeg i de følgende år en hyppig gæst. Det var en selvfølge at
deltage i afstemningsfester, genforeningsfester og festen på kong Christian X.’s
fødselsdag. At jeg også så småt begyndte at interessere mig for det politiske
liv, mindes jeg ved, at jeg forud for folketingsvalget 1932 overværede et vælger
møde, hvor greve Bent Holstein talte. Han havde tidligere været konservativ
og var nu løsgænger og skulle til at reformere Venstre. Han blev så vidt jeg
husker opstillet i Løgumklosterkredsen. I 1932 var han det sønderjyske Ven
stres trækplaster. Han forstod at belægge sine ord overfor de kriseramte søn
derjyske bønder.
I efteråret 1932 flyttede min far til Flensborg, men jeg havde jo truffet mit
valg. Som de politiske forhold tegnede sig i Tyskland, havde det ikke just
min interesse at flytte med derned. Jeg havde besluttet mig til at søge dansk
statsborgerskab. Desuden havde jeg fået så meget smag for landbruget, at jeg
håbede på at finde en fremtid indenfor dette erhverv.
Den 1. november 1932 fik jeg plads hos en anden meget anerkendt land-
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mand, gårdejer Jens Brask i Flovt. De tre år på Skovgård i Flovt kom til
at betyde uhyre meget for mig. Jens Brask, der oprindelig havde været me
jeribestyrer i Nørre Bjert ved Kolding, havde i 1919 købt Skovgård, og
ligeså dygtig, som han efter sigende havde været som mejerimand, blev han
som landmand. Hans besætning af rødt dansk malkekvæg hørte til de bed
ste, og det var mange fine præmier, han hentede hjem fra dyrskuerne. Må
ske var han ikke lige den der snakkede så meget med os unge mennesker,
men var der noget, man gerne ville vide noget om, kunne man altid være
sikker på at få en god belæring.
Det var dog ikke kun landbrug, jeg lærte hos Jens Brask. Det folkelige,
politiske og nationale arbejde lå ham stærkt på sinde. Når der var møde i
forsamlingshuset eller i Haderslev spurgte han altid, om nogen ville med.
Og det var jeg praktisk talt altid rede til. Derved kom jeg til at høre en
mængde foredrag af den tids kendte folkelige talere, Hans Lund, Rødding,
Sune Andresen, Engelsholm, Claus Eskildsen, H. P. Hanssen, C. P. O. Chri
stiansen, Frederiksborg, Damgård, Ryslinge, Arnfred fra Askov og derfra
desuden Juhl Andersen, Jørgen Bukdahl og Hans Haarder foruden også
Dansk Samling eller Det tredie standpunkts profet Arne Sørensen. Der var
fremragende oplæsningsaftener med lærerparret Demuth fra Ravsted og af
pastor Rydahl, der netop var kommet til Halk og viste meget stor forståelse
for det folkelige arbejdes betydning netop i Sønderjylland. Det var forsam
lingshusliv, når det er bedst. Selvfølgelig hørte vi også betydende landbrugs
talere, Hans Hansen og J. Lauridsen, Graasten, Overgaard, Ladelund, og
Møller, Hammerum, for ikke at forglemme vor egen . dygtige konsulent
Fr. Nielsen.
Også politisk fulgte vi med. Til vore nærmeste naboer hørte gårdejer Einar
Simonsen, Flovtgård, der havde været folketingskandidat for Venstre på Mors
i 1932 og nu opstillede i Bækkekredsen, hvor han blev valgt i 1935. Vore to
gårde arbejdede meget sammen, og de to mænd fulgtes meget ad, så der blev
tit lejlighed for at smutte med til et politisk møde.
Omkring 1935 oprettedes en VU-forening i Haderslev, som jeg blev medlem
af. Ved den lejlighed hørte jeg første gang den senere statsminister Erik Erik
sen. Han var en god ven af Einar Simonsen, så det var også helt naturligt, at
Erik Eriksen blev hentet til et møde i Øsby, hvor de konservative mødte med
redaktør Asger Carstensen og redaktør Adolf Svensson. Med den sidste tørne
de Erik Eriksen voldsomt sammen, da Svensson stillede sig tvivlende overfor
Venstres nationale interesser, når Venstre efter hans skøn ville sikre sig aflad
ved at skænke et klaver til et forsamlingshus i grænseegnen. Det ville Erik
Eriksen ikke lade gå upåtalt hen, og det blev til et voldsomt opgør, endda så
voldsomt, at Svensson ikke ville sige farvel til ham. Siden tog Erik Eriksen
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hævn. Da Svensson blev valgt ind i Rigsdagen og ville hilse på Erik Eriksen,
afviste denne ham med bemærkningen om, at en mand, der ikke kunne sige
farvel, ville han heller ikke sige goddag til.
Ellers var det politiske liv stærkt præget af de voksende modsætninger
mellem Venstre og LS. Einar Simonsen havde kun meget lidt til overs for
LS-folkene. Hans jomfrutale i Folketinget var et kraftigt opgør med Det
frie Folkepartis, senere Bondepartiets ledende skikkelse, Valdemar Thomsen,
et sammenstød, der dengang blev lagt stærkt mærke til. Der blev dog også
lejlighed til at høre andre politiske talere som den stoute vendelbo Jens Sø
rensen Vanggaard, den konservative leder Christmas Møller, Venstres høv
ding Madsen Mygdal, Knud Kristensen og de sønderjyske politikere Hans
Jefsen Christensen, Erik Appel og Simon From. Måske man her vil indven
de, at det jo var ene borgerlige, men det siger samtidig lidt om, hvor mine
interesser allerede dengang lå. Når det blev lidt ensidigt skyldes det måske
også, at flerkantede politiske møder faktisk ikke var særlig på mode i Søn
derjylland.
Men jeg hørte også politikere, jeg ikke var nær så optaget af. En aften var
jeg således til et møde, hvor Danmarks daværende nazifører ritmester Lembcke
ville overbevise os om sin udgave af en dansk nazisme. Den aften var der
nærmest øretæver i luften, da jeg på hjemvejen absolut måtte modsige Lembc
kes nazistiske visioner. Lige så lidt kunne jeg sympatisere med pastor Anders
Malling, Brøns, da han ville præsentere et Nationalt Samlingsparti, hvis signa
ler også tydeligt var påvirket af det nye ordenssystem sydpå.
En af mine meget nære venner var Peter Lindberg fra en gård i Brabæk
oppe ved den gamle grænse. Vi lærte hinanden at kende, mens han et års tid
havde plads i Hyrup. Allerede dengang færdedes vi meget sammen, og helt til
krigsslutningen besøgte jeg ham jævnligt i hans hjem. Det var herlige dage,
hvor vi cyklede langs den gamle grænse over Kjær Mølle og Tårning til Chri
stiansfeld eller rundt om noret til Hejis og Hejlsminde.
Ellers var livet på landet anderledes stilfærdigt end nu om stunder. Bilen var
endnu ikke hvermands eje. I Hyrup fandtes kun én bil, den lokale købmands
lastbil. I Flovt havde Chr. Gunge på Vestergård en bil, og Einar Simonsen og
Jens Brask var fælles om en bil. Ellers var det jo hestekøretøjerne, der sås på
vejene. De offentlige transportmidler var »Æ Lillebahn« mellem Haderslev og
Årøsund med stationer i Øsby, Hyrup, Hajstrup og Råde. Folk i Flovt, der
ikke ejede eget køretøj, måtte tage enten til stationerne i Øsby eller Hajstrup.
Rutebilen fulgte også kun den slagne hovedvej til Haderslev. Udlængslen var
knap så stor som i vore dage. Man tog sjældent længere bort, i reglen kun i
den nærmeste omegn, og ellers blev man hjemme. Også her er tiden da heldigvis - blevet en anden.
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Danske foreninger - Det unge Grænseværn
Som allerede nævnt så min far sig i efteråret 1932 tvunget til at flytte til Flens
borg, hvor han meget hurtigt kom til at deltage i det danske mindretalsarbejde.
De politiske skyer var imidlertid mørke. Den 30. januar 1933 overtog Hitler
magten, og mange håbede, at han ville rette Tyskland op igen og frigøre det
for den skændsel, man havde levet under i Weimarrepublikken. For folk af en
anden mening gjaldt det om at gå stille med dørene.
Af breve, jeg fik fra far, kunne jeg tydeligt se, at han blev forsigtig med,
hvad han skrev, ligesom han advarede mig mod i breve at udtrykke mine poli
tiske meninger alt for tydeligt. Censuren var jo indført, og desuden hørte jeg
allerede under mit første besøg i Flensborg efter magtskiftet om denne og hin,
der var blevet afhentet og som siden var meget stilfærdige. De var blevet om
skolet. De første koncentrationslejre kaldtes da også Schulungslager, steder
hvor de vrangvilligt indstillede blev skolet i den rette ånd.
Det sås også på fars artikler. Hvor han tidligere ofte ret kritisk havde
skrevet om de politiske forhold i Tyskland, måtte han nu skifte til mere
neutrale emner som egns- og slægtshistorie eller muntre historier, nogle i
sønderjysk dialekt.
I et så dansk hjem, som det jeg var kommet til på Skovgård i Flovt, var
det en selvfølge at deltage i de nationale fester i forsamlingshuset. Vor gamle
sognefoged Martin Simonsen, som i 1918-20 havde været sekretær for Den
nordslesvigske Vælgerforening og en af H. P. Hanssens nære medarbejdere,
hørte til vore naboer. Far havde mange samtaler med denne stoute sønderjyde,
og det var ikke uden betydning for mig. Under de nationale møder tog Martin
Simonsen ofte ordet og opfordrede til sønderjysk sammenhold, da ingen kunne
vide, hvilke prøvelser landsdelen ville blive udsat for.
I 1933 fulgte de store nationale stævner. Tønderstævnet i maj 1933 arrange
ret af sønderjysk idrætsungdom var vi vist ikke rigtig opmærksomme på. Vi
kom i hvert fald ikke derned. Derimod skulle vi alle til Dybbøl den 11. juni.
Imidlertid fik jeg en influenza og måtte blive hjemme og nøjes med i radioen
at høre den del af stævnet, der blev transmitteret. Men de stærke ord, der ikke
mindst lød fra nogle unge sønderjyder, gjorde unægtelig et stort indtryk.
Lokalt var det Haderslev Næs Ungdoms- og Foredragsforening, der samlede
os, og det var ikke den ringeste skole. Vel blev der også lagt vægt på gymnastik
og folkedans, men de folkelige og nationale foredrag havde en høj prioritet.
Formand for foreningen var i disse år gdr. Jens Jensen, Sode, en meget alsidig
orienteret bonde. Endnu var det jo i høj grad den ældre generation, genfor
eningsgenerationen, der prægede disse møder, og som ofte tog ordet. Foruden
Martin Simonsen var det sognets første sognerådsformand efter Genforenin-

Dansk Berlinerdreng i grænselandet

25

gen, amtsrådsmedlem Hans Kjær, den meget lyrisk anlagte gdr. Erik Eriksen,
Halk, og ofte også Einar Simonsen.
I 1932 blev der oprettet et sangkor, som jeg havde megen glæde af at være
med i, og der oprettedes en studiekreds. Og så blev der sunget, de fleste danske
sange, jeg stadig kan, lærte jeg i disse år.
Den 26. september 1933 fejredes som sædvanligt kongens fødselsdag. Taler
ved den lejlighed var en mig ganske ukendt seminarielærer Peter Marcussen
fra Haderslev. Det blev en meget mærkelig tale. Han kom lige fra et møde i
Aabenraa, og at der lå noget i luften, var tydeligt, men hvad det egentlig dreje
de sig om, fik vi ikke rigtig rede på, kun at der snart kunne ventes et dansk
nationalt udspil overfor de voldsomme tyske udfordringer, som kom fra grænseflytningsgale slesvigholstenere som borgmester Wilhelm Sievers, Egernførde,
og pastor Johann Peperkorn fra Fjolde.
Få dage efter kom budskabet om oprettelse af Det unge Grænseværn. Her
var det helt naturligt at melde sig, og året efter deltog jeg i det store stævne
på Skamling, hvor ca. 40.000 mennesker mødtes for at markere, at de tyske
frierier hverken var i dansk, nordisk eller sønderjysk interesse. Stærkest ind
tryk under dette møde gjorde H. P. Hanssens tale. Hjemme havde jeg hørt så
meget om denne mand, og min far var stadig i kontakt med ham. Endnu kan
jeg se ham for mig, og høre hans slutbemærkninger, alt imens han slog næven
ned i talerstolen: »I unge stil jer, når I rykker ud i fronten under P. Hiort
Lorenzens banner. På det står der skrevet: For folkestyre, for retten til frit at
tænke, tro og tale, for Sønderjyllands danskhed, for folk og fædreland. Lykke
lig den ungdom, der får en stor opgave. Held og lykke følge jer i kampen. Jeg
hylder og hilser ungdommen med kæmpevisens ord: Sejr i din hånd, sejr i din
fod, sejr i alle dine ledemod«. På dette stævne fik jeg min nationale ilddåb.
Nogen tid efter fik jeg en henvendelse fra boghandler Algreen Petersen i
Haderslev, der var DuG’s sekretær i Haderslev amt, om jeg ville være med i
arbejdet og sammen med andre tillidsmænd danne et lokalnævn for Øsby sogn.
Det lykkedes hurtigt at finde de rette, og i fællesskab tegnede vi omkring 100
medlemmer i sognet.
Det blev begyndelsen til en lang række spændende oplevelser ved tillids
mandsmøder og udflugter til grænseegnen. Vi besøgte den nyetablerede Søgaard kaserne. I Jyndevad hørte vi om livet i et grænsesogn. Vi besøgte Rudbøl
og DuG’s kontor i Rørkær, hvor Peter Marcussen og kaptajn Bartholdy ledede
arbejdet. Ret tidligt kom jeg også i personlig forbindelse med Marcussen. I et
af mine breve opfordrede jeg til at DuG fik et medlemsblad. Det kom da også
i 1936 som Folkung-Bladet.
Bekendtskabet med Marcussen blev livslangt, ja udviklede sig nærmest til
et venskab. Det var mig derfor en stor glæde i 1974 i forbindelse med afslørin-
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gen af maleriet af Marcussen på Folkehjem at kunne være med i initiativet til
udgivelse af Det unge Grænseværns historie, så vi fik de personlige oplevelser
frem, mens en række mennesker, der i 1933 var med til at kalde sønderjysk
ungdom til samling, endnu levede.
Der fulgte andre store stævner, i 1935 i Løgumkloster, det møde hvor
C. P. O. Christiansen og Jørgen Bukdahl så stærkt fastslog den nordiske sam
hørighed. Temaet var sådan set fastslået allerede på Skamling med ordene
»Ungdom i Nordens tjeneste«. Mottoet blev i de følgende år og ikke mindst
efter 1940 så afgørende for den store organisation. I 1936 holdtes mødet på
»Hjertehøj« i Graasten - trods voldsomme regnskyl. I efteråret 1935 deltog
jeg i dagene 4.-6. oktober i et kursus på Rødding Højskole, arrangeret af
Det unge Grænseværn. Forstander Hans Lund gav en bred orientering om
Sønderjyllands historie. Claus Eskildsens belysning af den sønderjyske samhø
righed med Danmark og Norden var i høj grad baseret på det materiale, der
året efter kom i bogen Dansk Grænselære. Der var foredrag af pastor
N. P. Nielsen, gdr. Johs. Juhl, Branderup, begge stærkt engageret i sønderjysk
ungdoms- og idrætsarbejde. Også Hans Haarders belysning af Danmarks for
hold til Tyskland gav et stærkt billede af situationen.
For en kun 19-årig var dette kursus af stor værdi. Det gav en mening med og
et ståsted i det grænsepolitiske arbejde, hvor sigtet var at styrke den nationale
forståelse blandt ungdommen i Danmark og ikke mindst i Sønderjylland.
Spørgsmålet om forholdet til Norden optog mig derimod ikke så meget. Jeg
forstod måske heller ikke helt de nordiske tankers rækkevidde. Peter Marcussens nordiske visioner stod jeg noget forbeholdent overfor.
Der var tilstrækkeligt at gøre i Sønderjylland, hvor det tyske mindretal ved
Folketingsvalget i 1935 var gået frem med næsten 3000 stemmer, fra 9.886 til
12.617, samtidig med at antallet af tyske privatskoler steg til 58, og de tyske
skoler - heri også de kommunale - nu besøgtes af over 4.000 elever. Dertil
kom Vogelgesangs virksomhed med opkøb af gårde og billige lån til betrængte
og i national henseende ikke alt for stabile landmænd. Det voldte os således
personlig sorg, at en af vore slægtninge måtte sælge sin gård til en hjemmetysker. Aktionen blev oven i købet støttet fra dansk side. Som kreditforeningsdi
rektør P. A. Callø fortalte mig senere, for at undgå at denne tysker måske med
Vogelgesangs hjælp blev placeret i et af de i forvejen truede sogne, hjalp man
ham til en gård i en i national henseende ufarlig egn.
Hertil kom imidlertid også noget helt tredje. Den ældre generation, der hav
de kæmpet for danskheden under tysk styre og forberedt Genforeningen, var
ved at blive træt. Den følgende generation var mærket først af krigen, siden
af den tiltagende økonomiske modgang. De havde mere end nok at se til,
skulle de klare dagen og vejen. Derfor måtte det nu blive det næste slægtled,
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der tog kampen op. Den tillidsmandskreds, vi fik dannet i Øsby sogn, arbejde
de godt. Og vi fik mange medlemmer. Kredsen bestod af læge Misfeldt, Øsby,
senere gårdejer og amtsrådsmedlem Hans Simonsen, Hyrup, medhjælper og
senere kornhandler i Øsby Jens Løbner, landmand Claus Knudsen, Årøsund,
lærer Sigurd Oxholm, Hajstrup, landmand Theodor Ravn, Råde, og landmand
Sv. Olsen, Årø.
Nok var jeg blevet klar over, at der bestod et vist modsætningsforhold til
de gamle nationale foreninger, Sprogforeningen og Sønderjydsk Skoleforening,
men dog især til Grænseforeningen, som måske frygtede, at de unges aktion
ville føre til fornyet uro i Sønderjylland og især omkring grænsen. Her føltes
det som en særlig anerkendelse, at H. P Hanssen lige fra første færd støttede
Peter Marcussen og dermed Det unge Grænseværn. Modsætningerne fortone
de sig da også efterhånden.

De danske i Flensborg
Alt det, jeg nu har skrevet om de nationale forhold i Nordslesvig, kan godt
tydes derhen, at vi havde så rigeligt at kæmpe med i forsvaret af den genfor
enede del af Sønderjylland, at Sydslesvig eller de danske i Flensborg egentlig
ikke kom os ved. Det var dog ingenlunde tilfældet. Endnu sad grænsestriden
dybt forankret hos mange. Selv følte jeg mig nok mest i overenstemmelse med
min far, H. P. Hanssen og Martin Simonsen. Jeg var Aabenraa-mand, og græn
sen af 1920 var for mig den eneste rigtige. Dog oplevede jeg, at der stadig
fandtes et andet synspunkt, at grænsen i 1920 var trukket forkert, og at vi
havde svigtet de danske syd for grænsen.
Derfor var det ganske ejendommeligt efter 1932 at møde det danske mindre
tal i Flensborg. Det var kun en beskeden flok. Far havde fået lejlighed i Burg
hof mellem Toosbüystraße og Marienstraße. Det danske samlingssted var
»Hjemmet« i Mariegade, hvor 5., 6. og 9. distrikt holdt deres møder. Nu var
det jo ikke alt for ofte, der blev tid til at komme til Flensborg. Alene den
indførte visumtvang gjorde det besværligt. Men i julen var jeg der hvert år og
deltog også i Slesvigsk Forenings julemøder, hvor enten pastor Noack eller
pastor H. F. Petersen var faste talere. Når Noack trådte ind i salen, sænkede
der sig straks en alvorsfuld, nærmest andagtsfuld stemning over forsamlingen.
Han var jo alvorsmanden. Kom derimod H. F. Petersen, der straks startede
med en vittig bemærkning, satte det omgående stemningen adskillige grader i
vejret. Men også H. F. Petersen kendte til livets alvorlige sammenhænge. Et
brev, jeg fik fra ham efter fars død, viser tydeligt, at også han kunne være en
hjælper i alvorlige stunder.
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Far blev ret hurtigt engageret i distriktsarbejdet. Han var en habil taler, og
hans muntre fortællinger fra enten Nordslesvig eller Flensborg blev benyttet
til oplæsning. Derved kom han ud i en del flensborgske distrikter, ligesom han
var ude i omegnen og enkelte gange nord for grænsen i Kruså, Kollund eller
Bov.
Egentlig havde han ikke de helt store forventninger til et fortsat dansk
mindretalsarbejde syd for grænsen. F.eks. anså han det som noget ret voveligt
eller rettere naturstridigt, da der i 1935 oprettedes en dansk skole i Tønning.
Under mine besøg lærte jeg flere af hin tids danske personligheder at kende.
Bedst nok sekretær Frederik Petersen og redaktør Tage Jessen. På møder i
Nordslesvig havde jeg hørt flere talere fra Sydslesvig. Foruden de lige nævnte
var det vandrelærer Gustav Lindstrøm fra Ladelund, lærer Hans Meng, Duborgskolen, gdr. Jørgen Søgaard, Jaruplund, og journalist J. N. Jensen, Flens
borg Avis. Nu kom jeg også på besøg hos nogle af dem og desuden hos gdr.
Peter Budach, Hornskov, i hvis stuer den danske skole i Jaruplund var startet
i 1926. Jeg traf også økonom Nis Petersen i det danske forsamlingshus i Harreslev, lærer August Rattenborg i Kobbermølle og flere gange lærer Henry
Thomsen i Langbjerg, som iøvrigt også var hyppig gæst hos os.
Også i Flensborg lærte jeg adskillige gode danske familier at kende. Sproget
var nok det mest ejendommelige. Nogle snakkede sønderjysk og røbede måske
derved deres oprindelige nordslesvigske herkomst, andre talte tysk eller ofte
plattysk. Ja, det var faktisk sådan, at mens der i Den slesvigske Forenings
distrikter nord for Nørretorv i reglen taltes dansk ved sammenkomsterne, var
det tysk, der fortrinsvis benyttedes i byens sydlige og østlige dele.
Hvordan gik så dette danske arbejde? Der var generalforsamling, ældreud
flugt, lottospil og så et enkelt i reglen ikke særlig godt besøgt foredrag. Således
kunne man godt opleve dem, der til et møde lige stak næsen indenfor og med
bemærkningen »Vi ska inne kaffe ha i daw« skyndsomst forsvandt igen. Den
gratis kaffe var også dengang et trækplaster.
Fars breve fra disse år bærer tydeligt præg af, at han godt kunne ønske sig
lidt større politisk aktivitet. Tage Jessen og Fr. Petersen kunne han godt accep
tere, men han stod ret forbeholden overfor Ernst Christiansen, den mangeårige
og yderst selvbevidste leder af Flensborg Avis. Hans ofte lidt overnationalt
lyriske form var ikke hans stil. Hertil bidrog også den store afstand, der ofte
føltes at være mellem den danske ledelse og de menige medlemmer i distrikter
ne. Trods alt var det jo dem, der bar de daglige byrder og tog slæbet og samti
dig fik vanskelighederne, når de på grund af deres danskhed blev truet på
deres arbejdsplads, eller der nægtedes dem en ellers berettiget understøttelse.
I et brev kan jeg læse, at det vakte stor begejstring, da de to unge lærere Niels
Bøgh Andersen og Hermann Tychsen kom ud i distrikterne for at underholde,
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og at de samtidig gik i opposition til de ældre og krævede ret for ungdommen
til også at tale med. At de samtidig stillede sig skarpt afvisende overfor nazis
men og alt dens væsen og krævede det samme af mindretalsledelsen, føltes
yderst opmuntrende. Det føltes da også helt i overenstemmelse med denne
linie, at lærer ved den kommunale danske skole i Flensborg, Hans Tønnsen
nægtede at bruge Hitler-hilsnen. Derfor var redaktør Jacob Kronika heller
ikke just manden, man var helt så begejstret for. Man syntes nok, at han
omkring 1933 stillede sig lidt for venligt overfor det nye styre. Det var der
endda nogle, der huskede, da Kronika i 1960 blev chefredaktør for Flensborg
Avis.
De følgende års begivenheder kunne vi heldigvis knap ane i midten af
30’erne. Men ingen var tryg ved situationen. For de danske syd for grænsen
blev et besøg i Danmark altid som en kortvarig oplevelse af friheden. I somme
ren 1936 var 5., 6. og 9. distrikt på udflugt til Ravsted. Jeg tog derud på cykel
for at være sammen med far og vennerne fra Flensborg. Claus Eskildsen holdt
et af sine spændende foredrag, og lærer Chr. Demuth og frue gav en fortrinlig
oplæsning. For alle var det en god dag. For de danske i det ellers stærkt hjemmetyske sogn Ravsted (lille Tyskland) var det værdifuldt, at der netop hertil
kom en flok danske fra den anden side grænsen. Danske i Ravsted og danske
i Flensborg havde ikke så lidt at være fælles om.
Der var ofte en ganske egen stemning over danske møder syd for grænsen,
selv om man hver gang måtte konstatere, at tallet af ubesatte stole var stigende.
Ikke alle kunne jo klare det tiltagende tryk fra nazistisk side, selv om det
danske mindretal officielt var fredet.
I 1935 fik jeg lejlighed til at deltage i et dansk årsmøde. Det var med en sær
fornemmelse, omgivet af alt det nazistiske væsen, på Duborgskolen at overvæ
re danske spejderes flagparade, og senere med sammenrullet Dannebrog at gå i
optog til den gamle årsmødeplads ved Sortevej (nu dansk idrætsplads). Endnu
mindes man de overbærende og spydige blikke, der mødte os fra fortovets
tyske kødrand. Det opfattedes nærmest som et »nå, ja, lad dem dog, deres tid
varer ikke så længe«. Talerne husker jeg ikke, kun at Ernst Christiansen og
friseren Johs. Oldsen talte, ligesom vi på et møde på Duborgskolen havde hørt
en status over situationen.
Og så holdt jeg min første tale i »Hjemmet«. Det var i 1934. Jeg deltog i en
sammenkomst i anledning af Christian X’s fødselsdag. Til Dannevirke i
Haderslev skrev jeg et referat af festen. Der var samlet 160 mennesker i den
smukt pyntede sal, rektor dr. Andreas Hanssen fra Duborgskolen holdt festta
len. Sangeren Saxtorp Mikkelsens fortolkning af Valdemar Rørdams sang om
de kvalte klokker, de af tyskerne under 1. verdenskrig til kanoner omstøbte
sønderjyske kirkeklokker, gjorde stærkt indtryk. Som gæst nordfra blev jeg
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opfordret til at sige noget om Det unge Grænseværn. Det blev den første
nationale tale, jeg kom til at holde.
Det var ellers ved at blive strenge tider. »Kanoner for smør« havde Her
mann Goering proklameret, og rationeringen var begyndt på en række områ
der. Det var derfor helt naturligt, at kom man fra det velforsynede Danmark,
havde man levnedsmidler med. Da jeg skulle hjem til jul 1935, var jeg særdeles
velforsynet. Hvem tænker vel på tolden? Men toldvæsnets vågne øje var der,
da jeg i Padborg var stået af toget for at vandre de sidste km ind til Flensborg.
På Oksevejens dengang yderst beskedne toldstation ville de ikke uden videre
lade mig passere med alle herlighederne. Der var kød, som ikke måtte indføres.
Det var på en juleaftensdag slet ikke nogen morsom situation. Men heldigvis
kunne også tyske toldere være forstående. Da jeg havde siddet i nogen tid, og
toldlokalet efterhånden blev tømt, fik jeg at vide, at det jo kun var juleaften
en gang om året, så lad gå for denne gang. Og skyndsomst tog jeg af sted.
Juleaften var reddet. Jeg tænkte slet ikke på, hvad der ville være sket, dersom
tolderne i min kuffert havde opdaget eksemplarer af »Hejmdal«, jeg havde
lagt mellem tingene. Hejmdal var på den tid forbudt læsning i Tyskland.

På Næsgård Agerbrugsskole
Efter at far var flyttet til Flensborg, stod jeg egentlig ret alene i verden. Jeg
måtte overveje to ting: Hvordan skulle jeg tilrettelægge min fremtid, og hvor
dan kunne jeg slippe ud af det tyske statsborgerskab? Det sidste var ikke
mindst vigtigt - tysk værnepligt var jo indført i 1935.
I 1935-36 arbejdede jeg stadig ved landbruget, men på opholds- og arbejds
tilladelse. Og selv om vor gode ven sognefoged Martin Simonsen altid anbefa
lede mine ansøgninger om forlængelse, og den efter nogle år kom til at lyde
på ubestemt tid, var det ikke sikkert, at det ville fortsætte. For at understrege
min interesse i engang at blive dansk statsborger var jeg efter råd fra Martin
Simonsen optaget i den danske lægdsrulle og tog også i foråret 1936 til session.
Her fik jeg imidlertid at vide, at som tysk statsborger kunne man ikke bruge
mig.
I foråret 1936 traf jeg sammen med en slægtning, landbrugskonsulent Jørgen
Rudbeck fra Grenå. Vi snakkede en del om mine planer. Jeg overvejede således
et højskole- eller landbrugsskoleophold. Men ville det være nok til at sikre mig
en ordentlig fremtid? Jørgen Rudbeck, der selv i sine unge dage havde været
lærer på Næsgård Agerbrugsskole på Falster, foreslog derfor, at jeg skulle søge
optagelse dér. Opholdet ville vare halvandet år, og det kunne give mig en frist,
hvor jeg dels kunne søge udsættelse fra den tyske sessionspligt, dels forberede
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Næsgård Agerbrugsskole. Postkort 1936. Privateje.

eller undersøge mulighederne for at blive dansk statsborger. Men især ville jeg
få betydelig større muligheder enten i det praktiske landbrug, eller dersom jeg
ønskede at fortsætte på Landbohøjskolen.
Jørgen Rudbeck skrev selv til forstander H. J. Rasmussen på Næsgård, som
var stærkt sønderjysk interesseret, og det lykkedes at blive optaget. Det skabte
imidlertid et økonomisk problem. Selv om hele det 18 måneders ophold kun
kostede 700 kr., var det alligevel mange penge. En årsløn for en voksen med
hjælper lå dengang på ca. 800 kr.
Forgæves søgte jeg nogle legater, indtil der viste sig hjælp. Direktør P. A. Callø på Sønderjyllands Kreditforening, Martin Simonsen og Jens Brask er
klærede sig rede til at sikre mig et studielån, og desuden kunne jeg - da min
far kunne betragtes som dansk sydslesviger - regne med i det følgende år at
få støtte gennem Dansk Skoleforening i Sydslesvig, ligesom også Sønderjydsk
Hjælpefond kunne give tilskud. Endelig fik jeg at vide, at Det Classenske Fideikommis, som Næsgård hørte under, ville være til at snakke med, hvis det
kom til at knibe.
Den 3. november 1936 startede jeg på Næsgård, og det blev en vidunderlig
tid. Selve skoleopholdet var delt på tre skift, første vinter alene teoretisk under
visning sluttende med en eksamen. Sommerperioden var delt mellem praktisk
arbejde i det 600 tdr. land store landbrug og hver anden uge teori og igen
sluttende med en eksamen. Endelig var sidste vinter igen ren teori og en meget
koncentreret undervisning, der fulgtes af en afsluttende eksamen.
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Undervisningen blev af største betydning for mig, og også det kammeratlige
samvær betød meget. Men der blev desuden tid til andre interesser. Kort tid
efter ankomsten til Næsgård tog jeg kontakt med amtsformanden for Det unge
Grænseværn på Lolland-Falster, forstander Gregersen, Nørre Ørslev højskole,
som Peter Marcussen havde anbefalet mig at opsøge. Jeg blev straks indbudt
til et amtsnævnsmøde i Nykøbing, hvor jeg fortalte om arbejdet i Sønderjyl
land. Det førte til flere møder bl.a. et oplysningsmøde i Horbelev, hvor jeg
holdt mit første egentlige foredrag.
På Næsgård blev der ved siden af den strengt teoretiske undervisning budt
på en række orienterende foredrag. Det var således en stor oplevelse at høre
redaktør Nicolaj Blædel gøre rede for den tilspidsede storpolitiske situation.
Men også Sydslesvig hørte vi om ved Grænseforeningens rejsesekretær Lawaetz, som var i færd med at oprette en sønderjydsk forening i Stubbekøbing.
Her var jeg med til den stiftende generalforsamling, hvor professor Vilhelm
Andersen talte over emnet »Landsmandsskab«.
Men heller ikke Venstres Ungdom måtte forsømmes. En studiekreds i Vej
ringe, hvori deltog flere Næsgårdelever foruden unge fra egnen, gav en hel
række nye kontakter. Også skriveri var jeg begyndt på. Jeg havde i et års tid
skrevet artikler til Dannevirke, og det fortsatte jeg med mod som honorar at
få bladet sendt til Næsgård. Julen holdt jeg i Flensborg, og julefesten i »Hjem
met« gav god mulighed for at følge, hvad der rørte sig blandt danske i Flens
borg.

Dansk statsborger
I februar 1937 fyldte jeg 21 år og havde dermed nået myndighedsalderen. Det
betød, at jeg nu for alvor skulle sætte ind på at opnå dansk statsborgerskab.
Jeg havde sikret mig to års udsættelse fra tysk militærtjeneste. I løbet af foråret
fik jeg efter samråd med en sagfører i Stubbekøbing samlet de nødvendige
papirer til en indfødsretsansøgning og dertil en række gode anbefalinger fra
kendte folk i Sønderjylland bl.a. Peter Marcussen og Martin Simonsen. Des
uden havde jeg sikret mig politisk hjælp, idet folketingsmand Einar Simonsen,
Flovt, ville tage sig af det fornødne overfor indfødsretsudvalget og ikke mindst
overfor indenrigsminister Bertel Dalgaard.
Der var nemlig et men i denne historie. Indfødsretsloven var omkring 1935
blevet skærpet, så der nu krævedes 15 års ophold i Danmark, foruden at man
beherskede det danske sprog og viste interesse for danske samfundsforhold.
Det sidste kunne jeg nok klare, men jeg havde jo kun boet i Danmark i 10 år.
Resultatet blev da også i første omgang et afslag.
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Det skulle jeg imidlertid ikke lade mig slå ud af, mente Einar Simonsen, der fik
mobiliseret andre rigsdagsmedlemmer, ligesom far kontaktede de sønderjyske
rigsdagspolitikere Hans Jefsen Christensen og I. P. Nielsen, Dynt. Også fra Næs
gård ydede man hjælp. Både forstander Rasmussen og lærer Lauridsen optog
kontakt med rigsdagsmedlemmer fra Lolland-Falster, ikke mindst med senere
trafikminister Victor Larsen, hvis søn selv var elev på skolen. Men der var fortsat
afslag. Indenrigsminister Dalgaard motiverede det overfor Einar Simonsen med
følgende ord: »Man kan ikke fratage en os venligsindet nation dets værnepligti
ge«. Sagt i 1937, da uvejrsskyerne fra syd blev stadig mere truende!
I påskeferien havde jeg været på en cykeltur til Sønderjylland for at hilse på
gamle venner, og i sommerferien 1937 valgte jeg at tage syd om til Flensborg.
Ved nattetid tog jeg færgen fra Gedser til Warnemünde og så gik det ellers på
cykel gennem Mecklenburg og Holsten til Flensborg. Overalt var der militær
og naziformationer, folk der talte om den nye tid, og hvad der kunne være i
vente, enten en ny gloria eller et kaput. Men det sidste sagde man ikke højt.
Jeg fik også aflagt mit første besøg på de gamle Danevirkevolde og var på
sejltur til Lyksborg. Overalt mærkedes en vis knugende stemning, så det føltes
som en lettelse, da jeg efter endt ferie igen kunne passere grænsen ved Kruså.
Imidlertid lurede det jo stadig med indfødsretten. Hvor alvorligt det var,
blev jeg klar over, da jeg under et juleophold i Flensborg i 1937 ville på et
kort besøg i Haderslev. Lige som jeg skulle af sted, ringede det på døren. Det
var politiet, som skulle hente mit pas. Her hjalp ingen gode ord, men jeg kunne
gå med på politipræsidiet for at gøre indsigelse. Selvfølgelig gjorde jeg det. Jeg
havde jo god samvittighed, og på spørgsmålet - og nu var det Gestapo, der
tog mig i forhør - om jeg søgte dansk statsborgerskab, kunne jeg roligt svare,
at det havde jeg nok overvejet, men der var ingen muligheder. Jo, for jeg kendte
vel mine pligter overfor Das Vaterland, fik jeg at vide. Under henvisning til
min udsættelse fra militærtjenesten, og at jeg skulle tage landbrugseksamen
for at blive Diplomlandwirt, fik jeg omsider passet igen.
Nu var det bare med at komme nordpå. Ved grænsen blev der kropsvisita
tion. Og letsindig som man er i den alder, havde jeg ikke tænkt over, at jeg i
lommen havde et brev til landstingsmand Jefsen Christensen med en indtræn
gende anmodning om hjælp til at blive dansk statsborger. Det var lige ved
middagstid, og den herre, der kunne oversætte danske breve til tysk, var »zu
Tisch«, hjemme at spise frokost. Da rutebilen desuden ventede, og jeg ikke
havde bagage med og kunne bedyre, at jeg kom tilbage i løbet af aftenen, fik
jeg lov at rejse videre. Men brevet beholdt de. Det blev iøvrigt med censurmær
ke af de korrekte tyskere sendt videre til Jefsen Christensen, som undrede sig
noget over slig ungdommelig letsindighed. Det blev sidste gang, jeg passerede
grænsen med tysk pas.
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Velankommet til Haderslev fik jeg gode venner til at skrive til far, at jeg
pludselig var blevet alvorligt syg og derfor ikke var i stand til at rejse, og om
han ville sende min bagage til Haderslev. Han blev selvsagt noget forskrækket
ved tanken om, at han skulle over grænsen med min kuffert. Men det gik
heldigvis godt. Jeg var nu klar over, at jeg måtte holde mig væk.
Vinteren var ved at gå på hæld, og jeg kom godt gennem den afsluttende
eksamen. Nu måtte jeg finde på noget at bestille. At komme på Landbohøj
skolen havde rent økonomisk lange udsigter. Det traf sig da så heldigt, at jeg
fra Gunnar Kloppenborg Skrumsager fik tilbud om at komme til Bejstrupgaard i Københoved. På den måde kom jeg til en på alle måder dygtig land
mand og kunne forberede mig til en mere ansvarlig stilling.
Den 29. marts 1938 sluttede vi på Næsgaard, og den 30. rejste jeg til Køben
havn, hvor jeg straks tog til Christiansborg spændt på at høre, om der var
kommet en lysning i min sag. Hos Jefsen Christensen fik jeg besked om, at
netop samme formiddag havde Bertel Dalgaard omsider bøjet sig og var gået
med til, at mit navn kom på den liste, der om eftermiddagen skulle behandles
i Landstinget som lov om indfødsret.
Stor var min glæde og lettelse. Endelig var jeg sluppet for det pres, der
uvilkårligt havde hvilet på mig. Jeg havde været afskåret fra at vise mig i
Flensborg for slet ikke at tale om, hvad følgen ville være blevet, da tyskerne
den 9. april 1940 besatte landet. Jeg kunne forblive i Danmark og kunne rejse
til Københoved, den egn man også kaldte Sønderjyllands »ideelle hjørne«.

I »det ideelle hjørne«
Nu skulle jeg altså fortsætte min landbrugsuddannelse i et absolut eftertragtel
sesværdigt lærested med en meget fin sortbroget kvægbesætning. Bejstrupgård
var efter rigsdansk mål en proprietærgård, men proprietærer ville disse sønder
jyske storbønder ikke være.
Det kunne føles lidt mærkeligt, at jeg, der ellers mest havde færdedes i ud
prægede »Aabenraa-kredse«, nu fik plads hos familien Kloppenborg Skrumsa
ger, en af Flensborgsagens varmeste forkæmpere. Her i Københoved fik jeg
flensborgere på nærmeste hold. Som nabo havde vi Bennetgård, den i 1921
afdøde kendte sønderjyske fører J. N. H. Skrumsagers gård, som datteren Jut
ta Skrumsager i 1936 lod indrette som hvilehjem for ældre sydslesvigere. Her
mødte jeg jævnligt gamle bekendte fra Flensborg. At Flensborg Avis nu også
blev daglig læsning gav uvilkårligt en berøringsflade til danskheden i Flens
borg, som jeg ellers kun kendte fra mine spredte besøg hos far.
Hertil kom, at Røddingegnen betragtedes som en af Sønderjyllands mest
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danske egne. Skrave sogn, som Københoved hører til, lå ved folkeafstemningen
i 1920 i toppen med 97% danske stemmer. Her rejstes i 1892 Sønderjyllands
første forsamlingshus. Nu var der også forsamlingshus i Københoved. Her
boede kendte folk som Nicolaj Ludvigsen, formand for den Nordslesvigske
Landboforening, Mads Gram, tidligere folketingsmand for Venstre valgt i 1920
og nu formand for Venstre i Sønderjylland og for Fællesledelsen af kvægavl i
Sønderjylland. Der var ikke langt til Rødding med højskolen, til det historiske
samlingssted i Skibelund krat eller til Askov. Egnen var stærkt præget af Rød
ding frimenighed og et blomstrende folkeligt arbejde blandt såvel ældre som
unge.
Det lovede jo godt. På den store gård var der nok at rive i, og jeg trængte
til efter halvandet års skoleophold igen at tjene lidt penge. Men der var som
sagt også mange andre udfoldelsesmuligheder. Allerede den første måned del
tog jeg i VU-møde i Rødding, hvor senere minister S. P. Larsen talte på høj
skolen. Der var folkelige møder i Københoved forsamlingshus. Ellers tog jeg
på cykelture i omegnen.
På Rødding højskole holdt Hans Lund sine månedsmøder, som jeg ofte
deltog i. Det unge Grænseværn holdt det år sit årsmøde i Haderslev, og på
Valdemarsdagen var vi i Skibelund krat, hvor Hans Lund, Rødding og for
stander Overgaard, Ladelund, talte om stavnsbåndet. Det var jo 150 året for
stavnsbåndets ophævelse. Her opførte Askovlærere Holbergs »Erasmus Montanus«, og sjældent har jeg oplevet Erasmus så levendegjort som i højskolelærer
Bo Ruds fremstilling.
Som nævnt havde vi Hvilehjemmet Bennetgård som nabo. Jeg aflagde jævn
ligt besøg for at hilse på sydslesvigerne. En flittig gæst var pastor Niels Bundgaard fra Skrave, som jeg senere, da han blev præst i Sydslesvig, først i Kappel
og siden i Slesvig, fik nær kontakt med.
Imidlertid begyndte uvejrsskyerne for alvor at trække sammen over Europa
med Hitlers krav om Sudeterlandet. I september 1938 skulle jeg nogle dage til
Flensborg, hvor jeg kunne fejre både min fars fødselsdag den 24. og Christian
X.s fødselsdag den 26. september. Kongens fødselsdag fejredes på Flensborghus. Stemningen var tydeligt trykket, og jeg husker, far nævnte, at det føltes
som i de sidste julidage i 1914, da 1. Verdenskrigs udbrud var i vente. Alle
spurgte, om det mon ville lykkes at afværge en ny katastrofe. Forhandlingerne
i dagene forud tegnede ikke til, at Hitler ville ændre sine krav. Det prægede så
tydeligt denne aften.
Journalist J. N. Jensen ledede mødet, og jeg husker, at der pludseligt blev
meddelt, at faren måske var ved at drive over. Det blev oplyst, at ville Tyskland
trods alle den britiske premierministers anstrengelser angribe Tjekkoslovakiet,
ville Frankrig være nødt til straks at komme dette land til hjælp, og Storbritan-
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Bejstrupgård i Københoved. Postkort 1914. Institut for sønderjysk lokalhistorie.

nien og Rusland ville stå ved Frankrigs side. På Flensborghus lettede medde
lelsen unægtelig på stemningen.
Fra efteråret 1938 husker jeg to ting. Det ene var, at Mads Gram for første
gang siden bruddet med H. D. Kloppenborg Skrumsager over grænsestriden i
1920 igen satte sine ben på Bejstrupgård. Mads Gram var ikke for ingenting
en stædig sønderjyde. Da han nu i forbindelse med et eller andet lokalt anlig
gende begav sig til Bejstrupgård, blev der i høj grad lagt mærke til netop dette
besøg. Det andet blev mund- og klovsygen, der grasserede voldsomt i denne
eftersommer. Heldigvis var kvægsygen da så udbredt, at man undlod at slagte
hele besætninger, hvilket ville have været slemt netop for den fine avlsbesæt
ning på Bejstrupgård, hvor man netop denne sommer som et af de første
steder i landet havde eksperimenteret med kunstig sædoverførsel. Det var ikke
behageligt at passe dyrene, som var hårdt angrebne af sygdommen.

Skovgård i Hammelev
Til 1. november 1938 skiftede jeg plads. Kloppenborg anbefalede mig til Hans
Skau på Skovgård i Hammelev, og det skulle vise sig at blive et godt bytte. Jeg
havde fået en mængde praktisk viden, som jeg nu kunne udnytte det nye sted.
Inden jeg forlod Bejstrupgård, holdt Gunnar Kloppenborg en fest i den sal,
der havde været mødestedet for folk i Københoved og Skrave.
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Skovgaard i Hammelev. Foto 1920 erne i privateje.

Skovgård blev i nogle år nærmest et hjem for mig. I første omgang var jeg
der som forvalter fra november 1938 til november 1942, og i vinteren 1944-45
passede jeg igen arbejdet, samtidig med at jeg havde andre gøremål. Det blev
derfor stedet, som jeg hele tiden vendte tilbage til, så længe Anna og Hans
Skau levede.
Til Skovgård hørte et samlet areal på godt 100 ha. heraf ca. 24 ha. skov og
desuden en parcel i det netop genopdyrkede område i Hindemade ned mod
Haderslev Dam. Markerne lå godt samlet omkring gården. Ledelsen af en
sådan gård var et stort ansvar. Jeg følte mig dog hurtigt hjemme på gården.
Straks første dag efter en tur rundt i alle marker meddelte Hans Skau, at nu
tog han af sted i nogle dage. Så måtte jeg i øvrigt selv finde ud af at tilrettelæg
ge arbejdet. Der var nok at tage fat på. Der var efterårspløjning, roer, der
skulle køres sammen, og korn, der skulle tærskes. Jeg var alligevel glad for
den tillid, Hans Skau viste mig fra første dag.
Som medarbejdere havde vi to karle og en fast husmand, og jeg kunne
trække på yderligere hjælp til arbejdet i skoven eller til særlige opgaver. I stal
den rådede en gift fodermester over ca. 30 køer foruden opdræt og en flok
stude. Det var dog ikke kreaturerne eller grisene, Hans Skau gik mest op i.
Hestene kom i første række, og hestebestanden omfattede i reglen en hingst,
to-tre følhopper og nogle plage, som gerne skulle udvikle sig til enten kommen
de præmiehingste eller følhopper.
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Kong Christian X aflagde besog
på Skovgaard i sommeren 1938.
Han blev fotograferet sammen
med et barnebarn af Hans Skau.

Skauslægten var en af denne egns gamle slægter og havde altid været stærkt
nationalt bevidst. Den kendte sønderjyske fører Laurids Skau hørte til en gren
af slægten. Hans Skau selv havde fra 1907 til 1932 været medlem af bestyrelsen
i Haderslev Amts Landboforening. Både han og foreningens formand gdr.
Martin Viuf, Sillerupgård, måtte da vige for presset fra LS, som ønskede en
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skarpere politisk holdning fra landboforeningernes side. For sit mangeårige
virke indenfor landbruget var Hans Skau netop samme sommer i 1938 ud
nævnt til Ridder af Dannebrog, ligesom Christian X. under et af sine årlige
Sønderjyllandsbesøg i denne sommer havde været gæst på Skovgård.
Hans Skau var kendt som opdrætter indenfor den jyske hesterace. Som
dommer ved hoppekåringer i hele Sønderjylland og deltager i de fleste jyske
hingstekåringer og desuden selv formand for Hammelev sogns hesteavlsfor
ening var han godt kendt blandt jyske hesteavlsfolk.
Selv om det helt naturligt kom til megen hestesnak, blev nationale og poli
tiske emner ikke forsømt. På det nationale område efterlevede Hans Skau i
høj grad de ord, der stod indgraveret i en tavle over hans skrivebord:

Du skal vogte de sagn og den dejlige sang,
vi i arv efter fædrene fik.
Du skal lukke dit hjerte for trældom og tvang
og din dør for de fremmedes skik.

A. D. Jørgensens »40 fortællinger af Fædrelandets Historie« og P. Lauridsens
værk »Da Sønderjylland vågnede« var bøger, Hans Skau ofte under samtaler
drog frem. Desuden havde han helt tilbage i årene før 1. Verdenskrig ført
dagbøger, og det blev for mig spændende at læse den kloge bondes vurdering
af tidens tildragelser. Politisk holdt han sig til partiet Venstre, og her var han
både formand for Hammelev sogns Venstreforening og desuden næstformand
i Røddingkredsens Venstre. Men derudover havde han mange andre gøremål
bl.a. som bestyrelsesmedlem i Dansk Skatteborgerforening og Jysk Haglskade
forsikring. Jeg fik et stærkt indtryk af Hans Skaus mange gøremål og af hans
store viden om problemer af vidt forskellig karakter. Sammen med en grog og
en god cigar blev det til mange hyggelige og opbyggelige timer.
I driften var det ikke mindst hestene jeg skulle tage mig af. Der blev også
handlet heste, og i reglen var det nye avlsdyr, vi fik. Ikke underligt, at statskon
sulent August Kjær fra De samvirkende Jydske Hesteavlsforeninger var en
kærkommen gæst. Hvert år holdtes et mønstringskursus, hvortil også egnens
unge var indbudt. I de tider var det absolut ikke ligegyldigt, hvordan hesten
tog sig ud, og hvordan man var i stand til at præsentere den enten overfor
besøgende ved dyrskuer eller kåringer. Allerede kort tid efter min start holdtes
et mønstringskursus under ledelse af mønstringslærer og senere hingstekom
missionær Chr. Rasmussen fra Vejen.
Mund- og klovsygen ramte vor kvægbesætning, en sygdom de svære kort
hornskreaturer kunne have svært ved at klare. Takket være mine erfaringer fra
Bejstrupgård slap vi dog nogenlunde nådigt. Endelig var der det store skov-
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Hans Skau (d. 1952), Skovgaard. Foto i privateje.

areal, der skulle passes, og hvor et par mand gik meget af tiden. Der skulle
både ryddes og fældes og desuden plantes nyt, og der blev gjort klar til den
årlige skovauktion.
I julen 1938 rejste jeg igen hjem til Flensborg. Da min far som nævnt var
stærkt politisk interesseret, og hverken den tyske presse eller Flensborg Avis
kunne skrive, hvad den gerne ville, var rigsdanske aviser selvsagt kærkommen
læsning. Jeg havde taget flere aviser med og også nogle eksemplarer af et på
den tid i Holland trykt blad Neuer Vorwärtz, der udkom som en afløser af
den forbudte tyske socialdemokratiske avis Vorwärts. Bladet var selvfølgelig
forbudt i Tyskland, men lagt ind i et par eksemplarer af det danske naziorgan
Nationalsocialisten, nåede de upåtalt over grænsen. Far blev glad for både de
danske og de tyske aviser. Nazibladene røg omgående i kakkelovnen.
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Min ret frie stilling gav gode muligheder til at lære egnen at kende, ligesom
jeg kunne deltage i møder i Det unge Grænseværn, Venstres Ungdom og Ham
melev Ungdomsforening, til gymnastik, ringriderfest og folkedans. Der var
landbrugsfaglige møder og arrangementer. Det gjaldt hele tiden om at holde
sig å jour.
Skovgård var et gæstfrit hjem. Hvordan den rare og i modsætning til Hans
Skau meget hjemmeværende og samtidig stilfærdige Anna Skau klarede tinge
ne, har ofte undret mig. Der var altid plads til uanmeldte besøg. Til de faste
gæster hørte folketingsmand Jørgen Gram, Gabøl, selv en stor hesteopdrætter
og nu kredsens folketingsmand, der hurtigt skabte respekt om sig som politi
ker. Der var sognepræsten, pastor Hans Hamlev, som nok ikke var den store
sjælesørger men til gengæld et muntert menneske, alle kunne lide. Jeg fik med
tiden megen glæde af besøg i Hammelev præstegård.
Vor sognerådsformand og samtidig amtsrådsmedlem Jørgen Uldall, Styding,
hentede ofte gode råd hos den erfarne Hans Skau. Her kom grosserer Peter
Michaelsen, Lunderskov, hvis kone Margrethe engang havde været ung pige
på Skovgård. Han var næstformand i Grænseforeningen. Til de jævnlige gæster
hørte også domæneforvalter Peter Refshauge, tidligere gårdejer i Oksbøl.
En lille episode, fortalt af Peter Refshauge fra hans tid som landråd, siger
måske også lidt om de nationalpolitiske stemninger, der rådede i tiden op mod
afstemningen i Sønderjylland i 1920. En dag fik Refshauge på sit kontor besøg
af en fransk officer. De franske alpejægere var rykket ind i Haderslev for at
sikre ro under afstemningen. Selvsagt kom samtalen hurtigt ind på den natio
nalpolitiske situation. Som bekendt nærede Frankrig ingen blide følelser over
for det slagne tyske kejserrige. Hvorfor egentlig holde afstemning, mente den
franske officer, nej man skulle gøre som Frankrig, der uden mere snak tog
Elsass-Lothringen tilbage. Og mens han trak sin sabel og slog den ned i gulvet,
udbrød han »abschneiden«, bare skære det røvede fra igen, og her mente han
jo nok, at hele Slesvig burde være vendt tilbage. Bedre havde tyskerne ikke
fortjent det. Det var dog ikke helt i overenstemmelse med hverken Refshauges
eller den almindelige nordslesvigske linie, som holdt på folkenes selvbestem
melsesret som det afgørende. Men mange år efter - påstås det - kunne spor
af det franske sabelhug endnu ses i Haderslevamtmandens kontor.
Min »familiære« stilling, gjorde, at jeg praktisk talt altid kunne være til
stede, når der var gæster, og det var hver gang spændende at lytte til de forskel
liges oplevelser eller kommentarer til den øjeblikkelige situation.
Jævnligt kom også sønnen Jens Skau og hans kone Anne Marie født Kloppenborg-Skrumsager, nu forpagterfolk på Nygård domæne i Øster Lindet.
Desuden var der de mange hestefolk, der enten kom for at bese vor egen
bestand eller ønskede at udveksle erfaringer. Blandt dem var Andreas Jensen
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fra Gabøl. Under første Verdenskrig var han stor hestehandler, men ved kri
gens afslutning brændte han inde med en betydelig sending, der var opkøbt til
den tyske hær, og det slog ham økonomisk ud. Nu vegeterede han nærmest
hos Jørgen Gram og var hans opkøber eller sælger af avlsmateriale, og da
han var en stor hestekender, kunne Hans Skau også ofte bruge ham til visse
ærinder.
Også konsulent Jørgen Frank kom af og til. Han var dog næppe tilfreds
med Skovgårds korthornsbesætning. Derimod havde konsulent Mathias Nis
sen, der også var jysk hestemand, en stor stjerne i huset.
De, der endnu husker Hans Skau, vil nok mindes ham som den gode fortæl
ler. Han kunne et utal af historier om mennesker, han havde mødt. Han var
en fremragende taler, og både i samtale og foredrag kunne han indflette lange
citater af dansk digtning.

Fars død i KZ-lejren Oranienburg
I påsken 1939 var jeg på besøg i Flensborg, og i de følgende uger undrede det
mig, at jeg intet hørte fra far, som ellers skrev flittigt. Den 17. maj skulle jeg
til et VU-møde i Haderslev, hvor VU’s landsformand Poul Thisted Knudsen
ville tale. På vej ind til »Harmonien«, hvor mødet holdtes, traf jeg redaktør
N. J. Nielsen fra Dannevirke, som lidt bekymret spurgte, om jeg vidste noget
om, hvordan min far havde det. Jeg vidste intet, hvorefter han spurgte, om jeg
da slet ikke havde hørt, hvad der var sket. At han allerede den 2. maj var
blevet arresteret. På bladet havde de fra Kruså fået besked om at indstille
enhver forbindelse til ham. Han var jo stadig skribent til bladet. Det viste sig
senere, at et brev sendt til mig fra Flensborg, ikke var sluppet gennem den
tyske censur.
Jeg tog kontakt til bekendte heriblandt politifolk i Kruså, og de kunne be
kræfte det skete. Dog gjorde jeg nok selv klogt i at holde mig væk fra Flens
borg. Det var aldrig til at vide, hvordan tyskerne ville reagere. Det var kun et
år siden, jeg var sluppet af med mit tyske statsborgerskab. Også det danske
konsulat i Flensborg og udenrigsministeriet i København henvendte jeg mig
til, men forgæves. Far var tysk statsborger, og selv om han tilhørte det danske
mindretal, kunne der intet gøres. De gav mig dog den trøst, at fængslingen
formentlig kun blev afkort varighed, da man fortsat beholdt ham i Flensborg.
Der skulle dog kun gå godt en måned, så blev han overført til KZ-lejren
Oranienburg, det senere Sachsenhausen. I oktober fik jeg så brev, at far var
død den 9. oktober. Som dødsårsag blev angivet kredsløbsforstyrrelser, og så
kunne man jo tænke sit. »De slog ham ihjel, de Sataner«, skrev forfatteren
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Skovgaard var kendt for sine heste. Her en hesteopstilling o. 1920. Privateje.

dr. Gudmund Schütte til mig nogen tid efter. Han havde også tidligere haft
nær kontakt med far, og i flere breve fortalte han om de besøg, han havde
aflagt i vort hjem i Berlin.
Ja, så var jeg blevet hjemløs. Men stor var trods sorgen min glæde, da Hans
Skau kom ind til mig og sagde, at herefter måtte jeg betragte Skovgård som
mit hjem. Det var et så smukt træk, at jeg aldrig glemmer det.

Folketingsvalg 1939 - mit politiske ståsted
Selv om der var nok at se til i det store landbrug, kunne der godt blive tid til
en del andre gøremål. I juni 1939 deltog jeg i VU’s landsstævne i Århus. Vi
deltog i dyrskuer og ved hoppe- og hingstekåringer.
1939 var også året for folketingsvalget den 3. april. I Sønderjylland satte det
tyske mindretal alle sejl til. Det var nu eller aldrig, skulle kravet om Nordsles
vigs tilbagevenden til Tyskland lykkes. Tonen var ikke blid. »Führer mach uns
frei«, havde Jens Møller frejdigt udtalt ved et valgmøde i Tønder. Man havde
indsat uniformerede unge fra den nationalsocialistiske førerskole i Plön, som
skulle forstyrre de danske valgmøder bl.a. ved at smide tyske flyveblade ind i
salen. Vi oplevede da også under et valgmøde i Hammelev forsamlingshus,
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hvor Jørgen Gram og Peter Nielsen, Refsø, talte, at det pludselig væltede ind
med tyske flyveblade. Mere skete der heller ikke. Fredsforstyrrerne havde
skyndsomst taget flugten.
Både De sønderjyske Danske Samfund og Det unge Grænseværn var i fuldt
beredskab, og resultatet blev, at Slesvigsk Parti kun gik frem med 2.400 stem
mer til 15.016. Valgdeltagelsen blev på 92,4 pct. eller endda en anelse mere end
de 91,5 pct. som deltog i folkeafstemningen i 1920.1 Hammelev sogn faldt der
31 tyske stemmer, og det var til at bære.
Der blev heller ingen genforening med Tyskland. Til gengæld kunne hele
den tilspidsede storpolitiske situation nok give anledning til bekymringer. Den
1. september marcherede tyskerne ind i Polen. Krigen var en kendsgerning.
Selv om vi i første omgang ikke havde krigen på nærmeste hold, mærkede
vi ret hurtigt konsekvenserne. Sikringsstyrken blev indkaldt, og på Skovgård
fik vi en ganske betydelig belægning. Den private bilkørsel ophørte. Det kom
os lidt i vejen, fordi vi netop i september havde planlagt en marsktur for at se
på de hingstplage, der græssede derude. Imidlertid havde fabrikant Fr. Becker
på Kød- og Benmelsfabrikken i Hammelev (nu Sønderjyllands Kunst- og Kul
turcenter) stadig kørselstilladelse, og vi kom på en ganske dejlig tur rundt i
Tønderegnens marskenge. Alligevel gjorde det et mærkeligt indtryk at se den
stængte grænse og tyske bevæbnede poster patruljere langs grænsepigtråden.
Som det er fremgået, har jeg altid interesseret mig for politik. Jeg voksede
op i et socialdemokratisk hjem, og socialismens teorier var noget nær et evan
gelium for min far, men selv følte jeg ikke, at jeg ville følge samme spor. Så
tidligt som i 1934-35 kom jeg med i Venstres Ungdom, og det slet ikke, som
det ofte påstås om VU-medlemmer, for ballernes skyld, selv om de kunne
være ganske sjove. Det var Venstres politiske mål jeg følte mig tiltrukket af.
Jeg blev Venstremand. Mange af mine slægtninge på Haderslevegnen var
derimod konservative. Min afholdte lærer i Hajstrup var radikal, og min land
brugskarriere startede jeg hos en retsstatsmand. Jeg havde ofte overværet de
forskellige partiers politiske møder og navnlig interesseret mig stærkt for dis
kussionen partierne imellem. Men hverken den socialdemokratiske eller kon
servative politik tiltalte mig. Heller ikke Dansk Samling, som adskillige af
mine venner fra Det unge Grænseværn var stærkt optaget af, og som jeg endda
hørte fortolket i Arne Sørensens udlægning, kunne overbevise mig. Her måtte
jeg give Jørgen Bukdahl ret, da han engang karakteriserede dette parti som et
åndeligt januarudsalg, en blanding mellem Jesus og Madsen Mygdal med for
meget ballon og for lidt ballast.
Måske gjorde det sit, at jeg i mine år i Flovt levede nær op ad stærkt engage
rede Venstrefolk som folketingsmand Einar Simonsen, sognefoged Martin Si
monsen og gdr. Jens Brask. Også på Skovgård i Styding mødte jeg den sikre
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overbevisning, at det var Venstre - og i hvert fald ikke Bondepartiet - som
varetog landbrugets interesser bedst, og at partiets liberale holdning såvel i
folkelig og national henseende ville gavne ikke kun Sønderjylland men hele
landet.
Da jeg gennem nogle år havde været ret aktiv indenfor VU, fik jeg fra VU
i Sønderjylland det tilbud at tage et ophold på den liberale skole Brejdablik i
Vejen. Hans Skau fandt, at det var en god idé. Jeg fik orlov. Den 3. januar
1940 startede skolen under forstander Arthur Petersens ledelse. Og opholdet
skuffede absolut ikke. Mange kendte politikere og højskolefolk gæstede skolen
og holdt foredrag. Selv blev jeg som eneste sønderjyde tidligt indlagt til at
holde et foredrag om nationalsocialismens fremkomst i Tyskland og senere i
forbindelse med et besøg af VU fra Esbjerg fik jeg til opgave at tale om det
nationale arbejde i Sønderjylland.
I begyndelsen af februar blev jeg indbudt til sammen med den radikale folke
tingskandidat, amtsskolekonsulent J. Dige, i Bække forsamlingshus at disku
tere udstykningsspørgsmålet. Her var Venstres opfattelse, at vel skulle der fort
sat udstykkes, men samtidig sporedes også en vis betænkelighed ved, at staten
efterhånden fik rådighed over stadig mere jord.
Det må være dette møde, der et par uger senere fik Kolding Folkeblad til at
henvende sig til mig, om jeg ville deltage som opponent ved et møde, kommu
nisterne ville arrangere i Vejen. Det var under Finlandskrigen, og det kunne
bliyp en passende anledning til at starte en Finlandsindsamling. Egentlig skulle
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Aksel Larsen være kommet, men det blev partifællen, den senere trafikminister
Alfred Jensen, som absolut ikke brød sig om de indlæg, en ung SdU’er fra
Esbjerg og jeg tillod os at komme med. Vi fik kun ordet én gang, hvorefter
han nærmest prøvede at tale forsamlingen ihjel. Vi måtte derfor benytte os af
idelige afbrydelser, så stemningen i den ca. 150 mennesker store forsamling
nærmede sig efterhånden kogepunktet. Det lykkedes dog at få vedtaget en
resolution, der udtalte sympati med finnernes kamp, og der samledes ind til
Finland. Det sidste dog under politibeskyttelse, da Alfred Jensen direkte op
fordrede til at tage de indsamlede penge fra os. Men der indkom dog hele 48
kr. Brejdablikkerne var i den kommende tid ikke særlig velsete blandt Vejens
dengang mange kommunister. Efter mødet i Vejen blev den møderække, som
kommunisterne havde planlagt over hele landet, kun fortsat med et enkelt
møde. Det endte lige så kaotisk.

Skæbneåret 1940
Vinteren 1939-40 blev den første af de tre fimbulvintre, Danmark kom til at
opleve. Der var koldt alle vegne. Heldigvis kunne vi takket være Skovgårds
store skovareal nok sikre os det fornødne brændsel. Foråret var ved at nærme
sig, og vi skulle have en bunke markarbejde til side. Jeg havde været i Haders
lev den 8. april, og tilsyneladende åndede alt fred og ingen fare. Men så slog
lynet ned. Ud på natten begyndte flyveriet, som vi egentlig ikke tænkte meget
over. Der var ofte overflyvninger.
Men tidligt om morgenen blev Hans Skau ringet op af svigersønnen Hans
Thulstrup i Haderslev, og fik beskeden at tyskerne var på vej. Kort tid efter
kunne vi gennem telefonen høre skyderi fra Haderslev, og en dansk motorcy
kelpatrulje drønede forbi gården på vej mod nord, hvor man regnede med at
skulle kæmpe imod tyskerne. Sognefogeden kom for at meddele en af vore
folk, at der nu var mobiliseret, og at han derfor skulle melde sig på kasernen
i Haderslev. Han kom dog hurtigt tilbage. Kampen var afblæst, Danmark
havde kapituleret, og over kasernen vejede i de kommende fem år naziflaget.
Hvad tænkte vi i grunden denne 9. april, en af de første forårsdage i dette
år? Først og fremmest, at nu kunne tyskerne vel finde på at sløjfe grænsen,
den sidste af grænserne fra den forhadte Versaillestraktat. Så blev vi igen ty
skere med alt hvad det ville indebære. Det beroligede noget i den officielle
tyske proklamation at høre, at dansk integritet ville blive respekteret. Der blev
ikke talt om grænsen. Alligevel gjorde vi os vore tanker.
For mig var det desuden et spørgsmål, om tyskerne ville respektere mit
forholdsvis nyerhvervede danske statsborgerskab. De der ikke havde deres
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statsborgerskab i orden blev omgående indkaldt. Hans Skau var derfor heller
ikke sikker, men nu kunne vi jo se, hvad der skete. Hvis tyskerne skulle finde
på at jagte mig, kunne jeg holde mig lidt væk fra gården, være i mark eller
skov eller hos venlige naboer. Skulle det gå så galt, kunne jeg også få en dæk
adresse. Det fremgår af en seddel i min lommebog for 1940 med adressen på
fru Skaus søskende på Møn. Her kunne jeg tage over, og så skulle de nok
sørge for, at jeg undgik tyskerne.
Den 10. maj kom en tysksindet medarbejder, vi havde, glædestrålende og
fortalte os om de store tyske sejre under angrebet på Holland, Belgien og
Frankrig. Han fattede vist ikke helt, at vi slet ikke kunne dele hans begejstring
men tværtimod svarede ham, at Hitler nok ville sejre sig ihjel. Det kunne han
ikke lide at høre. Han hørte nu til den fredelige slags, så vi følte os ikke truet.
Nærmest som en selvfølge forbød besættelsesmagten denne sommer, at der
måtte holdes genforeningsfester. Det var i høj grad rygternes tid. Et gik ud
på, at tyskerne ville benytte Versaillesdagen den 28. juni til at indlemme Nord
slesvig og dermed flytte grænsen til Kongeåen. Det svarede ikke til Hitlers
tidligere udtalelser om, at han intet grænsevisionskrav havde overfor Dan
mark, ligesom der i erklæringerne den 9. april var lovet sikring af dansk inte
gritet. Men alt var muligt.
Usikkerheden oplevede jeg også, da jeg i juni 1940 sammen med en flok
andre sønderjyder deltog i et Venstres Ungdoms formandsmøde i Odense. Det
egentlige årlige landsstævne blev aflyst. Det gjorde et stærkt indtryk på os, at
vi fra mange sider fik at vide, at rygtet nok lå nærmere sandheden, end vi selv
troede. Man var derfor nærmest parat til at tage afsked med os.
Da jeg den 24. juni kom hjem fra Odense, gjorde jeg holdt hos nogle slægt
ninge, der boede i Slotsgade i Haderslev lige overfor den tyske Borgerforening.
Jeg vidste, der havde været et stort tysk komsammen den 23., så de vidste
sikkert noget. Jo, de havde da godt set hjemmetyskerne komme storskrydende
til Borgerforeningen, men efter et par timer drog de noget slukørede hjem.
Samme dag meddelte Nordschleswigsche Zeitung, at al flagning med tyske flag
var forbudt, og vi fik desuden at vide, at de allerede udleverede flag skulle
afleveres på kasernen i Haderslev. Berlin ønskede ingen vrøvl om dette lille
stykke land. Så vi blev heller ikke tyskere denne gang.
Heller ikke vore egne nazister havde heldet med sig, da de i begyndelsen af
december ville demonstrere deres magt i Haderslev og dér fik med dansk politi
at gøre. Højskolehjemmet, hvor nazimødet skulle holdes, blev spærret af, efter
at de truende med deres spader havde gennemført en march hertil. Jeg var
netop i Haderslev tidligere på dagen, inden det egentlige »spadeslag« begyndte,
men en telefonopringning senere oplyste os om det videre forløb, og hvordan
mange Haderslevborgere havde undt disse tåber at blive kølet af.
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Navneskiftet i DuG
Da jeg nu boede i Hammelev sogn, var det naturligt at deltage i sognets liv.
Men først og fremmest ønskede jeg at genoptage mit arbejde som tillidsmand
for Det unge Grænseværn. Som følge af besættelsen den 9. april, var det vig
tigt, at der i Nordslesvig fandtes en stærk national ungdomsorganisation. Det
kom nærmest som et chock for mig, da DuG den 20. april 1940 meddelte, at
man havde besluttet at ændre organisationens navn til Dansk-Nordisk Ung
domsforbund. Først siden fik vi at vide, at dette navneskifte havde været drøf
tet internt i nogen tid, og at der heller ikke indenfor DuGs ledelse havde været
enighed. At navneændringen kom så kort efter 9. april gjorde det ikke bedre.
Jeg skrev til Peter Marcussen og gav i kraftige vendinger udtryk for mine
følelser, samtidig med at jeg meddelte, at jeg ikke længere kunne være tillids
mand for organisationen.
I begyndelsen af juni holdtes der på Vojens Ungdomsskole et tillidsmands
møde for hele Haderslev amt, og her gik bølgerne højt. Tilslutningen til navne
skiftet var i hvert fald i denne kreds yderst begrænset. Personligt var jeg meget
enig med dem, der følte det som et svigt i en tid, hvor vi netop i Sønderjylland
fik noget at værne om, mens vi ikke følte os nær så overbeviste om den nordi
ske tankes bæredygtighed.
Det faldt da i sommeren 1940 i min lod at holde foredrag i Esbjerg om dette
navneskifte. Jeg så nu noget mere nøgternt på den nye situation. Der blev jo
fra tysk side bejlet kraftigt til de nordiske lande. Der fabuleredes om, at Norge,
Sverige og Finland skulle danne en særlig skandinavisk blok, mens Danmark
som følge af sin territoriale beliggenhed ønskedes fastere knyttet til kontinen
tet. Alene denne situation kunne nok forsvare et nærmere dansk-nordisk sam
arbejde. Det blev da også min konklusion: »Igennem en kraftig indsats til
fremme af danskheden i Nord- og Sydslesvig at skabe et sikkert værn ikke
kun for Danmark men også for det øvrige Norden«.
Ganske talende for den spændte situation, vi befandt os i, havde bladet
Vestkysten meddelt, at foredraget ikke kunne refereres. Min holdning til
denne sag førte til en længere brevveksling med Peter Marcussen, og nogen
tid efter mødtes vi i Haderslev. Jeg prøvede at forstå navneskiftets nødven
dighed, men var fremdeles ikke begejstret. Skulle navnet på et eller andet
tidspunkt komme tyskerne på tværs, så jeg hellere, at det blev dem, der en
ten fremtvang et navneskifte, eller at organisationen blev opløst. Som bladet
Hejmdal skrev: »Vi har i forvejen Foreningen Norden og andre organiserede
rammer for nordisk samarbejde. Men vi havde kun ét Grænseværn, og det
har vi mistet«.
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Venstres Ungdom og dansk foreningsliv under besættelsen
Venstres Ungdom lagde beslag på stadig flere kræfter. Efter min hjemkomst
fra Brejdablik valgtes jeg i marts 1940 til bestyrelsen for VU i Haderslev Østeramt og blev næstformand. Formand var gdr. Gunnar Midtgaard, Østergårds
Mølle i Hoptrup. Foreningen var ikke særlig aktiv på dette tidspunkt. Dog
havde det været store dage, da VU’s landsorganisation i 1937 holdt sit lands
stævne i Haderslev.
Såvel stævnet i Haderslev 1937 og landsstævnet i 1939 i Aarhus og endelig
opholdet på Brejdablik gav mig nye impulser. I bestyrelsesarbejdet i den lokale
forening havde jeg mulighed for at omsætte disse impulser i praktisk arbejde.
Allerede i 1940 startede vi med et sommermøde i Christiansdal, hvor Simon
From talte. I årene derefter fortsattes rækken af sommermøder på Vesterris,
på Østergårds Mølle, i Sverdrup færgegård og igen i Christiansdal. Som talere
brugtes i reglen lokale kræfter, folketingsmændene Simon From og Jørgen
Gram, redaktør J. N. Nielsen, Dannevirke, forstander Hagelsø, Vojens. Ved et
af møderne i 1943 talte VU’s daværende landsformand Alfred Larsen.
Møderne var stort set altid velbesøgt af såvel unge som ældre.
Mit engagement i bestyrelsen førte til deltagelse i adskillige møder i den
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sønderjyske storkreds. Ofte var det såkaldte fortrolige møder, hvor politikere
og redaktører gav en orientering om de aktuelle forhold.
Det var ellers rygternes tid, ikke mindst omkring begivenhederne den 9.
april. Det var derfor interessant på VU’s landskursus i februar 1941 at høre
en meget grundig orientering af tidligere minister dr. Oluf Krag. Han fremhæ
vede, at her stod vi med de ulykkelige følger af Stauning-Munchs politik. Den
havde lukket vore øjne for det, der skete ude omkring os. Det havde præget
vor forsvarspolitik og Danmarks optræden i Folkeforbundet. Vi skulle ikke
udfordre. Redaktør Jacob Kronikas og ritmester Hans Fundings advarsler blev
henlagt, og da besættelsen kom, var kapitulationen derfor den eneste udvej.
I sommeren 1941 blev der startet noget, man kaldte »frivillige danske ar
bejdslejre«. Vi fik sådan en lejr til Hammelev, hvor der arbejdedes med et
afvandingsprojekt i Hindemade ned mod Haderslev Dam. En af disse lejres
igangsættere var højskoleforstander Robert Stærmose fra Støvring, som vi en
dag fik besøg af. Stærmose, der tilhørte Dansk-Samling, mente, at de gamle
partier alt for emsigt affandt os med tyskernes krav. Der skulle vises helt
anderledes håndfast optræden. Her var vi imidlertid slet ikke enige. Vel var
modstandskampen begyndt, og vi hørte om sabotage. Men mange sønderjyder
hyldede den opfattelse, at der næppe var grund til selv at forvolde alt for
mange ødelæggelser. Snarere holdt man sig til salmebogens nr. 602 »Est Du
modfalden kære ven«, hvor det siges:
Der er blandt folk et gammelt ord,
hver djævel har sin tid.
Men vist er det, tabt har enhver,
som gik med Gud i strid.

Da denne salme blev sunget under en gudstjeneste i Haderslev, var det lige ved
at koste stiftsprovst Flensmark embedet. Tyskerne forstod udmærket me
ningen.
I marts 1942 afløste jeg Gunnar Midtgaard som formand for VU i Haders
lev. I min næstformandstid havde foreningen takket være de altid velbesøgte
sommermøder fået et godt ry. Det sås også på medlemstallet, der fra ca. 150
steg til godt 200.
Allerede i efteråret 1940 blev der i Haderslev etableret et samarbejde mellem
en række politiske og upolitiske ungdomsforeninger på grundlag af Dansk
Ungdomssamvirke, som under ledelse af professor Hal Koch lagde op til et
bredt folkeligt oplysningsarbejde til styrkelse af en dansk bevidsthed, og til
passiv modstand mod de tyske besættere. Særlig aktive i dette arbejde var det
lokale samvirkes formand dommer Sigurd Andresen og kommuneassistent,
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senere socialinspektør Olaf Christensen. Vi startede med på Christian Xs fød
selsdag den 26. september at holde en kongefest, hvor jeg holdt en af talerne.
Det blev en meget vellykket aften.
Samarbejdet fortsatte i de følgende år med en række store møder på Harmo
nien. Blandt talerne var redaktør Peter de Hemmer Gudme, som selv senere
blev en af modstandskampens ofre, professor Hal Koch, general Gørtz og flere
kendte politikere. Stort indtryk gjorde også en sangaften med Aksel Schiøtz,
som jeg netop havde oplevet i København, hvor han spillede Farinelli i Det
ny Teater. Stærkest husker jeg en aften i 1943 med Kaj Munk, som indledte
med at sige, at han ikke ville holde tale, men kun mindes tre soldater, den
danske soldat i 1864, soldaten den 9. april og så kong Christian. Derefter
læste han sit skuespil »Niels Ebbesen«. Dansk Ungdomssamvirke var desuden
stærkt engageret i tilrettelæggelsen af festerne under Haderslev bys 600 års
jubilæum i 1942. Det blev en meget fin og stort anlagt fest den 15. juni i
amtsbanernes gamle remise ved Jomfrustien.
Den 23. marts 1943 var det folketingsvalg, hvor det i Sønderjylland især
blev Danske Samfund, som stærkt opfordrede alle til at stemme på et dansk
demokratisk parti. Det tyske mindretal opstillede ikke ved dette valg, da ad
skillige af deres vælgere var ved fronten som krigsfrivillige. Mindretallet fik så
i stedet et tysk kontor i København med assessor Rudolf Stehr som leder.
Man kunne derfor godt frygte, at en del af mindretallets stemmer ville gå til
Frits Clausens danske naziparti eller til det efterhånden også tydeligt naziinfi
cerede Bondeparti. Mens Bondepartiet kun fik 1,4 pct. af samtlige stemmer i
Sønderjylland, fik nazisterne en beskeden fremgang fra 4,7 til 5,7 pct. Den i
forhold til valget i 1939 betydeligt lavere valgdeltagelse på kun 79,5 pct. lod
antyde, at hjemmetyskerne ikke havde deltaget i valget. Heller ikke Dansk
Samling, som ellers slog stærkt på de nationale strenge, opnåede mere end 1,8
pct. Til gengæld kunne de gamle partier alle notere en fremgang. Egentlig
skulle der også være afholdt kommunevalg. Det blev aflyst, men i maj gennem
førtes det i hele det øvrige land. I Sønderjylland fortsatte de gamle kommunalog amtsråd til 1946.
Den 28. august 1943 holdt VU i Haderslev høstfest. Både folketingsmand
Simon From og redaktør Aksel Søchting kom med forblommede vendinger
om, at noget var nært forestående. Hvad det var, erfarede vi tidligt søndag
morgen den 29. august. Scavenius-regeringen og Rigsdagen var ophørt at fun
gere, og der var erklæret undtagelsestilstand. De onde tider blev nu for alvor
onde.
Allerede i vinteren 1939-40 havde vi med førstelærer Chr. Lorenzen, Styding
som leder startet en studiekreds over emnet »Grænselære« på grundlag af
Claus Eskildsens bog »Dansk Grænselære«. Denne studiekreds samlede en 15-
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20 deltagere og fortsatte flere år frem med skiftende emner af såvel samfunds
politisk og storpolitisk indhold. Møderne holdtes på skift i hjemmene, hvor
husmødrene ofte forbavsede os med et trods rationering veldækket kaffebord.
Den ene ville nødig være ringere end den anden. Også Hammelev mandskor
havde jeg megen glæde af at være med i, til koncerter i omegnen eller i Hamme
lev kirke.
Da vi i 1940 havde fået en afdeling af Danske Samfund i sognet med den
nationalt sindede mejeribestyrer Mathiesen som formand, fik vi et bredere
grundlag for større danske arrangementer. I vinteren 1940-41 var jeg således
med til at tilrettelægge et møde med forstander Hans Lund. Det samlede fuldt
hus, og efter foredraget besluttede Mathiesen, at også andre skulle have ordet.
Han havde sit ståsted i Indre Mission, men forstod det folkelige arbejdes
værdi.
Desuden lå det ham meget på sinde at få unge og yngre aktiveret. Det blev
derfor nogle af de unge, der temmelig uforberedt skulle fremsætte deres menin
ger om en række emner, Mathiesen forud havde valgt. Hans Lund var meget
begejstret for denne aften, hvor mange gode synspunkter kom til udtryk. Hans
Skau havde samme syn, at det ikke altid skulle være de ældre, der førte ordet.
Da han nu igen blev bedt om at tale ved høstfesten i sommeren 1942 mente
han, »at nu er tiden inde til, at I unge får ordet«. Så jeg måtte holde høsttalen,
og notaterne til denne tale har jeg stadig liggende. Dem kunne jeg genbruge,
da jeg i 1970 i anledning af 50-året for afstemningen i 1920 blev bedt om at
tale i Hammelev.

Kontrolassistent i Hoptrup
Jeg havde valgt at indrette min tilværelse på, hvad jeg vil kalde tre søjler landbruget, det nationale og det politiske. Heraf måtte landbruget blive det
bærende. Da Skovgårdopholdet sluttede til 1. november 1942, var jeg derfor
mest interesseret i at fortsætte på en anden større gård. Men først søgte jeg
stillingen som rejsesekretær i Venstres Ungdom. Dog var jeg ikke sikker på,
om der her lå en blivende opgave. Heldigvis blev det da en anden, der fik den.
Da det imidlertid syntes vanskeligt at finde en passende forvalterplads, valg
te jeg i stedet noget helt andet. Jeg søgte og fik stillingen som kontrolassistent
i Hoptrup og omegns kontrolforening. Uddannelsen havde jeg fra Næsgaard.
Det var en helt ny tilværelse, også en form for rejseliv, med hele tiden skiftende
ophold.
Den række af gårde i Hoptrup, Djernæs, Sønderballe og Genner strand jeg
betjente som kontrolassistent, var af vidt forskellig observans. Der var afgjort
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danske, nogle lunkne, en enkelt hjemmetysker og en fanatisk nazist. Den sidste
var tydeligt en af Sønderjyllands triste skæbner. På hans gård holdtes i 1920
afstemningsfesten i glæden over, at man kom til Danmark. Hans børn bar
gode danske navne som Thyra og Uffe. Men så kom landbrugskrisen, som
blev særdeles hård for gården. Han fulgte LS, fik måske også støtte fra Vogel
gesang. I hvert fald gik hans børn nu i tysk skole, som hans kone var i bestyrel
sen for. Selv var han fanatisk nazist. Frits Clausens og Hitlers billeder kom til
at hænge, hvor før danske kongebilleder havde deres plads. Naturligvis var jeg
ikke på bølgelængde med denne familie. Da han en dag ligefrem overfusede
mig på grund af min holdning, afstod jeg fra at komme dér mere. Hans skæbne
efter besættelsen blev da heller ikke særlig morsom, selv om han hørte til de
små fisk.
Jeg befandt mig godt på denne egn. Flere af de danske familier, jeg kom til,
var meget bevidste i deres danske holdning. Det krævede lidt af en omstilling
at komme fra besøg i et sådant hjem til en ganske vist moderat hjemmetysker.
Hoptrup højskole og forsamlingshuset var de steder, hvor vi samledes. En
studiekreds ledet af lærer Martha Uldall Jessen - ved befrielsen kendt som
»Revolver-Martha« - deltog jeg også i. Dog flyttede jeg fra egnen, inden denne
studiekreds udviklede sig til en egentlig modstandsgruppe.
I stigende grad skete der overflyvninger af allierede bombemaskiner på vej
mod Tyskland. En nat kort før jeg rejste fra Skovgård tømte et allieret fly hele
sin ladning af brandpile omkring gården. Enkelte faldt kun få meter fra de
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stråtækte bygninger, andre mellem græssende kreaturer og følhopper. Men
ganske mirakuløst skete der intet. Bombekratere efter bomber fra fly udsat for
tyske jagerangreb fandtes mange steder. I Hoptrup var hovedvejen i længere
tid spærret af frygt for at nogle bomber der var faldet nær op ad Hoptrup
højskole skulle eksplodere. En sen eftermiddag, da jeg var på vej mod Hop
trup, drønede en eskadre af britiske Moskito-fly lavt ind over markerne. Det
viste sig at være de maskiner, der i København havde været med ved
bombningen af Burmeister & Wain.
Selv om arbejdet som kontrolassistent var ganske interessant, var køer, fedt
procenter, mælkemængde og foderplaner ikke det, der i længden optog mig
mest. Så efter et år opgav jeg denne bestilling.

Store Tønde
Til november 1943 søgte jeg igen flere forvalterpladser, og det endte med, at
jeg fik plads hos en anden kendt sønderjysk landmand, forpagter Hans Linnet
på Store Tønde i Jejsing. Hans Linnet var storforpagter. Selv boede han ikke
på gården, men i Møgeltønder og kørte så rundt og tilså sine gårde. Der var
i reglen stor opstandelse, når forpagteren kom på inspektion.
Til gården hørte et mejeri, og der hentedes mælk fra flere omliggende gårde.
Mejeribestyrerfamilien fik jeg et særdeles godt forhold til. Der var også nogle
gode aftener i Hostrup præstegård, men ellers følte jeg mig lidt på en yderpost.
Der var hjemmetyskere rundt omkring os, og om søndagen så vi dem i deres
grønne uniformer, klar til søndagseksercits. De hyttede sig hjemme og var rede
til i givet fald at holde os danske i skak under en måske kommende invasion.
Hen på vinteren kom jeg til skade med en arm, og måtte for en rum tid
stoppe alt fysisk arbejde. Jeg var derfor heller ikke ked af til maj at rejse fra
Store Tønde. Forinden var jeg en kort tid indlagt på Tønder sygehus, og mær
kede her lidt af stemningen i det ret blandede område. Straks da jeg var blevet
indlagt, gjorde et par sengekammerater mig opmærksom på, at det var klogt
at være forsigtig med, hvad man sagde. Et par af stuefællerne stolede man
ikke helt på. Desuden var der tyske vagtposter på gangene, som holdt opsyn
med en nedstyrtet allieret pilot.
Sygdomsperioden betød, at jeg kunne samle mig om den anden interesse,
den politiske. Jeg begyndte at skrive artikler til VU’s medlemsblad Dansk Fol
kestyre om såvel politikere og nationale emner. 1943 var hundredåret for de
store Skamlingsbankemøder. Jeg henvendte mig til Troels Fink, dengang do
cent ved universitetet i Århus og bad ham skrive en artikel om disse begivenhe
der. Det var han nu ikke meget for, men opfordrede mig i stedet til selv at
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skrive. Det blev så resultatet, og på den måde blev Troels Fink måske igangsæt
teren til det langvarige nationale skriveri, jeg siden kastede mig over. Det na
tionale blev den sidste side af mine gøremål.

Det nationale
I Dansk Ungdomssamvirkes regie deltog jeg i juli 1944 i et kursus på Grænse
hjemmet i Kollund, hvor vi diskuterede den aktuelle situation og fremtiden.
Her fik vi den 20. juli meddelelsen om attentatet på Hitler. Vi var ellers en
stærkt blandet flok i forskellige aldre og fra alle egne af landet og desuden af
vidt forskellig observans. Der blev holdt en række fremragende foredrag.
En foredragsholder skal fremhæves, nemlig rektor Bernhard Hansen fra Duborgskolen. Han talte om »Dagens gerning«. Vi havde jo ikke siden krigens
udbrud hørt meget til Sydslesvig. Vel følte vi med dem, da en bomberegn over
Flensborg den 19. maj 1943 udslettede en dansk børnehave og 14 børn og to
pædagoger blev bombernes ofre. Vi hørte om de faldne danske og glædede os
over, at vi i Nordslesvig var undsluppet krigens rædsler.
Hvad der iøvrigt rørte sig syd for grænsen, kunne der af gode grunde intet
siges om. Derfor var meningerne om Sydslesvigs fremtid også højst delte, hvil
ket nok især kom frem, da lærer Martin Mortensen fra Sønderborg talte varmt
om, hvilke opgaver der efter krigen ville vente os omkring Sydslesvig. Han
lagde ikke skjul på, at tiden da ville være inde til at kræve Sydslesvig tilbage,
og at man i Sydslesvig ventede det af Danmark. En af de få, der forstod denne
tale og også stillede sig positivt, var Erik Haunstrup Clemmensen, der som
Heimdal-student ofte havde været i Sydslesvig. Senere mødte jeg ham igen
indenfor et aktivt grænselandsarbejde og sidst som Grænseforeningens for
mand.
Den 19. september 1944 var jeg i Haderslev, da der pludselig blev luftalarm.
Først senere erfarede vi, at tyskerne overalt benyttede luftalarmen til at få folk
væk fra gaderne, mens de afvæbnede og internerede det danske politi. Det gav
øget usikkerhed. Da Hans Skau således i november 1944 kom ud for et over
fald på vej hjem fra Haderslev, måtte pågribelsen af den skyldige vente til efter
5. maj 1945.

Mod krigens slutning
Krigens gang blev fulgt nøje. De gamle kort viser, hvordan vi dagligt markere
de tyskernes »taktiske tilbagetog«. Samtidig så vi, hvordan unge fra hjemmety-
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ske hjem nærmest blev tvunget til at melde sig som frivillige. To unge, der
begge havde været karle på Skovgård, blev således krigens ofre. Da jeg senere
læste deres navne i Mindelunden på Knivsbjerg, kunne jeg ikke lade være med
at tænke på, om vi ikke også selv havde skyld i disse unge menneskers død?
Hvor ofte havde vi ikke stiklet til dem og spurgt, hvornår de skulle ned og
forsvare deres Vaterland. Mange var ude for et stærkt pres og måtte efter
krigen gennem straf og fængsel. Det var meget forkert. De gjorde kun, hvad
de følte eller blev tvunget til at tro var deres pligt.
Anderledes med dem, man mødte om søndagen i den grønne uniform som
»Zeitfreiwillige«. Dem så jeg en del til ude på Tønderegnen. Dem skyldte vi
ingen pardon. De hyttede sig herhjemme, men rede til i givet fald at holde
danskerne i skak under en måske kommende allieret invasion.
Sabotage og Schalburgtage hørte til dagens orden. I Haderslev gik det ud
over Danevirkes trykkeri og Hundevadts nye varehus, som tyskerne sprængte.
Efter uheldet med armen og operationen måtte jeg igen til november 1944
begynde som kontrolassistent, nu i Rangstrup. Igen var det en meget blandet
kreds af familier og dermed gårde, jeg kom rundt i. Det var en solid dansk
egn. Der var ingen hjemmetyskere imellem, men en enkelt fuldblods nazist.
Det berørte os alle stærkt, da vi hørte om henrettelsen af dr. Jørgen Teilmann
i Overjerstal. Jeg kom tit forbi skomager Wilh. Hagner, som sammen med
stedets tyske lærer havde anmeldt lægen for sabotage og våbenbesiddelse, og
var ikke altid helt tryg, især når min mappe var fyldt med illegale forsendelser,
der skulle postes et eller andet sted. Skomagerens tyskhed var kendt. Han fik
også sin straf, først dødsstraf siden livsvarigt fængsel, indtil han blev benådet
og udvist.
Måske skyldtes det mine talrige flytninger i krigens sidste år, at jeg aldrig
fik noget direkte med modstandsbevægelsen at gøre. De studiekredse, jeg havde
deltaget i i Øsby og Hoptrup, udviklede sig siden til aktive modstandsgrupper.
Men det var efter jeg var rejst. Dog modtog jeg efterhånden forsendelser af
illegale blade, som jeg pligtskyldigst sørgede for at distribuere videre. Da jeg i
vinteren 1944-45 havde postadresse under Bevtoft, kunne det vække uro, når
disse pakker ikke altid kom i velemballeret stand, og det tydede på at de havde
været åbnet. Postmesteren i Bevtoft gik for at være nazist og tyskvenlig. Han
blev da også efter 5. maj sat fra bestillingen.
I den sidste krigsvinter havde jeg glæde af at føre samtaler med gdr. Søren
Ratzer i Rangstrup. Han var amtsrådsmedlem for Venstre, formand for dag
bladet Dannevirke og havde andre offentlige gøremål, et menneske, der var
stærkt optaget af tidens strømninger. Han var Flensborgmand som mange på
egnen, hvilket han aldrig lagde skjul på. Ratzer var åndeligt en stærk person
lighed, men fysisk var han svag. Han døde den 27. april 1945.
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Hans begravelse fra Agerskov kirke kunne minde om en høvdingebegravelse.
Det var en af de stoute og stærke sønderjyder, der den dag blev fulgt til graven.
Endnu kan jeg se for mig den tyske soldat, der var kommet ind i kirken og
andægtigt fulgte sørgehøjtideligheden. Hvem han var, ved vi ikke, men måske
hørte han til de tyskere, der selv var klar over, hvilke forfærdelige ulykker hans
land havde forårsaget. Søren Ratzer ville nok have forstået ham. Vi andre
viste ham måske en for kold skulder.
Agerskov sogn var et stærkt dansk sogn, hvor der fandtes mange Sydslesvigog især Flensborg-engagerede mennesker. Jeg mødte her en række familier,
hvor jeg altid følte mig hjemme: Søren Knudsen i Galsted, Andreas Appel i
Rangstrup, Chr. Bossen i Fårhus, alle folk med stærke meninger og først og
fremmest danske.
Her i krigens sidste fase mærkedes i stigende grad den tyske nervøsitet. Der
blev gravet pansergrave, og der blev anlagt store kanonstillinger. De tyske
soldater var præget af en nederlagsstemning, og talte man en sjælden gang
med en tysk soldat eller officer, sporedes en frygt for fremtiden og ikke mindst
tanken om, hvordan det gik med familien derhjemme, om den overhovedet
havde overlevet denne frygtelige tid. De allieredes fly blev stadig mere nærgåen
de og stadig større allierede flyformationer sås på himlen på vej til deres øde
læggelsestogter over Tyskland. Også på de hjemlige veje kunne det blive nød
vendigt at søge dækning, når allierede fly næsten helt nede over hækkene fløj
hen over os. Målet var så Skrydstrup, hvor man snart efter kunne se røgskyer
stige op. Så vidste man, at nu var der igen tyndet ud i tyskernes beredskab.
At krigen rykkede stadig nærmere kunne konstateres gennem den fjerne
rumlen fra kanonild og de tiltagende daglige overflyvninger. Uvilkårligt måtte
jeg sende en tanke til Berlin, som var blevet frontby. Jeg havde stadig slægtnin
ge dernede. Ville de overleve? Hvor meget af den by, jeg engang havde kendt,
ville være tilbage, når det hele var forbi. I Haderslev passerede de hvide busser
med danske og norske fanger fra koncentrationslejrene. Det var strengt at
overvære ikke mindst ved tanken om, at ens egen far var død i en KZ-lejr.
VU’s virksomhed blev efterhånden indskrænket. Da jeg rejste til Tønder,
havde jeg opgivet formandspladsen i Haderslev, men jeg fortsatte som studie
kredssekretær. Det kom som et chok for os, da VU’s kasserer Evald Carlsen i
december 1944, myrdedes af tyskerne. I foråret 1945 blev VU’s kontor i Kø
benhavn besat, og vi fik besked om at »gå stille med døren«. Ingen kunne jo
vide, om et beslaglagt adressemateriale ville blive udnyttet på en for os ubeha
gelig måde. Da Hans Skau i denne sidste krigsvinter ikke havde fået nogen
forvalter, og da min forlovede nu var i huset på Skovgård, kunne jeg godt
forene det nyttige med det behagelige. I weekenden passede jeg landbruget på
Skovgård, og de øvrige dage var jeg i Rangstrup. I de sidste måneder var det
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dog praktisk talt ikke muligt at overholde terminerne for kontrolbesøg. Der
var jo fyldt med soldater og tyske flygtninge overalt, så da var jeg mest på
Skovgård, hvor jeg tog mig af hele forårsarbejdet.
Alt imens gravede tyskerne pansergrave og huller ved vejene til geværskytter,
der skulle standse en ventet allieret invasion. I min lommebog fra 1945 kan
jeg dag for dag følge krigens gang. Endnu var det spørgsmålet, om russerne
eller briterne ville komme først til den danske grænse. Efterhånden stod det
klart, at Montgomerys tropper nu var stærkt på vej mod nord. Vi hørte dagligt
radioen fra Sverige og England. At der ikke var langt igen, stod klart. Alligevel
så det betænkeligt ud, da vi den 4. maj om eftermiddagen fik besked om, at
vi skulle være rede til øjeblikkelig evakuering. General Lindemann ville kæmpe
til det sidste, og derfor skulle hele området til en linie op mod Gjels å rømmes
for civilister.
Da jeg tog hen til mit logi for at hente mine personlige papirer, kom budska
bet fra London, at Tyskland havde kapituleret i Danmark.
Vi kunne ånde lettet op, og rive mørklægningsgardinerne ned. Den sidste
rest rigtig kaffe kom frem, og lysene tændtes igen, efter at de havde været
slukket i 5 lange år. Næste morgen kunne vi sammen hejse Dannebrog over et
frit Danmark.

Efterkrigstid - gårdmand i Gabøl
Tiden efter befrielsen blev på mange måder skelsættende. Først oplevede vi
befrielsesglæden. Til gengæld havde vi så fået flygtningene, hvis skæbne var
alt andet end misundelsesværdig. Den 7. maj oplevede jeg de britiske troppers
ankomst til Haderslev og de jublende menneskemasser, der fyldte gaderne og
nærmest var ved at storme de britiske tanks, hvis mandskab rundhåndet ud
delte cigaretter og chokolade.
Sommeren 1945 blev i øvrigt præget af de store frihedsfester. Den 24. juni
var vi til det af Region III arrangerede kæmpemøde på Skamling med ca.
100.000 deltagere.
I 1943 var jeg blevet forlovet med Anne Marie Lei fra Harkærgård i Fred
sted. Siden 1944 havde hun været i huset på Skovgård. Efter et par forlovel
sesår var det på tide at blive gift. Da vi begge var indstillet på en fortsat
landbotilværelse gjaldt det om at finde en passende landbrugsejendom. Hans
Skau lovede mig økonomisk støtte, og vi undersøgte flere muligheder. Resulta
tet blev, at vi købte en gård i Gabøl på godt 15 ha. Det var måske ikke den
bedste ejendom. Den var i nogle år blevet drevet sammen med en nabogård,
og det havde sat sine spor. Der var hverken besætning eller redskaber, og
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bygningerne var heller ikke i den bedste forfatning. Men prisen var rimelig,
og derfor slog vi til. Vi holdt nu bryllup, og den 1. juli 1945 overtog vi gården.
Det var lidt af en omstilling nu selv at skulle klare alt dagligt arbejde. Først
og fremmest gjaldt det om at få skik på gården. Hans Skaus svigersøn, krea
turhandler Hans Thulstrup i Haderslev hjalp med at skaffe både køer og ung
kvæg. En grisehandler fra egnen udstationerede nogle grisesøer hos mig. Fra
hvert kuld grise tilfaldt der mig nogle stykker. Dermed blev der efterhånden
også en grisebesætning. Med hensyn til heste måtte jeg låne mig frem. En hest
fik jeg som lån fra Fredsted, mens min nabo Jørgen Gram på rimelige vilkår
hjalp mig til en følhoppe. På en landboauktion købte jeg flere maskiner, jeg
fik anskaffet tærskeværk og kværn, og efterhånden begyndte det at ligne noget.
Også selve beboelsen trængte hårdt til istandsættelse. Det hele var trods alt
mere forfaldent, end vi under de første besøg havde bemærket. Vi havde gåpå
mod og med lidt fornuftigt håndelag og diverse armkræfter fik vi os efterhån
den ganske fornuftigt indrettet. Også et stråtag på en af længerne måtte have
en omgang, og laden fik en gang tjære. Så kunne vi efterhånden også være
bygningerne bekendt.
Der skulle hentes tørv. Brændselsspørgsmålet havde vi aldrig beskæftiget os
med på Skovgård, hvor der var træ nok. Med hestevogn hentede jeg tørv ved
Rangstrup. Det var først det følgende år, man på landet kunne købe stenkul.
Imidlertid havde vi flinke naboer, som gerne gav en håndsrækning. I det hele
taget befandt vi os godt i Gabøl. Man kom hinanden ved, og som nybegynder
i en noget forsømt gård var det dejligt at mærke, hvor hurtigt vi faldt ind i
landsbyfællesskabet.

Venstre-politik efter Befrielsen
Ved siden af de daglige gøremål på gården havde jeg stadig forbindelse med
VU. Jeg fungerede som en slags amtssekretær for de sønderjyske VU-foreninger og var studiekredssekretær. Jeg fik til opgave at holde et par VU-foreninger
i Bylderup-Bov og i Løgumkloster over dåben. I det følgende år oprettedes
også en VU-forening for Nustrup sogn. Antallet af VU-foreninger steg med
ialt 12, ligesom der oprettedes flere nye studiekredse. Samtidig startede min
virksomhed som skribent til VU’s blad »Dansk Folkestyre«, hvor det nu i høj
grad blev de grænsepolitiske spørgsmål jeg kommenterede.
I september deltog jeg i VU’s landsstævne i Odense, der selvsagt var præget
af efterkrigsstemningen. Det faldt i min lod at redigere det afsnit i Landsmøde
udtalelsen, der berørte Sydslesvig, og hvor det siges: »Vore sydslesvigske lands
mænd har krav på, at det danske folk gør, hvad det formår for at stå dem bi
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Frederik Rudbeck med VU-emblem i knaphullet. Foto 1943.
Privateje.

i den nuværende situation, hvor nød, sult og kulde banker på deres dør. Vor
grænse skal fremtidig som førhen hvile på den nationale selvbestemmelsesrets
grund. Danmark bør støtte sydslesvigernes bestræbelser for frigørelse fra tysk
overhøjhed, og vi opfordrer regering og rigsdag til at optage forhandlinger
med sydslesvigerne og sammen med dem frembære de fælles ønsker for vore
allierede«.
I november 1945 havde vi folketingsvalg, der førte til dannelsen af Venstrere
geringen under Knud Kristensen. Det betød også Christmas Møllers afgang
som udenrigsminister. Vel havde han indlagt sig store fortjenester under besæt
telsen. Dog mærkede man i Sønderjylland ofte en vis afstandtagen fra hans
opfordringer til øget modstand. Hans holdning til Sydslesvig følte mange som
unødig hård, og hans Englandsaftale om dansk landbrugseksport gjorde ham
ikke ligefrem afholdt blandt landbrugets folk. Som nabo til folketingsmand
Jørgen Gram blev der ofte lejlighed til værdifulde samtaler om politiske og
nationale forhold. Sydslesvigspørgsmålet rykkede i forgrunden, ikke mindst
efter at Knud Kristensen på grundlovsmødet i Toftlund 1946 sluttede sin tale
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med en omskrivning af et par linier i en af vore nationale sange »Sydslesvigs
land genvundet, det er kampens mål«.
Imidlertid fulgte vi også de lokale begivenheder. I november 1945 startede
vi en studiekreds i Gabøl. VU-foreningen i Nustrup, som jeg blev formand
for, stillede andre krav. Vel blev det aldrig nogen helt stor forening, men den
var der, og der blev holdt møder i samarbejde med den lokale Venstreforening.
Foreningen blev siden udvidet til også at omfatte Vojens og nogle andre sogne.
Hertil kom den lokale ungdomsforening i Nustrup, hvor jeg en tid blev med
lem af bestyrelsen. Også Sydslesvigsk Udvalg lod høre fra sig. Vi fik et lokalud
valg i Nustrup sogn, og jeg deltog i et fællesmøde i Aabenraa, uden at jeg
egentlig fik stort med direkte grænselandsarbejde at gøre. Det var der ikke
rigtig tid til.
Hvor delte meningerne i Sønderjylland kunne være fik vi et tydeligt indtryk
af under afstemningsfesten 1946 i Nustrup forsamlingshus. Her talte pastor
Aage Møller tidl. Rønshoved, som ud fra sin mytologiske fortolkning fastslog
vor ubetingede ret til Sydslesvig. Her måtte Jørgen Gram tage klart afstand.
Vi måtte holde os til selvbestemmelsesretten og sikre den. Med vold kunne vi
ikke kræve Sydslesvig tilbage.
Det blev en travl tid med mange møder af ofte politisk karakter, hvor
jeg kom til at duellere med adskillige politikere. På landsstævnet 1946 kom
Sydslesvig igen til at indtage en fremtrædende plads. I udtalelsen gik man
nu et skridt videre ved at sige: »Den hjemmehørende befolkning alene skal
til sin tid afgøre landsdelens fremtidige skæbne. For indtil da at sikre den
danske folkegruppes rettigheder bør Sydslesvig udskilles fra det administra
tive fællesskab med Holsten og stilles under De forenede Nationers over
højhed«.
Jeg blev medlem af et særligt Sydslesvigudvalg, som bl.a. fik til opgave at
bearbejde en brochure om grænselandsforholdene. Her foreslog jeg et særligt
Sydslesvigkontor, underlagt enten stats- eller udenrigsministeriet, ligesom jeg
i en artikel opfordrede til en bedre koordinering mellem sydslesvigernes ønsker
og dansk Sydslesvigpolitik. Desuden slog jeg til lyd for en åbning af grænsen
for unge sydslesvigere, der ønskede en videregående uddannelse enten på
højere skoler (læreanstalter) eller indenfor erhvervslivet. Endelig fik jeg VU til
at overtage et fadderskab for den danske ungdomsforening i Frederiksstad, en
forbindelse som fik stor betydning for flere unge dernede, der siden kom frem
i ledende stillinger indenfor det dansk arbejde i Sydslesvig.
Et højdepunkt i året 1946 var Christian X.s sidste Sønderjyllandsfærd. Kon
gen havde hvert år siden 1920 - kun besættelsesårene undtaget - aflagt besøg
i den genforenede landsdel. Det var betagende at opleve den gamle konges
gensyn med sønderjyderne. Jeg overværede kongens besøg i Haderslev.
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Til danske
Landsmænd!
Da den politiske Udvikling i Sydslesvig i stigende Grad har vist, at den danske
Bevægelse ikke vil faa fri og uhindret kulturel og politisk Udviklingsmulighed under
det slesvig-holstenske Styre, ønsker vi undertegnede Mænd og Kvinder fra Nordslesvig
at udtale:

1. Det danske Staasted i Spørgsmaalet Sydslesvig er den nationale Selvbestem
melsesret. Naar den danske Regering og Rigsdag har anerkendt den sydslesvigske
Befolknings „naturlige Selvbestemmelsesret“, maa en simpel Konsekvens heraf være,
at Danmark søger at sikre Sydslesvigernes Udøvelse af denne Ret ved at faa indføjet
en Løfteparagraf i den kommende Fredstraktat om Ret til en senere Afstemning om
Landsdelens statslige Tilhørsforhold.
2. For at sikre en fri folkelig Udvikling som Grundlag for den nationale Selv
bestemmelse bør Sydslesvig sikres et eget Styre og dermed frigøres for holstensk
Administration og Indflydelse, saaledes at der gives den hjemmehørende Befolkning
fuld politisk og kulturel Frihed.
3. Med mindre Sydslesvig faar en administrativ Særstilling, vil det være umuligt
at fjerne den ogsaa af den danske Regering og Rigsdag paapegede Fare, som Flygt
ningenes varige Förbliven i Sydslesvig betyder for Landsdelen dernede og for Danmark.

Den sydslesvigske Befolkning har allerede over for de allierede Stormagter
rejst Kravet om Ret til en senere Afstemning, om administrativ Adskillelse Ira Holsten
og om Fjernelse af Flygtningene som et fremmed Folkeelement.
Muligheden for at opnaa dette foreligger ved Fredsslutningen, men næppe paa
et senere Tidspunkt.
Derfor opfordrer vi det danske Folk til at give Sydslesvigerne en ærlig Chance
for den folkelige Udvikling ved at paalægge Regering og Rigsdag af al Magt at ar
bejde for Gennemførelsen af ovenstaaende Krav, der tillige vil yde Sydslesvigerne et
retsligt Grundlag for deres folkelige Kamp og Maal.

Sydslesvig-sagen var »det brændende spørgsmål« i de forste efterkrigsår. Dette trykte øpråb til støtte
for en administrativ særstilling for Sydslesvig og en kommende folkeafstemning blev udsendt i Nordsles
vig den 6. oktober 1947. Flyvebladet var underskrevet af 600 mænd og kvinder over hele landsdelen.
Fr. Rudbecks arkiv P 357-12.
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Imidlertid var den indrepolitiske situation jo langt fra fredelig. Der var sta
dig stærke spændinger mellem Venstre og Konservative navnlig så længe
Christmas Møller var de konservatives leder. Hvor stærke modsætningerne
kunne være, fik vi et klart eksempel på, da vi i foråret 1946 holdt afslutning
på studiekredsen i Nustrup sogn. Vi havde bedt 5 partier om at lade sig repræ
sentere, og heriblandt vor ellers flinke sognerådsformand, gårdejer Jens Han
sen, Nustrup, der samtidig var konservativ folketingskandidat. Han havde
imidlertid valgt at bede folketingsmedlem Karl Olsen fra Kolding om at være
sig behjælpelig.
Det viste sig at være mindre godt. I forvejen kendte jeg »Knalde-Karl’s«
arrogance, og vidste, at han var en dreven debattør. Så ingen mødte uforbe
redt. Nustrupbønderne var Venstrefolk, og de forstod at tage ham. Jeg fik
siden at vide, at Karl Olsen absolut ikke havde været glad for denne aften.
Imidlertid stod det mig klart, at jeg ikke i længden magtede at klare gården
i Gabøl. De store byrder fra de mange nyanskaffelser og vedligeholdelsesarbej
der på de forsømte bygninger og de udsultede marker betød, at det var bedre
at få solgt og måske finde noget andet. Det lykkedes uden tab, og 1. marts
1947 rejste vi fra gården.

I arbejde for Sydslesvig
Snart dukkede noget helt andet op. Under et besøg hos gårdejer Iver Hansen
Østergård sen. i Gabøl, en mand med betydelig indflydelse og medlem af et
utal af bestyrelser, spurgte han direkte, om jeg ikke kunne tænke mig at kom
me til at arbejde for Sydslesvig. Han kendte mine Sydslesvigforedrag og artik
ler. Også Jørgen Gram støttede tanken. Efter denne samtale optog jeg kontakt
med gdr. Oluf Fink, der var formand for Haderslev Vesteramts Grænsefor
ening, men han mente ikke at kunne pege på noget i selve Sydslesvig. I. H.
Østergård kom så ind på, at han som medlem af De samvirkende danske
Svineslagterier skulle være med til at bevilge 60.000 kr. til Sydslesvigsk Udvalg.
Måske var der muligheder dér. Det blev til en rejse til København og en samta
le med departementschef J. C. Mogensen fra landbrugsministeriet, som også
var stærkt engageret i Sydslesvigsk Udvalg. Han lovede at anbefale mig til en
stilling som rejsesekretær i udvalget. Dagen efter havde jeg møde med Sydsles
vigsk Udvalgs formand, minister Niels Høst og kontorchef J. Kisbye Møller.
Det fik sagen til at falde på plads. Den 1. juni kom ansættelsen som rejsesekre
tær med arbejdsområde i Ringkøbing og Ribe amter. Dermed afsluttedes mit
landmandsliv, og det politiske arbejde blev mere behersket. Nu var det Sydsles
vig, der skulle arbejdes for.
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Om udgivelsen
Ovenstående er en bearbejdet og forkortet gengivelse af Fr. Rudbecks erin
dringer (red. Lars N. Henningsen og Niels H. Kragh-Nielsen). Originalmanu
skriptet findes i Fr. Rudbecks arkiv i Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for
Sydslesvig (arkiv P 357).
Her findes også et stort supplerende materiale, især til belysning af Rud
becks mangeårige kontakt til Sydslesvig.

Enkedronning Dorotheas og
hertug Hans den Yngres kamp
for kirkehøjheden over Als og
Ærø 1566-1622
af Karsten Hermansen
Fra 1559 til 1622 var først enkedronning Dorothea og derefter sønnen Hans den Yngre
den lokale verdslige øvrighed for Sundeved, Als og Ærø. De stræbte begge efter den
fulde suverænitet, også når det gjaldt kirkestyret. Men det gav konflikter med kongemag
ten, fordi Als og Ærø hørte under Odense Stift i kongeriget. Cand. phil. Karsten Her
mansen belyser her den langstrakte strid mellem hertug og konge.

I. Baggrund
Odense Stift omfattede - i hvert fald fra midten af det 11. århundrede - Fyn,
Lolland, Falster, Langeland, Taasinge, Als, Ærø og Femern. Als og Ærø blev
gennem hele middelalderen bevaret som en del af Odense Stift, og danske
kirkelove gjaldt her som i de øvrige danske stifter.1 Senere blev øerne en del
af hertugdømmet Slesvig, hvor der gjaldt andre love - kirkelige såvel som
verdslige - men tilknytningen til Odense Stift fortsatte. Denne sammenblan
ding af den kongerigske og slesvigske lovgivning skulle imidlertid vise sig at
rumme stof til en langvarig konflikt om kirkehøjheden.
Reformationen i Danmark havde sit udspring i Sønderjylland. Frederik Is
søn, den senere Christian III (1503-1559), fik i 1525 Haderslev Amt og Tørning Len overladt til underhold. Den unge hertug gik ivrigt ind for den evange
liske kristendomsopfattelse og skabte i 1528 som den første i Norden en lu
thersk fyrstekirke: paven som øverste kirkelige myndighed blev erstattet af
hertug Christian, og præsterne blev dermed embedsmænd under hertugen.2
Ved traktaten i 1544 deltes hertugdømmerne mellem de tre brødre: Hans
den Ældre (1521-1580), Adolf (1526-1586) og Christian III. Christian III valg
te den sønderborgske del, bestående af Als, Ærø, Sundeved, Flensborg by og
amt med Nørre Gøs herred (Bredsted landskab) samt Ryd Kloster.3 Christian
Ills brødre arbejdede - trods delingstraktatens tavshed herom4 - ivrigt på at
erhverve den fulde kirkelige jurisdiktion i deres områder, ligesom Christian III
tidligere havde haft den i Haderslev Amt og Tørning Len.5
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Med Christian Ills søn, hertug Hans den Yngre (1545-1622), startede endnu
en strid om den gejstlige jurisdiktion. Ved arvedelingen i 1564 fik Hans den
Yngre overladt Sønderborg og Nordborg med Ærø. Striden kom derfor til at
handle om, hvorvidt Als og Ærø skulle bevare sin gamle kirkelige tilknytning
til Odense Stift og dermed kongen.
Striden tog sin begyndelse, da Hans den Yngres mor, enkedronning Doro
thea (1511-1571) i juni 1566 udnævnte sin egen provst over Als og Sundeved.
Hans den Yngre tog tråden op og forfulgte sagen i årevis, først med broderen
Frederik II og sidenhen med Christian IV (1577-1648).
Der er igennem årene givet en række forskellige forklaringer på kirkehøj
hedsstriden mellem hertug og konge, men en samlet undersøgelse foreligger
ikke.6 Formålet med nærværende fremstilling er derfor at klarlægge sagens
udvikling og forklare, hvorfor denne sag igen og igen blussede op i årene efter
1566. Skyldtes striden ønsket om fuld suverænitet i eget område, både i gejstlig
og verdslig forstand? Var det udtryk for mindreværdskomplekser - på grund
af Hans den Yngres stilling som »afdelt herre«? Gav hertugens tyske baggrund
et tids- og miljø-bestemt behov for at erhverve kirkehøjheden?
Striden er interessant, da den ikke alene havde en konkret betydning for
Hans den Yngre, men også fik principiel jurisdiktionel betydning for efter
tidens småhertuger. Sagen eksemplificerer problemerne ved den blandede juris
diktion. Disse problemer var på sin vis aktuelle helt frem til 1864. Derved
bliver sagen et vigtigt eksempel på de danske kongers politik overfor hertug
dømmerne.
Enkedronning Dorothea
Hertug Magnus af Sachsen-Lauenburgs datter, Dorothea, blev i 1525 - 14 år
gammel - gift med hertug Christian, den senere Christian III. Dorothea havde
ligesom sin mand en stærk luthersk tro og en meget stædig og vedholdende
karakter. Kongeparret fik fem børn: Anna (1532-1585), Frederik II (15341588), Magnus (1540-83), Hans den Yngre (1545-1622) og Dorothea (15461617).7 Disse blev alle opdraget i en stærk religiøs ånd.
Efter Christian Ills død i 1559 tog enkedronningen ophold på Koldinghus.
Hun havde som livgeding fået Koldinghus med tilhørende len, herreder og
gårde, Aakjær Gaard og Len, Randersgaard eller Dronningborg, Torup, Øs
trup og Essenbæk, byerne Kolding og Randers med al rente, indkomst og
byskat, men ikke told. Sønderborg og Nordborg på Als fik hun også. Kongeti
enden af kirkegodset samt sognekirker, kapitels- og vikarie-gods forbeholdtes
imidlertid kronen.8
Efter kongens død havde hun samme år planer om et ægteskab med svoge
ren hertug Hans den Ældre i Haderslev. Det blev ikke til noget som følge af
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Christian Ills dronning Dorothea (1511-1571) var en egenrådig dame. Hun havde en stærk luthersk
tro, som dog ikke hindrede hende i at føre en håndfast politik for at sikre yndlingssønnen Hans den
Yngres fyrstelige rettigheder. Maleri på Frederiksborgmuseet, kopi efter Jacob Binck. Foto: Hans
Petersen.
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modstand blandt de tyske teologer. I 1567 var spørgsmålet oppe at vende igen,
men uden resultat.9 Enkedronningen var så sparsommelig, at det nærmest lig
nede nærighed. Til gengæld brugte hun penge på at være godgørende mod de
fattige, ligesom hun ikke gik af vejen for at hjælpe sine undersåtter, hvis de
blev uretfærdigt behandlet.10 Sommeren 1570 flyttede Dorothea fra Koldinghus på grund af ombygning og slog sig ned hos sønnen Hans den Yngre og
hans familie på Sønderborg Slot. Her boede hun til sin død den 7. oktober
1571.

Hertug Hans den Yngre
Hans den Yngre blev født den 25. marts 1545 på Koldinghus. Tilnavnet »den
Yngre« fik han til forskel fra farbroderen Hans den Ældre. Da Christian III
døde i 1559, blev enkedronningen Hans den Yngres formynder, og hun blev
til sin død aldeles dominerende i den unge hertugs liv.11
Den 27. januar 1564 blev der foretaget en arvedeling til fordel for Hans den
Yngre. Den unge hertug fik med det samme overladt Ahrensbök i Holsten,
medens han først ville få Sønderborg og Nordborg efter moderens død og
Plön, når hans farmoder, Frederik Is enke, Sophie, var død (hvilket skete 13.
maj 1568). I tiden indtil de to damer døde skulle hertugen have henholdsvis
8.000 og 1.396 mark lybsk årligt. I 1582 fik Hans den Yngre desuden klostrene
Reinfeld ved Lübeck og Ryd syd for Flensborg fjord som arv efter Hans den
Ældre, der døde i 1580. Helt uventet nægtede stænderne 2. oktober 1564 at
hylde Hans den Yngre, hvorved han udelukkedes fra hertugdømmernes fælles
regering, som bestod af hans to farbrødre, Hans den Ældre i Haderslev og
Adolf på Gottorp samt Frederik II.
Hans den Yngre bekymrede sig dog ikke synderligt om sin hertugrolle i de
første år. Større indtryk gjorde en rejse i 1565-66. Den unge hertug besøgte
sin svoger, kurfyrst August af Sachsen, og var sammen med ham til rigsdagen
i Augsburg i april 1566.
Enkedronningen var nok ikke uden andel i et snildt arrangeret møde mellem
Hans den Yngre og Elizabeth (født 20. marts 1550) - datter af afdøde Ernst
af Braunschweig-Lüneburg-Grubenhagen og Margaretha af Pommern. Frede
rik II var lidt irriteret over ikke at være spurgt til råds i sin egenskab af familie
overhoved, men godkendte alligevel ægteskabskontrakten, der blev underskre
vet 4. april 1568 i Braunschweig. Elizabeth fik en medgift på 10.000 gylden og
løfte om en arv fra sin mor på 30.000 daler. Brylluppet fandt sted 19. septem
ber 1568 i Kolding. Frederik II måtte på grund af Syvårskrigen melde afbud
til brylluppet, men sendte til gengæld ca. 7.500 liter vin til festen.
Tre år efter døde enkedronningen. Hans den Yngre, som havde været tæt
knyttet til moderen, følte, at han havde mistet sin mest trofaste ven i verden.
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Hans den Yngre (1545-1622). På grund af sin lutherske selvforståelse havde han behov for, at kirke
højheden fulgte landshøjheden. Behovet var så stærkt, at spørgsmålet var aktuelt for hertugen fra enke
dronningens død i 1571 til hans egen død i oktober 1622. Foto efter maleri 1596 på Glücksborg slot.

I Dorotheas testamente fra 1569 var Hans den Yngre nærmest gjort til
universalarving, og det var Frederik II naturligvis utilfreds med. Reelt set blev
det Hans den Yngre, som overtog hele arven, idet kongens gæld til moderen
udlignedes i forbindelse med arvedelingen.
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Hans den Yngre fik 14 børn med Elizabeth. De mange graviditeter tog imid
lertid på hendes i forvejen sarte helbred, og hun døde allerede den 12. februar
1586. Dagen før var svogeren, kurfyrst August af Sachsen død. Han efterlod
sig den knap 13-årige enke, Agnes Hedvig (født 12/3-1573). Hans den Yngre
tog ned for at besøge den unge enke, og 5. november 1587 blev der indgået
ægteskabskontrakt. Medgiften var på ikke mindre end 30.000 rigsdaler, hvoraf
kun 15.000 kunne arves. Den anden halvdel skulle til sin tid tilbagebetales.
Hans den Yngre havde økonomisk set gjort et godt parti. Brylluppet fandt
sted 14. februar 1588 på Sønderborg Slot, og denne gang havde Frederik II
mulighed for at deltage.
Ægteskabet blev godt, men Agnes Hedvig var ligesom Elizabeth svagelig.
Ni fødsler og mindst én abort gjorde det ikke bedre. Da hun døde 3. november
1616, havde hun i mere end seks år været plaget af tuberkulose.
Hans den Yngre rejste en del rundt i sine besiddelser, men boede fortrinsvis
på Sønderborg Slot. Han blev efterhånden en velstående mand, hvilket især
må tilskrives hans veldrevne landbrug. Han sagde selv, at hans alkymi lå i et
praktisk landbrug. Hertugen døde den 9. oktober 1622 på Glücksborg Slot og
blev i slutningen af november bisat i Sønderborg Slotskirke.12
Hans den Yngre kæmpede i talrige år, for at blive anerkendt af stænderne
som suveræn fyrste. Gang på gang tog han - forgæves - spørgsmålet op. Kon
gen søgte at ligestille ham med de øvrige hertuger, men stænderne nægtede
alligevel at hylde ham. Hans den Yngre måtte derfor affinde sig med en rolle
som »afdelt herre«. Anerkendelse som regerende fyrste fik han aldrig. Den
lange - men resultatløse - kamp for en stænderhyldning var først og fremmest
begrundet i hertugens stærke ønske om at få anerkendelse som fyrste med
fyrstelig jurisdiktion samt de økonomiske fordele, der fulgte heraf. Hans den
Yngre opfattede sig selv som en selvstændig landsherre, der havde krav på
uindskrænket regeringsmagt.13 Forbilledet så han i reformationstidens tyske
territorialfyrstendømmer.
Fyrsteidealet i disse territorialfyrstendømmer er beskrevet af Fritz Hartung
i en artikel fra 1912. I store stater var magtpolitikken det helt afgørende. I de
små fyrstendømmer spillede religionen - i forlængelse af det lutherske fyrstekirkeideal, hvor kirkehøjhed fulgte landshøjhed - en næsten lige så vigtig rolle.
Territorialfyrsterne så deres styre som et af Gud overdraget hverv. Hartungs
konklusion er imidlertid, at territorialfyrstendømmet i virkeligheden ikke kan
betegnes som en stat, men derimod var en mellemting mellem en stat og et
stort gods.14
E. Ladewig Petersen har i sin anmeldelse af Jørgen Steen Jensens biografi
om Hans den Yngre stærkt understreget hertug Hans den Yngres territorial
fyrstelige selvforståelse. Ladewig Petersen fremhæver hertugens lange kamp
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for at få stændernes hyldning og hans tyskorienterede ægteskabspolitik som
klare træk i denne retning. Om Hans den Yngres administration hedder det:
»Hertug Hans’ forvaltning og hans jurisdiktionskrav præges som Jørgen Steen
Jensen fremhæver af krav på ubetinget autoritet. Hans administration vareta
ges efter tyske territorialfyrstelige mønstre af borgerlige og lærde embedsmænd
og fra slutningen af 1500-tallet også af uadelige fogeder på lokalt plan ... På
den anden side må den - konfessionelt begrundede - fordring på ubetinget
øvrighedsmyndighed som forfatteren flere gange nævner utvivlsomt forbindes
med fyrstemagtens utrættelige og ofte smålige anstrengelser for at sikre sine
finansielle ressourcer og absolutte uafhængighed, et træk der påny røber her
tug Hans’ dybe forankring i tysk territorialfyrstelig tradition«.15
Som en yderligere understregning af Hans den Yngres profilering som uaf
hængig fyrste kan tillige nævnes hans møntvæsen. Møntprægningen havde sin
formelle baggrund i det lensbrev han fik på Holsten af kejser Rudolf II i 1590.
Møntproduktionen var af marginal betydning, men prestigemomentet har set i lyset af det ovenstående - nok også været det afgørende for hertugen.16
Endelig var der spørgsmålet om kirkehøjheden. Den indgik også i Doro
theas og Hans den Yngres bestræbelser for at opnå den fulde øvrighed i deres
besiddelser. Dét er emnet i det nedenstående.

IL Tiden 1566 til 1571
Enkedronning Dorotheas provst på Als og Sundeved
Den 12. juni 1566 udnævnte enkedronning Dorothea pastor Johann Berndes
af Broager til sin egen - af Odense Stift uafhængige - provst over Als og
Sundeved. Den hidtidige provst på Als siden 1563, Jørgen Thomsen (Georg
Thomæ) fra Egen sogn, måtte derfor afgive sit provsti.17
Det ville Frederik II imidlertid ikke acceptere, da det var en krænkelse af
Danmarks riges højhed og rettighed. Desuden ville det betyde, at Hans den
Yngre sidenhen ville kræve kirkehøjheden, når han efter moderens død skulle
overtage området.18
Enkedronningen forsvarede sig i brev af 23. marts 1567 med, at hun havde
udnævnt en ny provst på Als og Sundeved af gode, kristelige årsager, da den
tidligere provst var gammel, syg og tilmed ulærd. Desuden havde han bedt om
at få lov til at trække sig tilbage. Enhver vidste, at kirkerne var blevet styret
dårligt i hans embedstid. Den nye provst var til gengæld en vellidt mand i sin
menighed og prædikede den rene lære. Med hensyn til Ærø var kongens kritik
helt uberettiget: enkedronningen havde nemlig ikke indsat nogen provst på
Ærø. Dorothea bemærkede desuden, at når hun døde skulle Hans den Yngre
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arve Sønderborg Amt med al højhed og rettighed. Det var derfor ikke urime
ligt til sin tid at indrømme hertugen den kirkelige jurisdiktion, for han havde
vel ikke mindre ret til denne end hertug Adolf, der ved starten af sin regering
straks overtog jurisdiktionen over de af sin landsdels kirker, som indtil da
havde hørt under Ribe Stift.19
Hvad der øjensynligt bekymrede kongen mest var, at Hans den Yngre si
denhen også ville kræve den kirkelige jurisdiktion, hvis den blev indrømmet
enkedronningen. Hen på sommeren bad kongen derfor igen sin moder om at
opgive sine krav om begunstigelser på kirkeområdet, eftersom hele sagen kun
ville føre til splid og uenighed mellem Frederik II og Hans den Yngre, når
enkedronningen var død.20 Dorothea var imidlertid ikke til sinds at skifte
standpunkt og tilføjede, at den fynske biskop21 med årene var blevet syg og
kun sjældent visiterede kirkerne, som derfor med tiden var blevet stærkt for
sømt. Som stedets øvrighed havde Dorothea ikke set anden mulighed, end at
hun måtte gribe ind. Alt var sket af kristelig velvilje og aldeles ikke for at
skabe uenighed mellem kongen og hans broder.
Trods denne »kristelige« begrundelse kan der næppe være tvivl om, at enke
dronningens virkelige motiv var et stærkt ønske om at indehave både den
verdslige og gejstlige højhed. Dorothea fremdrog nemlig påny eksemplet med
hertug Adolf, som havde fået kirkehøjheden over nogle kirker i sin landsdel,
som tidligere var styret af biskoppen i Ribe. Det forekom Dorothea, at Hans
den Ældre havde gjort det tilsvarende med Femern. Derfor skulle noget lignen
de ikke give anledning til fjendskab mellem moder og søn, men derimod udløse
en accept af den nye provst.22
Dorothea havde tydeligvis ikke for ingenting været med til reformationen
af kirken og oplevet det lutherske fyrstekirkeprincips virkeliggørelse i Haders
lev Amt og Tørning Len i 1528. Som indehaver af landshøjheden kunne hun
ikke acceptere at være sat ud af spillet, når det angik kirkehøjheden. De to
elementer hang nøje sammen i det landsfyrstelige kirkeregimente, hvor den
overordnede magt lå hos den territoriale, verdslige øvrighed.23
Frederik Ils modtræk
I midten af august 1567 fandt Frederik II det nødvendigt at sende de to rigsrå
der Jørgen Lykke og Jørgen Rosenkrantz til Als og Ærø for at undersøge den
gejstlige jurisdiktionsstrid nærmere. Samtidig skulle de også varetage kronens
rettigheder over noget kirke-gods og -tiende24 på øerne, som under Christian
III for en tid var lagt til Sønderborg Amt, men ikke som ejendom. Det drejede
sig om pantegods, der havde hørt under Sankt Knuds Kloster i Odense, og
som enkedronningen tidligere havde indløst hos den nu afdøde Johann Reventlow samt gods opnået ved mageskifter. Desuden havde Sønderborg modtaget
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tiendeindtægter fra krongods på Als og Ærø. Ved arvedelingen med Hans den
Yngre i 1564 havde kongen forbeholdt sig dette gods, men ønskede ikke desto
mindre at overtage godset nu, så det ikke gav anledning til problemer i forhol
det til Hans den Yngre, når enkedronningen en dag døde.25
Kongen ville altså én gang for alle fastslå Danmarks ret til kirkehøjheden
på Als og Ærø. Ærø hørte ganske vist til Dorotheas livgeding, men hun havde
ret beset ikke indsat nogen provst dér. Men hvis provsteudnævnelsen på Als og
Sundeved var gået mere smertefrit end tilfældet blev, så ville enkedronningen
utvivlsomt have taget Ærø med under den nye provsts tilsyn eller udnævnt
endnu en provst, eftersom både Als og Ærø hørte under den fynske biskop.
Frederik II fokuserede meget på det fremtidige forhold til Hans den Yngre,
og det var derfor meget naturligt, at han ville have afklaret spørgsmålet om
den gejstlige jurisdiktion på begge øer på én gang, da hertugen skulle arve
dem begge.
Rigsråderne skulle også varetage kronens interesser med hensyn til kirke
godset, men hvorfor? Kongen havde jo allerede i arvedelingen fra 1564 forbe
holdt sig godset ved en fremtidig deling af moderens arv? Var det en undskyld
ning for at overtage godset og indtægterne derfra allerede nu? Det virker imid
lertid mere sandsynligt, at kirkegodset skulle bruges til at lægge økonomisk
pres på moderen, for at få hende til at opgive sine planer om egen gejstlig
jurisdiktion.
Den 14. august 1567 fik bønderne og den menige almue på Als og Ærø i
åbent brev påbudt at lyde den mand, som Lykke og Rosenkrantz måtte ud
nævne til at varetage kronens interesser med hensyn til kirkegodset. Provster,
præster og degne fik i åbent brev henstilling om at rette sig efter den fynske
biskop og i dennes fravær den provst, som de to råder måtte udnævne til
embedet. Selv om der i den seneste tid havde været nogle forhindringer, så
havde den fynske biskop altid haft den gejstlige jurisdiktion på de to øer og
ville fortsat have den.26
Enkedronningen fik også et brev, hvori kongen understregede det nytteløse
i, at Dorothea gang på gang fremdrog hertugerne Adolf og Hans den Ældre
som lignende eksempler. Det var fejltagelser, som ikke skulle give anledning
til sammenligninger med deraf følgende krav på kongens og rigets nedarvede
rettigheder.27

Jørgen Lykkes og Jørgen Rosenkrantz" rejse
Den 24. august 1567 ankom Jørgen Lykke og Jørgen Rosenkrantz til Kolding.
Med sig havde de Balthasar Liebenthall, som nedskrev hele rejsens forløb. På
Koldinghus blev de modtaget af enkedronning Dorothea. Hertug Hans den
Yngre var også til stede. Enkedronningen udtrykte sin forbløffelse over kon-
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gens reaktion på hendes provsteudnævnelse. Hun kunne ikke se, at det i hendes
levetid skulle kunne give mindste årsag til uenighed mellem hendes børn.
Dorothea håbede, at kongen ville skåne hende for den spot, der nemt kunne
opstå hos den almindelige mand på grund af provstesagen, og derfor lade den
nye provst blive i embedet.
Enkedronningen var villig til at afgive det oprindeligt kirkelige pantegods
på Als og Ærø, hvis hun fik de penge igen som hun havde lagt ud og kunne
få indtægterne af godset for indeværende år. Hvad det var for noget gods, som
var lagt til Sønderborg, men tilhørte Fyns Stift og stammede fra mageskifter
med adelen, kunne Dorothea til gengæld ikke erindre.
De to rigsråder havde fået kongelig befaling om at udnævne en ny provst
og kunne derfor ikke godkende Johann Berndes. Med hensyn til pantet, så
tilbød Lykke og Rosenkrantz at betale beløbet, som var på 1.800 daler. Doro
thea accepterede at modtage pantesummen og til gengæld aflevere hovedbrevet
på godset, men det måtte vente nogle dage, da brevet befandt sig på Sønder
borg Slot.28
Dorothea fastholdt hårdnakket, at hun havde udnævnt sin egen provst af
kristelige årsager, men det virker ikke overbevisende. Dorothea spurgte ingen,
før hun foretog sit indgreb - vel vidende, at hun aldrig havde haft ret til at
styre kirkerne på øerne. Bagefter appellerede hun til Frederik Ils samvittighed
og medlidenhed ved at fremhæve den folkesnak, som ville opstå, hvis den nye
provst blev afsat. Dorothea påstod nærmest, at kongen gjorde hende fortræd
i hendes enkestand, hvis han krævede kirkehøjheden på øerne tilbage. Der
ligger utvivlsomt taktik bag sådanne udtalelser, for kongen ville vel ikke give
anledning til sin moders latterliggørelse?
Tør man tro rigsrådernes beretning, så tilkendegav enkedronningen åbenlyst
sin frygt for en forringelse af Hans den Yngres fremtidige fyrstelige rettigheder
i forhold til de to hertugelige farbrødre, når han efter enkedronningens død
skulle overtage områderne. Derved bliver spørgsmålet om kirkehøjheden det
centrale, medens de kristelige motiver reduceres til dårlige undskyldninger.
Efter mødet med enkedronningen tog Jørgen Lykke og Jørgen Rosenkrantz
videre til Als. I den afsatte provst Jørgen Thomsens bolig havde den fynske
biskop, Niels Jesperssøn, efter aftale med rigsråderne indfundet sig sammen
med hele øens gejstlighed. Lykke og Rosenkrantz havde også bedt bønderne
fra Lysabild og andre områder, som hørte under Fyns Stift, om at komme
derhen.
Man startede med forhandling med gejstligheden, og kongens åbne brev
blev læst op. Herefter skulle præstestanden tage en beslutning og gik derfor
ud i haven for at tale sammen. Mens de var dér, kom enkedronningens amts
skriver på Sønderborg i amtmandens fravær og erindrede dem om deres højti-
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delige løfte til enkedronningen. Derfor skulle de hver især gå hjem og ikke
adlyde de kongelige råder.
Amtsskriveren meddelte rigsråderne, at deres instruks ikke alene var imod
enkedronningens vilje, men også var en fremtidig fratagelse af enkedronnin
gens og Hans den Yngres velerhvervede rettigheder over området. Rigsråderne
ville imidlertid ikke lade sig opholde af hans protester mod deres kongeligt
pålagte opgave og fandt det ganske unødvendigt at gå ind i en diskussion.
Herefter tog råderne videre til Ærø, hvor de - ligesom på Als - mødtes med
præsterne. Disse havde alle modtaget en skrivelse fra amtsskriveren i Sønder
borg, som ville forhindre mødet med den lokale gejstlighed og rigsråderne;
men det havde øjensynligt intet nyttet.
Efter mødet på Ærø tog rigsråderne hjem til deres respektive godser. Bi
skoppen tog derimod først til Sønderborg, eftersom Dorothea havde bedt ham
om, inden han tog tilbage til Fyn, at komme til Sønderborg sammen med den
gamle provst, for at de kunne tale om provsteanliggendet.29
Sådan som rigsrådernes rejse præsenteres i den samtidige beretning er det
let at skelne sort fra hvidt. Det må imidlertid ikke glemmes, at beretningen er
skrevet af rigsrådernes ledsager, Balthasar Liebenthall, som utvivlsomt havde
valgt side i striden.
Enkedronningen gik klart over stregen ved at hævde sin ret til at styre kirker
ne på Als og Ærø. I forbindelse med provstestriden kan det ikke undre, at
enkedronningen ønskede den alsiske gejstligheds lydighed, men det virker til
gengæld uklogt, at hun også sendte skrivelser til de ærøske præster, hvor hun
ingen stridigheder havde haft hidindtil. Herved udstrakte hun nemlig selv ligesom Frederik II allerede havde gjort det - striden til at omfatte begge øer.
Dorothea krævede, at præsterne var lydige overfor hende i hendes egenskab af
områdets verdslige øvrighed, medens kongen holdt på Odense Stifts gamle
nedarvede rettigheder.

Dorothea lægger kursen om
Den 5. september 1567 skrev enkedronning Dorothea påny et brev til Frederik
II angående kirkestriden. Enkedronningen fandt, at Jørgen Lykke og Jørgen
Rosenkrantz havde handlet overilet. Hendes provsteudnævnelse var jo ikke
tænkt som en næsvished eller ond handling. Provst Thomsen havde imidlertid
en fortid som glarmestersvend, og det var dét, der - sammen med hans mang
lende lederevner - gjorde ham uskikket til provsteembedet. Biskoppens mang
lende visitatsrejser blev forklaret med, at han havde for meget arbejde. Derfor
havde Dorothea taget initiativ til at aflaste ham ved at indsætte en fornuftig
mand som provst. løvrigt mente enkedronningen, at var hun gået for langt,
så var hun dog moderen og kongen sønnen!
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Dorothea fremhævede, at alle præsterne på Als samstemmende havde be
kendt, at de havde måttet svigte deres forpligtelser overfor enkedronningen,
fordi Jørgen Lykke truede dem med halshugning. Problemet var iøvrigt ikke
særlig stort: enkedronningen havde jo ikke så lang levetid tilbage, at hendes
styring af kirkehøjheden kunne nå at blive til en tradition inden Hans den
Yngre skulle træde til. Provsteindsættelsen skulle altså ikke længere sammen
lignes med hertugerne Adolfs og Hans den Ældres jurisdiktionsrettigheder i
deres landsdele, men blot være en undtagelse fra reglen! Hans den Yngre skulle
ikke have nogen kirkehøjhed til sin tid.
Kort sagt havde enkedronningen - belært som hun trods alt var blevet af
kongen og råderne - indskrænket sit tidligere krav om den fulde kirkehøjhed
på øerne til kun at være en særlig ordning, som undtagelsesvis skulle indrøm
mes hende!30

Et kompromis
Selv om der kom nye toner fra enkedronningen, ville hun dog ikke give sig, når
det gjaldt den nye provst; men kong Frederik II havde heller ikke tænkt sig at
give efter. Omdømmet var nemlig vigtigt, hvis han skulle få de ulydige bønder til
at vise lydighed. Til gengæld var kongen villig til at overlade enkedronningen det
gods på Als og Ærø, der tilhørte kongeriget og som var udeladt i arvedelingen.
Hun kunne få det på livstid, hvis hun med hånd og segl lovede, at Hans den
Yngre ikke skulle have noget af dette gods, når hun døde. Kongen ville beholde
den gejstlige jurisdiktion og bad derfor moderen om - uden nogle forhalingsma
nøvrer - at give afkald på sin begunstigelse.31 I et skarpt brev af 18. september
forsvarede Frederik II Jørgen Lykkes optræden. Gods, som fra gammel tid hav
de hørt til Sønderborg Amt, ville kongen gerne overlade sin moder; men gods,
der tilhørte Sankt Jørgens hospitalet ved Svendborg ville kongen ikke overlade
hende. Biskoppen måtte desuden ikke hindres i visitation og anden virksomhed
i området, som fra gammel tid tilkom bispeembedet.32
Dorothea blev glad for, at kongen ville give hende bønderne på Ærø, men
bad tillige om, at det reventlowske pantegods måtte komme hende i hænde
igen. Ønsket fulgtes af en forsikring om, at hvad man gjorde for at ære sin
moder, ville blive rigeligt belønnet af Gud.33 Opfordringen blev gentaget tre
dage senere i et nyt brev til kongen og igen i slutningen af oktober, da enke
dronningen meddelte kongen, at Hans den Yngre og Elizabeth havde »fattet
kærlighed til hinanden« og ville indgå ægteskab.34
Frederik II svarede i et venligt brev, at når pantegodset og det andet gods,
som skiftevis havde været lagt under kongeriget og Sønderborg Amt, var blevet
taget tilbage af kongen, så var det alene for at undgå fremtidig broderlig uenig
hed om godset. Derfor var det også nødvendigt med en specifikation over
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Hertug Hans den Yngre med sin første gemalinde, Elisabeth af Braunschweig-Grubenhagen. De blev
viet i 1568. Hun døde 1586. Foto i Museet på Sønderborg Slot.

godset. Nu hvor enkedronningen havde anerkendt arvedelingsbrevene, var
kongen tilfreds og sendte derfor sin moders skøder på godset retur. Panteskillingen på 1.800 daler måtte Dorothea også beholde, men kongen ønskede
en kvittering på den og bad om at få pantegodsskøderne tilsendt.35
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Brevet faldt - som man kunne vente - i god jord hos enkedronningen. Hun
takkede den 30. oktober 1567 for overdragelsen af de ærøske bønder og ved
lagde de af kongen ønskede skøder på pantegods samt en kvittering på pantesummen.
Om provstesagen fastholdt Dorothea, at hun havde ladet sig lede af Gud.
Hun ønskede ikke at fratage riget eller kongen nogen rettighed. Tværtimod
bad enkedronningen om, at Frederik II til ære for hende påny lod Johann
Berndes blive indsat som provst, men denne gang af den fynske biskop og i
kongens navn.36
Kongen svarede i begyndelsen af november, at han nu havde givet amt
mand Gadendorff besked om, at de ærøske bønder igen var gået tilbage til
enkedronningen. Borgmesteren i Kolding, som tidligere havde modtaget
pantesummen, havde fået besked om, uden tøven, at give den til enkedron
ningen. Væsentligst var det imidlertid, at Frederik II var blevet klar over,
at provsteudnævnelsen ikke var foretaget for at forringe kongens eller rigets
rettigheder, men derimod var gjort i kristelig iver for at befordre det salig
gørende ord. Derfor ville han nu lade Johann Berndes indsætte som provst
af den fynske biskop!37
Fra da af ophørte korrespondancen i jurisdiktionsstriden mellem kongen
og hans moder. Johann Berndes blev provst på Als og Sundeved - valgt af
enkedronningen, men udnævnt af kongen.
Spørgsmålet bliver da: fik enkedronningen noget ud af sin lange brevveksling
med Frederik II i 1567? Svaret afhænger af synsvinklen. Udadtil havde enke
dronningens anliggende jo hele tiden været at få udskiftet provst Jørgen Thom
sen og få indsat sin egen. Det lykkedes for hende. Det virker imidlertid ikke
troværdigt, at enkedronningens eneste mål var at få udskiftet en provst. Be
grundelsen svækkes af hendes handlemåde. Langt mere sandsynligt er det der
for, at enkedronningen ville sikre sig kirkehøjheden, for at Hans den Yngre
senere kunne overtage sit hertugdømme med fuld lands- og kirkehøjhed. Mu
ligvis havde hun håbet, at kongen ville være eftergivende, da han i disse år
havde langt større problemer at håndtere i forbindelse med Den nordiske Syv
årskrig. Men det var kongen ikke.
Det helt afgørende for Frederik II var, at kirkehøjheden fortsat var kongens.
Det var vigtigt at fastholde, hvis en fremtidig uenighed om den gejstlige juris
diktion skulle undgås mellem Hans den Yngre og Frederik II. Ved at inddrage
det tidligere kirkegods på Als og Ærø havde kongen ramt sin moder på penge
pungen. Taktikken virkede: Dorothea opgav sit krav på kirkehøjheden og fik
alt sit gods igen, medens Frederik II fik understreget, at den gejstlige jurisdik
tion over Als og Ærø alene tilhørte kongen.
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III. Tiden 1571 til 1579
Frederik II genopretter den gamle orden
Kun et par uger efter enkedronningens død den 7. oktober 1571, udsendte
Frederik II nye befalinger angående Als og Ærø i kirkelig henseende. Den
kongelige overhøjhed skulle fastslås i sin fulde udstrækning.
Bønderne på Als og Ærø fik besked om at være embedsmanden på Nyborg,
Axel Viffert, lydige. Viffert skulle oppebære kronens part af tienden med her
ligheden af alle kirker, kirkegods og præstegæsteri på øerne. Det tilhørte alt
sammen Fyns Stift, men havde med Christian Ills tilladelse været brugt af
Sønderborg Slot, dog ikke som ejendom. Provster, sognepræster og degne på
øerne fik besked om, at de fynske biskopper altid havde haft den gejstlige
jurisdiktion på Als og Ærø. Derfor skulle gejstligheden på øerne være lydige
mod embedsindehaveren og i hans fravær den af ham indsatte provst.
Biskoppen fik besked om at rejse til Als og Ærø sammen med Axel Viffert,
for at få orden på den gejstlige jurisdiktion og kirketugten. Biskoppen skulle
byde præsterne at følge kirkeordinansen og visitere årligt samt i sit fravær
indsætte en provst til at føre tilsyn med de gejstlige sager. Kongen bemærkede
i befalingen til biskop Niels Jesperssøn, at enkedronningen med kongens tilla
delse havde brugt den gejstlige jurisdiktion på Als og Ærø i sin levetid.38
Kilderne melder i 1567 intet om, at Berndes eller nogen anden blev provst
på Ærø, men de kongelige befalinger fra oktober 1571 lader i hvert fald ingen
tvivl tilbage om, at brugen af Odense Stifts gejstlige jurisdiktion har været
overladt til enkedronningen på begge øer.39
Resultatet af Vifferts og Jesperssøns rejse blev, at Jørgen Thomsen blev gen
indsat som provst på Als, hvor han blev til sin død i 1581,40 medens Johann
Berndes måtte nøjes med Sundeved som sit provsti.41 Ved samme lejlighed blev
der lavet et register over de bønder, som skulle svare lensafgifter til Axel Viffert
på Nyborg Slot 42
Kongen skrev også til Hans den Yngre og erklærede, at amtmanden på
Nyborg skulle tage vare på det gods på Als og Ærø, som tilhørte kronen, men
havde været lagt til Sønderborg. Kongen understregede, at det skete ifølge en
klar aftale, hvori også indgik, at den gejstlige jurisdiktion på øerne fuldt ud
var kongens.43 Frederik II stod fast, men havde trods alt forståelse for Hans
den Yngres utilfredshed hermed.44

Hans den Yngre genoptager kirkestriden
Den 24. april 1572 skrev hertug Hans den Yngre til Frederik II og takkede
for den tilsendte fortegnelse over det gods på Als og Ærø, som embedsmanden
på Nyborg havde overtaget forpligtelserne på. Hertugen understregede, at han
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i sandhed(!) ingen anelse havde haft om, at enkedronningen havde haft gods
på øerne som pant. Hans den Yngre vidste ikke bedre, end at han skulle
overtage Sønderborg Amt med al højhed, herlighed og øvrigt tilhørende. Han
havde aldrig hørt, at der lå dansk gods på Als, og med hensyn til den gejstlige
højhed, så var denne ikke udtrykkeligt udeladt i arvedelingsaftalen. Desuden
udøvede hertugerne i Holsten uhindret den kirkelige højhed i deres arvede
lande.45
Hans den Yngre begrundede sin fordring på kirkehøjheden med, at han
skulle have sit fyrstelige underhold fra huset Sønderborg, men uden højheden
ville det være vanskeligt for ham at varetage sin stilling. Spørgsmålet bliver
derfor, om kirkehøjheden skulle legitimere hertugens krav på det sekularisede
kirkegods? Skulle kirkehøjheden over øerne give Hans den Yngre større myn
dighed over undersåtterne? Eller bad Hans den Yngre om at måtte råde over
den kirkelige højhed over Als og Ærø i lighed med de holstenske fyrster, fordi
han sammenlignede sig med de tyske territorialfyrster, som hver især var kirke
herrer i deres respektive fyrstendømmer?
I løbet af de næste måneder fortsatte Hans den Yngres opfordringer til
kongen om at afgive kirkehøjheden og det sekulariserede kirkegods. Særligt
påfaldende er hertugens brev af 13. november 1572, hvor han fremførte, at
bønderne forsøgte at blive underlagt embedsmanden på Nyborg for at slippe
for at yde hoveri. Fortsatte tendensen, ville hertugen tilsidst ikke have en ene
ste bonde tilbage. Siden moderens død havde hertugen mødt en sådan ulydig
hed og uvilje blandt folk, at han ikke havde været glad en eneste dag! Hans
den Yngre ville ikke give anledning til kongens vrede, men kunne på den anden
side ikke undlade at bede om dennes hjælp, da tingenes tilstand gjorde, at han
hellere ville være død end levende.46
Efter at have læst dette triste brev, svarede Frederik II, at han hverken kunne
eller ville afgive kronens eller Fyns Stifts gods på Als og Ærø; men han var da
ked af, hvis hertugens bønder var så ulydige, som det var fremstillet i brevet.47
Det er svært for en sen eftertid at bedømme realiteterne bag disse breves
udsagn. Hans den Yngre havde tilsyneladende et alvorligt autoritetsproblem,
men det er ikke svært at finde et motiv, som kunne begrunde en overdrivelse:
det lyser næsten ud af brevet, at problemerne ville løse sig i det øjeblik kongen
afgav sit gods i området. Frederik II så naturligvis straks denne sammenhæng,
og det kan måske forklare den fasthed han endnu en gang fremviste. Frederik
II var urokkelig.
Selv om hertugens brev på denne måde kan reduceres til en simpel overdri
velse, er det alligevel tvivlsomt, om det nu også alene var med godsforøgelse
for øje, at brevet blev skrevet. Hertugens meget stærke vendinger virker næsten
for kraftige, hvis det bare var for at opnå en godsforøgelse. Efter enkedronnin-
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gens håndfaste styring af enkegodset - hvori også indgik det fynske kirke
gods - er det egentlig heller ikke svært at forestille sig den autoritative svækkel
se som den unge uerfarne hertug oplevede ved, at der pludselig var hertugelige
bønder og kongelige bønder i det samme lille område. Hertugens indflydelse
var blevet synligt formindsket i forhold til moderens. Endelig er det indlysen
de, at bønderne forsøgte at blive registreret som kongelige bønder. Derved
kunne de nemlig nøjes med at betale skat til deres fjerne herre, medens de
under hertugen var nødt til at yde hoveri.48

Forhandlinger i årene 1573-1574
I april 1573 mødtes Hans den Yngre med Frederik II på Dronningborg Slot
ved Randers for at diskutere jurisdiktionsstriden.49 Hertugen brugte på den
ene side et økonomisk argument for at retfærdiggøre sit krav på krongodset
på Als og Ærø: han havde brug for store indtægter til sin fyrstelige hushold
ning. Og på den anden side et autoritetsargument: bønderne flygtede fra det
hertugelige gods til krongodset.50 Argumenterne var tæt indbyrdes forbundne,
idet indtægterne afhang af godsdriften, som igen afhang af bønderne. Det
vigtigste anliggende var dog ikke at få krongodset overdraget for godsfor
øgelsens skyld, men for at få større autoritet, idet kongens gods indenfor Hans
den Yngres hertugdømme svækkede hertugens autoritet og myndighed.
Hertugens krav på den gejstlige jurisdiktion på Als og Ærø begrundedes i,
at selv adelen brugte den gejstlige jurisdiktion i hertugdømmet Slesvig. Tid
ligere havde Hans den Yngre ligefrem spurgt Frederik II om adelen havde
bedre betingelser end hertugen - som dog var kongesøn - siden den kunne få
kirkehøjheden overdraget.51 Et umuligt spørgsmål, da Als og Ærø jo var en
del af Odense Stift med deraf følgende dansk lovgivning. Hans den Yngre
følte sig kort sagt stækket på to områder: eksistensen af kongeligt gods i det
lille hertugdømme og den manglende kirkehøjhed. Overordnet handlede det
altså om autoritet og myndighed - både som hertug og som godsejer, da det
jo var to sider af samme sag.
Kongen fastholdt imidlertid sit standpunkt. Eneste resultat af forhandlin
gerne var en aftale om et nyt møde i juni i Kolding, som også viste sig frugtesløst.52 Frederik II ønskede beviser for Hans den Yngres krav, hvilket - i mod
sætning til kongens statslige dokumenter og jordebøger - ikke lod sig gøre.53
I efteråret 1573 indvilligede kongen i at lade kurfyrst August af Sachsen og
hertug Ulrik af Mecklenburg deltage i nye forhandlinger om striden.54 Mødet
fandt sted i slutningen af marts 1574 i Odense. Til stede var foruden Hans den
Yngre, svogeren kurfyrst August, hertug Ulrik og en række råder fra de berør
te områder.
I håbet om at kunne afhjælpe den broderlige strid havde kurfyrst August
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og hertug Ulrik lavet et mæglingsforslag, som blev forelagt parterne. Kongen
skulle beholde den gejstlige jurisdiktion over Ærø fuldt og helt via den fynske
biskop. Hans den Yngre skulle til gengæld have kirkehøjheden over Als. Gods
spørgsmålet skulle løses ved, at kongen på Ærø beholdt de 25 tidligere reventlowske bønder og de 10, som stammede fra et mageskifte med Jacob Brockenhus. De stridbare bønder, som mæglerne havde hørt om, skulle deles i to
halvdele: én til kongen og én til hertugen - begge dele som ejendom. Hermed
skulle problemerne ifølge mæglerne kunne afhjælpes.
Hans den Yngre gik ind for forslaget. De kongelige råder kunne imidlertid
kun tage forslaget til efterretning, da deres instruks ikke gav dem retningslinier
på dette punkt. Kongen skulle - inden for fire måneder - være frit stillet til at
sige ja eller nej til forslaget. Hvis kongen accepterede forslaget, skulle Hans
den Yngre erklære sig tilfredsstillet og ikke fremtidigt kræve noget af kongens
andel, såvel som kongen heller ikke kunne kræve ændringer. Hvis kongen der
imod forkastede forslaget, så skulle forholdene være som før, uden nogen fra
tagelse af tidligere rettigheder.55
Synspunkterne ved Odense-forhandlingerne var velkendte, omend det denne
gang blev tydeligere præciseret end tidligere, at Hans den Yngres krav på bøn
derne på Als og Ærø ikke var berettiget. Til gengæld fik hertugen gjort klart
rede for sin territorialfyrstelige selvopfattelse ved at fremhæve, at pavens af
gang som kirkeherre i de lutherske områder gjorde de respektive landsherrer
til kirkeherrer. Kirkehøjheden skulle følge landshøjheden.
Mæglingsforslaget var et udpræget kompromis, der principielt set hverken
gav kongen eller hertugen ret i deres opfattelser. Set fra kongens side var kirke
højheden jo både på Als og Ærø ubetinget kongelig ejendom via Odense Stift,
men mæglerne foreslog kirkehøjheden delt i to, hvorved kongens højhedsret
blev tilsidesat på Als, hvor Hans den Yngre skulle være kirkeherre. Hans den
Yngre var imidlertid hertug både på Als og Ærø, og dermed var der heller
ikke sket nogen anerkendelse af dennes krav om fuld kirkehøjhed.
Godsspørgsmålets løsningsforslag var ligeledes et kompromis. På grundlag
af arvedelingsaftalen fra 1564 var der klart tale om et - i juridisk forstand uberettiget krav fra Hans den Yngres side, så reelt set burde han intet have.
Mæglerne foreslog ikke desto mindre, at de stridbare bønder deltes i to halvde
le og at de øvrige omtalte bønder gik til kongen. Dermed havde man blot
foreslået en anden fordeling af bønderne end hidtil. Dette skulle hæve enhver
tvivl om, hvor de respektive bønder hørte til og dermed løse problemet med
de mange ulydige bønder i Hans den Yngres tjeneste.
Selv om mæglerne havde fremsat et regulært kompromis, der med sine krav
og indrømmelser til begge parter skulle kunne gøre ende på den årelange strid,
så ville Frederik II ikke acceptere forslaget. Kongen fremhævede, at han havde
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lovet at betale Hans den Yngres tyske rigs- og kredsskatter i sin levetid. Derfor
ville han have lov til at beholde sine velerhvervede og klart forbeholdte rettig
heder.56
Til trods for pres fra mæglerne og hertug Hans den Yngre57 blev afvisningen
endeligt fastslået i oktober samme år. Kongen ønskede ikke at forhandle mere
om denne sag,58 og det blev der da heller ikke i de nærmest følgende år.

Forliget i 1579
Trods de stille år havde Hans den Yngre imidlertid ikke glemt sine ønsker om
den gejstlige jurisdiktion såvel som kongens gods på Als og Ærø.
I forbindelse med Frederik Ils besøg på Sønderborg Slot i februar 1579
stillede Hans den Yngre et forslag om, at hertugen fik det kongelige gods i
forlening - som i enkedronning Dorotheas levetid var lagt til Sønderborg Slot,
men sidenhen var taget tilbage af kronen - for sig selv og sine arvinger mod
at tjene riget med et antal udrustede heste.59
Resultatet blev, at Hans den Yngre i åbent brev af 31. marts 1579 fik livsbrev
på det omtalte gods, som skulle være frit for al afgift, tynge og tjeneste under
forudsætning af, at hertugen skriftligt forpligtede sig til, at godset efter hans
død straks skulle falde tilbage til kronen. Desuden skulle han love, at han ikke
ville beskæftige sig med den gejstlige jurisdiktion på øerne eller lægge den
fynske biskop eller dem, som biskoppen satte til at høre kirkeregnskaberne på
øerne, nogen hindringer i vejen. Skulle hertugens arvinger til sin tid mene sig
berettiget til godset, så kunne de søge deres ret, når de havde afstået godset.60
Få dage senere bad Hans den Yngre om, at der måtte blive udstedt en revers
med alle bøndernes navne opført,61 hvilket Frederik II nok kunne se god me
ning i.62 Hertugen ville antagelig sikre sig mod ethvert tvivlstilfælde, efter de
dårlige erfaringer i begyndelsen af 1570’erne. Hans den Yngre fremsendte der
efter et udkast til reversen,63 hvori det tydeligt fremgik, at godset skulle tilfalde
kronen ved hertugens død, og at den gejstlige jurisdiktion som hidtil tilhørte
kongen via Odense Stift. Disse to kongelige forbehold blev også udtrykkelig
anført i det af kongen udstedte livsbrev.64
Dermed havde hertugen på livstid opnået brugsretten til det - siden mode
rens død - så omstridte gods på Als og Ærø. Det drejede sig om ikke mindre
end 150 gårde og mindre ejendomme.65 En arvelig forlening var det til gengæld
ikke blevet til. Hans den Yngre havde skriftligt måttet acceptere, at den gejst
lige jurisdiktion på øerne tilhørte kongen, som yderligere understregede dette
i et brev af 25. november 1579 til provster og præster på Als og Ærø.66
Historikernes dom over forliget i 1579 har været helt entydig: Hans den Yngre
nåede ikke målet nærmere, når det gjaldt kirkehøjheden på Als og Ærø. Snarere
tværtimod, for nu forelå der skriftlige dokumenter, hvori hertugen erklærede, at
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han ikke ville befatte sig med den gejstlige jurisdiktion på øerne. Als og Ærø var
altså fortsat under den danske krone i kirkelig henseende.67 Ifølge C. F. Allen
kunne hertugen simpelthen ikke forvente anden udgang på konflikten, når han
ikke var anerkendt af stænderne som regerende fyrste.68 Hans den Yngre havde
ingen rettigheder på grund af sin stilling som afdelt herre.
Spørgsmålet er imidlertid om sagen var helt så enkel som eftertiden har
gjort den. Det er tidligere vist, hvordan hertugen i sine første år havde proble
mer med at fastholde sine bønder, fordi de - for at slippe for at yde hoveri gjorde hvad de kunne for at blive kongelige bønder. Hertugen havde altså et
myndigheds- og autoritets-problem, som påvirkede den daglige godsdrift. Det
te problem var mere påtrængende end spørgsmålet om kirkehøjheden, da det
var godsdriften og ikke kirkehøjheden, som gav indtægterne til den fyrstelige
husholdning. I erkendelse af kongens ubøjelighed overfor hertugens samlede
ønsker om både gods og kirkehøjhed prioriterede han godsforøgelsen højest.
En overtagelse af krongodset på livstid ville give Hans den Yngre større autori
tet i det lille hertugdømme, eftersom det ville betyde en godsejer mindre (Fre
derik II). Samtidig kunne godsdriften intensiveres.
Ved skriftligt at anerkende kongens ret til kirkehøjheden over Als og Ærø
havde hertugen unægtelig lidt et nederlag. Nederlaget blev ikke mindre af, at
Hans den Yngre gennem årene havde argumenteret med udgangspunkt i det
lutherske fyrstekirkeideal. På en vis måde havde han accepteret at blive stæk
ket som den selvstændige territorialfyrste han opfattede sig selv som; men ved
at overtage krongodset på livstid, var der til gengæld givet en god økonomisk
kompensation.

IV Tiden 1580 til 1588
Arvedelingen efter Hans den Ældre
Natten mellem 1. og 2. oktober 1580 døde hertug Hans den Ældre af et slagtil
fælde på sit slot Hansborg. Hans den Ældre var ugift og efterlod sig ingen
direkte arvinger. I forbindelse med fællesforleningen af Slesvig den 3. maj sam
me år var arvespørgsmålet forblevet åbent, fordi man under forhandlingerne
ikke kunne enes om en løsning.69 Nu var problemet højaktuelt. Uenigheden
skyldtes, at kong Frederik II mente, at arvefølgen måtte være den almindelige
i fyrstelen, nemlig at Hans den Ældres andel skulle deles lige mellem på den
ene side hertug Adolf og på den anden side Christian Ills arvinger: Frederik
II og Hans den Yngre. Hertug Adolf mente derimod, at eftersom Slesvig var
et dansk len, måtte arvedelingen foregå efter danske arvelove, hvorved Adolf
ville få hele arven efter Hans den Ældre.
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Kurfyrst August af Sachsen, hertug Ulrik af Mecklenburg og landgrev Wil
helm af Hessen sendte kommissærer til at forestå mæglingen, og resultatet blev
i august 1581, at arven deltes efter tysk mønster. Hans den Ældres lande deltes
altså sådan som kongen ønskede det, men hertugens rørlige efterladenskaber
tilfaldt dog Adolf alene.70
På grund af Hans den Yngres manglende andel i fællesforleningen i Holsten
havde Frederik II indhentet betænkninger fra retslærde for at få afklaret bro
derens berettigelse til at arve Hans den Ældres holstenske besiddelser. Disse
var ikke specielt gunstige for hertugen, men ikke desto mindre ville kongen
give Hans den Yngre en trediedel af hele arveparten. Kongen skulle selv have
sin egen og den affundne broder. Magnus’ andel.
Frederik II havde vel til gengæld håbet, at Hans den Yngre ville vise sig
imødekommende overfor kongens delingsforslag; men det blev ingenlunde til
fældet. Efter nogen forhandling blev resultatet, at Hans den Yngre den 23.
april 1582 fik klostrene Reinfeld og Ryd samt strøgods i Haderslev Amt, fordi
det sekulariserede klostergods ikke strakte til hertugens fulde arveandel.71
Arvedelingen efter Hans den Ældre gav grundlaget for mageskiftet i 1584
mellem kongen og hertugen.
Forhandlingerne forud for mageskiftet af 6. marts 1584
Den 18. december 1583 mødtes kongelige og fyrstelige kommissærer i Sønder
borg for at forhandle om et mageskifte mellem kongen og hertugen. Kongen
skulle have det strøgods i Haderslev Amt, som hertugen havde fået i arv efter
Hans den Ældre, medens Hans den Yngre skulle have kirkegodset på Als og
Ærø, som han siden 1579 havde haft livsbrev på.72 Det var ikke første gang
man forhandlede om sagen. Nu skulle man tale om godsindkomsterne for at
anslå værdien i penge, så man kunne sammenligne godset og derved komme
så tæt som muligt på et ligeligt bytte. De fyrstelige råder gjorde opmærksom
på, at Hans den Yngre også ønskede, at den gejstlige jurisdiktion over kirkerne
på Als og Ærø skulle indgå i mageskiftet, men de kongelige råder kunne imid
lertid ikke tage stilling til dette spørgsmål, da deres befaling ved forhandlingen
kun gik ud på at sammenligne godset. De fyrstelige råder gjorde desuden en
stor indsats for at få det haderslevske strøgods vurderet så højt som muligt,
så der kunne blive basis for den størst mulige godsforøgelse på Als og Ærø.73
På baggrund af forhandlingerne mellem de kongelige og fyrstelige råder i
december 1583 skrev Hans den Yngre den 20. januar 1584 til Frederik II.
Hertugen ønskede den gejstlige jurisdiktion på øerne i forbindelse med mage
skiftet. Hans den Yngre og hans børn havde deres fyrstelige hovedresidens i
Sønderborg. Derfor ønskede han sig en kirke i byen, som skulle være be
gravelseskirke for hertugfamilien. Det irriterede imidlertid hertugen, at han
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ikke havde magt til at fjerne en dårlig præst og indsætte en bedre. Hans den
Yngre måtte se passivt til, at kirkerne forfaldt, og at præsterne gjorde mere
for at fremme deres egne sager end Guds!74
Frederik Ils svar fra 3. februar 1584 var som i de foregående år et afslag på
broderens bøn om at få øernes gejstlige jurisdiktion. Frederik II var imidlertid
ikke utilbøjelig til at overlade Hans den Yngre den gejstlige jurisdiktion over
Sønderborg.75
I mellemtiden havde Hans den Yngre fået en ny idé: han og hans arvinger
skulle have en medinspektionsret sammen med den fynske biskop over de alsisk-ærøske kirker. Motivationen var angiveligt kristelig omsorg, og dette for
slag ville kunne realiseres, uden at der skete brud på kongens og rigets højhed
over kirkerne.76 Kongen så dog ingen grund til at give Hans den Yngre en
sådan medinspektionsret, når den fynske biskop skulle forhøre kirkeregnskab
erne. Frederik II forordnede samtidig, at alle kirkeindkomsterne - tiende såvel
som andre indtægter - alene skulle anvendes til kirkernes eget bedste, og at de
ikke i mindste måde måtte forringes. Dermed var kirkekassen for Als og Ærø
opstået.77

Mageskiftet af 6. marts 1584
Den 6. marts 1584 afsluttedes mageskiftet mellem Frederik II og Hans den
Yngre på Koldinghus. Kongen fik hertugens strøgods i Haderslev Amt, medens
hertugen fik alt kongens og det danske riges gods på Als og Ærø.78 Dermed kom
hele Ærø i Hans den Yngres besiddelse. Alt blev overtaget med fulde rettigheder
og intet var udeladt - bortset fra den gejstlige jurisdiktion. I kraft af patronats
retten skulle den fynske biskop nu som før uhindret have opsynet med sjælesorg,
udnævnelse og indvielse af præsterne, forhøring af kirkeregnskaberne og hvad
der ellers fulgte med kirkehøjheden. Imidlertid bevilligede kongen overraskende
nok, at også hertugen og dennes arvinger måtte forhøre kirkeregnskaberne. Tre
uger i forvejen havde Frederik II ellers anset det unødvendigt.
Kirkehøjheden over Sønderborg blev overdraget til Hans den Yngre og hans
efterfølgere. Desuden fik han den gejstlige jurisdiktion over de kirker han måt
te ønske at bygge til Guds ære og til sit begravelsessted.79
Ifølge Johanne Skovgaard i Sønderborg Bys Historie, kan den omtalte be
gravelseskirke kun være slotskirken på Sønderborg Slot. Den lidt uklare for
mulering skulle angiveligt sløre den omstændighed, at kirken allerede var byg
get i enkedronningens tid og næppe nogensinde havde hørt under andet end
hertugelig jurisdiktion. Desuden fik Hans den Yngre højheden over sognekir
ken, Sankt Jørgens Kirke - senere kaldet Mariekirken. Sønderborg blev her
efter taget ud af det alsiske provsti og tillagt provsten i Sundeved. Efter Johan
ne Skovgaards opfattelse betød denne udskillelse ikke alene en svækkelse af
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det danske sprogs stilling på langt sigt, men byen mistede - i modsætning til
de øvrige alsiske præster og bønder - også adgangen til at få kongens hjælp
overfor hertugens hårde styre.80
Med mageskiftet var der virkelig sket et skred i udviklingen. Det tidligere
kirkegods, som kongen i 1579 havde overladt Hans den Yngre på livstid, var
nu givet til hertugen som arvelig ejendom. Det var væsentligt for hertugens
stilling som landsherre på Als og Ærø. Mindreværdskomplekser eller spørgs
målet om autoritet og myndighed spillede jo - som tidligere anført - en ikke
uvæsentlig rolle i forbindelse med de problemer som Hans den Yngre havde i
sine første år som regerende hertug og godsejer.
Med hensyn til den gejstlige jurisdiktion havde kongen givet efter på to
områder: kirkehøjheden over Sønderborg og medopsynsretten over kirke
regnskaberne på Als og Ærø. For begge områder gælder det, at Frederik II
havde brudt med sin ellers så konsekvente afvisning af enhver indrømmelse.
Den lange kirkestrid havde dermed givet et konkret resultat - og måske også
håb om mere?
Men hvorfor slækkede Frederik II på kirkehøjheden? Nogen direkte forkla
ring giver kilderne ikke, men forskellige faktorer kan have spillet ind.
Peter Langendorf mener, at Hans den Yngre utvivlsomt havde ret, når han
den 20. januar 1584 i et brev til kongen klagede over den dårlige præstestand på
Als. Biskoppen boede jo langt væk og visiterede sjældent. Desuden hørtes tilsva
rende kritik fra de kongelige gesandter.81 Kongen kan med andre ord være blevet
klar over, at der vitterlig var et problem med kirkerne på de to øer. Dertil kom
mer, at kirkestriden efterhånden var blusset op gentagne gange, og at en kompro
misløsning derfor ville være at foretrække fremfor fortsat strid.
I 1579 havde hertugen ved forliget anerkendt kongens højhedsret over øerne.
I den sammenhæng er det karakteristisk for argumentationen i januar og fe
bruar 1584, at den koncentrerer sig om kirkernes faktiske tilstand på øerne,
medens det lutherske fyrstekirkeideal - som der i høj grad blev lagt vægt på i
de tidligere år - er blevet nedtonet. Præsterne manglede simpelthen et effektivt
opsyn i mere umiddelbar nærhed.
Endelig kan man pege på, at Frederik II i tilknytning til det ovenstående
har fundet Hans den Yngres ønske om fuld jurisdiktion i Sønderborg rimeligt,
da byen var det lille hertugdømmes hovedstad. I håbet om ro på kirkehøjheds
fronten var det jo heller ikke nogen høj pris i betragtning af, at det øvrige
Als - bortset fra Egen - og hele Ærø stadig var i kongelig besiddelse.

Baggrunden for Frederik Ils politik
Den 4. april 1588 døde kong Frederik II på Antvorskov. Siden mageskiftet i
1584 havde der været ro omkring det alsisk-ærøske kirkehøjhedsspørgsmål.
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Kong Frederik II (1534-1588) stod roligt og sikkert fast på Danmarks Riges velerhvervede rettigheder,
når det gjaldt den gejstlige jurisdiktion over Als og Ærø. De indrømmelser han gav, fik ikke vidt
rækkende følger, men var trods alt med til at dæmpe striden i kongens sidste leveår. Bemalet buste af
brændt ler. 1578. Frederiksborgmuseet.

Kilderne er påfaldende tavse angående den egentlige baggrund for den kon
gelige politik. Frederik II påberåber sig gang på gang sine juridiske og histori
ske rettigheder, men motiverer dem ikke på anden måde, end at han ikke kan
tillade en forringelse af det danske riges højhed.
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Stridens langvarige forløb og de mange forhandlinger viser imidlertid, at
spørgsmålet må have haft en særlig betydning for kongen. Denne betydning un
derstreges af, at der sideløbende med Hans den Yngres krav om kirkehøjhed
også eksisterede en tilsvarende - og ligeså langvarig - uenighed mellem Frederik
II og Hans den Ældre. Hans den Ældre mente, at stiftsøvrighedens afgrænsning
skulle svare til den verdslige administrations grænser. Store dele af Hans den
Ældres hertugdømme hørte i kirkelig henseende til Ribe Stift, som var et dansk
stift og underlagt kongeriget. De berørte områder var hele Tørning Len, Tønder
by og af Tønder Amt: Tønder, Højer og Lø herreder. Der blev forhandlet om
problemerne i årene fra 1576 til 1578. Resultatet blev, at kongens svoger, kurfyrst
August af Sachsen, fældede en voldgiftsdom, som - uagtet de fra kongelig side
fremførte kirkeretlige og historiske synspunkter - tilkendte Hans den Ældre den
gejstlige jurisdiktion, idet han gik ud fra den lutherske regel om, at kirkehøjhed
en fulgte landshøjheden. Da Hans den Ældre døde i 1580, arvede Frederik II
Tørning Len og ordningen bortfaldt igen.82.
Fællesnævneren for Hans den Ældres og Hans den Yngres strid med konge
magten er, at begge hertuger havde besiddelser i danske stifter: Ribe og Oden
se. Derfor gjaldt den danske kirkelovgivning her som andre steder i kongeri
get.83 Erslevs grundige behandling af de statsretlige forhold i Slesvig og Hol
sten viser blandt andet, at stænderne betragtede de to hertugdømmer som en
helhed, medens fyrsterne betragtede det som deres familiearv.84 Kongen var
imidlertid ikke interesseret i en fuldstændig opsplitning af sit danske len Sles
vig. Ernst Feddersen har peget på, at kongen - i hvert fald med hensyn til Als
og Ærø - havde en dynastisk interesse i at bevare en vis indflydelse i de udskilte
områder ved hjælp af den danske biskop.85
De to parallelle sager med henholdsvis Hans den Ældre og Hans den Yngre
som kongens modspiller viser, at den opfattelse som C. F. Allen i 1857 gjorde
sig til talsmand for, ikke kan opretholdes. Allen mente nemlig, at Hans den
Yngre ikke var berettiget til nogen kirkehøjhed på grund af den manglende
arvehyldning.86 Hvis dét var det afgørende for stridens udfald, så burde den
ikke også kunne føres mellem kongen og Hans den Ældre, som jo netop var
hyldet som regerende fyrste. Synspunktet modsiges desuden af, at kongen sam
tidig gjorde meget for at få sin broder anerkendt som fyrste på linie med de
øvrige hertuger.
Fra et kongeligt udgangspunkt var stridens kerne med andre ord, at kongen
ikke ville afgive den indflydelse han havde i hertugdømmernes yderområder i
kraft af, at Ribe og Odense stifter strakte sig ind på slesvigsk jord. Det var
Frederik Ils eneste retmæssige måde at gøre sig gældende indenfor hertugdøm
merne på. Derfor gjaldt det så meget mere om at holde fast på denne nedarve
de rettighed.
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De to korts skraverede felter viser Hans den Yngres besiddelser i henholdsvis 1571 ved enkedronningens
død og i 1622 ved hertugens død. Den lodrette skravering angiver området med Odense Stifts kirkehøj
hed og den vandrette skravering viser hertugens provsti. 11571 har Hans den Yngre kun højheden over
de fem sogne på Sundeved: Ullerup, Sottrup, Nybøl, Dybbøl og Broager. I 1582 ved arveinddelingen
efter Hans den Ældre får Hans den Yngre kirkehojheden over Egen på Als samt Glücksborg og Munk
brarup. Ved mageskiftet af 6. marts 1584 erhverves den gejstlige jurisdiktion over Sønderborg. På
grundlag af mageskiftet kan hertugen desuden få kirkehøjheden over Kegnæs ved kirkens opførelse i
1615. Endelig udvides provstiet i 1621-1622 med opførelsen af Nykirke i Angel. Den afsluttende forde
ling fremgår af kortet fra 1622.

Men hvad skulle indflydelsen bruges til?
Én ting var at have indflydelse på valg af præster og provster. Kirkeordinan
sen skulle følges her som i Danmark. Kirkerne kunne kontrolleres ved hjælp
af biskoppens visitation på øerne og forhøring af kirkeregnskaberne; men lå
der mere bag?
I Hans den Yngres argumentation går det, som tidligere vist, lige fra 1571
som en - mere eller mindre klar - rød tråd, at han fordrede kirkehøjheden for
at være ligeværdig med de øvrige fyrster og for at kunne indgyde respekt
blandt undersåtterne. Det handlede i bund og grund om autoritet og myndig
hed. Hans den Yngre søgte bestandig at understrege sin høje værdighed og
styrke sin lutherske selvopfattelse - måske fordi rollen som afdelt herre inderst
inde gav et mindreværdskompleks. Dette sandsynliggør, at Hans den Yngre
blandt andet skulle bruge kirkehøjheden til at få lydige undersåtter.87 Kirken
skulle bidrage til disciplineringen.
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For kongens vedkommende har det været de samme årsager, der gjorde sig
gældende. Ved hjælp af kirken - især via kirketugten - kunne Frederik II få
indflydelse på styringen af undersåtterne og dermed bevare en ikke ubetydelig
indflydelse på Hans den Yngres lille hertugdømme.

Hans den Yngres provsti™
Ved arvedelingen i 1564 fik Hans den Yngre blandt andet Sundeved. Til forskel
fra Als og Ærø hørte dette område ikke til Odense Stift, men til Slesvig Stift.
Enkedronning Dorotheas provst, Johann Berndes i Broager, måtte i efter
året 1571 give afkald på sit alsiske provsti, men kunne til gengæld beholde den
del af provstiet, som lå i Sundeved. Dette provsti regnedes til hertugdømmet
og var en del af Slesvig Stift.88 Kirkerne på Sundeved var Nybøl, Broager,
Ullerup, Sottrup og Dybbøl.90 Inden Berndes døde i april 1596, blev provstiet
imidlertid udvidet flere gange. I forbindelse med arven efter Hans den Ældre
i 1582, overtog Hans den Yngre højheden over kirken i Egen. Kirken havde
inden reformationen hørt under Ryd Kloster. Efter reformationen havde
landsherren - det vil indtil 1582 sige kongen - patronatsretten. Hans den
Yngre overtog kirkehøjheden, da han fik Ryd Kloster.91 I Munkbrarup - som
også havde hørt under Ryd Kloster92 - lod Hans den Yngre kirken genopføre
i 1582. Den var i 1565 blevet ramt af en lynbrand og havde siden stået som
• 93
ruin.
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Hvor det nedrevne Ryd Kloster havde ligget, lod Hans den Yngre i årene
1582-1587 Glücksborg Slot opføre. Også slotskirken kom under Berndes’
tilsyn.94
Bortset fra kirken i Egen ligger alle de hidtil nævnte kirker uden for Als.
Med mageskiftet af 6. marts 1584 blev forudsætningen for provstiets alsiske
udvidelser givet, idet hertugen fik højheden over Sønderborg og over de kirker
han fremtidigt ville bygge. I første omgang udskiltes Sønderborg fra Odense
Stift og lagdes til det hertugelige provsti.95 I forbindelse med bebyggelsen af
Kegnæs på Als, lod Hans den Yngre i 1615 Kegnæs Kirke opføre. Kirken
opkaldtes efter Johannes Døberen.
I 1621-1622 opførtes - efter de samme tegninger - Nykirke (Neukirchen)
øst for Flensborg. Bønderne fra Sundeved og Als bragte sten og tømmer sam
men til byggeriet.96
På grund af Sønderborgs og Kegnæs’ tilknytning til Hans den Yngres prov
sti, var disse sogne i de følgende århundreder underlagt den slesvigske superin
tendent. Først i 1864 ophørte denne særstilling, idet tabet af hertugdømmerne
betød, at hele Als kom under Slesvig Stift. Efter 1920 udskiltes den danske del
af Slesvig Stift som en del af Haderslev Stift.

V Tiden 1588 til 1622
Hans den Yngre fatter nyt håb om kirkehøjheden
Efter Frederik Ils død i april 1588 indsattes der som følge af Christian IVs
unge alder - kun 11 år - et formynderstyre bestående af fire rigsråder.97 Det
blev anledningen til, at Hans den Yngre samme år - eller måske snarere året
efter - sendte et brev til rigsråderne angående den gejstlige jurisdiktion på
Als og Ærø. Nu ville hertugen have gjort ende på misforståelsen og med de
nødvendige beviser dokumentere, at hans forfædre i deres egenskab af hertuger
af Slesvig havde disponeret over den gejstlige højhed og patronatsretten. Hav
de Frederik II levet længere, ville der have været gode chancer for, at Hans
den Yngre havde fået kirkehøjheden tilbagegivet(I).98
Den 12. november 1588 skrev formynderstyret til Hans den Yngre angående
de alsiske kirkers mangler.99 Hertugen svarede i begyndelsen af december, at
formynderstyret kun kunne takke sig selv for kirkernes dårlige tilstand, efter
som de ikke ville afgive kirkehøjheden til hertugen.100
Hans den Yngre havde dermed taget en chance og markeret sig skarpt over
for formynderstyret. Det bevirkede imidlertid, at den kongelige mistænksom
hed voksede. Det blev understreget, at den kongelige kirkehøjhed over Als
og Ærø skulle fastholdes via den fynske biskop. Desuden skulle vidtløftige
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diskussioner om højhedsrettigheder undgås.101 Med andre ord: Hans den
Yngres taktik havde slået fejl.
Kongelig visitation på Als og Ærø september 1589
Den 31. juli 1589 fik den fynske biskop Jacob Madsen102 og embedsmanden
på Nyborg Slot, Laurits Brockenhus til Brangstrup, besked om at tage til Als
og Ærø for at visitere kirkerne.103 Visitationen skulle finde sted inden Sankt
Mikkels dag (29. september) eller straks derefter. Madsen og Brockenhus skul
le undersøge kirkernes regnskab,104 tilstand og tilgodehavende. De af Hans
den Yngres bønder, som skyldte kirkerne noget og de, der var - eller havde
været - kirkeværger, skulle beordres samlet til regnskabsaflæggelse. Alle præ
ster og kirkeværger på begge øer skulle møde frem, for at visitatorerne kunne
få afklaret, om alt foregik som kirkeordinansen foreskrev.105 Var det ikke til
fældet, skulle der rådes bod på det.
Hertugens skrappe brev til formynderstyret var måske nok dråben, der fik
bægeret til at flyde over, men i bund og grund var den udførlige visitationsin
struks utvivlsomt en udløber af den mangeårige strid om kirkehøjheden på
øerne. Regeringen fandt det nødvendigt straks at markere en skarp og konse
kvent linie, hvis Christian IV skulle undgå at »arve« striden efter sin far.
Madsen og Brockenhus ankom til Als den 15. september 1589. Om aftenen
nåede de til provstens hus. Provsten blev syg kort efter deres ankomst og var
døden nær næste dag. Visitatorerne fandt ingen besked i huset, som kunne
hjælpe dem med at udføre den pålagte instruks.
På andendagen tog de til Sønderborg, hvor de bad Hans den Yngre om at
samle borgere, bønder, kirkeværger og andre, som skyldte kirkerne noget.
Også Hans den Yngre skyldte kirkerne en del. I årene hvor Frederik II og
hertugen havde diskuteret, hvem der skulle have patronatsretten til kirkerne,
havde hertugen oppebåret kirketienden af sine tjenere og bønder, men havde ligesom adelen - beholdt pengene. Madsen og Brockenhus belærte derfor her
tugen om, at hverken adelen eller han selv måtte beholde den opkrævede tien
de. Den skulle snarest muligt gives til kirkerne.
Derefter tog visitatorerne ud til hver kirke, hvor de kunne konstatere, at
ritualerne var fuldstændig magen til de øvrige danske kirkers. Her og der
manglede en bog, men den skulle biskoppen - for kirkernes penge - nok sørge
for at skaffe. Præsterne blev befalet i alle måder at overholde kirkeordinansen.
Regnskaberne for årene 1570 til 1581 blev gennemgået og viste, hvad hertu
gen, adelspersoner, borgere og bønder skyldte. På grund af det lange tidsrum
var der naturligt nok skyldnere, som var døde - nogle uden arvinger. Nogle
var flyttet, nogle steder var lagt øde og lagt til hertugens avlsgård. Nogle penge
kom dog ind og de resterende beløb opførtes i en bog i hver kirke. De hidtidige
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kirkeværger havde ifølge instruksen været forsømmelige i opkrævningen - eller
bange for at stille krav til deres husbond eller hans tjenere. Derfor skulle sog
nepræsten og en af de formuende mænd i sognet fra nu af være kirkeværger.
Jacob Madsen og Laurits Brockenhus tog en bygmester med rundt i de
alsiske og ærøske kirker for at tage manglerne i øjesyn. Et særligt problem
udgjorde Bregninge Kirke på Ærø. Spiret var meget forfaldent, men da alle
kirkens penge var blevet stjålet i foråret, ville bygmesteren ikke indgå nogen
aftale om udbedringer, før den aktuelle gæld til kirken var indkrævet.
Søndagen før Sankt Mikkels aften visiterede Madsen og Brockenhus de ærø
ske kirker. Hans den Yngre var samtidig på jagt på øen og indbød biskoppen
og stiftslensmanden til at spise med i sit jagthus Graasten. Under spisningen
talte de blandt andet om kirkerne. Visitatorerne bevilligede, at hertugens åbne
brev fra 1586106 - om at alle skulle betale, hvis de skyldte kirkerne noget fortsat kunne stå ved magt.
Næste dag gjorde hertugens sekretær, Johannes Hildesheim, opmærksom
på, at kong Frederik II havde tilladt, at en hertugelig skriver måtte overvære
forhøringen af kirkeregnskaberne, da det var rimeligt, at hertugen vidste om
hans undersåtter betalte det de skulle til kirken og hvad pengene blev brugt
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til.107 Jacob Madsen og Laurits Brockenhus kendte ikke til dette særlige vilkår.
Instruksen meddelte intet herom, men de lovede at lade oplysningen gå vide
re.108 Hertugen var imidlertid tilfreds med visitationens forløb.109
Reparationerne på de alsiske kirker og på Rise og Tranderup kirker på Ærø
blev herefter overladt til Peder Murermester i Sønderborg. På grund af materi
ale- og løn-omkostninger var det vigtigt, at adelens og hertugens gæld til kir
kerne blev indkrævet. Af det summariske regnskab over hertugens og adelens
gæld til kirkerne på Als og Ærø fremgår det, at Hans den Yngre skyldte
kirkerne på Als 1.839 mark og 11 skilling, medens han på Ærø skyldte kirker
ne 11 læster, 2 ørtug og 1
skæppe korn. Til sammenligning var den næststør
ste skyldner fru Berte Sture, hvis gæld lød på 641 mark, 6 skilling og 8 pen
ning.110
Visitationsrejsen var ikke forgæves: fra og med dette år blev kirkeregnskab
erne lovformeligt ført for alle kirkerne på de to øer.111 Samtidig havde for
mynderstyret vist, at de i spørgsmålet om den gejstlige jurisdiktion lå på linie
med Frederik Ils konsekvent gennemførte politik i den mangeårige strid. Men
Hans den Yngre opgav ingenlunde kampen.

Hans den Yngres »kupforsøg«
I slutningen af juli måned 1590 skrev Hans den Yngre en instruktion til sine
gesandter, som skulle deltage ved den danske rigsdag i Kolding. Her skulle de
forhandle med de kongelige regerings- og rigsråder. Hertugen gav dem fuld
magt til at forhandle sin sag om den gejstlige højhed på Als og Ærø. Det
bærende argument i denne nye anmodning var - ligesom tidligere - at den
kongelige families forfædre ikke havde haft den fulde lands- og kirkehøjhed i
området fordi de var konger af Danmark, men derimod i deres egenskab af
hertuger af Slesvig.112 Frederik Ils enkedronning Sophie fik et brev med tilsva
rende indhold. Antagelig for, at hun skulle gøre sin indflydelse gældende over
for formynderstyret,113 som også blev tilskrevet. Hans den Yngre betonede, at
ingen i det Tysk-Romerske Rige ville nægte adelen den fulde højhed i deres
områder. Det skulle vel ikke være ringere at være lensmand under den danske
krone?114 Hertugens krav var således meget klare, men der synes ikke at være
kommet noget ud af henvendelsen.
Under et ophold på Søbygaard på Ærø tog hertugen den 28. september
1590 et helt nyt skridt: han skrev til den alsiske provst, Jacob Pilegaard i
Hørup,115 og den ærøske provst, Peter Knudsen i Bregninge,116 og befalede
dem at forhøre kirkeregnskaberne på øerne. Da hertugen var arveberettiget til
højheden på øerne, kunne han ikke tillade, at den fynske biskop skulle forhøre
kirkeregnskaberne dér. Provsterne skulle sørge for indsamling af kirkekornet
og sikre, at gudstjenesterne foregik som de skulle. Alt skulle ske til kirkernes
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bedste. Hans den Yngre ønskede derefter at modtage et regnskab og register.
Hertugen ville fortsat anerkende Pilegaard og Knudsen som provster.117
I mageskifteaftalen fra 1584 var det blevet bestemt, at såvel den fynske bi
skop som Hans den Yngre - og senere også arvingerne - måtte lade kirke
regnskaberne forhøre.118 Men når Hans den Yngre nu ikke længere kunne
tillade, at den fynske biskop forhørte kirkeregnskaberne, så gik han et godt
stykke over stregen. Hans den Yngre indlod sig her på en principiel kritik af
biskoppen som tilsynsmyndighed.
Brevet til den ærøske provst kom tilsyneladende ikke til rigsrådets kendskab,
men det gjorde brevet til provsten på Als! Derfor skrev formynderstyret den
20. oktober 1590 til Laurits Brockenhus og Jacob Madsen - som tidligere
havde visiteret på Als og Ærø - og bad dem møde personligt i Kolding den
28. oktober, hvor for mynder styret og rigsråder ne ville være til stede. Her skulle
der tages beslutning om, hvordan man skulle reagere på Hans den Yngres
fremfærd. Hertugen havde jo ønsket at forhøre kirkernes regnskaber på Als
og det stred mod kronens højhed. Desuden fik Brockenhus som stiftslensmand
besked om at meddele provsten på Als, at denne ikke måtte forhøre noget
kirkeregnskab på øen uden Brockenhus’ og biskop Madsens vidende og befa
ling.119
Efter mødet i Kolding blev der udfærdiget en instruks til Henrik Below og
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Albert Friis. De skulle tage til Sønderborg og overfor Hans den Yngre fastslå
den danske krones ret til kirkehøjheden over Als og Ærø. Instruksen indeholdt
en gennemgang af den langvarige strid, men selv om mageskiftet af 6. marts
1584 også var nævnt, så var aftalen om Sønderborgs særstatus samt hertugens
ret til at forhøre kirkeregnskaber udeladt.120 Dermed var der set bort fra en
hver formildende omstændighed: Hans den Yngre havde forløbet sig og skulle
have en kraftig irettesættelse!
Den 11. november 1590 gav en ydmyg Hans den Yngre sin uforbeholdne
undskyldning til formynderstyret. Samtidig lovede hertugen at lade kirkehøj
hedsspørgsmålet hvile så længe Christian IV var mindreårig.121 Hans den
Yngre havde taget en chance og havde tabt. Rigsråderne havde taget striden
i opløbet, for at undgå forringelser i den danske krones højhed og rettighed.
Forhandlingerne i 1609
I 1596 overtog Christian IV regeringen, og striden om kirkehøjheden kunne i henhold til aftalen fra november 1590 - blive endelig afgjort. Der skulle dog
gå nogle år, inden spørgsmålet igen blussede op.122
Den 13. marts 1605 opregnede Christian IV i et brev til Jacob Rosenkrantz
en række klager til kongen fra kirketjenere og andre undersåtter på Als og
Ærø. Det var klager over Hans den Yngre, som tiltog sig jorder og ejendomme,
som præsterne havde haft i brug og som hørte under kongeriget. Flere bønder
var blevet frataget deres retmæssige arv og ejendom, som de havde tidligere
danske kongers brev på. For synets skyld blev det gjort ved dom, men af
hertugens egne tilforordnede fogeder! Jacob Rosenkrantz fik til opgave at
undersøge og optegne klagerne fra de alsisk-ærøske undersåtter. En fortegnel
se skulle derefter indsendes til kancelliet, som ville overveje, hvordan sagen
kunne løses.123
Klagerne var ret ensartede: kirker og præster var forarmede på grund af de
mange bønder, som forsømte at betale deres tiende til tiden. Nogle døde inden
de fik betalt, medens andre flyttede. Præsterne anmodede om, at skyldnerne
blev pålagt at give tiende som kirkeordinansen foreskrev. Præsterne klagede
desuden over den bytning af kirkejorden, der fandt sted mellem bønderne.124
Et hyppigt klagepunkt var, at præsterne simpelthen ikke fik den landgilde
af kirkejorden som de rettelig tilkom. I Rise sogn på Ærø havde hertugens
fogeder fradømt præsten to marker. Hertugen tilsåede selv en mark og kunne
derfor - på baggrund af adelsprivilegierne fra 1536125 - undlade at betale
tiende til præst og kirke.126 Kort sagt sørgede hertugen for sig selv og sine og
lod kirkerne i stikken! Hans den Yngre ville utvivlsomt presse kongen til at
afgive kirkehøjheden; men metoden virkede åbenlyst omvendt, da Christian
IV på denne baggrund jo slet ikke kunne overlade de kongelige kirker på Als
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og Ærø til sin gamle farbroder, som for egen vindings skyld lod kirkerne
forfalde!
På trods af den til kancelliet indsendte fortegnelse fandt der imidlertid ingen
forhandlinger - eller irettesættelser - sted i de næste år. Først i 1609 blev
spørgsmålet taget op igen - med udgangspunkt i klagerne fra 1605.
I begyndelsen af februar 1609 blev Axel Brahe til Elvid og Jacob Rosenkrantz til Kiærstrup i kraft af deres stillinger som embedsmænd på henholdsvis
Dalum Kloster og Nyborg Slot pålagt at tage til Sønderborg og forhandle
med Hans den Yngre angående hans ulovlige indtrængen i den gejstlige juris
diktion på Als og Ærø. I instruksen blev det udtrykkeligt nævnt, at det drejede
sig om at undgå, at der opstod en præcedens med negativ virkning for kronen.
Hans den Yngre skulle sørge for at rette op på klagerne. Kneb det med velvil
ligheden, skulle Brahe og Rosenkrantz oplyse, at kongen havde midler, som
også kunne løse dét problem!127
Ligesom ved de tidligere rejser til Als og Ærø blev der lavet en udførlig
rapport om forløbet.128
Om aftenen den 21. februar 1609 ankom de to embedsmænd til Als. Tidligt
næste morgen blev Brahe og Rosenkrantz hentet til Sønderborg Slot. Efter at
have hørt en prædiken i kirken kom de i audiens hos Hans den Yngre. Her blev
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kongens klagepunkter fremført: hertugen blandede sig i den gejstlige jurisdik
tion over Als og Ærø, selv om han havde givet afkald på denne rettighed. Han
og hans undersåtter havde stor gæld til kirkerne som Christian IV ønskede betalt
én gang for alle. En gård på Als havde givet landgilde til Graabrødre Kirke i
Odense og en gård på Ærø havde givet sin landgilde til Sankt Jørgens hospitalet
ved Svendborg. Hertugen havde imidlertid tilbageholdt landgilden, hvilket kon
gen nu ønskede bragt i orden. Præsten i Notmark, Frederik Jørgensen, var blevet
fradømt jord, der fra arilds tid beviseligt havde hørt til præstegården. Også dette
misforhold bad kongen Hans den Yngre om - uden forhalingsmanøvrer - at ret
te. Christian IV ønskede, at kirkeværgerne selv fik lov at sælge kirkekornet så
dyrt som muligt, så restancer som hidtil kunne ophøre.129
Via en af hoffets tilknyttede jurister, dr. Isaac Memmius, bad hertugen om
at få kongens anliggende på skrift, hvilket Brahe og Rosenkrantz med det
samme indvilligede i, hvis Hans den Yngre til gengæld ville give skriftligt svar.
Det ville hertugen gerne. Men Hans den Yngre ville imidlertid ikke give afkald
på noget, der var hans eget. Han henviste til et mageskiftebrev, som var indgået
med hans nu afdøde broder, Frederik II. Embedsmændene svarede, at kongen
jo ikke ønskede at få andet end det han rettelig tilkom.130
Næste dag gjorde hertugens sekretær, Johannes Hildesheim, opmærksom
på, at ikke alle præsters klager var berettiget. Hertugen ville derfor samle foge
den og nogle gamle bønder, som ville vide, hvad der var ret og uret.
Den 25. februar klokken syv om morgenen blev Brahe og Rosenkrantz hen
tet af Isaac Memmius og Johannes Hildesheim. Da de kom til slottet var alle
de alsiske præster til stede såvel som bønder og fogeder. Klagerne blev læst op
og hertugen svarede skriftligt på hver klage. Næste dag var præsterne fra Ærø
mødt og samme procedure gentog sig.
Da forhandlingerne var afsluttet, blev Brahe og Rosenkrantz inviteret til at
spise aftensmad på slottet, hvor de efterfølgende overnattede. Næste dag efter
morgenmåltidet kom marskallen sammen med dr. Memmius og Hildesheim
ind til de to gæster med Hans den Yngres skriftlige svar til kongen. Svaret var
først og fremmest, at ikke alle kritikpunkter var berettiget. Hertugen håbede
desuden, at de præster, som var fremkommet med uretmæssig kritik, blev straf
fet.131 Derefter tog de kongelige udsendinge hjem igen.132
En egentlig afslutning på forhandlingerne i 1609 synes der ikke at eksistere.
Christian IV havde - endnu en gang - sat Hans den Yngre på plads og tilsyne
ladende så eftertrykkeligt, at der ikke for alvor blev anledning til yderligere
forhandlinger og undersøgelser i Hans den Yngres sidste år. Hertugens frem
gangsmåde efter Frederik Ils død i 1588 havde været klart mere hensynsløs
end tidligere - både i argumentation og i handling. Derfor måttte der også
gribes kraftigere ind.
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Én ting var, at kirkerne var blevet forholdt deres kirkekorn. Det var
Hans den Yngre ikke alene om - det gjorde adelen også. Værre var det, at
hertugens egne fogeder fradømte præsterne jord, som gennem mange år
havde hørt til kirker og præstegårde. Her udnyttede hertugen simpelthen sin
indflydelse på den dømmende magt så groft, at det ikke ligger fjernt at tale
om magtmisbrug.
I det hele taget bærer den hertugelige kirkepolitik præg af desperation ef
ter Frederik Ils død. Indtil kongens død i 1588 var der to - nemlig kongen
og hertugen - til at udlægge og fortolke striden. Derefter var Hans den
Yngre alene og mange argumenter synes præget af, at Frederik II ikke kun
ne svare igen på de hertugelige synspunkter. Det gjaldt ikke mindst Hans
den Yngres påstand om, at kirkehøjheden i 1588 var tæt på at blive over
ladt til hertugen. Kongens politik viste klart noget andet gennem alle årene,
men ingen kunne jo vide, hvad de to brødre måtte have talt om indbyrdes
i kongens sidste tid. Imidlertid var der ingen vaklen blandt rigsråderne og
formynderstyret. De kendte kirkestriden og vidste, at ethvert middel ville
blive taget i brug for at få ændret den gældende ret.
Tilsvarende var hertugens forsøg på i 1590 at overtage kirkeregnskabsforhøringen på Als og Ærø udtryk for en nærmest panikagtig hungren efter kirke
højheden. Skulle han nogensinde gøre sig håb om at få den gejstlige jurisdik
tion - som han gentagne gange havde accepteret ikke at gøre krav på! - så
skulle det snart være. Perioden under formynderstyret var oplagt, da den dan
ske kongemagt i disse år stod svagere i kraft af kongens mindreårighed. Hans
den Yngre tilhørte desuden familiens ældste generation og har'måske også af
den grund følt sig berettiget til at benytte en mere vidtgående taktik over for
en ung og uprøvet Christian IV. Den opfattelse har i hvert fald sandsynlighe
den for sig - også når man betragter årene 1605-1609, hvor de sidste egentlige
forhandlinger fandt sted.

Hertug Hans den Yngres sidste år
Forhandlingerne i 1609 var ikke faldet ud til Hans den Yngres fordel, idet
kongens overhøjhed kom til udtryk flere gange i de følgende år. I 1613 gav
Christian IV en tiendelov for øerne. I 1615 udgik en instruktion om kirkeforstanderskaberne og tiendevæsenet på øerne.133 Kongens brug af den gejstlige
jurisdiktion var altså uanfægtet.
Trods denne tilsyneladende ro om den gejstlige jurisdiktion må der bag faca
den have været en begyndende uro under opsejling. Det ses af et brev fra den
27. juni 1617 som Jacob Ulfeldt skrev til kongens kansler, Christen Friis til
Kragerup. Ulfeldt - som siden 1610 havde været lensmand på Nyborg Slot skrev, at Hans den Yngre igen og igen havde forårsaget problemer i forbindelse
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med den gejstlige jurisdiktion på Als og Ærø, selv om højheden tilhørte den
danske krone. Ulfeldt anmodede Christen Friis om at overveje sagen.134
Der ses ikke at være blevet foranstaltet hverken større eller mindre undersø
gelser eller irettesættelser overfor Hans den Yngre på baggrund af Ulfeldts
skrivelse. Brevet var muligvis den umiddelbare anledning til, at kongen en
måned senere - den 19. juli 1617 - præciserede sin tiendelov af 1613,135 men
det kan ikke dokumenteres.
Ved kongelig lov af 25. juli 1621 blev kirke- og tiende-væsenet på Als ordnet
med Hans den Yngres samtykke.136
Dermed var kronens højhedsret endeligt fastslået og den mangeårige strid
var bragt til ende. Selv om hertugen havde ført en livslang strid med talrige
diskussioner, brevvekslinger, undersøgelser og påtaler til følge, så var og for
blev kirkehøjheden på Als og Ærø uopnåelig for Hans den Yngre.
Hertug Hans den Yngre døde på Glücksborg Slot den 9. oktober 1622 i en
alder af 77 år. Ifølge testamentet af 11. februar 1621 blev det lille fyrstendøm
me herefter delt i fem dele. Testamentet nævner intet om den gejstlige jurisdik
tion,137 men delingen efter Hans den Yngres død - ligesom de senere delinger -
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Hans den Yngre på epitafiet i slotskapellet i Sønderborg. Foto i Museet på Sønderborg Slot.

betød, at hertugerne blev stadig mere ubetydelige. Ingen anfægtede for alvor
kronens ret til den gejstlige jurisdiktion på øerne.138 Den danske kongemagts
statuerede eksempel havde vist sig tilstrækkeligt!
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VI. Konklusion
Som det er fremgået i det foregående, var striden om kirkehøjheden over Als
og Ærø ikke kun en sag mellem enkedronning Dorothea og Frederik IL Sagen
var aktuel i alle Hans den Yngres år som hertug af Sønderborg.
Gennem hele fremstillingen er det gået som en rød tråd, at enkedronning
Dorothea og især Hans den Yngre ønskede at have den gejstlige jurisdiktion
over Als og Ærø, fordi de sammenlignede sig med de øvrige hertuger i Slesvig
og Holsten - samt Tyskland - som i kølvandet på reformationen havde opnået
både kirke- og landshøjheden i deres områder. Denne fulde suverænitet måtte
Dorothea og Hans den Yngre - i deres lutherske selvforståelse - nødvendigvis
også have.
Livet igennem arbejdede Hans den Yngre på at blive anerkendt som regeren
de fyrste. Det lykkedes imidlertid aldrig, og hertugen følte det som en svækkel
se af den nødvendige autoritet og myndighed over for undersåtterne. Hertugen
havde med andre ord behov for at cementere sin status som fyrste! Striden
om den gejstlige jurisdiktion over Als og Ærø skal ses i denne sammenhæng:
kirkehøjheden skulle bidrage til at fuldstændiggøre det fyrstelige ideal - eller
kompensere for de øvrige mangler.
Hertugen blev hele sit liv ved med at kæmpe for kirkehøjheden. Helt despe
rat blev optrapningen af striden umiddelbart efter Frederik Ils død i 1588.
Hans den Yngre ville - ligesom Dorothea ville det i 1560’erne - have kirke
højheden inden han døde, uanset hvilke midler der end skulle bruges. Over
for den danske krone kæmpede han imidlertid forgæves.
I betragtning af de mange års forhandlinger er det ikke noget imponerende
resultat Hans den Yngre opnåede: den gejstlige jurisdiktion over Sønderborg
samt over de kirker, som han siden hen måtte ønske at bygge. Håbet om senere
at få mere - som denne indrømmelse gav Hans den Yngre - brast. Bortset fra
højheden over Egen Kirke, som hertugen arvede i 1582, og Kegnæs Kirke, som
han lod bygge i 1615, forblev resten af Als og hele Ærø fortsat under dansk
kirkehøjhed. Ved Hans den Yngres død i 1622 var striden om den gejstlige
jurisdiktion tilendebragt med kongen som den sikre vinder.
Først 200 år senere - i 1819 - udskiltes Als og Ærø fra Fyns Stift. Herefter
var øerne et selvstændigt bispedømme, indtil det atter opløstes i forlængelse
af tabet af hertugdømmerne i 1864.
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»Til sognefoged Asmus Fromm
i Soed«
- breve fra fru brændevinsbrænder C. C. Christiansen
i Flensborg 1846-1857
ved Lars N. Henningsen
Under ophold i Flensborg i årene 1848-49 fik den unge Mette Louise Fromm fra Sode
krigstidens omskiftelser på nærmeste hold. Senere giftede hun sig med den fremtrædende
brændevinsbrænder C. C. Christiansen. Hendes breve til forældrene i Sode giver mange
interessante indblik i tidens politiske omvæltninger og kulturhistorie.

Indledning
En dag i foråret 1995 blev der afleveret en stor papkasse til Arkivet ved Dansk
Centralbibliotek i Flensborg.1 Efter en tid blev kassen åbnet. Det viste sig, at
den var fyldt til randen af breve. De lå tæt, omhyggeligt sammenfoldet og urørt
gennem mange år. Regnskaber var der også. Papirerne kom ud på bordet - og
gradvis voksede mennesker, miljøer og sammenhænge frem af bunkerne.
Tankerne blev ført tilbage i tiden - til årene lige før Treårskrigen, til krigs
året 1849 og til de efterfølgende fredens år, hvor det økonomiske barometer
stod på smukt overalt i Sønderjylland. De ældste breve var fra 1846, de yngste
fra 1857.
Brevene var næsten alle skrevet i Flensborg. Nogle på dansk, de fleste på
tysk. De var stilet til »kære forældre« eller svigerforældre og underskrevet af
»Louise« eller »Christian«. På kuverterne stod der næsten altid »sognefoged
Asmus Fromm i Soed«.
Lidt efter lidt blev det klart, hvem personerne var. Der var tale om breve fra
Mette Louise Fromm og ægtemanden, brændevinsfabrikant Christian Carsten
Christiansen i Flensborg til Mette Louises forældre, gårdejer og sognefoged
Asmus Thomsen Fromm og hustru Ellen Kjestine født Jensen i Sode i Halk
sogn på Haderslev næs.2
Dermed befandt vi os i to fremtrædende og velhavende familier fra bonde
aristokratiet og bypatriciatet i de dage, da Slesvig endnu var udelt, og Flens
borg var den samlende hovedby mellem Kongeåen og Ejderen.
Asmus Fromm (1800-1880) hørte til den mest solide del af bondestanden i
Nordslesvig. Han var ejer af de to store gårde Sodegård og Ultanggård med i
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alt over 300 hajord. Ligesom generationerne forud var han sognefoged og selv
en tid stænderdeputeret. Christian Carsten Christiansen (1816-1888) var den
driftigste af de mange brændevinsfabrikanter i Flensborg, rådmand, medejer
af den store Kobbermølle ved Kruså, medgrundlægger af byens aktiebryggeri
og meget mere. Både svigerfar og svigersøn gjorde sig kendte for en indsats i
politisk og nationalpolitisk arbejde - og de var økonomiske sværvægtere.
Der var altså god grund til at trænge ind bag de krøllede bogstaver i de
mange breve. De fortæller om, hvordan frk. Fromm, som fra 1846 regelmæs
sigt opholdt sig i Flensborg, oplevede byen i de urolige år under den første
slesvigske krig. Senere blev hun gift med brændevinsbrænder Christiansen.
Derefter giver brevene et kik ind i en dynamisk erhvervsmands hjem i de frem
gangsrige år mellem de slesvigske krige. De viser, hvordan »entreprenøren«
Christian Christiansen udbyggede sin store virksomhed i en tid, hvor damp
kraft, jernbaner, gasværker og telegraf, kort sagt den moderne industrielle
udvikling, satte sine første markante spor i landsdelen.
Brevene er imidlertid mange, og her kan der kun blive plads til en del. Ne
denfor vil vi holde os til Louise Fromms breve til forældrene i Sode. Ægteman
den Christian Christiansens breve, som især fortæller om tidens økonomiske
og erhvervsmæssige historie, må vi lade ligge i denne omgang.
Inden vi giver ordet til Louise Fromm er det nødvendigt at præsentere per
sonerne og deres tid.

Asmus Fromm
Asmus Thomsen Fromm var født i Frørup den 12. november 1800 som søn
af gårdmand, kirkeværge og sandemand Thomas Asmussen From (1766-1849)
og Mette Lovise født Nissen fra den store gård Olufskær i Starup sogn. Dren
gen blev opkaldt efter farfaderen, som var sognefoged i Halk sogn og ejer af
Sodegård.
Kun 24 år gammel fik Asmus foden under eget bord. Fra sin barnløse far
bror, sognefoged Andreas Rasmussen Fromm, overtog han den store selvejer
gård Sodegård i Halk sogn og desuden en tilhørende fæstegård. Den 28. okto
ber 1826 holdt Asmus bryllup med Ellen Kjestine Jensen fra Hejsager.
Asmus levede godt op til familiens tradition, både som landmand og som
lokal »sognekonge«. I 1834 købte han selvejergården Tang i Halk, i 1844 købte
han en selvejergård i Hyrup. Jorden blev drevet sammen med Sodegård, hvis
samlede tilliggende derved i årenes løb nåede op på henved 170 ha.3 Gården
blev drevet med stort kvæghold, gårdmejeri med en betydelig osteproduktion.
Det var storhusholdninger på datidens storgårde. I 1840 var folkeholdet på
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Gårdejeren i stadstøjet: Asmus
Fromm fotograferet af Mathias
Kriegsmann i Flensborg 1866.
Privateje.

Sodegård i alt 8 tjenestefolk (fire kvinder og fire mænd), i 1855 var tallet 14 (9
mænd og 5 kvinder).4
Endnu et skridt tog han i 1847. For 21.900 rdl. købte han nabogården, den
ældgamle selvejergård Ultanggård. Gården havde tilhørt familien Bredal, ind
til landbrugskrisen tvang den sidste ejer bort i 1821. Asmus’ farbroders kone
Marie Fromm var i øvrigt en Bredal, født på Ultang i 1767. Med tilliggende
var Ultanggård af samme størrelse som Sodegård. Ved overtagelsen var besæt
ningen på 50 køer og 7 heste, får og ungkvæg, og der var betydeligt mejeri.5
Fromm blev boende i Sode, og Ultang blev drevet af det lokale »personale«,
husholdersken, mejersken, en tjenestepige og fem faste karle samt daglejere.
Der blev satset på mejeriet. Fromm havde store planer. I 1854 søgte han, dog
uden held, om tilladelse til at oprette et brændevinsbrænderi,6 og samtidig
puslede han med et langt større projekt: Den 318 tdr. land store indsø Bankel
tilhørte staten og havde hidtil ikke gjort megen nytte. Fiskeriet var forpagtet

Det gamle stuehus på Ultang fotograferet umiddelbart inden det nye »Herrenhaus« blev bygget i 1884.
Privateje. Foto: Helge Krempin.

ud, og de fattige havde også ret til at fiske her. Ved en udtørring var der
imidlertid store engarealer at vinde, mente From. Der kunne måske indvindes
op mod 300 tdr. land engjord til græsning af kvæg, og det kunne vel nok
blive rentabelt set i forbindelse med et brændevinsbrænderi og mejerierne på
Sodegård og Ultang. Altså indgav Fromm i 1854 ansøgning om at måtte over
tage først fiskeforpagtningen, og desuden at købe søen for 800 rdl. med ret til
at foretage udtørring.7
Det lød jo produktivt. Staten accepterede, også fordi Fromm var »en meget
formuende og i enhver henseende retsindig mand«. Til gengæld måtte Fromm
love at give de fattige ret til frit fiskeri, så længe søen eksisterede, og når den
var udtørret at overlade dem 50 tdr. land til årlig høslet.
Men så viste problemerne sig. Fra en ekspert i dige- og land vindingsarbej
der, digekonduktør Grove i Husum, indkom der et overslag over omkostnin
gerne. Han vurderede, at der skulle udpumpes 350 mill, kubikfod vand, bygges
dige for 16.000 rdl., indrettes pumpestation med en 10 hestes dampmaskine
for 22.900 rdl., foretages afgrøftning af det tørlagte land, udredes lønninger
og renter. De årlige driftsudgifter ville være 6.000 rdl. Og søens 318 tdl. land

Da C. C. Christiansen i Flensborg og hustruen Mette Louise arvede Ultang, blev det gamle stuehus
erstattet af et nyt »Herrenhaus« tegnet af Flensborg-arkitekten A. IV. Prale. Den imposante bygning
er i dag bevaret ganske som den blev opført i 1884. Her ses Prales tegning fra marts 1884. Privateje.
Foto: Helge Krempin.

kunne ikke blive til lige så mange tønder engjord. Langs søens kanter var
der sand, der var masser af mudder i bunden, og arealet ville blive ekstremt
lavtliggende. Højst 200 tdr. land engjord kunne det blive til.
Det gav Fromm kolde fødder. Søen blev ganske vist købt, og prisen blev
betalt. Dernæst skete der ikke mere, den store investering var for risikabel, og
Bankel fik lov at blive liggende uantastet - heldigvis må vi vist sige i dag, hvor
Bankel-området og Noret hører til de smukkeste landskaber af denne art i
Danmark

Sognefoged og stænderdeputeret
Landbrug lagde ikke beslag på alle kræfterne. Tidligt gik Asmus Fromm i
familiens spor som lokal »sognekonge«.
Fra senest 1827 efterfulgte han farbroderen og farfaderen som sognefoged
for Halk sogn, dvs. øvrighedens lokale repræsentant. Da stænderforsamlinger
ne fra 1830’erne gav stødet til politiske aktiviteter, blev han også trukket med
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ind i opgaver, som rakte uden for sognets grænser. Naboen Nis Lorenzen på
Lilholt blev valgt til stænderforsamlingen i 1834, og i 1840 blev Asmus Fromm
valgt til suppleant.
Netop på dette tidspunkt begyndte vandene at dele sig. På den ene side stod
slesvig-holstenerne, på den anden de loyale danske slesvigere. Asmus Fromm
følte sig klart som dansk-loyal, men mådehold og forsigtighed var for ham en
dyd. Han var ikke manden, som førte sig frem med agitation på barrikaderne.
Det fik den danske frontkæmper Laurids Skau at føle ved årsskiftet 1842-43.
Den 11. november 1842 havde den stænderdeputerede, købmand Peter Hiort
Lorenzen fra Haderslev foretaget sin demonstration ved at tale dansk i stæn
derforsamlingen i Slesvig. Sidst i december vendte han og de to kolleger Nis
Lorenzen og A. H. Posselt fra Københoved hjem. Laurids Skau ønskede da,
at bønderne skulle samles først i Hoptrup og så på Møllepladsen i Haderslev
for at hylde de tre helte med flammende taler og hurra. Fromm skulle organi
sere sagen - »men denne svage stakkel var altfor betænkelig til at være med
hjælper i nogen dristig plan«, skrev Laurids Skau kort efter.8
Fromm hørte således ikke til blandt de flyvske agitatorer, men en sikker
plads i den danske bevægelse havde han. I 1843 var han med blandt den snes
fremtrædende bønder fra Haderslevegnen, som grundlagde Den slesvigske for
ening - »til fremme af oprettelsen af danske undervisningsanstalter i Nordsles
vig«. Foreningen blev året efter udgangspunkt for oprettelsen af Rødding høj
skole.9
I 1844 indtog han sin plads i stænderforsamlingen i Slesvig. Nis Lorenzen
og Hiort Lorenzen havde nedlagt deres mandater i protest mod kongens patent
af 29. marts 1844, som kun tillod brug af dansk i stænderforsamlingen, når
taleren ikke beherskede tysk. I juli 1844 indtrådte Fromm i Lorenzens sted. I
forsamlingen erklærede han nu under henvisning til kongens patent, at han
ville tale dansk, idet han ikke følte sig tilstrækkelig hjemme i det tyske. Det
fremkaldte en protest fra et par advokater. Fromm var således den eneste af
stedfortræderne, som markerede en bevidst danskhed - og som til gengæld
måtte indkassere en skarp irettesættelse.10
På denne linje blev han stående i de kommende år. I 1854 var han med ved
en fest for Laurids Skau på Harmonien i Haderslev - og udbragte skålen for
aftenens hædersgæst.11
Med årene lod Fromm sig dog helt opsluge af landbruget og kvæg- og korn
handelen. Dermed dalede også lysten til at bruge tid på de ikke indbringende
offentlige hverv. I 1850’erne overlod han således de sure pligter i sognefogedbestilligen til en fuldmægtig - indtil det kom amtet for øje. Slig praksis var ulov
lig. I skarpe vendinger meddelte amtmanden i 1857, at man under ingen om
stændigheder kunne tillade, at forretningerne blev udført af en anden, eller at
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en sådan substitut meddelte sognets beboere nogensomhelst ordrer. Fromm fik
pålæg om uopholdelig at indberette, hvorfor han ikke selv bestyrede embedet
og evt. at stille forslag om en anden agtet person i sognet, som kunne overtage
bestillingen. Fromms svar på det skarpe brev kendes ikke - men to år senere
var han ikke længere sognefoged.12

Datteren Mette Louise
Hjemme på gården i Sode kom der kun ét barn i ægteskabet. Datteren Mette
Louise blev født den 31. juli 1827 og opkaldt efter farmoderen i Frørup. Der
blev ansat en huslærerinde,13 og i 1842 blev Mette Louise konfirmeret.
Det gjaldt nu om at give den unge pige den bedst mulige baggrund for at
kunne gøre et godt parti. Hun skulle lære at begå sig i den store verden - og
blev derfor sendt til den nærmeste storby - til Flensborg. Her havde faderen
gode kontakter. Købmand Claus Schwennsen i Nygade købte en stor del ost
og smør fra de to gårdmejerier i Sode og Ultang. Han var jævnaldrende med
Fromm, født 1801, og var også politisk en meningsfælle, omend nok mindre
forsigtig end storbonden fra Sode. Schwennsen regnede sig til de liberalt orien
terede, senere klart dansk-loyale købmænd i Flensborg. En tid var han ordfø
rende direktør i Borgerforeningen, han arbejdede for en tværbane over halvøen
til Tønning, et projekt som skulle modsvare den nord-sydgående længdebane,
og han var en kompromisløs støtte for Flensborgs dansk-loyale stænderrepræ
sentant, agent H. C. Jensen. Han udfyldte også en plads som kirkeværge for
Marie kirke og blev i 1846 opstillet til stændervalget, dog uden at opnå valg.
I 1848 blev han valgt til rådmand, trods sit dansk-loyale sindelag.14
Schwennsens pakhus var fyldt af mange slags varer - ost, fisk, salt, humle.
Det var en blandet købmandshandel, og i forretningen kom der mange folk.
Her kunne den unge pige nok lære at begå sig.
Altså blev Mette Louise i september 1846 og de følgende tre år sendt til
Flensborg. Rejsen frem og tilbage skete som regel standsmæssigt i faderens
egen vogn. Louise lagde vægt på, at faderen og dermed familien tog sig ud på
det bedste, når den viste sig i den store by. Den 14. september 1847 glædede
hun sig over sin »elegante fader« (schmucken Vater). Det tog sig rigtig ud, når
han kom »i sin lille nydelige vogn og ganske elegant påklædt, og især når han
og min lille mor snart kommer kørende i en brillant Wienervogn. Vores vogn
er dog langt smukkere end Schwennsens, der er ingen sammenligning, i alt fald
ikke i mine øjne, der er jo ingen sølv på hjulene og ikke så mange vinduer,
und das brilliert viel«.
Det var med god grund, at pigen blev sendt af sted i årets sidste halvdel. Så
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Kobmand Claus Schwennsen,
Flensborg (1801-78), formentlig
malet 1855 af Flensborg-maleren
Otto Peters. Foto i Stadtarchiv
Flensburg.

var høsten derhjemme overstået, og i Flensborg ventede efterårets forlystelser.
Især det store Dionysius-marked i dagene efter 9. oktober gav anledning til
mange oplevelser og fornøjelser. Hos madam Schwennsen skulle hun lære,
hvordan det gik for sig i en stor byhusholdning - og hun skulle deltage i byens
selskabsliv. Det kan nok være, at hun kunne lide det.
Forældrene havde krævet, at hun skrev hjem og aflagde rapport. Det gjorde
hun flittigt. Næsten som vore dages telefon brugte hun brevene. Derfor giver
de mange breve et levende indtryk af livet i byen, set med den unge piges øjne.
Som regel skrev hun på tysk. Selv om både barndomshjemmet og købmands
hjemmet i Flensborg var klart dansk-orienteret, faldt det naturligt at benytte
det almindelige sprog i Flensborgs pæne familier og blandt handelsfolk - dvs.
tysk. Kun når et brev eller en enkelt sætning i et brev var henvendt specielt til
moderen, tog Louise dansk i brug. Moderen havde jo ikke som faderen de
mange kontakter til handlende og byfolk og kom ikke så meget rundt. Hun
passede de hjemlige og indadvendte gøremål, med ansvar for køkken, slagtning
og mejeri, spinden og væven. Dér var sproget sønderjysk - så til moderen skrev
datteren på dansk. For faderen faldt det tyske helt naturligt - også selv om
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han i 1844 i stænderforsamlingen havde påstået, at han ikke magtede sproget
så godt, at han kunne bruge det i foredrag i forsamlingen.
Flensborg 1846-49
Louise var 19 år gammel, da hun i september 1846 blev sendt på sit første
længere ophold i Flensborg. Det blev en succes, og året efter kom hun igen
afsted.
Louise skulle hjælpe madam Schwennsen i køkkenet, hun skulle brodere og
strikke, og tage del i familiens fornøjelser. Hver søndag valfartede hele byen
ud i Marieskoven - hørte på musik, drak the, promenerede og snakkede. Man
gik til fest i Borgerforeningen, byens danskloyale forening. Købmand
Schwennsen havde siddet i foreningens byggekomite, da den store forsamlings
bygning på Holmen blev indrettet kort efter 1844. Man kom også i Harmoni
en, den lidt mere eksklusive forening, som var stiftet 1804 og ofte på for
lystelsesstedet Bellevue i Nordergraben.
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I 1848 kom Louise først til Flensborg i november, og opholdet blev ret
kortvarigt. Det hænger sikkert sammen med de usædvanlige forhold under
krigen.15 Efter det danske nederlag til preussiske og slesvig-holstenske styrker
i slaget ved Slesvig den 23. april 1848 overtog slesvig-holstenerne kontrollen
med styret i Flensborg. Over rådhuset blev hejst den sort-rød-gyldne tyske
forbundsfane. Byens rigeste storkøbmand, den fremtrædende Andreas Chri
stiansen, forlod byen for at fortsætte virksomheden fra København. Fra slesvig-holstensk side blev politimester F. C. von Krohn i maj 1848 indsat for at
tage sig af de politiske politisager. Han gjorde hvad han kunne for at sætte det
danske parti på plads. Den 26. august blev der sluttet våbenstilstand mellem
Danmark og Preussen. I oktober blev den provisoriske »oprørsregering« er
stattet af en såkaldt »fællesregering«. Først nu fandt Asmus Fromm det for
svarligt, at datteren kom et smut til Flensborg.
Året efter, sidst i februar 1849, var det slut med våbenstilstanden. Fællesre
geringen trådte tilbage og blev fra tysk side erstattet af et »statholderskab«
med sæde på Gottorp slot. Krigen brød ud igen - tyske tropper invaderede
Jylland - indtil den afgørende danske sejr ved Fredericia den 6. juli. Nu kunne
der igen sluttes våbenstilstand, foreløbig for 6 måneder.
På dette tidspunkt var Louise atter i Flensborg, og hun kom til at opleve
de dramatiske begivenheder i forbindelse med indførelsen af det nye styre, som
var aftalt i våbenstilstanden. Den blev indgået den 10. juli og fastslog, at Sles
vig skulle deles i to besættelseszoner; preussiske tropper skulle overtage områ
det syd for en linje syd om Flensborg og nord om Tønder, svensk-norske
tropper resten. En »bestyrelseskommission« med et dansk, et preussisk og et
engelsk medlem og med sæde i Flensborg skulle styre Sønderjylland, og stat
holderskabet skulle fortrække til Kiel med Holsten som myndighedsområde.
Sidst i juli og først i august 1849 drog de tyske tropper gennem Flensborg
på tilbagetog sydpå, og den 25. august holdt den nye regering - »bestyrelses
kommissionen« - sit indtog. Men indsættelsen gik ikke stille af. Indtil den 26.
august var det preussiske tropper og slesvig-holstensk politi og gendarmer,
som skulle sørge for ro og orden. En del borgere og embedsmænd fulgte endnu
statholderskabets paroler, og politimester Krohn og hans gendarmer og sles
vig-holstenske rekonvalescenter, som endnu opholdt sig i byen, var ilde lidt på
dansk side. Det kom virkelig til at gå hedt til i de sidste dage af august 1849,
før Krohn og hans gendarmer og rekonvalescenter forlod byen. Særlig drama
tiske var hændelserne samtidig med de svenske troppers ankomst den 27. au
gust.
Om alt dette beretter Louise levende til familien hjemme i det fredelige Sode.
Også om den euforiske stemning, som rådede blandt de dansksindede i den
følgende tid, og om de flotte fester, som blev holdt, fortæller hun begejstret.
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Louise som Fru C. C. Christiansen
Efter 1852 tager rækken af breve fat igen. Men nu fortæller de en helt anden
historie. Den 25. maj 1852 var Mette Louise blevet gift. Det foregik hjemme i
Halk, og den udkårne var ungkarl Christian Carsten Christiansen, søn af den
kendte brændevinsbrænder Carsten Christiansen i Nystaden lige uden for
Flensborgs Nørreport. I dette hjem havde hun haft sin gang fra den første tid
i Flensborg. Købmand Schwennsen fra Flensborg og Asmus Fromms gode
forretningsforbindelse, gæstgiver, agent Petersen i Haderslev, var forlovere ved
bryllupet.
C. C. Christiansen var en driftig forretningsmand. I 1853 beskæftigede
brænderiet 12 mand, og der blev der dagligt forbrugt ca. 35 tønder korn.
Spølen dannede baggrund for en omfattende staldfodring af kreaturer. I løbet
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af 1850’erne udviklede virksomheden sig til den største af sin art i Flensborg.
Der blev bygget nye stalde, der blev investeret i dampkraft, bygget mølle til
maling af den megen korn, som firmaet brugte. I tilgift var C. C. Christiansen
kvæghandler i stor stil. På alle disse områder kunne han samarbejde med
svigerfaderen. Han købte en del af hans kvier til opfedning, korn overtog han
også - og svigerfaderen kunne modsat virke som opkøber af korn til firmaet i
Flensborg. Kornbrændevinen blev især solgt i indlandet, ofte langs vestkysten,
gærleveringerne gik delvis til udlandet, bl.a. England. Det var derfor kun na
turligt, at den driftige forretningsmand i 1850’erne tog engelskundervisning.
Om alt dette fortæller C. C. Christiansen i sine breve til svigerfaderen i Sode.
Disse breve er et værdifuldt bidrag til tidens erhvervsøkonomiske historie. Vi
kan følge ham hjemme og på de mange rejser.
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Hustruen Louises breve derimod giver husmoderens version af dagenes
gang. Hun fortæller om børnene, om de hjemlige sysler, om slagtning og vask,
med sideblik til mandens virksomhed. Da moderen hjemme i Sode blev alvor
ligt syg, påtog hun sig at pleje den syge i Flensborg - og her døde moderen
den 25. juni 1855.
Derefter sad faderen alene på de to store gårde i Sode og Ultang. Datteren
overtog nu en del af besværet med at skaffe tjenestefolk. Brevene fortæller om
de mange besværligheder, der kunne være med at skaffe de rette folk, ikke
mindst i en højkonjunkturperiode som 1850’erne med stigende priser og man
gel på folk.
Mette Louise bekymrede sig også meget om at få sat et smukt gravmæle
over moderen hjemme på kirkegården i Halk. Vi kan følge familiens samar
bejde med den berømte stenhugger Klewing i Flensborg. Det er sjældent at
finde kilder, som fortæller om indretningen af gravsteder på landet fra denne
tid.
I det følgende gengives uddrag af Louises breve - først årene som ung pige i
det fremmede Flensborg 1846-49 - dernæst årene som gift kone. Indtil 1852
er brevene skrevet på tysk, derefter som oftest på dansk. De gengives her alle
i dansk oversættelse.

***

1846 7/9 Kære forældre
I går eftermiddag kørte vi ud til en skov, hvor uendelig mange fra Flensborg gik
og kørte ud. Dér blev der drukket the og spadseret lidt, og så kørte vi hjem igen.
For mig var det ikke særlig interessant, thi det er lige så smukt i vores haveskov,
men det var alligevel sjovt at se alle de mange mennesker. I morgen skal vi til
koncert i Harmonien, hvor der også vil optræde en sangerinde.
1846 15/9 Kære forældre
På ballet fredag vil det sikkert gå rigtig fint til - blot jeg kommer dygtig til at
danse ligesom sidst i Borgerforeningen, for ellers bliver jeg snart træt, da jeg
ikke har nogen at underholde mig med, og det er jeg bange for, da jeg jo slet
ikke har nogen bekendte. Det begynder allerede kl. 5.
Koncerten, hvor sangerinden skulle synge, har jeg hørt, men det var intet
mod Jenny Lind.16 Hun hed Bertha Bruun og tænk engang, hun ville rejse
helt alene. Ikke engang en pige var med hende, og hun var helt blind. I søndags
kørte vi igen ud i skoven. I kan slet ikke forestille jer, hvilken menneskemæng
de der er. Der bliver blot drukket the, og der er lidt musik, og der spadseres
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lidt og ellers ikke andet, og alligevel må de fleste Flensborgere derud. Jeg var
også i kirke sidste søndag. Det var en smuk kirke, men præsten var nu ikke
noget særligt.
1846 26/9 Kære forældre
Hvad angår ballet, så har jeg haft det ganske muntert, jeg har slet ikke tørret
malt for de andre, og du kunne gerne den dag have klædt dig helt rød på derfor,
thi jeg har danset hver dans med og ikke siddet over en eneste gang og var
derfor så træt i går, at jeg næppe kunne gå. Det eneste som jeg kunne have
ønsket var, at der havde været nogen damer, jeg kendte og som jeg kunne have
snakket med, men de var alle fremmede og madam Schwennsens søster var
heller ikke med. Jeg var ganske fin og net, så at jeg meget vel kunne være
blandt dem, selvom de fleste vel nok var meget mere brillante. Der var mange
fornemme folk, den rige Christiansens hele familie17 og justitsråder, senatorer
og alle de fornemste fra byen.

1847 14/9 Kære forældre
I går aftes var der Vauxhall18 i Marieskoven, det skal have været meget smukt,
vi var der ikke, hvorfor ved jeg ikke. Jeg kunne nok have haft lyst, det var så
smukt vejr, og der var mange mennesker der.
1847 29/9 Kære forældre
Mandag kom den så længe ønskede dag, hvor der var koncert-vauxhall i sko
ven. Og tænk, vi vidste slet ikke, at det skulle finde sted, thi sedlerne kom først
meget sent. Mandag eftermiddag var vejret så vidunderligt smukt, og Louise
og jeg spadserede ud til Christiansens19 uden for porten, da de allerede ofte
havde indbudt os. Dér blev rigtig snakket og leet. Henimod aften blev vi så
indbudt til at køre med Christiansens derud, hvilket vi også gjorde. I kan slet
ikke tænke jer, hvor pragtfuldt der var oplyst. Der var utallige lamper tændt,
det var endnu meget mere pragtfuldt end sidste år i Borgerforeningen. Jeg
amuserede mig over al måde, kun manglede der, hvad der var sidste år i Bor
gerforeningen, nemlig lystig dans. Men de mener, at der vil blive holdt vauxhall
og bal i Borgerforeningen, og så kommer vi da med, når det blot bliver til
noget. Kl. 10 kørte vi hjem, det var uhyre interessant der.

1847 4/10 Kære forældre
Og min kære mor har fået så smuk en hør dette år! Det glæder mig. Når jeg
kommer hjem, vil vi rigtig begge spinde. Hvad skal vi så ikke lave i år, ja det
ville ikke være så dumt at lave et smukt stykke drejl, men du skal ikke snakke
om det, at far ikke får at vide, at vi vil spinde så meget.

Traktørsledet i Marieskoven uden for Flensborg. Litografi af J. F. Fritz 1828.

1847 11/10 Kære forældre
Jeg er nu stået op efter gårsdagens svir. Jeg er ganske munter og vel tilpas
derefter, selv om jeg har danset alt, hvad jeg kunne, lige så meget som jeg
plejede i Haderslev, så ved I vel besked! Ikke en eneste dans har jeg siddet over
og endog danset så mange ekstrature med, at jeg hele tiden var i fart. Vi kom
først hjem kl. 5 i morges, og jeg stod op kl. 8’/2.
Jeg skriver nu i takt, thi lige som den ene lirendrejer er forbi, kommer den
næste forbi på gaden, og så går skriveriet nok så flink, når man holder takt.
Markedet går nu rigtig løs. Madam Schwennsen var her netop. Jeg skulle klæ
de mig på, så jeg kunne sidde foran i stuen og høre på det hele, altså må jeg
slutte for denne gang.
Jeg ved ikke, om vi i aften går i teater. I går aftes spillede de for første gang.
Disse 8 dage vil bestemt blive rigtige driver-dage. Kun én ting gruer jeg for ballet næste søndag! Så er den fine, stive verden der. Skulle jeg så sidde over,
det ville ærgre mig meget, thi dertil er jeg for godt vant, men vi håber det
bedste.
Nu er det aften, vi skal i teater, og Madam Schwennsen lægger nu de små i
seng, og jeg kan skrive et par ord til jer, thi når vi kommer fra teatret og går
i seng, kan jeg bestemt ikke skrive, men er søvnig og vil i seng. Om dagen
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Den gamle kirkegård i Flensborg 1850. Fra »Mindeblad om de Faldne i Slaget ved Idstedt«. Billedet
viser kirkegården, inden 1sted-loven blev opstillet.

giver madam Schwennsen mig ikke ro til at skrive, hun vil, at jeg hele tiden
skal sidde ved vinduet og se hvad der alt foregår i disse dage.
Tirsdag aften: Som I ved, var jeg i går aftes i teatret, jeg morede mig ganske
godt. Nu sidder jeg her igen. Også denne aften var jeg i teatret, er netop kommet
hjem. Og hvor har jeg amuseret mig! Jeg ved ikke noget bedre udtryk end char
mant. Så smukt har jeg aldrig oplevet det før. Der blev opført »Der Sohn der
Wildniß«, det var henrivende, udmærket smukt. Markedet går lystigt.
Onsdag middag: I aften skal jeg igen i teatret.

1849 28/6 Kære forældre
Søndag var jeg til koncert i skoven, det var ganske net der. I går var jeg ude
at spadsere med madam Schwennsen og børnene. Vi var også på kirkegården,
hvor jeg så alle militærgrave.20 Der var mange danske iblandt. Du undrer dig
sikkert over, hvordan jeg kan vide, hvem der ligger i gravene? Der vejer på
hver en fane og for de danske et Dannebrog, gravene holdes nydeligt i orden;
der kunne nok være en alvorlig stemning.
En dansk løjtnant er begravet for kort tid siden, han blev såret ved Kol
ding.21 Da han blev såret, styrtede han af hesten. Hans kammerat, en løjtnant
ved hans side, steg af sin hest og ville samle ham op, men blev i samme øjeblik
ramt af en kugle gennem brystet. Derefter kom de i tysk fangenskab og blev
bragt til lazarettet her på ét værelse. Den først sårede døde dér ved den andens
side. Denne ligger endnu hårdt såret.
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Blandt de døde befinder sig også en svensk kommandant. På hans grav vejer
den svenske fane. Et smukt vers er sat derpå og en lille sentens, som lyder:
»Han stred da det Dannemarks Seier gjaldt, han faldt, men blandt Danne
marks Helte han faldt«. I forgårs blev der igen begravet tre.
1849 18/7 Kære forældre
Søndag var jeg til koncert i skoven og i går til en anden i Belllevue, du ved,
kære far, den smukke bygning lige bag byen, den ligger så højt og i en have.
Det var det saksiske musikkorps, som spillede. Det var meget dejligt der. Vi
sad ved et bord på en grøn plæne omgivet af de smukkeste blomster under et
lindetræ, som bredte sine grene ud over os. Vejret var det smukkeste og var
ledsaget af musik. Vi drak the. Ved vores bord var vi i selskab med en hr. Es
march22 fra banken og hans kone, en datter af agent Jensen23 og endnu et par
andre. Det var en munter aften.
Den 19. juli: I forgårs var madam Schwennsen for første gang dette år ude
at bade. Jeg var med, men dristede mig ikke til at springe i vandet. I går var
hun igen ude og jeg med. Jeg har ordentlig skyllet mig ren. I dag går vi ikke
ud, men forhåbentlig igen i morgen.
Den 2O.juli: I dag til morgen fik jeg dit kære brev. Madam Schwennsen og
jeg læser altid gensidigt vore breve op, d.v.s. jeg udelader, hvad hun ikke skal
høre. Når du skriver en smule fiffigt sjov om tyskerne, ler hun højt.
I går kom det første slesvig-holstenske artilleri her igennem og gik sydpå.

1849 26/7 Kære forældre
I går og i dag til morgen var byen så fuld af militær. Det var interessant for
mig i går at se det alt sammen: Ja mor, du ville også have undret dig ved at
se og høre det. Hvilken smuk musik! Det var kosteligt, alle de marcher, det var
pragtfuldt. Der kom Braunschweiger husarer, Nassau-infanteri, Oldenburgere,
Bernburgere, Dessauere, Anhalt-Köthener, Hessen-Homburger og Gud ved
om jeg kan huske alt. Med hver afdeling musik, kanoner, ammunition, bagage,
det varede i timevis, at de marcherede, det var et leben. At der var meget at se
på hele dagen, det kan I tænke jer.
I dag til morgen tidligt drog de igen afsted. Allerede kl. 4 var jeg ude af
sengen - vi gik til landevejen, dér så vi hele afmarchen og hørte musikken.
Det var værd at høre.

1849 29/7 Kære forældre
I dag søndag var jeg igen til koncert i skoven.
I morgen vil der igen blive ordentlig gennemmarch. General Bonin24 er pas
seret, dog gik det så stille af, at vi ikke vidste af det, før han var borte. Ganske
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vist er der nogle steder blevet kastet blomster til ham, og om aftenen blev der
spillet lidt musik, hvorefter pøbelen nogle steder leverede kattemusik og til
sidst drog gennem byen, med »Schleswig-Holstein Stammverwandt, jag die
Dänen - og indimellem die Dutschen - ut dat Land«.

1849 7/8 Kære forældre
Der er en frygtelig tumult med militær her, tilbagetoget går meget hurtigt, det
går jo hjemad, i morgen skal de sidste preussere komme og så ventes sven
skerne.
1849 15/8 Kære forældre
Her er der nu liv i vor havn, siden danskerne igen kommer os nær i fred. Vi
har dagligt to til tre dampskibe liggende. Søndag kom et stort dampskib ved
navn Skirner med vor regering,25 kort efter fulgte endnu et. Et hemmeligt rygte
siger, at der er militær ombord i tilfælde af, at det skulle komme til uro i byen,
det hedder Egir. Et tredje kom endnu henimod aften, og jeg tror også, at de
har opretholdt roen i byen. Skirner er sejlet bort, men Egir ligger endnu der.
Uendelig mange sejlskibe er kommet ind, det er et smukt syn, på alle foroven
og forneden og på alle sider det smukke banner, vort Dannebrog, det har vejet
så lystigt fra alle master, og der bliver dagligt flere i vor havn. Regeringen
logerer rundt om i byen, da de endnu ikke har overtaget deres poster, men om
aftenen går den danske og den engelske ud på deres skib og overnatter, den
preussiske bliver i byen. Her ventes svenskerne med sand længsel, jeg frygter,
at de ikke kommer.

Slesvig-holstenerne på flugt gennem Flensborg den 9. april 1848. Billedet giver et indtryk af det danske
partis entusiastiske brug af Dannebrog i disse år. Gengivet efter Flensborg bys historie bd. 2, 1955 s.
180.
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1849 21/8 Kære forældre
Selv om Flensborg er nok så dansk, kan dog ingen dansk militærperson kom
me hertil uden at blive skandaleret, idet der her er slesvig-holstenere, dvs. ikke
militærtropper men syge og sunde driverter, som ikke har lyst til at træde i
deres tjeneste, men nok at lave en masse ondt tøj, kort sagt sande døgenigte
og ægte bummelanter, dertil det forbandede gendarmeri, som ved sådanne
lejligheder klæder sig i civil og laver den argeste ballade i stedet for at holde
orden. Det er det værste pak som gives. Endelig den provisoriske øvrighed,
som arbejder mod dette parti, og desuden de tysksindede, som sætter pøbelen
i gang med penge og foranstalter sådant. Hvis danskerne vil komme her, må
det i første omgang være med magt, andet går ikke, thi indbyggerne kan ikke
beskytte dem.
1849 22/8 Kære forældre
Denne nat blev vinduerne slået ind hos agent Jensen, idag skal statholderskab
et drage afsted fra Slesvig og begive sig til Holsten. O store Gud - skulle vi
virkelig snart blive fri for alt det provisoriske skidt, så ville vi virkelig være
lykkelige.
I dag skal den nye regering installeres. Vor havn danner det smukkeste bil
lede, så rigt på skibe, at det er en sand glæde. Overalt vejer det smukke Danne
brog fra masterne, især om søndagen, så ser det ud som en manufakturforret
ning, alverden fra byen er da på skibbroen, og man kan sige, at vandet er
overstrøet af både, fulde af mennesker, som sejler fra det ene skib til det andet,
og især rundt om dampskibene, hvor de også kan gå ombord. Vor løjtnant26
og flere officerer var forleden dag ombord, officererne på skibene havde været
yderst galante og forekommende. Det må glæde hjertet, når man hører, at
danskerne ikke altid er klombrians og dummehoveder. Faktisk er vor officer
så dansk, at ingen dansker kunne være mere partisk. Han har også ladet sig
forære en Dannebrogssløjfe af Madam Schwennsen. Hun syede den til ham
på hans anmodning, og sidste morgen bad han sin major og flere officerer op
på sin stue for at se den.

1849 ca. 25/8 Kære forældre
I går spillede preusserne på vandet i havnen, vi var alle med i to både, vi
sejlede vel rundt et par timer på vandet under musik og sang, det var ganske
fornøjeligt, og altimens løb dampskibet ind i havnen.
Synes I, at mit portræt ligner? Det er et agorotybbillede.27 Jeg synes også
det er ganske godt på afstand, tæt på ikke så godt, øjnene er ikke tydelige, og
figuren er også dårlig netop omkring taljen. Dér står stolen bagved, så den
ikke er til at se. Ellers er det ganske net og ganske godt på afstand.
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J849 26/8 Kære forældre
Jeg må skrive igen, det er dage som bringer noget, i dag og i går.
I går eftermiddag begyndte det. Vi var kørt til skoven til koncert, som jeg
har skrevet. Der var dejlig musik, vi drak the og fornøjede os kosteligt. Vi
havde i går preussisk militær-musik og stod helt under preussisk beskyttelse.
Ca. kl. 6 kørte vi hjem, og der blev straks fortalt, at der havde været slagsmål
på skibbroen, en mand var blevet såret.
Alle preussiske officerer var forsamlet hos Rasch28 og sad og spillede, da
kom folkene fra skibbroen styrtende ind, slagsmålet gik videre, da sloges gen
darmer, matroser, de mange sunde syge af alle nationer, som driver omkring
på lazaretterne, to slesvig-holstenere blev slemt såret, der faldt nogle skud ...
mange blev arresteret, ved 9-tiden knaldede vore vinduer foran i stuen, to
ruder og en sprosse gik itu, det blev roligere og ved 11-tiden gik vi til sengs.
27. august: I dag kl. 8 drog preusserne til Husum, livet begyndte igen, gen
darmerne, slesvig-holstenerne og hele det tyske parti kæmpede deres døds
kamp, thi senere samme eftermiddag og aften piber vinden en anden tone.
Men tilbage til i morges. Forsamlingen mødtes igen på skibbroen. Gendar
merne og deres kolleger øvede deres sidste raseri. Hvor de så et dansk tyende,
da hed det: »Det er en forbandet dansker«. Mange steder i byens nordlige del
blev ruderne slået ind og i nogle sten- og glasbutikker gik de ind og har ødelagt
en masse, en karl, som blot var tilskuer, fik to kugler i brystet og skal være
død i eftermiddag ... sådan har de på begge sider fortsat hele formiddagen.
Politimesteren29 skal have været med, tænk engang, og skal også selv have
skudt med egen hånd, det er et smukt leben!
Henimod middag kom nogle borgere her til hr. Schwennsen. De bad om at
Borgergarden skulle træde sammen, for det blev for broget. Hr. Schwennsen
er nemlig kaptajn i garden. Efter en times tid var den på benene - og borger
værnet skabte nogenlunde ro.
Ved 2-tiden i eftermiddags løber et stort dampskib med svensk flag og en
stor brig med dansk flag ind i havnen med de længe ventede svenskere ombord
og et lille dampskib med de flygtede, hvoriblandt den rige Andreas Christian
sen. Han kan ikke vente til svenskerne går i land, men går i land med sin kone.
Dog når han ikke længere end til banken,30 her bliver han arresteret, overdænget med skældsord, og hans kone flygter hen til Esmarchs ...
Men nu kom de langmodige danskere på benene, de ville befri deres medbor
ger Christiansen, en stor borgervagt stiller sig foran vor dør og fordrer, at
hr. Schwennsen skal anføre dem, og så gik det til banken. På samme tid strøm
mer en masse søfolk forsynet med knipler op ad gaden. »De fangne fri«, skri
ger de hele tiden. Ved banken stødte de til borgervagten. Sidstnævnte opfordre
de vagterne dér til at forlade deres post og at begive sig bort. Det gjorde de.
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Så gik de ind i huset. Christiansen var ikke til at finde. Endelig mærkede han
selv, at der var indtrådt en ændring og kom til syne allerøverst i et vindue.
Uendelig jubel fra den forsamlede mængde og hurra, de vinkede med huerne,
hilste på ham, hvorpå han blev ladt ud, men straks ledsaget af borgervagten
til dampskibet, hvor han måtte blive indtil svenskerne gik i land. Denne befri
else var en skøn akt. I dag til morgen hang det tyske flag endnu på nogle huse,
i eftermiddag måtte enhver ordentlig tage dem ned og dertil høre glædesråbet:
»Svenskerne kommer«. Da de ankom blev der saluteret med kanoner, det blev
besvaret fra dampskibet, havnen var oversået med Dannebrog og også fra
nogle huse vejede den smukke fane.
Sådan gik eftermiddagen, men derpå kom aftenen, ja det var en aften, hvor
man kunne sige, at danskerne var blevet vågne og kommet på benene. Du kære
himmel, de tog ikke en mild hævn. Borgervagten kom igen her, den evnede ikke
længere at styre folk. De trængte ind i huset, hvor politimesteren bor og ville have
fat på ham. Men han var allerede væk, alle vinduer blev slået ind, og der blev
huseret frygteligt. Derefter marcherede de helt syd ud i byen, mens de sang »Den
tapre Landsoldat«, og mange steder blev vinduerne slået ind.
Hos en cigarmager overfor os gik det skrækkelig til. Han havde et stort
butiksvindue. Ikke en eneste rude er blevet tilbage, ikke en eneste sprosse,
intet. Alt i forretningen blev taget bort. De skal endda have revet sten løs. Ind
i hans stuer kunne de ikke komme så let, da alle døre var låst, og der var
stærke vinduesskodder for. Men folk lod sig ikke i ro, før de var trængt gennem
det hele. Det gik slemt til, en time slår ikke til, så længe var de samlet der, han
havde også haft en tysk fane stukket frem. Sådan gik det mange steder. Jeg er
spændt på at se, hvordan byen ser ud i morgen. Det beviste, hvilket parti i byen
som var det største, thi intet kunne stilles op, så stor var vreden, borgervagten
formåede ikke at udrette noget mod dem, svenskerne gik også med, men intet
hjalp, de ville vel heller ikke så gerne straks slå fra sig med det blanke sværd.
Der blev først ro, efter at de havde raset ud af hjertens lyst og raseret.
Nu er der ro, men klokken er også 11, svenskerne patrullerer stærkt, hvert
øjeblik passerer en op og ned ad gaden.
1849 4/9 Kære forældre
Svenskerne - hvor er det nette folk. Nu er her en anden skik end for godt 8
dage siden. Vore gader, som dengang var scene for slagsmål, overfald og sågar
mord, bliver nu brugt til svenskernes morgensang og aftenbøn. I stedet for
den stadige skrålen af hadefulde partisange har vi nu hver morgen den smuk
keste musik på vore gader, i stedet for gadestrejfere og svirebrødre har vi nu
folk, som søndag morgen samler sig og andægtigt under Guds åbne himmel
holder kirke, enhver kan alene dag eller nat passere gaden uantastet.
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Frederik Vil’s indtog i Flensborg 10. april 1848. Også året efter kunne man opleve næsten lignende
Dannebrogs-scener i byen. Gengivet efter Flensborg bys historie bd. 2, 1955 s. 181.

1849 24/9 Kære forældre
I eftermiddag går jeg med familien Spring til Bellevue - de vil dér lade sig
agarathypere.

1849 7/10 Kære forældre
Nu om vor kære Konges fødselsdag.31 Morgenhilsenen var en tordnende
kanonade - der blev flaget og flaget som skulle det regne ned med Danne
brog - desværre skyllede det også ned altfor slemt samtidig. I skulle have
set vor havn, hvor den var smykket med de skønne farver. Det var rørende
at se, hvordan en lille skipper også hejste et Dannebrog på sin jagt og des
uden viste sit tro hjerte overfor sin konge ved at knalde et skud af. Skibbro
en, gaderne og alt var behængt med faner, fra rådhuset, hvor tidligere den
foragtede tyske havde vist sig, vejede stolt et uendelig stort Dannebrog, og
sådan havde denne på mange steder indtaget den plads, hvor hint tidligere
havde vist sig i trods.
Ved middagstid paraderede matroserne hele byen langs, helt til Hafermarkt
med 6 danske faner, og du kan tænke dig, at det ikke var de mindste. På hvert
torv udbragte de et leve for kongen, og »Den tapre Landsoldat« var deres
marchsang. Om aftenen var der illumineret en del, mod nord overalt, her hos
os med mellemrum, thi den ene ville ikke for den anden, dog også her en del,
og også mod syd.

Til sognefoged Asmus Fromm i Soed

133

Forlystelsesstedet »Bellevue« øverst i gaden Nordergrahen var omgivet af et stort haveanlæg med den
fineste udsigt over Flensborg by. Foto o. 1880 i Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.

Vores lys stod parat hele aftenen, men det kom ikke til at bruge dem, den
overdrevne forsigtighed eller egenhed kunne ikke tillade det, selv om alle vore
naboer hele tiden sendte bud, at hvis vi tændte, så ville de i samme minut også
være der med deres lys. Men nej, det skete ikke, til min ærgrelse. Med stort
besvær var jeg kommet så langt, at jeg havde stillet lysene ind, havde smykket
blomstervaserne og havde den forreste stue overdrevent ren og ordentlig, og
så blev lønnen for mit besvær - intet!
I Harmonien var der stort middagsselskab - det skal være gået frygtelig
dansk og muntert til, andre steder var der noget lignende løs, så man helt hertil
kunne høre dem råbe hurra. Der var ikke mindste forstyrrelse af ordenen. Om
middagen og aftenen hørtes kanonaden godt. Agent Jensen illuminerer også.
(På dansk:) Man kan i sandhed sige, at denne festdag blev højtideligen fejret
her i Flensborg, og jeg gad vidst, om I har gjort det ligeså godt.
1849 31/10 Kære forældre
I skulle have set vores bal - det var pragt og glans - for det første blinkede
salen af epauletter, ordener og klirrede af sabler, thi alle herværende officerer
var vel der, selv generalen, såvel som den nye preussiske,32 som har fået kom
mandoen over de sydslesvigske tropper, for ikke at nævne hvad der var af
majorer, Hauptmänner og løjtnanter, svenske, norske og af de ridende jægere.
De sidste har særlig smukke uniformer, alle typer var der, hele regeringen, grev
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Piessen,33 von Warnstedt34 og alle de førende beboere i byen, det yar et bal,
som ikke let kan overgåes.
Det var også meget muntert, og jeg har danset dygtigt, kl. 4 opløstes det.
Dejlig mad manglede heller ikke. Først fik vi karper med flødeskum til, hvilket
jeg meget godt kunne lide, derpå rådyrsteg og kalkunsteg (Kalakutenbraten)
med alle slags grøntsager, to slags tærter, og så meget champagne, der var et
vældigt knalleri. For mig er det nu ikke mere noget nyt. Efter bordet blev der
igen danset lystigt, jeg har også danset med den unge Krake, han kender mig
endnu.
Har I da slet ingen baller i Haderslev? I det mindste vil de ikke kunne overgå
vores i elegance, der vil mangle meget ...
Hvilken triumf var det ikke, at noget sådant kunne sættes sammen fra dansk
side.
***

1852 4/2 Louise til forældre
Vi har så travelt, så travelt med disse gjærleveringer til fastelavn, at vi ingen
ende ved derpå, ja det kniber rigtignok for hr. Sørensen - den stakkels Chri
stian gør de rigtig nok mange gange hovedet kruus, og I kunne bedre komme
til os i fastelavn end han til jer, og vi syer og syer, og så har vi endda ikke en
eneste pose i forråd. Kan I gætte, hvor mange vi syede i går? for ikke at lyve
og sige 50, så er det dog sandt at sige 47, på én dag, det var jo og store postdag,
men i dag er det ikke bedre. Misund ikke stadsmanden de ledige dage han har,
for de er lige så knappe som landmandens, rigtignok sidder alle frøkener der
over allerede på udkik, men sådan er det ikke for enhver og for alting heller
ikke sådant et liv.
Christian har set på nogen gryder til dig kære mor, jeg skulle også se på
dem, men har ikke haft tid.
Nu får du ikke vores dejlige kvier at se mere, lille far, de rejste forrige dag,
det er virkelig en fornøjelse at se sådanne smukke dyr, for de var overmåde
fede og dejlige og slagteren stod sig nok endda godt ved den store pris, for
den samme købte med det samme 16 stykker igen til 39 Rth. stykket af de
små. Christian regner dem til indkøbspris under ét for 19 eller 20 Rth. stykket.
Samme dag fik vi 20 stykker af dem han købte sidst, han var på handelen.
Om Christian synes om at få noget korn dernede fra, ved jeg ikke lille far.
I dag har han ingen tid til at skrive, han er bestandig i brænderiet, jeg tror det
vil ikke gå så rigtig med gæren.
Sidst vi var hos Eder havde 3 af vores karle rent været fulde, 2. febr. var det
jo opsigelsesdag, nogen sagde op, andre blev opsagt, og en kom strax bort, så
vi fejler nok og en 4-5 stykker til maj.
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Nystaden uden for Flensborgs Nørreport. Brændevinsbrænder Christiansen boede i nr. 56 - det største
hus på gadens højre side. Endnu i dag er denne ejendom hovedsæde for C. C. Christiansens kornbrænde
ri. Foto i Stadtarchiv Flensburg.

1852 7/4 Kære forældre
Overbringer af dette er hr. slagtermester Sørensen35 her. Da han rejser ned til
jer, vil jeg ikke lade lejligheden gå mig forbi at lade jer noget høre fra os.
Dit kære brev, gode fader, fik vi denne morgen, hvori du melder om dine
oksers ankomst. De er denne nat i Pavlskro, Blank vil sandsynligvis komme
til og gå med til Hamborg, idet jeg i dag hørte Christian sige til den gamle
driver, som her driver meget, og han svarede, han kunne ikke gå med kun 8
stk., det ville ikke engang give ham en dagløn. For resten ved jeg ikke, hvad
der kan blive deraf. Der var også en slagter her fra byen i middags. Jeg hørte
at Christian talte med ham om dem, og at han skulle se dem, når først de var
her. Han ville købe kvier af os, men de blev ikke enige.
Med slagter Sørensen ønsker jeg dig en god handel.
1852 2/6 Louise til forældre
For første gang sidder jeg her i det fjerne ved det, der er mit livs bestemmelse
og griber pennen for at skrive til jer, mine kære.36 Hvad skal jeg vel i dag sige
til Jer? Der er så meget, som går rundt i ens hoved, som man tænker sig for
den nu begyndte fremtid, ønsker, ja også frygter. Ja bedste forældre, disse
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følelser er sikkert ikke mindre hos jer end hos mig, og for ikke at rive dem op
vil vi med et ord bede den kære Gud, at han i fremtiden vil betænke os ret
faderligt både her og der, lige så godt som han har gjort det i den forgangne
tid. Med denne tillid til den almægtige og bevidstheden om, at der ikke sker
os noget, som han ikke vil, og at intet på jorden vil være fuldkomment, vil vi
villigt og med tilfredshed føje os efter den kære Guds skæbne, ikke sandt bed
ste forældre.

1852 9/6 Louise til forældre
Jeg er ret så flittig, for det første skal jeg sørge for min husholdning, og alle
gærposerne og dertil sy gardiner og hvad der ellers mangler. Og lørdag får jeg
desuden fremmede. Knudsens fra Forballum37 har sendt bud, men hvor mange
der kommer ved jeg ikke.
1852 12/7 Louise til forældre
I sidste uge har vi ret gjort visitter. En dag var vi hos Dittmanns.38 Det var
en fin visite, men der var meget net dér, og det bekom mig overordentlig vel.
De bor jo så ganske dejligt, foroven på 2. etage, med så vidunderlig udsigt til
havnen og den nydelige have ned mod havnen. De var meget venlige, vi blev
godt modtaget, blev godt trakteret, og kom først hjem efter 11. Folk i Nysta
den er dog ganske nette.
I sidste uge var vi to gange til koncert i skoven og i Borgerforeningens
have, det var også ganske net, og længere hen på ugen skal vi til Jacobsens og
Erlandsens, så vi gør ret besøg.

1852 2/9 Louise til forældre
Jeg er alene hjemme, idet Christian i dag til morgen er rejst til Tønder. Ditt
mann er med ham for at købe heste. Dittmann og hans kone besøgte os i går
eftermiddag og blev til sent. De fik kyllingesteg og rødgrød, og det var ganske
net.
1852 3/9 Louise til forældre
Ludvig er ankommet med svinene, de ligger i gården, dyrene er ganske gruelig
varme.
1852 10/9 Louise til forældre
Fader, du må ikke stå så meget ved tærskemaskinen - den slemme støv er
skadelig for sundheden, og det nytter os jo dog intet med en profit, når vores
lille fader skal sætte sin sundhed på spil. Da hellere være i virksomhed med
andet arbejde. Dette er så slemt for brystet og for øjnene.
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På staldene har vi nu den store stald besat - 13 stk. købte Chr. sidst i
Tønder - i dag til marked har han købt 4.

1852 7/10 Louise til forældre
Anledningen for mit brev i dag er jeres skorstensindretning.39 Manden som
sætter den op kommer løverdag fra Hamborg hertil og rejser løverdag aften
med diligencen herfra til Haderslev, hvor 1 så søndag morgen skulle hente ham
hos postholder Raben. Hans navn er Herr Fischer aus Hamburg. Lad mig så
se, at I får ret en stads indretning og i alle måder bekvemt for min lille mor.
I går var her jo og kongens geburtstag ... Christian var til spisen i Harmoni
en, men var her klokken 10 om aftenen hjemme igen, det var vel den meste
stads, der var, at der flere steder var festmåltider.
1852 13/10 Louise til forældre
... jeg ville jo skrive dansk i dag for at min lille moder kunne bedre forstå det
og læse det selv, men så må du og tage til takke, for det vil jo ikke lystre så
godt for mig.

1852 26/11 Louise til forældre
Also geschlachtet habe ich ja denn, og alt i net orden, lille mor. Når du så min
lille kælder, hvor alt nu står så net, så ville du vist nok glæde dig med mig, og
jeg havde sandelig nok en god steg og en god pølse til jer min gode, min pølse
er rigtig god lille mor, jeg har og kogt nogle hen, og jeg tror vist, at de kan
holde dem til du kommer. Jeg havde den kone som går med gær til at hjælpe
mig, og så blev vi færdig til på søndag, hvor vi så spiste klossensuppe: Jeg
kogte og nogen suursup, for det kan jeg jo og have til folkene og så sortsuppe,
og ingen blodpølser, til folkene, men så har jeg gryn og blodpølser til os, og
de er dejlige.
1853 7/2 Louise til forældre
... hast du angefangen und kochen bei din nye skorsten. ... og hermed modta
ger du endnu en større [gryde] til at koge grød i, denne kostet ikke engang 2
rth. og så venter vi med at bestille flere til I skriver, eller til I kommer her til
os, men vi sender brevet med posten, og gryden kommer med dagvognen.

1853 3/4 Kære forældre
Jeg har nu virkelig en Guds velsignelse af kød. Det er forresten et dejlig slagtdyr, jeg fik i denne røde ko, tænk hvad den vejede! 44 Ipd, så har vi solgt for
24 mark 6 skilling tælle og 11 mark fik vi for huden, og så har jeg en tønde
kød nu saltet af den, som der er forslag i, dertil har jeg meget deslige suursteg

Nystaden uden for Nor repor t i Flensborg set ind mod byporten i baggrunden til venstre. Brænde
vinsbrænder Christiansen boede næsten hvor gaden ender, på gadens venstre side set mod Norreport.
Tegning af J. Feltzner ea. 1820.

ståendes, medsamt en god portion sortsuppe og plokkefinker og flere udmær
kede dejlige stege hængende, som det skulle have været mig en fornøjelse at
traktere jer med.
1853 19/4 Louise til fader
Hermed oversender vi dig udfaldet af dine okser i Hamborg, hvilket desværre
kun er dårligt, thi det er jo ikke engang hvad du ville havde kunnet få derhjem
me, og dertil alle omkostningerne.
1853 7/10 Louise til forældre
I går var her rigtig festlighed i anledning af kongens fødselsdag, og at Tillisch
er rejst tilbage ved I jo vel.
1853 15/12 Louise til forældre
Fra Chr. skulle jeg hilse dig og bede dig have ham undskyldt, at han ingen penge
sender dig, han har dem rigtignok, men har købt 2000 tønder stenkul, som han
var bange for han ikke kunne klarere, når han skulle af med dem til dig.

1854 1/1 Louise til forældre
I går var vi jo her til bal i Harmonien og havde det meget lystigt og muntert,
der var mange og vi dansede dygtigt til kl. 3.

N vstaden udenfor Norreport fotograferet af F Brandt o. 1870. Den stærke industrielle udvikling siden
1840’erne gav denne bydel et helt nyt præg. Industrialiseringen fremgår tydeligt, når man sammenligner
med billedet fra ca. 1820 på modstående side. Yderst til venstre gasværket, derefter brændevinsfabrikant
Christiansens store virksomhed med stalde og brænderi. Christiansens privatbolig (nr. 56) rager op ud
til gaden på venstre side af Nystaden. Foto i Schleswig-Holsteinisches Landesbibliothek Kiel.

1854 30/3 Louise til forældre
Nu vil jeg ret i god ro og mag underholde mig en liden stund med Eder. Jeg
sidder nemlig ganske alene, midt i min sofa i min lille stue, min søde lille
Stinemor40 sover så sødt derinde i hendes vugge, den gode lille sjæl. Min Chri
stian er gået til englische Stunden, for han vil nu være og kunne lidt mere end
vi andre, og derfor har han begyndt at blive til et skolebarn om aftenen. Han
snakker og siger så meget til mig, som jeg slet ikke forstår, men om der er
rigtighed deri, det skal jeg jo ikke rette ham i.
... med brændevinen er det dobbelt slemt, den er slet ikke til at sælge, vi har
kummerne og alle vores oxhofter fulde og kan intet sælge, og det lidet der går
af til en sælle pris. Det kommer jo nok nogenledes igen, men der skal en god
kapital til at holde alt ... Her er marked i 8 dage. Med gæren går det ellers
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Mette Louise Christiansen født
Fromm, malet 1855 af Flensborg-maleren Otto Peters. I sine
breve fortæller den unge kone om
billedets tilblivelse. Hun var no
genlunde velfornøjet med bil
ledet - man aner en indtagende
og rar personlighed. Privateje.
Foto: Helge Krempin.

endnu meget godt. Carsten41 skal have meget at bestille i dette marked, igår
var det så galt, folkene kunne ikke komme ind, de stod helt ud på gaden, det
er jo godt.

1854 8/6 Louise til forældre
I pinsedagene har vi levet meget rolig. Den første dag var vi ganske rolig
hjemme, og den anden var vi buden til middag hos Madam Schwennsen. Chri
stian havde ikke godt tid, og så gik jeg med lille Christine derind. Christian
kom så senere på eftermiddagen, og til kl. 6 kom vores vogn. Så kørte vi en
lille tur og så hjem. Dermed var den dag til ende. Så kom tredje pinsedag,
hvor her immer er en græsselig schau, da er der fest (en art folksfest) på
Kobbermøllen - da var vi kørende til Kobbermøllen.42
I havehuset er nu vinduerne fertig med bundet glas og alt, nu begynder
tapetsereren med lærred på klæde, så kommer maleren og så tapeterne og til
sidst møbleringen.
... nu kom Christian med en lille bøn til dig lille far, om du ikke ville sige
agent Petersen, at han dog jo strax vil afsende de tomme brændevinstønder,
for vi var meget forlegen for dem.
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Brandevinsfabrikant
Christian
Carsten Christiansen, malet
1855 af Flensborg-maleren Otto
Peters. Her har maleren ikke
haft heldet med sig. Forretnings
manden var sikkert utilfreds med
at spilde liden foran maleren - og
syntes nok heller ikke om regnin
gen! Privateje. Foto: Helge
Krempin.

1854 10/12 Louise til forældre
I dag er det en rolig søndag igen, vi er alle i ro hjemme, men Christian har et
slemt mas med brændekedelen, som bliver kjert? og ligner han allermindst en
stadsherre i søndagspudsen. Brændevinshandelen har i de sidste 8 dage været
helt ganske stille, så vi hverken ved om den er sunken eller højet sig, thi ingen
vil købe. Det er en sær periode, når en sådan indtræffer, og den kommer dog
en gang imellem, det skal snart fylde både kummerne og oxhofterne vi have,
når det således vil blive noget ved, og give en flau pung.
Nu er vi færdig med vores nye presseposer og syer flittig for at få noget af
vores meget syen af vejen til jul.
Men hvor kommer der dog mange at se stalden, det kan I aldrig tro, det er
daglig, og nu har vi gasbelysning der.
1854 17/12 Louise til forældre
Christian og jeg have smukt været med hinanden til kirke og alters i dag, men
tænk, vi var de eneste to til denne hellige handling i den hele store Fruekirke,
som forresten var meget tom for tilhørere.
Når vi nu skulle nyde den store glæde, at I kom her i julen, skal vi nok have
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en god fersk suppe til Eder af de kvier, som er solgt til 90 Rth og i det hele
taget pleje jer godt.
Gjær kan I tro vi have rigtig travlt med i dag, især sidste torsdag leverede
vi 1000 pund, men i dag vist mere, det giver noget at sy.
Her er et par brudefolk, som vi forleden var henne at gratulere, det er nemlig
jernstøber Jensen,43 agent Jensens søn, med en søsterdatter til Detlef Jørgen
sens kone.
1855 2/1 Louise til forældre
Vi var så i går til bal i Harmonien, hvor det gik munter og godt til, så vi
morede os rigtig dejligt. Det var og ganske morsomt med dette juletræ, hvor
hver fik en lille foræring af, jeg fik en lille hel net kurv, vi kom først hjem kl.
men jeg ved ikke hvordan, havde dog samlet mig en slem hovedpine og
(jeg havde vel sagtens sviret for galt og drukket for meget vin) som jeg i for
middags var meget plaget af og hindrede mig i at få skrevet betids nok. Nu er
det Gudskelov ganske og aldeles over.
Og i næstkommende uge skal vi til at slagte.

1855 21/2 Louise til forældre
I nat var her inde i byen ildløs, og tænk Andreas Christiansens44 det hele nye
hus brændte ganske, jeg tror nok at noget af bagbygningerne blev frelste. Ilden
kom op af Deres drivhuus, som dejo havde aller øverst oppe på loftet... Hvor
slemt dog for dem først for to år ej endnu at have det bygget og nu at have
det liggende i aske.
... det er ellers fæl at høre en sådan ildalarm om natten. Det var i morges
kl. 3. Vægteren peb og råbte og ruskede stærkt i enhver dør, og vi blev just
vågen i det samme.
1855 19/9 Louise til faderen
Nu har jeg siddet to gange for maleren,45 igår og i dag, og Christian har og
begyndt. Vi var igår aftes ved Schwennsen og så jo så og deres billeder.
Schwennsen var meget lignende. Nu ved jeg ikke hvor beslutning du gør over
den egentlige bestemmelse med Eders og gårdens malen, om du og Christine
kommer her og vil kuns males, eller han skal komme derned og male gården
også, eller det skal rent forblive. Han siger, at en Landschaft ser smukkest ud
på efteråret, det gør enhver maler vel immer regning på, at efteråret er det
bedste tid for og at få noget brunt og gul liv mellem det grønne. Jeg siger så:
Ja det kan gerne være, hvor det ikke alene er bøgeskov, så at Soed og Hyrup
vel så kunne være i den smukkeste periode, men som Ultang det betvivler jeg
dog. Men når bliver det så, at vi får det, for er det vis vi til foråret kan få

Gårdejer Asmus Fromm omgivet af hele familien, fotograferet på Sodegård 1878-79. Fromm sidder i
midten mellem datteren Mette Louise til venstre og svigersønnen Chr. C. Christiansen til hojre. Pri
vateje. Foto Helge Krempin.

dem? Det bliver nok et spørgsmål. Når han skulle derned og male alt, ville
der gå en fjorten dage dermed hen, for jeg har spurgt ham, og så måtte det
være jo før jo hellere, før det blev helt efterår. Schwennsen sagde, han havde
taget 10 specier for stykket. Maleren sagde, at når du og Christine skulle på
et billede, skulle det være meget større. Han sagde og igår, at han gav sig mest
af med portræts, for de kostede jo mere, så at gården jo vel blev igen noget
billigere. Nu må du beslutte om det ene eller andet.

1855 23/9 Louise til fader
Ja med maleren ved jeg i dette øjeblik ingen beslutning, når vi nu ser hvordan
og taler det bedste vi forstår derom, og finder at han skal derned, så sender
vi ham med diligencen, og om muligt et brev forud at du så kan hente ham i

Det nye Ultang, som blev bygget 1884, var herskabeligt. Her ses hallen, med mobler, som måske
stammer fra Sodegård. Foto 1996 Helge Krempin.

Haderslev. Det er ikke godt at rose ham således snart uden erfaring, han gæl
der jo ellers overalt her for en kunstner.
1856 19/6 Louise til fader
Christian ser jeg nok har så temmelig bestemt skrevet det af med maleren,
men jeg må vistnok tilstå så ganske tilfreds er jeg ikke dermed, for du har dog
lovet mig det så længe, og vi har jo ej det mindste af de to kære forældre eller
hjemmet, mig er det nu rigtignok lige meget hvem som gør det, men gerne
gerne havde jeg dog noget, og at det vil blive dyrt, det ved vi jo af vores46.

NOTER
1. Brevene findes i Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig (ADCB), P 402, Asmus
Fromms arkiv.

Til sognefoged Asmus Fromm i Soed
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2. Stammtafel der Familie Fromm og Stammtafel der Familie Christiansen, Flensburg: eksemplarer
i ADCB P 402.
3. Landsarkivet, Haderslev herreds skyld- og pan teprotokoller.
4. Landsarkivet, folketælling 1840 og 1855.
5. Landsarkivet, Haderslev herreds skyld- og panteprotokoller fol. 2140, 3744, 3892, 4369, 467476, 4810, 6547.
6. Landsarkivet, Haderslev amtsarkiv, journal 1854 nr. 503.
7. Landsarkivet, Haderslev amtsarkiv jr. 1634/1853.
8. P. Lauridsen: Da Sønderjylland vaagnede, bd. 4, 1916 s. 379, 400. - H. V. Gregersen: Laur. Skaus
brevveksling med politiske venner i Sønderjylland, bd. 1, 1970 s. 48.
9. H. R. Hiort-Lorenzen: Den slesvigske Forening, i: SJy Årb 1890 s. 129, 160, 202.
10. Stændertidende 1844 15/7 og 17/7. - A. D. Jørgensen: Kristian VIII og Nordslesvig, i: SJy Årb
1895 s. 125, 160. - Hans Jensen: De danske stænderforsamlingers historie 1830-1848, bd. 2, 1934
s. 80, 83, 371.
11. H. V. Gregersen: Laur. Skaus brevveksling med politiske venner i Sønderjylland, bd. 1, 1970 s.
375.
12. Landsarkivet, Haderslev amtsarkiv, jr. 1809/1857. H. R. Hiort-Lorenzen i SJy Årb 1890 s. 129.
13. Landsarkivet, Folketællling 1840.
14. Dieter Pust: Politische Sozialgeschichte der Stadt Flensburg, Kiel 1975, passim. - Hans Schultz
Hansen: Danskheden i Sydslesvig 1840-1918, 1990 s. 29, 44, 47ff, 66. - Annoncer i Flensburger
Wochenblatt 1831-50.
15. Se om forholdene i disse år: Flensburg Geschichte einer Grenzstadt, 1966, s. 30Iff. - Flensborg
bys Historie, bd. 2, 1955 s. 177-189. - Holger Hjelholt: Sønderjylland under Treårskrigen, bd. 12, 1959-61.
16. Jenny Lind (1820-1887) var en af tidens mest berømte operasangerinder, i Danmark ikke mindst
kendt p.g.a. H. C. Andersens langvarige forelskelse i hende. Bertha Bruun-koncerten blev annon
ceret i Flensburger Wochenblatt 5. sept. 1846.
17. Andreas Christiansen junior (1816-1900), storkøbmand i Flensborg, 1850 ridder af Dannebrog,
flyttede efter 1864 til København.
18. Vauxhall var oprindelig navnet på en landsby syd for Themsen over for Westminster, hvor en
offentlig lysthave blev åbnet 1660. Senere blev ordet V. benyttet som fællesbetegnelse for for
lystelsessteder med aftenunderholdning, illumination o.lign.
19. Brændevinsbrænder Carsten Christiansen, Neustadt (1790- 1848). 1852 blev Louise gift med
sønnen Christian Carsten Christiansen (1816-88).
20. Den gamle kirkegård i Flensborg. Her begravedes en del faldne fra slaget ved Bov 9. april 1848
og senere faldne i slaget ved Isted 25. juli 1850. Istedløven blev opstillet 1862.
21. Slaget ved Kolding 23. april 1849.
22. Bogholder A. L. Esmarch, Nationalbankens filial i Flensborg, Storegade 2, åbnet 1844.
23. Magdalena Catharina Jensen, datter af Heinrich Carstensen Jensen (1789-1860), købmand,
sukkerraffinadør, skibsreder og oliemøller i Flensborg, stænderdeputeret, kgl. agent. Fremtræ
dende repræsentant for det dansk-loyale borgerskab.
24. Eduard von Bonin, preussisk generalløjtnant, chef for de slesvig-holstenske tropper indtil 9. april
1850.
25. Bestyrelseskommissionen, sammensat af Danmarks repræsentant kabinetssekretær F. F. Tillisch,
Preussens grev Botho zu Eulenburg og Englands oberst George Lloyd Hodges, ankom til Flens
borg den 12. august 1849.
26. En af de hos familien Schwennsen indkvarterede militærpersoner, formentlig tilhørende de preus
siske styrker.
27. Fejlskrivning for daguerreotypi-billede. Den eneste fotograf, som på dette tidspunkt var i virk
somhed i Flensborg, var Johann Christian Besser (1803-65). Venligst oplyst af Uwe Steen, Bus
dorf.
28. Rasch’s hotel på Nørretorv.
29. Den slesvig-holstenske politimester Friedrich Clairant von Krohn. Han blev afsat af bestyrelses
kommissionen den 27. august 1849 og forlod byen.
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Nationalbankens Filialbank, Storegade 2. I dag Union-Bank.
Kong Frederik VII, født 6. oktober 1808.
Karl Fr. Ludwig v. Hahn, chef for de preussiske tropper i Sydslesvig.
Carl von Piessen (Scheel-Plessen), departementschef i bestyrelseskommissionen.
C. L. v. Warnstedt, amtmand i Flensborg amt, departementschef.
Fremtrædende kreaturhandler i Angelbogade, dansksindet.
Louise var blevet gift den 25. maj 1852.
Godsejer Hans Aagesen Knudsen, Forballum, tillige ejer af Trøjborg og Visby hedegård.
Jernstøberiejer George Dittmann, Neustadt nr. 38.
Skorstensindretninger, komfurer og jerngryder var en af de store artikler i de stærkt ekspanderen
de jernstøberier i disse år, jvfr. Lars N. Henningsen: Sønderjyllands tidligste industrialisering
før 1864 - personer og konjunkturer, i: Nordslesvigske Museer, 17, 1990-91, s. 25ff. Samme:
Jernstøberier og maskinfabrikker i Nordslesvig indtil ca. 1900, i: SJy Årb 1982 s. 137ff.
Datteren Christine, født 7. maj 1853.
Svogeren Carsten Christiansen, 1829-1908.
Se litografi af J. F. Fritz: 3. pinsedag 1841 i Kobbermølle, gengivet i Jens-Peter Hansen: Kobber
møllen ved Krusaa, 1994, s. 44. Festen ophørte dog ikke i 1840 som dér angivet. 1857 blev
C. C. Christiansen ved auktion medejer af Kobbermøllen, bla. sammen med jernstøber Ditt
mann.
Andreas Christiansen Jensen, indehaver af Dittmann og Jensens jernstøberi i Neustadt, råd
mand. Iflg. Hans Friedrich Schütt: H. C. Jensen, Wiesbaden, 1956, s. 64 var han ugift.
se note 17.
Maleren Otto Peters, jvfr. Ulrich Schulte-Wülwer: Malerei in Schleswig-Holstein, Heide 1989 s.
245.
Det lykkedes ikke at overtale den sparsommelige Asmus Fromm til at lade sig male. Til gengæld
lod familien ham male flere gange efter hans død, jvfr. Nöbbe-billedet side 119.

Krisen på hjemmefronten
1914-1918
- med Flensborg som eksempel

af Michael Klos
I årene 1914-18 rasede Den første Verdenskrig. Krigen lagde et enormt pres på de krigs
førende lande og deres befolkninger, og i november 1918 brød Tyskland sammen. Hvad
gik forud? Hvordan reagerede befolkningen på krigens pres - og hvorfor kom det endeli
ge sammenbrud? Cand. mag. Michael Klos, Århus, belyser her disse spørgsmål og kaster
især lyset på forholdene i Flensborg.

Indledning
I august 1914 startede Den 1. Verdenskrig. I Tyskland talte soldaterne om en
sommerudflugt til Paris. Officererne huskede krigen mod franskmændene i
1871, og soldaterne havde gennem deres opvækst hørt om dengang udførte
heltegerninger. Det førte til en slags romantisering af krigen, og mange unge
meldte sig frivilligt, for ikke at gå glip af krigen, der blev betragtet som en
»stor oplevelse«.
Men denne krig blev anderledes. Den industrielle udvikling havde frembragt
nye og bedre udviklede våbentyper. Prægtige rytterslag, som man kendte fra
nationalromantiske malerier, blev erstattet af endeløse materialeslag og mud
rede skyttegrave, som vi kender fra fotografier, bøger og film.
Den moderne krigsførelse krævede enorme menneskelige og materielle res
sourcer, og krigen blev ikke afgjort af mændenes heltemod men af industriens
og hjemmefrontens ydeevne. I august 1914 samledes nærmest hele den tyske
befolkning bag den tyske kejser i kampen. Klassekampen blev lagt til side, og
socialdemokraterne indgik en borgfred.
Jo længere krigen varede, jo tydeligere blev det dog, at denne borgfred var
bygget på et svagt fundament. Presset på befolkningen og soldaterne voksede
og nåede i november 1918 det punkt, hvor revolutionen brød ud. Det startede
som en militærrevolte og smittede hurtigt af på arbejderklassen.
På de følgende sider skal der ses nærmere på krisen på hjemmefronten i
Tyskland som helhed, hvorefter udviklingen i Flensborg undersøges nærmere.
Der vil blive set nærmere på protestformerne og deres baggrund. Man har lige
siden diskuteret, hvorfor folket og navnlig militæret gjorde oprør mod det
kejserlige styre.
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Hjemmefronten i Tyskland
Den sociale og politiske protest
Betragter man udviklingen på den tyske hjemmefront 1914-18, kan man iagt
tage en gradvist voksende protest. Den kom til udtryk i forskellige former.
Der var demonstrationer, strejker, deserteringer, plyndringer og andre former
for »brud på den offentlige orden«.
Mens man for året 1914 kunne definere de protesterende ‘masser’ som ud
tryk for arbejderbevægelsens disciplinerede og organiserede medlemmer, var
‘masserne’ i 1918 blevet til en ukontrolleret størrelse med et modsætningsfyldt
forhold til organisationerne. Man gennembrød partiets og fagforeningernes
stramme aktionsrammer, i nogle tilfælde endda i direkte protest vendt mod
den traditionelle ledelse. Den store strejkebølge i januar 1918 ramte flere byer
og var organiseret uden om den samarbejdsvillige del af fagbevægelsen. Over
for denne form for organisation stod de spontane aktioner, som f.eks. udvikle
de sig i en kø foran bagerbutikken.
Det gjorde ikke sagen bedre, at myndighederne gentagne gange viste, at de
ikke magtede at organisere markedet. Den førte prispolitik bevirkede, at mel
lem 30-50% af forbrugsvarerne blev omsat på det sorte marked. Statsmagten
var selv involveret i illegal import, mens man prøvede at stoppe industriens.
Problemet blev løst ved at gøre en ulovlig handling lovlig.1
I løbet af verdenskrigen blev fire protestmotiver tydelige:2
1.
2.
3.
4.

Utilfredshed med den økonomiske situation.
Fredslængsel og krigslede.
Social protest.
Politisk protest.

Selvom man finder eksempler på f.eks. rent politisk motiverede protester, så
var de fleste domineret af ét hovedtema. I militærets stemningsrapporter kom
mer det gang på gang tydeligt frem, at hovedårsagen til protesten eller uroen
var mangelen på forsyning med fødevarer, dels en absolut knaphed på madva
rer, der førte til at folk sultede, dels misforhold i fordelingen af forsyningerne,
som medførte en fornemmelse af at være blevet behandlet uretfærdigt.3
For juni 1917 kunne det IX. armékorps’ generalkommando i Altona i sin rap
port om stemningen skrive, at majsolen havde afspændt situationen og dernæst
hed det: »Hos det store flertal i folket er stemningen et mavespørgsmål ...«.4
Den politiske protest koncentrerede sig om to hovedemner, nemlig politiske
reformer og fra 1917 »fred uden anneksioner«. Begge krav var fremme, da
novemberrevolutionen i 1918 startede.
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Rationering satte sit præg på dagligdagen i Tyskland under det meste af 1. Verdenskrig. Her ratione
ringsmærker fra Landkreis Celle 1915-16. Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. D b 19.

Protestens udformning 1916-17
I august 1914 indgik de tyske arbejderledere en borgfred for at hjælpe fædre
landet i det, de kaldte »farens stund«. Med denne handling håbede flere føren
de socialdemokrater endelig at opnå national anerkendelse. Man gik ud fra,
at krigen ville ende med en sejr.
Men den indre fred varede kun kort, og med den tiltagende forværring af
forholdene brast visionen om borgfreden. Allerede i 1915 finder man eksem
pler på protester og uroligheder. Kriminalstatistikken for perioden 1912-17
viser følgende interessante udvikling i opgivelserne over domme i anklager;
‘mod staten, offentlig orden og religionen’:

Tabel l5

1912
1914
1915
1916
1917

Dornte

Mænd

Kvinder

i%

Unge 12-18 år

105.999
84.423
179.447
81.614
86.146

88.528
68.910
121.001
41.678
43.078

15.228
13.607
50.817
36.736
39.100

14
16
28
45
45

2.243
1.906
7.629
3.200
3.968

Selvom disse tal skal betragtes med et vist forbehold, kan de blandt andet
bruges til at illustrere kvindernes øgede ‘aktivitet’ på gaden. I løbet af krigen
blev antallet af dømte kvinder mere end fordoblet. De unge viser ligeledes en
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stigende aktivitet, der dog er mindre markant end kvindernes. Tabellen er med
til at underbygge den almindelige opfattelse, at aktionerne på gaderne blev
domineret af kvinder og unge - set i forhold til fredstiden.
Udover de svært overskuelige og ofte lokalt begrænsede spontane aktioner
medførte udviklingen tre større protestbølger fordelt på årene 1916, 1917 og
1918.

Uroen i 1916
Arbejderbevægelsens traditionelle festdag den 1. maj skulle i 1916 markeres
med en aktion i Berlin, hvor Spartakisten Karl Liebknecht ville holde en tale.
Han nåede lige at sige: »Ned med krigen, ned med regeringen!«, inden politiet
arresterede ham.
Denne aktion og retssagen der fulgte efter, førte til en række sympatidemon
strationer og enkelte strejker i juni 1916 til fordel for den dømtes løsladelse.
K. Liebknecht blev den 28. juni 1916 dømt til 2!/2 års tugthus, den 4. novem
ber samme år i anden instans til 4 år og én måned. Dommen i juni 1916 udløste
en lang række protestaktioner, der var under indflydelse af spartakusgruppen.6
Aprilurolighederne 1917
Vinteren 1916-17 er gået over i historien som ‘kålroevinteren’. På grund af en
forfejlet prispolitik havde landmændene dyrket kålroer fremfor kartofler. Oven
i det havde vejret været dårligt, og høsten i Mellem- og Østeuropa var mager,
men heldigvis havde man i Tyskland roerne som erstatning. Man fik nærmest
roer morgen, middag og aften.
Den 15. april 1917 måtte regeringen dog sætte brødrationen yderligere ned.
Det gjaldt også for de hårdtarbejdende grupper i krigsindustrien, som ellers
fik ekstra rationer. Denne nedskæring set i lyset af den hårde kålroevinter
dannede udgangspunkt for aprilstrejken. Strejkebevægelsen havde sine hoved
centre bl.a. i Leipzig og Berlin. I Berlin havde strejken den største opbakning,
hvilket blandt andet hang sammen med, at omtrent 45% af arbejderne var
fagligt organiserede. Her demonstrerede omkring 217.000 arbejdere.7
I Leipzig fik bevægelsen udover de materielle krav en politisk undertone
inspireret af udviklingen i Rusland. Man fremsatte kravet om ‘fred uden an
neksioner’, ophævelse af censuren, løsladelse af politiske fanger m.m. Disse
krav fik navnet ‘Leipziger Program’.8
Allerede den 18. april havde de strejkende i Berlin overtaget dette programs
punkter. Protesten fik dermed en klar politisk dimension, og konsekvenserne
lod ikke vente på sig. Nogle af de mest aktive agitatorer blev nærmest omgåen
de indkaldt til fronten. Fabrikkerne »Deutsche Waffen- und Munitionsfabri
ken« blev sat under militær kontrol, efter at forhandlingerne var brudt sam-
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men. Militærforvaltningen opfordrede arbejderne til at genoptage arbejdet un
der trussel om straf’ Den 23. april var arbejdet genoptaget.
Selvom den tyske ledelse forsøgte at forhindre konflikterne på arbejdsmar
kedet, var de en kendsgerning under hele krigen. Man kan således se en tilta
gende strejkeaktivitet, der kulminerede i slutningen af krigen.

Tabel 2.9 Strejke- og lock-out udviklingen 1913-18
Lock-outs

Strejker

1913
1914
1915
1916
1917
191810

Antal

Strejkende i 1000

Antal

Ramte i 1000

2.127
1.115
137
240
561
531/773

266
61
14
129
667
391

337
108
4
1
1

57
37
1
1
0

Antal deltagere: højeste antal strejkende/lock out ramte på samme tid i konflikten).

Tabel 2 viser tre interessante udviklinger.
1. Antallet af strejker, set i forhold til fredstiden er lav, mens 2. antallet af
strejkende i hvert enkelt tilfælde er stort i forhold til fredstiden. 3. Lock-out’en
er nærmest gået af brug, som en følge af krigen.
De to første punkter kan illustrere, at de små virksomheder og mindre kon
flikter blev færre bl.a. på grund af lukningen af de små virksomheder. Det
stigende antal strejkende er udtryk for en tiltagende opbakning af strejken,
men ligeledes for, at arbejderkoncentrationen og dermed antallet af potentielle
strejkende i enkelte fabrikker voksede. Indenfor de store virksomheder, som
f.eks. Krupp i Essen, der i 1913 havde 39.000 og i 1918 106.000 ansatte, kunne
arbejderne bedre ‘gemme sig’ end i de små virksomheder, hvor alle kendte alle.
Forud for aprilstrejken i 1917 var der omfattende forsyningsuroligheder i
forskellige dele af landet. De fleste var opstået spontant. For at undgå dem
var det for myndighederne vigtigt at kanalisere de spontane og ukontrollerede
aktioner ind i kontrollerbare baner oftest ved hjælp af de moderate dele af
arbejderbevægelsen.11
Myndighederne var blevet klar over, at fagforeningerne var de bedst egnede
til at holde masserne i ro. Derfor blev de lokale myndigheder opfordret til at
tage kontakt med de moderate dele af fagbevægelsen og socialdemokratiet; de
radikale arbejdere skulle sendes til skyttegravene.12
Efter de voldsomme uroligheder i januar 1918 forfattede indenrigsmini
steren, Bill Arnold Drews, et memorandum om den indenrigspolitiske situa
tion. Denne rapport affødte flere reaktioner, blandt andet fra selveste Hinden
burg, lederen af den militære overkommando. Mens Drews i sin redegørelse
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kom med en kritisk og realistisk vurdering af forholdene, kommenterede den
militære overkommanderende Hindenburg rapporten negativt uden sans for
den vanskelige situation Tyskland befandt sig i.
Ministeren frygtede nye uroligheder, hvis krigen fortsatte meget længere.
Hindenburg derimod mente at folket, bortset fra en lille gruppe lediggængere
og en del af den jødiske og socialdemokratiske presse, stod bag regeringens
krigsmål. Han talte om en »god fred med erobringer og krigsskadeserstat
ninger«.
Vedrørende politiske reformer mente Drews, at de var uundgåelige. Hinden
burg mente derimod efter bedste aristokratiske overbevisning, at det tyske folk
og navnlig Preussens ikke var modent til den almene lighed. Det var et folk
der var vant til orden og autoritet, takket være sin høje moralske og åndelige
styrke. Han fortsatte med at slå fast, at der til dato ikke havde været tegn på
politiske strejker, januar strejken var en undtagelse. Der blev sat lighedstegn
mellem frontsoldaterne og ‘dem derhjemme’, og de skulle ledes på samme
måde: »... nemlig gennem en stærk hånd, og strengeste retfærdighed overfor
alle ,..«.13
Januarstrejken 1918
Årsskiftet 1917-18 markerede på mange måder en række vigtige begivenheder.
I november 1917 overtog bolsjevikkerne revolutionen i Rusland. Lenin tilbød
fred, og der indledtes forhandlinger i Brest-Litowsk. Som en slags modtræk til
Lenins udspil lancerede den amerikanske præsident Woodrow Wilson den 8.
januar 1918 de berømte ‘ 14 punkter’. Et liberalt fredsprogram, der bl.a. talte
om nationernes selvbestemmelsesret, frihed og retfærdighed.
I mellemtiden begyndte centralmagterne at stille krav til fredsforhandlin
gerne i Brest-Litowsk, der trak i langdrag. Den 14. januar startede voldsomme
uroligheder i Østrig-Ungarn. Wien, Budapest og Prag blev centre for omfat
tende strejker vendt mod de træge forhandlinger i Brest-Litowsk, mod sult og
krigen. I Tyskland offentliggjorde Spartakusgruppen i slutningen af januar
1918 et opråb til strejke under henvisning til blandt andet begivenhederne i
Østrig-Ungarn.
Efter den tredje jul i krigens tegn, var menneskene ved at være trætte og
slidt op. Den 28. januar startede den mest omfattende strejkebevægelse, som
Tyskland havde været udsat for i løbet af krigen. I Berlin var det de velorgani
serede revolutionære Obleute (tillidsmænd), der var med til at planlægge ak
tionerne. Men man må ikke overvurdere disses indflydelse. Mange politiske
(radikale) ledere var på dette tidspunkt i politiets hænder. Pressen var censure
ret, agitationsmulighederne var ikke de bedste. På trods af dette strejkede alene
i Berlin omkring 400.000 arbejdere den første strejkedag. Specielt metal-
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arbejderne udviste en stor aktivitet. I hele riget var der omkring en million
strejkende. Dette tal viser, at det ikke kun var de politisk radikale mindretal,
der strejkede, det var tværtimod en bred bevægelse. Man krævede fred, mad
og frihed.14 Krav, som også flertalssocialdemokratiets tilhængere havde basale
interesser i at få opfyldt. Kravet om en revolutionær omvæltning var ikke
massernes krav, men et krav som det politisk radikale mindretal repræsente
rede.
Bevægelsen var i høj grad præget af spontanitet. Da fagbevægelsen ikke ville
støtte strejken, måtte de strejkende organisere sig uden om de eksisterende
organer. Man valgte tillidsmænd, der i højere grad var uafhængige af den
traditionelle fagbevægelses ledelse. For at kunne vurdere januar strejkens om
fang og betydning må man huske, under hvilke forhold den udviklede sig:
Belejringsloven, censur, militarisering og andre repressalier gjorde det farligt
at deltage i aktionerne. Alene i Berlin blev som en følge af strejken 50.000
deltagere indkaldt til militæret og 7 virksomheder sat under militær admini
stration.15 Ikke alle, der var utilfredse med situationen, turde udsætte sig for
disse farer og blev derfor hjemme.
Historikeren E. Lucas gør opmærksom på, at en del af de strejkende var af
den overbevisning, at krigen kunne afsluttes med en strejke. Derfor var man
efter januar 1918 gået i gang med at udbygge et kontaktnet til provinsen.
Man ville på denne måde give ‘den næste strejke’ en endnu større bredde og
effektivitet. Men disse planer blev overhalet af begivenhederne i november
1918 - begivenheder, som de revolutionære aktivister ikke havde forudset. Det
var matroserne fra den kejserlige marine i Kiel, der startede den revolutionære
bevægelse og ikke arbejderne ...I6
Teologen Ernst Troeltsch beskrev udviklingen i slutningen af december 1918
med følgende rammende ord: »Revolutionen var frem for alt en militærrevolu
tion, den blussede op på vidt forskellige steder ved fronten og hjemme. For
løbet var over alt det samme: et sammenbrud uden kamp, officererne for
svandt, soldaterrådene herskede og alt var hulter til bulter, medens soldaterne
og matroserne i første omgang kun udtrykte deres glæde over freden.«17

Udviklingen i Flensborg
Flensborg var og er geografisk placeret i Tysklands periferi. Under verdens
krigen fik det stor betydning for byens økonomiske udvikling. Krigen lagde
beslag på de deltagende landes største anstrengelser. Man måtte koncentrere
sine kræfter, og det gik ud over Tysklands randområder. Som en følge af krigen
mistede Tyskland i perioden 1913-18 lidt over 10% af sin numeriske arbejds-
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kraft. Kvinder, unge, krigsfanger og såkaldt reklamerede erstattede de indkald
te mænd i den krigsvigtige produktion. Flensborg mistede i tidsrummet 1907
til 1917 41% af sin arbejdsstyrke.18 Byens største arbejdsgiver værftet, mistede
i løbet af få måneder over halvdelen af sin arbejdsstyrke. Det førte til, at
handelskammeret i Flensborg den 20. november 1914 skrev til regeringspræsi
denten i Slesvig, at flere indkaldelser højst sandsynligt ville medføre en lukning
af værftet, hvilket ville få meget alvorlige følger for byen. Byens magistrat
fulgte sagen op med en rapport, der nåede til den samme konklusion.19 Resul
tatet blev, at værftet krigen igennem havde mellem 900-950 arbejdere beskæfti
get - i 1911 havde tallet været 2.900.

Borgfreden i Flensborg 1914
Den 27. juli 1914 opfordrede den socialdemokratiske avis ‘Flensburger Volks
zeitung’ de flensborgske arbejdere til at protestere mod krigstruslen. Det var
udtryk for en støtte til de tyske modforholdsregler. Den følgende dag var der
omtrent 3.000 deltagere til demonstration med efterfølgende møde i fagfor
eningshuset.
Nærmest symptomatisk for den socialdemokratiske ledelses holdning til kri
gen var en tale, som redaktøren for »Schleswig-Holsteinische Volkszeitung«,
Eduard Adler, holdt i Flensborg til støtte for den tyske krigsindsats. Skolelære
ren H. Schröder fra Flensborg noterede i sin dagbog følgende om talen: »...
Han talte med stor patriotisk alvor om den gevaldige fare, som truer os ...«.20
Borgfreden i Flensborg var en kendsgerning, og den 18. august 1914 modtog
byens magistrat en petition fra arbejderbevægelsen, hvor man højtideligt love
de og tilbød samarbejde.
Mens de unge arbejdere forlod byen som soldater eller som arbejdere til
industrier sydpå, blev de ældre tilbage. Ud af 5 SPD byrådsmedlemmer fra før
krigen, var der kun to tilbage, de andre var blevet indkaldt. Disse to var Walde
mar Sörensen og Peter Michelsen. Flensborgs overborgmester skrev i april
1917 til regeringspræsidenten i Slesvig om det glimrende samarbejde, der her
skede mellem arbejderbevægelsens ledere og byens forvaltning. I forbindelse
med optræk til uro, som i følge regeringspræsidenten i regelen skete p.g.a.
misforståelser, var det gentagne gange lykkedes for arbejderlederne at få sikret
den offentlige orden. Han sluttede med følgende ord: »Maduroligheder har
ikke fundet sted her«.21
Denne beretning gav dog ikke et dækkende billede af forholdene. Lidt over
en uge senere skrev politiforvaltningen i Flensborg til generalkommandoen i
Altona om stemningen i befolkningen. Her gjorde man opmærksom på, at
der herskede en udbredt uvilje i befolkningen. Man var meget utilfreds med
myndighedernes manglende evne til at forsyne befolkningen med fødevarer.22
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Typograf Waldemar Sørensen
var socialdemokratisk medlem af
Flensborg byråd 1918 og i af
stemningstiden konstitueret poli
timester. Han sluttede sig til den
danske side. Foto i Dansk Cen
tralbibliotek for Sydslesvig.

Myndighederne regnede dog ikke direkte med uroligheder i byen. Blandt
andet fordi det politiske klima var uden de store spændinger. Byens socialde
mokrater tilhørte i høj grad flertalssocialdemokratiet (MSPD) og var meget
moderate. Et stående argument overfor de utilfredse var, at byens befolkning
havde det godt i forhold til storbyerne eller soldaterne ved fronten, og at det
derfor ikke var opportunt at klage.

Urolighederne i 1917
Borgmesteren havde ret, da han i april 1917 kunne sige, at der endnu ikke
havde været maduroligheder. Men det var ikke ensbetydende med, at alt var
idyl i Flensborg. Allerede i 1915 rejste sig stemmer i arbejderkredse, der ud
trykte utilfredshed med situationen. F.eks. holdt arbejderne fra værftet, som
ifølge »Flensburger Volkszeitung« var overvejende ældre, et møde, hvor man
diskuterede løn- og prisudviklingen. Det blev dog understreget, at der ikke var
ønske om at bryde ‘borgfreden’!23
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I marts 1917 var der flere gange arbejdergrupper, som mødte op på rådhuset
for at kræve større madrationer.24 Det fik myndighederne til at reagere. De
skrev til de enkelte virksomheder og fagforeningen og bad om en forklaring.
Det viste sig specielt at være arbejderne fra værftet, der forlod arbejdspladsen
til fordel for besøget på rådhuset. Lederen af fagforeningskartellet P. Diez
svarede, at han ikke var indforstået med aktionen, men at han havde forståelse
for den, idet der var flere begrundede kritikpunkter. Han gjorde ligeledes op
mærksom på, at det kun førte til yderligere uro, hvis embedsmændene truede
med at sætte politiet ind.25
Et centralt kritikpunkt vedrørte arbejdernes inddeling i »Schwer-« og
»Schwerst-« arbejdende. De hårdest arbejdende fik ekstra madrationer, da
man gik ud fra, at de havde en større forbrænding og dermed et øget energibe
hov. Arbejdede man i rustningsindustrien, fik man ligeledes ekstrarationer. De
lokale myndigheder, fagforeningen og virksomhederne måtte føre en omfat
tende korrespondance med regeringspræsidenten i Slesvig om disse spørgsmål.
F.eks. skrev fabriksinspektøren den 8. marts 1917 til regeringspræsidenten, at
han havde modtaget en delegation af værftarbejdere, som havde klaget over
det uretfærdige, der lå i, at arbejdere på værftet, som arbejdede med ‘Dock
bau’, fik ekstraration som rustningsarbejdere, mens de andre ikke fik det! Det
var uretfærdigt, mente inspektøren og anbefalede overfor regeringspræsiden
ten, at alle hårdtarbejdende værftarbejdere skulle anerkendes som arbejdere i
rustningsindustrien.26
Svaret kom den 6. april, og det blev negativt.27 Det førte til en klage fra
P. Michelsen, lederen af arbejdersekretariatet og byrådsmedlem, som den 26.
marts 1917 skrev til »Kgl. Preussische Landes Getreide Amt/Berlin«, vedrøren
de den uretfærdige forskelsbehandling mellem »Schwer-« og »Schwerst-« arbej
dende. Han gjorde opmærksom på, at arbejderne var meget utilfredse og alle
rede flere gange havde besøgt rådhuset for at markere deres utilfredshed.
I krigsproduktionen var der generelt 2-3 timer’s overarbejde dagligt. Højt
kvalificerede arbejdere på værftet og i den metalforarbejdende industri
arbejdede op til 15 timer om dagen. Bl.a. fordi »arbejdet i stort omfang ud
føres af ikke faglærte arbejdere, lærlinge og krigsfanger«.28 P. Michelsen gjorde
opmærksom på den store belastning, og at det var vanskeligt at forklare for
skelsbehandlingen overfor de klagende arbejdere. Berlin svarede, at klagen var
berettiget, men så længe de nye regler ikke var færdige, skulle man fortsætte
efter de gamle.29
I april 1917 kunne Flensborg Avis flere gange meddele, at unge mennekser
havde begået hærværk. Den 17. april blev ruderne i en bagerbutik knust og et
brød stjålet.30
De nævnte eksempler gør det tydeligt, at borgmesterens rapport fra april
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havde givet et forvansket billede. Den var skrevet i en tid, hvor arbejderne var
meget utilfredse med forholdene, men følte sig bundet af borgfreden.
I juli og september 1917 kom disse vanskeligheder klart frem til overfladen.
Den 13. juli prøvede specielt »weibliche und jugendliche Personen« at organi
sere brød - man plyndrede bagerbutikkerne. Flensborgs store brødfabrik ‘Vik
toria’ blev plyndret af mellem 2-3.000 mennesker. I alt blev der taget 9.087
brød uden rationeringskort og 3.062 uden betaling. Politiet stod magtesløst,
og det tilkaldte militær kom alt for sent. Myndighederne var tydeligvis blevet
overrumplet af begivenhederne.
Disse oplysninger er samlet sammen på basis af bagernes egne oplysninger.
Politimyndigheden mente, at bagerne overdrev en del i deres opgivelser. Alt i
alt blev der ført undersøgelser i mellem 40-50 sager.31 Myndighederne var
meget opsatte på at opklare sagerne og straffe de skyldige. Indehaverne og
sælgerne i bagerbutikkerne blev presset til at angive navne, hvilket de ikke var
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særlig villige til.32 Selvom man fik oplyst en række navne, forblev størstedelen
af sagerne uopklaret.
For at forbedre stemningen i befolkningen tilbød man kartofler i stedet for
brød, men situationen var stadigvæk spændt. Den 25. juli var der igen optræk
til demonstrationer. Nu var myndighederne dog forberedte, og militæret var
sat i beredskab, så man kunne sprede uromagerne, som hovedsaglig var kvin
der. Misstemningen i Flensborg havde de samme årsager som i resten af riget;
forfejlet prispolitik, ulig fordeling og mangel på alt.
I en politirapport fra den 9. august 1917 gives der udtryk for nervøsitet
overfor den manglende kulforsyning kombineret med de utilstrækkelige forsy
ninger af fødevarer. De to »alten, altbewährten Führer der alten sozialdemo
kratischen Partei...« Waldemar Sörensen og Peter Michelsen udtrykte bekym
ring. Man forudså, at den kommende vinter uden tilstrækkeligt med kul og
mad ville føre til voldsomme protester. Protesten ville specielt komme fra de
lavere sociale lag, som ikke kunne købe på det sorte marked. Men udover
denne samfundsgruppe nævner rapporten militæret som mulig kilde til uro.
Rapporten afsluttes med, at frem til den 13. juli har Flensborg været en rolig
by, men nu ser man med stor bekymring på den kommende vinter.33
Den udtrykte skepsis var ikke ubegrundet. Allerede én måned senere var
der atter uro i gaderne. Politiforvaltningen sendte et telegram til regeringspræ
sidenten, hvoraf det fremgår, at flere hundrede mennesker fredag den 14. sep
tember forsamlede sig foran bagerbutikker og rådhuset. Man krævede brød!
Det hele startede kl. 13, militæret greb ind kl. 16 og om aftenen var roen
genoprettet.34
I følge den mere udførlige politirapport af den 15. september 1917 til gene
ralkommandoen skete der følgende: Omkring kl. 10 var der tegn til opløb
foran 4 bagerbutikker i arbejderkvarteret i den nordlige bydel. Folk ville have
brød uden at aflevere brødmærker - de fik intet i denne omgang. Det hele
fortsatte frem til kl. 12.00 og var på dette tidspunkt under politiets kontrol.
De mindre opløb kunne splittes af politiet.
Kl. 12.45 fik politiet melding om, at ca. 30-40 kvinder var mødt op ved det
gamle værft i den nordlige bydel, men også denne gruppe blev opløst. Kort
tid efter drog mindre grupper af kvinder og unge fra den nordlige bydel igen
nem byen, forbi rådhuset til et større bageri i den sydlige del af byen. Her
krævede man ligeledes brød uden aflevering af mærker. Også her fik politiet
hurtigt kontrol med uromagerne. Omtrent samtidig begyndte situationen at
eskalere foran Rerups store brødfabrik. Hurtigt var der over 500 mennesker.
Politiet var magtesløst, nogle betjente fik endda slået deres hjelme af hovedet.
Hvilket man anså som en grov forseelse.
Kl. 14.00 bad man militæret om hjælp (100 mand). Imellemtiden blev der
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kastet med sten fra mængden. Nu var der mellem 800-900 mennesker. For at
få bagerbutikkens indgang fri, trak 7 politibetjente sablen! De blev dog ikke
anvendt. I løbet af eftermiddagen kom militæret. De oprindelige 100 mand
blev forstærket med yderligere 150 mand, idet urolighederne nu havde bredt
sig til 10-12 steder over hele byen. Henimod aftenen var roen genoprettet.
I alt blev 11 mennesker anholdt (5 kvinder, 4 »halbwüchsige Burschen«, 1
mandlig civilperson og 1 militærperson). Man bibeholdt nattepatruljen, og der
blev sat ekstra vagter på særligt udsatte steder.
Som forklaring på disse uroligheder anførte rapporten, at de fattige i sam
fundet i den forgange uge ikke havde fået udleveret grød, gryn eller andre
varer fra møllerne.35

Januarstrejken 1918
I den følgende tid bredte strejkebevægelsen sig over hele riget. Slagordene;
»Nieder mit dem Krieg! Nieder mit der Regierung! Frieden! Freiheit! Brot!«,
samlede de utilfredse.
Frem til 1914 havde Flensborg været en by, hvor arbejderne ikke var bange
for at tage kampen op mod kapitalen. Arbejdskampene var stoppet med kri
gen, og borgfreden dominerede forholdene. Også den store strejkebølge fra
april 1917 gik forbi Flensborg, men til gengæld kom det som nævnt til madu
roligheder i sommeren samme år. Hvordan ville de flensborgske arbejdere for
holde sig overfor den strejkebølge, som derefter skyllede frem?
Politirapporten fra januar 1918 giver svaret. I rapporten fra den 29. januar
1918 stod:
- Flensborg: »Endnu alt roligt. Fra middag i dag strejke på værftet sand
synlig«
- Mürwik: »Arbejderne på torpedoværkstedet - omkring 100 mand strejker.«36

I en mere udførlig rapport fra den 30. januar skrev politiforvaltningen blandt
andet, at værftet, ‘Anthon und Söhne’ og ‘N. Jepsen & Sohn’ var i fare for at
blive ramt af strejken. Man havde gang i forhandlinger med de lokale arbejder
førere, og der var begrundet håb om, at strejken i disse virksomheder var til
at undgå. De strejkende på torpedoværkstedet og torpedoskydebanen ‘Skor
pion’ i alt 140 mand, var ikke flensborgere! De var organiseret i Kiel og havde
som alle andre »auswärts Streikenden, politische Ziele«. En arbejderleder fra
Flensborg oplyste, at bevægelsen havde udspring i de uafhængige socialdemo
krater (USPD), et parti som dog var uden betydning for Flensborg. Her var
det gamle SPD afgørende.37
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Den 31. januar lod general v. Falk følgende forordning offentliggøre i
pressen:

»Alle Værnepligtige Arbejdstagere i disse Bedrifter, som har ned
lagt Arbejdet, vil saafremt de ikke den 31. Januar om Morgenen
til sædvanlig tid har genoptaget Arbejdet eller godtgjort, at de er
arbejdsudygtige, blive indkaldt til hærtjeneste, og det vil blive dem
tjenstelig befalet at genoptage det Arbejde, som de har nedlagt.
De faar saa Soldaterløn og staar under Krigsloven.«38
Stillet overfor denne trussel genoptog arbejderne produktionen, og den 4. fe
bruar kunne politiforvaltningen meddele regeringspræsidenten, at arbejderne
i Flensborg havde genoptaget arbejdet »bedingungslos« den 1. februar: »Der
Streik ist somit beendet.«39

Rolige tider i Flensborg?
Et oplagt spørgsmål i forbindelse med strejkerne i Flensborg er: Hvorfor var
det kun de udefra kommende arbejdere der strejkede og ikke flensborgerne?
Svaret må på nuværende tidspunkt være hypotetisk. Det hjælper dog at vurde
re problematikken i lyset af tre forhold; de materielle, strukturelle og politiske
forhold i Flensborg.
Flensborgs administration formåede ifølge den omfattende analyse af B.
Nicolai at løse mange problemer i forbindelse med forsyningssituationen. Et
vigtigt led i forsyningen af befolkningen blev de såkaldte »Kriegsküchen«, dvs.
madsteder, hvor man kunne købe billig middagsmad. I Flensborg blev der
indrettet mellem 3-4 krigskøkkener i løbet af krigen. Gentagne ansøgninger
om at få lov til at indrette et krigskøkken forbeholdt middelstanden blev afvist
af byens magistrat. Man indrettede dog et særligt rum, hvor middelstanden
kunne indtage måltiderne. I alt modtog omtrent 10% af byens befolkning mad
fra krigskøkkenerne.40
Derudover havde byen et stort opland, hvor der var gode muligheder for
illegal smughandel eller de såkaldte »Hamsterfahrten«. De flensborgske arbej
dere og andre drev også et udbredt ‘privat’ havebrug, som blev til stor gavn
under krigen. Byens magistrat skrev i november 1914 til regeringspræsidenten,
at der ikke fandtes mange arbejdere med eget hus og have. Til gengæld var der
flere hundrede, der havde en lille have, som var til gavn i vanskelige tider.41
Samtidig blev arbejdernes holdning til arbejdsnedlæggelser i høj grad påvir
ket af de specielle strukturelle vanskeligheder, som rådede under krigen.
I løbet af krigen mistede Flensborg omkring 40% af sine arbejdere, hvilket
bl.a. hang sammen med, at man placerede den krigsvigtige produktion i Tysk
lands centrum og ikke i yderområderne.
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Aufstellung
der

Riis tung sbe triebe im Kreise Flensburg.

Betrifft Verteilung der Fettzulage für die Zelt vom 16.bis 30.September.
Dampfziegelei und Chamotte fabrik, Flensburg.....................................

60 Arbeiter ff*-'

N. Jepsen Sohn, Maschinenfabrik und Eisengiesserei, *................107
Norddeutsche Ofenfabrik und Giesserei, Flensburg......................
41

9
f9 ’N

9

Hansen & Goos, Metallwarenfabrik, Flensburg....................................

20

9

tsmus P. Hansen, Metallgiesserei, Flensburg....................................

23

9

Gebr. Klaus, Maschinenfabrik, Flensburg....................

50

9

Budach & Söhne, Maschinenfabrik, Flensburg.................

65

9

J. Fries, Beseler Nachfl., Flensburg...............................................

60

Flensburger Maschlncnbauanstalt Johannsen & Sörensen............... 20
Flensburger Pumpenfabrik, Flensburg........................................................

z

'N

*

/)**

9

5

9

21

I

*

Chr. J. Möller, Flensburg.................................. 12
Arne Preisler, Baugeschäft, Flensburg.................................................. 2

N

9

Flensburger Gasanstalt, Flensburg.......................... 63 7^ 9

Georg Opfermann Nachfl., Flensburg,

Marlenstr, 61....................

Krusauer Kupfer- und Messingfabrik,

49

9

W

tt N

Kupfermühle............215

9

faW

Anthon Æ Söhne, Maschinenfabrik und Eisengiesserei, Flensbg.207

9

Fl W

Flensburger Schiffsbaugesellschaft,

Flensburg............................... 930

9

Papierfabrik Reisholz, Flensburg...........................119
Maurermeister H. Höft, Flensburg........................... 40

9
9

13 I N

Ab

zusammen--------- 2 104 Arbeiter

---.......- -

.

Arbejderne i krigsvigtige Flensborg-virksomheder fik særrationer af levnedsmidler. Gengivet efter Mi
chael Joho: Die Geschichte der Metallarbeiterbewegung und ihrer Gewerkschaften in Flensburg. Flens
borg 1992 s. 254.

Gang på gang blev arbejdernes krav om forbedringer af løn- eller arbejds
forhold mødt med et nej under henvisning til den ‘vanskelige tid’, hvor konkur
rencen om ordrerne var hård. En lønkamp ville være ensbetydende med ord
retab eller endda lukning af virksomheden og dermed arbejdsløshed, flytning
eller skyttegraven.
På et værftsarbejdermøde i september 1915 besluttede man f.eks. at bede
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om en form for dyrtidstillæg. Direktionen afviste det under henvisning til ‘den
vanskelige tid’. Værftets arbejdere troede på denne oplysning og regnede med,
at værftets stilling ikke var alt for heldig. Kravene blev følgelig opgivet.42
Firmaet Jepsen & Sohn måtte i starten af krigen som mange andre lukke
p.g.a. manglen på arbejde, men genoptog virksomheden, efter at man havde
aftalt en lønnedgang med arbejderne!43
Selvom arbejderne i Flensborg ikke var tilfredse med deres situation, affandt
de sig således tilsyneladende med deres forhold.44
Før krigen ville arbejderne have ‘kæmpet for deres ret’, ligesom de havde
gjort det i den omfattende strejke i 1913. Men nu var situationen en anden.
Efter arbejdskampen i 1913 var en del arbejdere taget fra byen. De dynamiske
kræfter blandt arbejderne var enten ved fronten eller draget mod syd til de
større industriområder. De rolige var blevet tilbage. Virksomhedernes størrelse
muliggjorde en relativ effektiv overvågning, og politiet holdt skarpt øje med
radikale - uden at finde nogen ekstreme elementer. Derudover manglede der
en radikal politisk ledelse. Ledelsen såvel som partiets basis ville ikke bryde
borgfreden i Flensborg.
De politiske forhold var således rolige i Flensborg. Indkaldelser, frafald og
afvandringer førte til fald i arbejderbevægelsens medlemstal. Socialdemokra
tiet i Flensborg mistede i årene 1913-17 57% af sine medlemmer, fagforenings
kartellet mistede fra 1912 til 1916 66% af de organiserede arbejdere!45
De tilbageblevne agitatorer var tydeligvis på linie med flertalssocialdemo
kraterne, og dannelsen af en USPD-gruppe i Flensborg blev først aktuel efter
november 1918.
Den manglende politiske radikalitet kom til at præge revolutionens forløb i
byen, da den endelig brød ud i november 1918. På baggrund af samtaler med
de revolutionære ledere (Arbeiter- und Soldatenrat) kunne overborgmesteren
den 8. november 1918 rapportere til regeringspræsidenten, at bevægelsens
hovedformål var at få fred, og at bevægelsen ville ophøre, når denne var opnå
et. I Flensborg var arbejderlederne ikke bolsjevikker.46
De moderate socialdemokratiske ledere i Flensborg bibeholdt ledelsen og
udgjorde arbejderrådet. Lederne for soldaterrådet blev betegnet som relativt
upolitiske. Klassekampen foregik temmelig afdæmpet, og i stedet for fik det
nationale spørgsmål meget hurtigt overtaget i den offentlige debat. Den dansk
sindede rigsdagsmand H. P. Hanssen havde den 23. oktober 1918 i rigsdagen
krævet en folkeafstemning i de gamle danske områder. Det betød, at Flens
borg, set med tyske øjne nu stod i fare for at blive dansk. En ny borgfred var
derfor påkrævet. Arbejder- og soldaterrådet i Flensborg opfattede den natio
nale sag som vigtig og satte den over den sociale. Selvom man i SPD i starten
bekendte sig til nationernes selvbestemmelsesret, var man ikke rede til at give
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slip på Flensborg. Det førte bl.a. til at den dansksindede Waldemar Sørensen
blev udelukket fra SPD, da han erklærede, at han ville arbejde for Slesvigs
genforening med Danmark.47
Sammenfattende må man således konkludere, at protesten i Flensborg i pe
rioden 1914-18 i høj grad var upolitisk og ikke særlig radikal. Aktionerne
opstod i reglen spontant i forlængelse af problemer med forsyningen af byens
befolkning.

Statsmagtens fallit
Tyskland var i sommeren 1914 gået i krig med en forfejlet optimisme. Den
uforudsete lange krig tydeliggjorde systemets svagheder. Disse svagheder tråd
te i baggrunden, sålænge rigets hære var på vej frem og succesmeldinger kunne
pryde avisernes forsider. Vigtig for stemningen i folket var tilliden til statens
ledelse, hvilket var gældende for både den militære og den civile side. Militæ
rets stemningsrapporter bidrager med interessante iagttagelser til forståelsen
af problemet. Gang på gang bliver der gjort opmærksom på, at stemningen
blev bedre, fordi man i befolkningen nærede tillid og håb til f.eks. offentlige
institutioner, den nye hærledelse, de nye rigskanslere, den uindskrænkede ubådskrig og forskellige andre succesmeldinger. Men disse forventninger blev
ikke indfriet, tværtimod blev situationen værre i løbet af krigen. Man kan
iagttage en tiltagende skuffelse, voksende mistillid og en udbredt forargelse
i brede dele af befolkningen. Statsmagten kunne ikke løse de påtrængende
problemer.
Krigen førte således til voksende indenrigspolitiske spændinger. Det har gi
vet anledning til følgende hypotese, som kan forklare udviklingen. En regering
kunne føre krig på trods af modviljen i store dele af samfundet, sålænge de
sociale institutioner magtede at forsørge befolkningen og dermed udviste sta
bilitet.49 Netop det sociale system brød næsten fuldstændig sammen. Så længe
befolkningens dagligdag var sikret og de sociale forhold stabile, ligeså længe
var det muligt at holde den ulmende protest under kontrol. Men som en følge
af de voldsomme misforhold blev befolkningen stadig mere aktiv.
Hertil kom et andet fænomen, som er med til at forklare forløbet nemlig
moralens forfald. Først blev statsmagtens autoritet draget i tvivl, til sidst blev
den ignoreret. I juli 1918 skrev det II. armékorps’ generalkommando rammen
de: »Den lavineagtigt voksende tvangsøkonomis allerværste følge er den alt
overstigende uærlighed og samvittighedsløshed, som har sat sig fast i hele folkesjælen. Nødvendigheden i at måtte gå udenom love, nødvendigheden af at
handle på det sorte marked eller at skaffe sig mad ved hjælp af ulovlige mani-
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pulationer eller tyverier, har ført til en almindeligt gældende ligegyldighed
overfor overholdelsen af lovene, og den lader samvittighedens stemme forstum
me. Der bliver stjålet og taget, hvor man kan få det. Plyndringer af hele tog
vogne foretaget af ansatte inklusive embedsmænd sker dagligt... Man kan slet
ikke stille vagter og poster nok op for at sikre ejendom, da man igen og igen
må gøre den erfaring, at vagterne er med til at stjæle. Man finder på udspeku
lerede sikkerhedssystemer, når man sender varer afsted, alt er forgæves, der
findes ingen sikkerhed længere«.50
Hvor langt var det tyske samfund nået, når myndighederne og befolkningen
ikke engang kunne stole på statens fundament, de tyske embedsmænd? Skole
læreren H. Schröder fra Flensborg skrev i oktober 1917 i sin dagbog følgende:
»Der er en, der hævder, at der efter krigen ikke vil findes noget ærligt menneske
mere. Deri ligger der meget sandhed ... Strengt taget er det jo sådan, at man
skal kunne klare sig med den foreskrevne ration, men dette bud bliver konstant
overtrådt. Moralen lider meget.«51
Som en illustration for kriminalitetens omfang kan følgende grafiske afbild
ning være til hjælp.
Specielt den utilstrækkelige forsyningssituation og følgerne af denne bidrog
i allerhøjeste grad til at nedbryde den politiske og sociale orden. Kendsgernin
gen var, at statens institutioner ikke formåede at løse problemerne og kom til
at fremstå som inkompetente i specielt forsyningsspørgsmålet, og dette med
førte et tiltagende autoritetstab. Et tab der blev synligt allerede før november
1918. En synlig utilstrækkelighed, tiltagende krigslede og den politiske agita-

Fig. 1.

»Hjemmefronten« - Flensborgere på Sønder torv kort før 1920. Foto i Dansk Centralbibliotek for
Sydslesvig.

tion dannede grobund for revolutionen. Den udbredte uvilje overfor statsmag
ten var en vigtig forudsætning for, at matrosernes og soldaternes iværksatte
revolution fik den store slagkraft. Mindst ligeså vigtigt var, at staten havde
tabt ‘prestige’ over for både de besiddende og arbejdende klasser. Selvom dette
tab havde forskellige årsager, pegede utilfredsheden på den samme kilde: sta
ten. Det er da også interessant, at netop staten var målet for revolutionen og
ikke den traditionelle klassemodstander.
Alle disse forhold er med til at forklare, at revolutionen brød ud, og at
statssystemet faldt sammen i efteråret 1918.
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Æ Walachai
- husvildebarakker i Aabenraa 1922-1953

af Orla Christiansen
Gennem store dele af dette århundrede var husvildebarakker et af de midler, som blev
taget i anvendelse mod boligmangelen. Ved Farversmøllevej i Aabenraas sydlige udkant
byggedes der husvildebarakker i 1922. Mag. art. Orla Christiansen, Aabenraa, fortæller
her om disse husvildebarakker - et hidtil upåagtet fænomen i den nyere socialhistorie.

Hvordan og hvornår området ved Farversmøllevej, hvor barakkerne i sin tid
lå, fik betegnelsen »æ walachai«, er der åbenbart ingen der ved mere. Meget
taler dog for, at betegnelsen først blev knyttet til området hen imod slutningen
af 30’erne, og at det var datidens ungdom på stedet, som selv gav området
dette navn. I al fald kan min far, Harald P. C. Christiansen, som med korte
mellemrum boede der fra 1932 til 1949, ikke huske, at barakkerne er blevet
kaldt andet end »æ walachai«. Derimod ved den ældre generation på stedet at
berette om, at bebyggelsen i folkemunde ofte gik under betegnelsen »Vridsløselille«;1 vel en hentydning til beboernes overgennemsnitlige kriminelle aktivitet.
Hvorfor bebyggelsen blandt ungdommen derude kom til at hedde »æ wala
chai«, lader sig næppe fastslå. At det imidlertid blev introduceret og brugt
første gang af nogle af de skolesøgende piger, mener min far dog at kunne
erindre, muligvis fordi det lød sjovt og helt anderledes og mere interessant
end blot Farversmøllevej eller barakkerne. Men hvorfor netop betegnelsen »æ
walachai«?
Geografisk og historisk er Valakiet, på tysk »die Walachei«, en del af Rumæ
nien. Navnet på dette område mellem Karpaterne og Donau stammer helt
tilbage fra det 12. århundrede, hvor de omkringboende nabofolk betegnede de
romanske befolkningsgrupper, der efter folkevandringstiden havde bosat sig
dér, som »valacher«, altså som nogle »vælske« typer, dvs. som fremmede og
uforståelige, eller for at sige det med de ord dommeren i Aabenraa brugte i
en udtalelse om beboerne i barakkerne til magistraten i 1930, »et eget Folke
færd«.2
Om denne etymologiske forklaring holder stik, ved jeg selvsagt ikke. Man
kunne imidlertid også tænke sig en anden mulighed, nemlig den, at ordet »Wa
lachei« på tysk jo også - med tydelig nedsættende betydning - bruges om et
øde og fattigt område, og at det er det, pigerne har opsnappet et sted. Under
alle omstændigheder er anvendelsen af ordet som betegnelse for husvildebarak-
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kerne i Aabenraa endnu et udtryk for, hvordan mange tyske ord trængte ind
i byens sprog. Den slags germanismer var jo i sin tid ikke ualmindelige, og gav
vel også først efter krigen anledning til hævede pegefingre, som da borgmester
Georg Buchreitz ved synet af den i 1947 nedbrændte renovationsanstalt mente,
at det nu endelig måtte være på tide at tage afsked med udtrykket »æ Abfuhr«
(som renovationsanstalten dengang hed i folkemunde) til fordel for det efter
hånden mere brugte danske udtryk »æ chokoladefabrik«.3
Det er blevet hævdet,4 at barakfolket levede i en egentlig »fattigdomskul
tur«, der på godt og ondt har påvirket deres liv. For langt hovedparten af
beboerne gælder denne påstand dog ikke, dertil boede de i barakkerne i alt
for kort tid. Udskiftningen i barakkerne var ret stor. Kun for henved 10% af
familierne, nemlig den gruppe der udgjorde den »hårde kerne« og alene i kraft
af varigheden af deres ophold blev normskabende, har det dog været tilfældet.
Det er da også lige netop indenfor denne beboergruppe, at betegnelsen »walachai« for Farversmøllevej-barakkerne blev præget.

Hvorfor beskæftige sig med barakkerne i Aabenraa?
En af grundene til at beskæftige sig med Aabenraa-barakkerne, kan man
aflæse i de officielle statistikker (jvf. tabel 1): intet sted i hele Nordslesvig var
barakfænomenet nemlig så udbredt som i Aabenraa og - dog i mere beskedent
omfang - i Haderslev. Derimod kendte man i Sønderborg og Tønder stort set
ikke til fænomenet; vel nok fordi man begge disse steder allerede meget tidligt
fik løst husvildeproblemet igennem en storstilet byggeaktivitet.5
En anden grund, som gjorde, at jeg simpelthen måtte have stillet min nysger
righed igennem arkivstudier, har været min fars medrivende og i den grad
levende fortællinger om sin tid derude, fortællinger som i alt, hvad jeg har
kunnet kontrollere, har vist sig at være i fuld overensstemmelse med de fakta,

Tabel 1. Antallet af lejligheder i barakker, lysthuse m.v. i
1924

1925

1926

1927

1928

1929

(2%)

32 (74%)
9 (21%)
2 (5%)
-

42 (67%)
21 (33%)
-

13 (69%)
1 (5%)
5 (26%)

47 (94%)
3 (6%)
-

32 (76%)
10 (24%)
-

52 (100%)

43 (100%)

63 (100%)

19(100)

50 (100%)

42 (100%)

Aabenraa
Haderslev
Løgumkloster
Sønderborg
Tønder

36
11
4
1

Ialt

(69%)
(21%)
(8%)

Kilde: Statistiske Meddelelser, 4. Række: Husleje og Boligforhold, Nov. 1924-1929, Danmarks Stati
stik 1925-30.
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arkiverne indeholdt; uden at disse dog kan siges at have fundet deres adækvate
indgang i den tilgængelige litteratur. Det være sig Aabenraa Bys Historie, men
i særlig grad den meget skuffende bog af Fred Vilhelm Schmidt »Fra de røde
barakker« (Attika, 1993).6 Bl.a. for at afhjælpe denne mangel er nærværende
opsats blevet skrevet.
I det følgende vil jeg søge at vise, hvordan udviklingen er foregået; hvordan
bystyret og forvaltningen har set på og har behandlet barak-folket; og hvordan
beboerne i barakkerne selv har opfattet tingene. Ganske vist er temaet kun en
lille brik i den historiske udvikling, og dog må det være interessant at under
søge, hvordan samfundet har behandlet - og ind imellem fortsat behandler sine ydergrupper i spændingsfeltet mellem armod og fattigvæsenet. Kanske at
historien hverken skrives eller formes af - eller med henblik på - de »små« i
samfundet. Men det bør ikke medføre, at netop deres historie glemmes - og
gemmes bort.
Da Aabenraa kommune i 1922 traf beslutning om at placere sine nye husvildebarakker derude, et par kilometer syd-vest for byen, hvor idag Andelsbolig
foreningens boligblokke på Fuglsang ligger, skete det sikkert ud fra den opfat-

Plan over beliggenheden af barakkerne ved Farversmøllevej. Hvad der på planen idag bærer navnene
Fuglsang og Borgmesterløkken hed tidligere Farversmøllevej. Den »nye« Farversmøllevej på planen er
vejen op til Farversmøllevej.
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telse, at den slags folk bedst kunne anbringes så langt borte - klos op af »æ
Abfuhr«.
Det »nye« ved disse barakker var ikke, at de var de eneste i byen; thi på
dette tidspunkt fandtes der allerede husvildebarakker ved Skibbroen, ved Søn
derport og i Højgade. Nej! Det »nye« var, at de for det første udgjorde det
seneste skud på stammen af nødboliger og for det andet, at de denne gang
blev placeret så langt uden for byen - og samtidig dermed så langt borte fra
de »anstændige folk«, at bedsteborgerne ikke uafbrudt blev mindet om lige
præcis denne del af samfundets udskud. Eller, som den tidligere amtsborgme
ster Erik Jessen så rammende har formuleret det: »Placeringen ved Farvers
møllevej ... var udtryk for, at »den slags folk« kunne man ikke have boende i
nærheden af »anstændige folk«.«7
Det samme gjaldt også for de i 1923 opførte stenbarakker ved Bag Møllen
og lidt senere igen - nemlig omkring 1925 - for barakkerne ved Langebro.
Tendensen med at flytte husvildeboligerne så langt uden for byen som over
hovedet muligt, blev igen understreget i 1929, da træbarakken ved Skibbroen
blev flyttet over på Lindsnakke.
Ikke alle nødboliger i træbarakker blev imidlertid også opfattet som egentlige
husvildeboliger. Der var åbenbart en vis lagdeling af bolignøden som gjorde, at
nogle af nødboligerne i Aabenraa, som Erik Jessen har sagt, »nok blev anset for
at være lidt finere end« andre. Noget som for øvrigt også kom til udtryk i kom
munens officielle indberetninger til Indenrigsministeriet om boligforholdene i
kommunen, da de startede i 1921. Ifølge disse skal Aabenraa i perioden fra 1921
til efter efterårsflytningen i 1923 nemlig overhovedet ikke have haft familier bo
ende i barakker eller i andre midlertidige lejligheder.8 Dette stemte dog ikke over
ens med de faktiske forhold, sådan som de fremtræder for os i arkiverne. I al fald
udviser en fortegnelse (til internt brug i forvaltningen) af 15. aug. 1923, at ialt 14
familier på dette tidspunkt boede i husvildebarakker ved Farversmøllevej; et tal
der ved årsskiftet var steget til 16.9 Derudover fortegnede byens adressebog, at
der på samme tid boede 8 partier i en husvildebarak på Skibbroen. Hvad man
her imidlertid fortier, er, at der på samme tid lå træbarakker i Højgade og Søn
derport, som sammen med nødboligerne ved Bag Møllen og Langebro, og senere
igen husvildeboligerne på Sønderskovvejen, da de stod færdige i 1943-44, aldrig
nogen sinde blev gjort til genstand for indberetning. De havde således ikke offi
ciel status af egentlige husvildeboliger.
I det følgende vil jeg derfor kun undtagelsesvis komme ind på disse »finere«
nødboliger, for desto mere at kunne koncentrere mig om beskrivelsen af selve
Farversmøllevej-barakkernes tidlige og tidligste historie, netop fordi det først
og fremmest var dem, der i Aabenraa kommune kom til at optræde som husvil
deboligerne slet og ret (sammen med træbarakken ved Skibbroen/Lindsnakke).
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Barakkerne ved Farversmøllevej
Barakkerne ved Farversmøllevej blev opført ad to omgange. De første to af
kompleksets ialt fire beboelsesbarakker blev udliciteret i 1922, de sidste to i 1924.
Barakkerne var rødmalede træbarakker med paptag uden tagrender. Hver
af barakkerne indeholdt 8 »lejligheder«, 6 med hver 2 rum (ét værelse og køk
ken), og 2 med hver 3 rum. I størrelse varierede de fra 18,84 m2 hhv. 21,24 m2
for de to rums til 31,23 m2 for de 3-rums lejligheder. På langsiden imellem de
to første barakker, der stod færdige til indflytning i januar 1923 lå en 90 m2
stor barak med lejlighedernes latriner, to fælles vaskerum med kedler og bebo
ernes brændsels- og pulterkamre. De to sidste barakker, som stod færdige til
indflytning i juli 1924,10 blev opført hhv. øst og vest for de to første, hver med
sin egen 45 m2 store barak til latriner m.v. placeret overfor beboelsesbarakker
nes nordlige gavlende.11

®e mj fomtmnide
Cidfafionen ooer Opførelfen.

Offentliggör elsen af de indkomne
tilbud på opførelsen af de kom
munale husvildeboliger ved Far
versmøllevej i Hejmdal den
15.11.1922.

$aa HRurer-, Tømrer«, Gnebter-, Otarmefterog HRalerarbejbet oeb Opførelfen. af be to npe
kommunale ^usoilbebottgcr er ber inbtommen følgenbe Tilbub:
HRurer-ogTømrerarbejbet: 2L So
rensen 19,235.93 kroner, T. Tetbleffen 19,359.65
Äroner, fß. Sierect 19,869.00 kroner. S. penning
20,134.40 ftroner, S. HR oørenfen 21,533.00 ftro
ner, Sangfc^roager & HBa^smutb 21,770.00 ftroner,
IR. Søfe 22.224.64 ftroner.
Snebterarbefbet: Äntonfen & (Hjrtfttanfen 4316 ftroner, Surracf 4576 ftroner. 3ob.
Seterfcn 4580 ftroner, Taoibs & fjanten 4645
ftroner, £br. Seterfcn 4740 ftroner.
©(armefterarbejbet: fjepbenrei^ & Si«
oertfen 207 ftroner.
HRalerarbejbet: galet 788.23 ftroner,
Soer fjanfen 958.80 ftroner. Ølanb 1037.60 ftro
ner, fierløo HRøller 1280 ftroner, (Haufen 1292.90
ftroner, Otto <Hasfen 1330 ftroner, JRiels SL IRiel»
fen 1900 ftroner.
i) e l e Srbejbet u n b e r et: T. Oetbleffen 23.653-65 ftroner, HL Sorensen 25,178.83 ftro
ner,
Sierect 26,021.00 ftroner.
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Om baggrunden for deres opførelse
At også Aabenraa - som følge af krigen - var plaget af bolignød i begyndelsen
af 20’erne, er klart nok; ellers havde byen jo ikke haft sine træbarakker, hvortil
kom de øvrige indkvarteringer i den fhv. navigationsskole i Bjerggade, i et par
gymnastiksale og i »æ Flye’ halle«, de senere eksportstalde. Men noget egent
ligt akut behov for yderligere husvildeboliger havde byen næppe, da beslutnin
gen om at opføre barakkerne ved Farversmøllevej blev truffet. At de alligevel
blev bygget, skal nok ses i sammenhæng med de ændringer i den gældende
boliglovgivning, som på dette tidspunkt blev gennemført.
Siden huslejereguleringen var blevet indført ved lov af 9.6.1916 var ordnin
gen år efter år blevet forlænget for - i et marked, hvor ingen private alligevel
turde bygge - at beskytte lejerne i de gamle ejendomme mod urimelige husleje
stigninger. Således også i loven af 1.4.1921 og ét år frem. Kort forinden loven
udløb i 1922, gennemførte Indenrigsministeriet et rundspørge til samtlige byog landkommuner, der havde oprettet huslejenævn, for at få et overblik over,
hvor mange af disse der ønskede huslejereguleringen opretholdt. Af de 84 byog 314 landkommuner, hvor nævnet eksisterede, ønskede 71 og 241 af kommu
nerne den stadig fortsat.12 I lyset af de siden 1920 stigende obligationskurser
og det siden 1921 igangværende opsving i det private byggeri, som varede ved
til og med 1923, tog folketinget imidlertid kun delvis kommunernes ønsker til
efterretning. Ganske vist bevaredes huslejenævnene i loven af 1.5.1922, men
samtidig blev deres indflydelse drastisk beskåret, idet de for fremtiden ikke
mere skulle give deres samtykke til »Overenskomster mellem Ejer og Lejer om
Forhøjelse af Lejen i et bestaaende Lejeforhold«, men kun ved indgåelsen af
nye lejemål, altså alle lejemål, hvor nye lejere flyttede ind i såvel den gamle
som i den nye boligmasse.
Umiddelbart ser denne ændring i boligloven ikke ud til at have afstedkom
met noget yderligere behov for husvildeboliger i Aabenraa. Tværtimod udviser
kommunens officielle indberetninger om boligforholdene i byen, at der hverken
i 1921, 1922 og 1923 var personer under kommunal boligforsorg, ja, at der på
opgørelsestidspunktet i november måned endda var hhv. 5 og 6 lejligheder
ledige i byen i 1922 og 1923.13 At kommunen dermed bevidst fortiede tilstede
værelsen af i al fald 5 familier, som på dette tidspunkt beboede husvildebarakken ved Skibbroen (og 7 andre familier, hvis vi tæller de øvrige træbarakker
ved Skibbroen og Sønderport med) i 1922, og i al fald 7 familier, som i 1923
beboede husvildebarakken ved Skibbroen (og 4 andre familier, hvis vi også her
tæller træbarakken ved Sønderport med), er imidlertid en kendsgerning.14
Tæller vi derudover beboerne i husvildebarakkerne ved Farversmøllevej med,
som boede der pr. 30. november 1923, skal der endda lægges yderligere 16
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familier til, som heller ikke er blevet indberettet som personer under kommu
nal boligforsorg. Hvad end baggrunden for denne tavshed i indberetningerne
må have været, så er det dog påfaldende, at indberetningerne først fra og med
april måned 1924 registrerer personer under kommunal boligforsorg, og da
sågar med hele 30 familier (heraf de 20 ved Farversmøllevej, 2 i den fhv. navi
gationsskole og 8 ved Skibbroen).15 Påfaldende fordi boliglovgivningens be
stemmelser omkring huslejereguleringen, som Aabenraa byråd helst havde set
fortsat et godt stykke tid endnu, netop faldt bort den 1.5.1924 med fuldstæn
dig afvikling året efter. Måske tilbageholdt Aabenraa kommune tallene over
personer under kommunal boligforsorg så længe, for derigennem at »doku
mentere« den hidtidige lovgivnings hensigtsmæssighed og ønskeligheden i, ja
nødvendigheden af dens fortsættelse.
Allerede på byrådets møde den 23. jan. 1924 havde borgmester Holger Fink
slået til lyd for, at den gældende bogliglov burde bibeholdes »indtil Krigens
Eftervirkninger er helt overvundne«. Også huslejenævnet havde anbefalet, »at
Loven forlænges«. Endda husejerrepræsentanterne kunne, ifølge Holger Fink,
»tiltræde, at Opsigelse (skulle) godkendes af et nedsat Nævn«. I modsat fald
ville følgen »af Lovens Ophævelse ... blive, at en hel Del Familier med mange
Børn (ville blive) husvilde, og Kommunen (blive tvunget til) kommunalt Byg
geri«. Og borgmesteren fortsatte:
»Bliver der frit Slag, regner vi med, at Kommunen faar 50-80
Husvilde, der vil melde sig i Løbet af et kvart Aar. Loven betyder
en ensidig Begunstigelse af Lejerne, men Nødsituationen tvinger
os, og jeg kan kun stemme for at gøre, hvad der staar i vor Magt
for at faa de indskrænkende Bestemmelser bibeholdt. Den økono
miske Konsekvens af Lovens ophør er, at vi i Løbet af Sommeren
bliver nødt til at fremsætte Forslag om Opførelsen af 60-70 Nød
boliger«.16
Netop dramatikken i disse ord, skulle indberetningerne fra april måned 1924
og fremefter formentlig understrege!

De første indflyttere
Når kommunen i 1922-23 havde brug for husvildeboliger, så var det ikke så
meget fordi der stod lejere uden egentligt tag over hovedet, men fordi kommu
nen manglede et sted at anbringe de lejere i kommunens øvrige ejendomme,
som ikke betalte deres husleje og derfor burde udsættes. En opgørelse, som
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kommunen udfærdigede, da barakkerne blev meldt klar til indflytning, viser
at ialt 14 familier var udset til at skulle flytte til den nye adresse. Heraf var de
8 allerede indstillet til udsættelse. Om de resterende 6 familier fastslog kommu
nen, at de måske ville betale, hvis de blev truet med at få anvist en bolig i de
nye husvildebarakker, hvilket da også ser ud til at have virket.17
Den første bølge af indflyttere talte 28 lejepartier i perioden fra febr. 1923
til juli 1924. Heraf fraflyttede igen de 12 i den samme periode. Selv om det
med sikkerhed kun kan siges om ca. 20% af disse lejere, at de måtte flytte ud
i barakkerne ved Farversmøllevej på grund af huslejerestancer, så indikerer
den almindelige betalingsmoral hos indflytterne, at dette nok har været til
fældet for i al fald henved 80% af beboerne.
Af disse 28 første familier, har jeg for de 6 ikke kunnet finde deres tidligere
adresse. Af de resterende 22 familier kom de 6 fra andre af kommunens ejen
domme i byen. To andre familier måtte flytte derud, fordi deres tidligere bolig
måtte vige pladsen for et nybyggeri i Kolstrup. Én familie kom fra Gildegade,
én fra Bag Møllen, én fra Storegade, to fra Lindsnakke, fire fra Slotsgade
(heraf de to fra Slotsgade 14, hvis fire 2-værelseslejligheder i baghuset i oktober
måned 1928 blev erklæret for ubeboelige - og derfor nok også i 1923-24 har
været uegnede til beboelse),18 to fra Sønderport, og tre familier, der kom uden
bys fra.19
Når jeg her så pedantisk har gjort rede for de første indflytteres bolig
mæssige herkomst, så er det fordi én af de tidligere beboere i barakkerne
ved Farversmøllevej, nemlig den navnkundige »general Schmidts« søn, Fred
Vilhelm Schmidt, i sine erindringer har givet udtryk for, at barakkerne
først og fremmest blev bygget for at skaffe boliger til udflyttere fra byens
svampekratere i Slotsgade og Sønderport.20 Fastslås kan det, at henad 25%
af indflytterne frem til den 18.7.1924 vitterligt kom fra hhv. Sønderport og
Slotsgade, men dog altså kun ca. 7% fra lejligheder, der på dette tidspunkt
har været direkte usunde eller faldefærdige og dermed uegnede til beboel
se - set fra sundhedskommissionens synspunkt! En tilsvarende procentsats
gælder for de indflyttere, der kom til at bo i barakkerne i 1924-25, idet jeg
for denne periode kun har fundet én lejer, der måtte flytte derud pga. sin
lejligheds ubeboelighed.
Hvor lidt udtalt bolignøden i Aabenraa egentlig var på dette tidspunkt, kan
man f.eks. se deraf, at der gik halvanden måned fra færdiggørelsen af 2. etape
og frem til, at de første lejere flyttede ind. De første tre familier flyttede ind
den 1.9.1924.1 de følgende fire måneder fulgte tolv lejere efter. Af disse femten
familier, kom de seks meget hurtigt i huslejerestance; hvilket dog ikke på nogen
måde kom bag på kommunen, idet den ved beslutningen om at opføre 2. etape
netop havde understreget, at
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»disse Lejligheder - saaledes som Forholdene i Øjeblikket er væsentligst vil blive beboede af Familier, der sættes ud af deres
Lejligheder af Kongens Foged paa Grund af Huslejerestancer, og
som heller ikke hos Kommunen, efter de hidtil gjorte Erfaringer
at dømme, er villige til at betale Husleje«.21
En tendens, som ikke just blev mindre med årene. Tværtimod!

Kampen om huslejen
I den første tid var barakkerne plaget af stor fugtighed. I al fald klagede
lejerne i juni 1923 over, at fugten ødelagde både deres møbler, billederne på
væggene, ja i øvrigt alt hvad de ejede og havde, hvorfor de mente, at den
forlangte husleje var ublu og burde nedsættes straks, til ikke over kr. 180,- pr.
år for de 2-værelses og kr. 120,- for de 1-værelses lejligheder. Da den årlige
leje lå på hhv. kr. 260,- og kr. 200,- pr. år, svarede dette til en huslejereduktion
på 31% og 40%. Til gengæld for kommunens accept af denne huslejenedsættel
se tilbød beboerne på deres side, at de fremover ville betale såvel huslejen som
de allerede oparbejdede restancer; i modsat fald »betaler vi ikke noget«, lød
truslen fra beboerne!
Klagen blev dog ikke taget til følge af magistraten. Lejen stod i et rimeligt
forhold til det lejedes værdi, mente kommunen; en påstand, kommunen - alt
taget i betragtning - ganske sikkert havde ret i.
Denne beslutning var lejerne imidlertid ikke sådan uden videre til sinds at
affinde sig med, hvorfor en slags huslejeboykot blev sat i værk. Stort set samt
lige lejere holdt nu inde med betalingerne. Enkelte havde endog slet ikke betalt
en krone i husleje, siden de var flyttet ind, eller de var holdt op med at betale
allerede fra begyndelsen af april måned 1923. Atter andre havde valgt at betale
et mindre, mere symbolsk beløb i husleje.
At kommunen ikke i længden kunne tolerere en sådan undergravende ad
færd, siger sig selv. Den måtte reagere, håndfast og bestemt. Reaktionen kom
den 17. aug. 1923 i et brev fra kommunen til beboerne, som nu skulle knækkes.
I brevet truer kommunen de implicerede med udpantning og alle ellers til rå
dighed stående tvangsmidler. Da dette imidlertid ikke frugtede, udgik der den
6. sept. 1923 på ny brev fra kommunen til lejerne, om at såfremt de ikke inden
den 15.9.1923 havde betalt den skyldige leje eller et afdrag til dens nedbringel
se, ville restancerne blive dækket af fattigvæsenet »med Fattighjælps virkning
for Dem«.
Men ej heller dette brev gjorde større indtryk, hvorfor kommunen i
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nov. - dec. ikke så anden udvej, end at anmode »det ærede Fogedkontor
om at ville foranledige »de skyldige« »udsat af« deres lejligheder. Denne
sidste besked udgik målrettet til tre af lejerne, hvoraf de to havde fundet
deres vej til barakkerne pga. huslejerestancer og med fogedens mellem
komst. Til disse indeholdt brevet fra kommunen da også den yderligere til
føjelse, »at man (ville) holde et Rum paa Kommunens Fattiggaard rede til
at optage« dem. Alvoren i denne henvendelse blev yderligere understreget
af, at kommunen samtidig havde betalt stempel - og retsgebyr til dækning
af den evt. udsættelsesforretning.
Først nu reagerede lejerne. Hovedmanden betalte herefter meget hurtigt kr.
117,- af på sin restance, hvorefter han imidlertid stadig var kr. 17,- skyldig,
svarende til én måneds husleje. Den anden af hovedmændene mødte op på
kommunen dagen efter, at han havde modtaget meddelelsen om den ind
leverede udsættelsesbegæring, hvor han betalte novemberhuslejen og samtidig
traf aftale om at afdrage restbeløbet på kr. 138,15 med kr. 10,- pr. uge (svaren
de til ca. 20% af sin løn) i de perioder, hvor han havde arbejde, og ellers med
kr. 5,- pr. uge. Lignende ordninger blev snart efter også truffet med de øvrige
restanter, dog uden at restancerne af den grund blev væsentligt mindre. Tvært
imod. I stedet for at gå ned, steg restancerne fortsat, på trods af de indgåede
aftaler.
Hvor udtalt et problem gældsætningen i den første periode var, fremgår af
at den beregnede husleje frem til den 1.7.1924, på rundt kr. 2.440 stod overfor
en samlet gæld på ikke mindre end kr. 2.200. Eller sagt på en anden måde:
beboerne havde kun betalt 9,8% af den faktisk beregnede lejeindtægt til kom
munen.
Det kan, på denne baggrund ikke undre, at kommunens bogligudvalg
efterhånden måtte nå frem til den slutning, »at Beboerne af Barakkerne ved
Renovationsanstalten«, »aabenbart er kommet ind paa ikke at ville betale
Husleje, ganske uanset om Evnen er til Stede eller ej«, og at man af den
grund »formentlig bør gøre alt muligt for at hindre, at denne Tilbøjelighed
breder sig til Kommunens øvrige Lejere«, hvorfor udvalget da også endnu
en gang mente at skulle henstille til magistraten, »at den saaledes erhverve
de Huslejehjælp (blev givet) Fattighjælps Virkning i alle saadanne Tilfælde,
hvor Magistraten (var) overbevist om, at god Villie ikke (var) til Stede«.
Henstillingen blev taget til følge af magistraten, hvorefter der afgik brev til
lejeboykotens hårde kerne. I brevet hedder det, »at Magistraten nødvendig
vis maa hælde til den Anskuelse, at Betalingsviljen mangler«; at man nu
»for sidste Gang (opfordrer Dem) til at betale den løbende Leje og afdrage
Restancen med 5 kr. om Ugen«; at der ville blive »ført nøje Kontrol med,
hvormeget« den enkelte betaler; og at restancerne, »saafremt man herefter

a t /Vovér.
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maa skønne, at »der ikke betales »efter Evne«, nu ville »blive udredet af
Fattigvæsenet med Fattighjælps Virkning« for den enkelte. »Dette betyder«,
hedder det videre i skrivelsen, »at De mister Deres Valgret og senere Deres
Ret til Nydelse af Aldersrente. Endvidere vil Kommunen, som det hedder i
slutningen af brevet, »med alle til Raadighed staaende Midler (Afsoning
m.m.) kræve den evt. gennem Fattigvæsenet ydede Huslejehjælp re
funderet«.22
Dermed var linien lagt for kommunens videre fremfærd i sagen. Men ej
heller disse yderligere trusler ud i fortabelsen af valgretten til såvel de kommu
nale råd som til rigsdagens to kamre, folketinget og landstinget, såvel som
fortabelsen af retten til aldersrente, ser ud til at have haft den helt store virk
ning. Imidlertid tilgik der byrådssekretæren et brev, dateret den 25.8.1924,
hvori denne fik besked om, at boligudvalget havde vedtaget »endnu at se Tiden
an til 1. Oktober« førend man ville gå over til at »lade Huslejerestancerne
betale af Fattigkassen«, ligesom det først derefter nærmere skulle overvejes,
»hvad man videre (ville) foretage (sig) mod de paagældende«.
Det endelige punktum i sagen blev sat, da kommunen den 13.1.1925 traf
beslutning om, at alle restancer, med skæringsdagen 1.7.1924, nu skulle betales
af fattigvæsenet »med Virkning som Fattighjælp«.
Snart efter ændrede byrådet dog kurs. I februar 1926 besluttedes, at huslejen
skulle nedsættes fra de oprindelige kr. 260 og 200 til hhv. kr. 225 og 150 årligt
fra 1. april 1926 at regne.
Hvad årsagerne til denne kursændring end kan have været, så viser det
statistiske materiale, at kommunens huslejefastsættelse for lejlighederne fak
tisk kunne betegnes som ublu, idet nemlig huslejeniveauet i kommunen for 1og 2-værelseslejligheder generelt lå noget under det, som kommunen forlangte
af lejerne ved Farversmøllevej. Således lå huslejen i barakkerne for 1-værelseslejlighederne i 1923 og 1924 14,3% over det generelle huslejeniveau i byen. For
2-værelseslejlighederne lå huslejen i barakkerne i 1923 endda 15,6% over byens
generelle huslejeniveau. Først i 1926 faldt huslejen i barakkerne under byens
generelle niveau.
At huslejereduktionen i barakkerne i 1926 hang sammen med den foregåen
de lejeraktion, kan man selvfølgelig ikke helt afvise; men jeg tror det ikke. Ej
heller tror jeg, at den var udtryk for, at kommunen nu endelig havde fået
øjnene op for, at den oprindelige huslejefastsættelse havde været for høj, selv
om både dommer Andersen og Holger Fink på byrådsmødet den 23. jan. 1924
havde været rørende enige om, at der »her i Byen i stor Udstrækning er taget
meget mere i Leje end nødvendigt«, dels fordi »mange Lejligheder var saa
slette, at Lejlighederne ikke skulde have betalt nogen Leje« og dels fordi
»Generation efter Generation af Lejere var rykket ind i Lejlighederne, uden
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at der var blevet gjort noget ved Ejendommene«.23 Nej, reduktionen skyldtes
snarere, at udviklingen i samfundet generelt påbød gennemførelse af lavere
huslejer i kølvandet på den af finansminister Bramsnæs førte deflationspolitik
og den heraf bevirkede betydelige arbejdsløshed, som jo især mange i barak
kerne blev ramt af.
Ser vi nærmere på huslejen i barakkerne, så faldt den allerede igen året efter,
altså pr. 1.4.1927; vel sagtens, fordi hovedparten af lejerne derude i ganske
særlig grad blev ramt af de faldende indtægter og arbejdsløshed. Denne gang
faldt de med ca. 20%. Med virkning fra d. 1.12.1929 blev lejen igen nedsat.
Denne gang med ca. 10%. Fra at være blevet opkrævet månedsvis bagud siden
1923, og senere månedsvis forud, blev det nu ydermere besluttet at opkræve
huslejen ugevis, ikke som tidligere ved kommunens kassebud, og senere ved
fremmøde på kommunekontoret, men af »Forsørgelseskontoret paa Stedet
hver Lørdag Formiddag«. Forsørgelseskontoret blev indrettet i en af barakker
nes 1-værelses lejligheder på adressen Farversmøllevej 36.
Med de indførte ændringer kostede nu fremover de 1-værelses lejligheder
kr. 2,- pr. uge. De 2-værelses kr. 3,- pr. uge. Var man lejer af to 1-værelses
lejligheder, og det var op til otte familier pga. disse familiers store børneri
gelighed, skulle der nu istedet for kr. 232,- pr år kun udredes ialt kr. 182
svarende til kr. 3,50 pr. uge. Denne sidste huslejeændring kom vistnok til at
gælde helt frem til barakkernes endelige nedrivning i 1953, altså i hele 22
år!!
Udover disse forandringer, blev der endvidere fra 1929 fastskrevet følgen
de betingelser for lejemålene i barakkerne:

a) Husleje, der ikke betales rettidigt, vil blive udlagt forskudsvis af Forsør
gelsesvæsenet som Fattighjælp med de deraf for Dem følgende Virkninger.
b) For lejere, der modtager ugentlig fattighjælp til underhold, skal lejen fra
drages hjælpen ved udbetalingen hver tirsdag.
c) Har en lejer arbejde ved kommunen, skal lejen fremover fradrages ugentligt
i arbejdslønnen ved Stadsingeniør-, Gasværks- eller også Kæmnerkontorets
Foranstaltning og af disse afleveres til Forsørgelseskontoret til Bogføring
og Afregning.
d) For lejere, der ikke betaler deres husleje, og som ikke har nogen aftale med
kommunen, opsiges lejemålet med 14 dages varsel.
e) Lejere der, på trods af en sådan opsigelse, ikke fraflytter deres lejlighed i
/wsw/debarakkerne (og hvor skulle de da også flytte hen, når de således var
blevet husvildeTy ville (da straf jo skulle være) blive omflyttet til »en af de
2 vestlige Barakker«, samtidig med at »Huslejen for disse Lejere« fremover
skulle »udredes af Fattigkassen«.24
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Beboerne
Ifølge de officielle indberetninger om boligforholdene i Aabenraa var der i
tidsrummet fra 1924 til 1928 i gennemsnit anbragt 29 familier (143 personer,
hvoraf de 74 var børn under 15 år) i kommunens husvildebarakker. Af disse
boede langt hovedparten i barakkerne ved Farversmøllevej. I træbarakken ved
Skibbroen var der maksimalt plads til 8 familier. I perioden fra 1929 til 1934
aftog presset på husvildebarakkerne. Nu blev der kun indberettet et gennem
snit på 24 familier på ialt 122 personer, hvoraf dog stadig de 71 var børn
under 15 år.25 For perioden 1935 til 1941, foreligger der ingen opgørelser.
Derimod er der for juli 1942 opgjort, at ialt 31 familier boede i kommunens
husvildebarakker, heraf de 24 i barakkerne ved Renovationsanstalten. For den
resterende periode fra januar 1943 til 1. halvår 1953, hvor den sidste barak ved
Farversmøllevej forsvandt,26 indberettedes der følgende antal familier under
kommunal boligforsorg.27
Af tallene fremgår, at der var et maksimalt pres på husvildebarakkerne i

Tabel 2
Årstal

Antal familier Antal personer

Januar 1943
Okt. 1943
Januar 1944
Okt. 1944
Januar 1945
Okt. 1945
Januar 1946
Okt. 1946
Januar 1947
Okt. 1947
Januar 1948
Okt. 1948
Januar 1949
Okt. 1949
Januar 1950
Okt. 1950
Januar 1951
Okt. 1951
Jan. 1952
2. halvår 52
1. halvår 53
*) Af de 33 boede på Lindsnakkevej 47a
Foruden disse boede der sammen med
andre familier i én lejlighed
Der var således i januar 1943 ialt
under kommunal boligforsorg.

33*
31
32
36
35
30
32
30
30
18
18
18
17
7
6
6
6
7
7
2
0
5

171
161
166
184
180
149
155
141
141
93
97
96
75
27
24
24
24
26
26
11
0
25

89
89
91
100
99
70
76
72
72
47
47
40
34
12
11
13
13
14
14
7
0
11

22
55

74
245

28
117

heraf børn u. 15 år

Husvildebarak på Farversmollevej. Tegning i Aabenraa byarkiv 1920-70 pk. 11-2.

perioden fra oktober 1944 til juli 1945, hvorefter det igen faldt til omkring 30.
På samme tid blev der truffet principbeslutning om nedrivning af barak nr. 4,
hvorefter man tog fat på at omflytte beboerne til bl.a. de nyopstillede beboelses
vogne i området og til de ved Sønderskovvej i 1943/44 opførte stenbarakker.28
Flytningen tog tid. Men den 27. april 1946 kunne det så endeligt slås fast:
om fjorten dage fjernes den første af de

»meget uhyggelige Barakker ved Farversmøllevej, som gennem
Aarene har været anvendt til Menneskeboliger, men som nu er i
en saadan Forfatning, at det ikke mere kan forsvares at anbringe
Mennesker i dem«.29
Alligevel gik der yderligere fire år, nemlig til 1950, førend den næste af Farvers
møllevej-barakkerne blev nedrevet, og endnu en gang et par år, inden hele
komplekset var fjernet. Foruden opbruddet ved Farversmøllevej, hvor Aaben
raa Andelsboligforening stod på spring for at bygge, skete der også ting og
sager ved Lindsnakkevej, hvor Kolstrup Boligforening efter en arkitektkonkur
rence i november måned 1947 havde udarbejdet et større byggeprojekt, som i
1949 krævede fjernelsen af den på stedet stående husvildebarak.30
Hvor mange familier, der i tidens løb har beboet barakkerne ved Farvers
møllevej, har det ikke været muligt at fastslå helt nøjagtigt. I alt har det været
ca. 140 familier eller ca. 700 personer. Lejemålenes varighed fordelte sig sådan:

Tabel 3
Heraf var bosiddende i perioden:
Antal år i barakkerne

Antal familier ialt

1923-25

1925-29

1929-53

0-5 år
5-10 år
10-15 år
15-20 år
20-25 år
25-30 år

105
22
6
5
1
1

16
1
1
0
0
0

21
5
0
0
0
1

68
16
5
5
1
0

140

18

27

95

Kilde: Aabenraa Byarkiv 1920-70 pk. 11-2.
Aabenraa Adresse/skattebog og Aabenraa Vejviser 1923/24-53.

184

Orla Christiansen

Af tabellen fremgår, at af periodens 140 lejepartier boede de 105 familier der
kun i op til 5 år, en stor del heraf endda i mindre end et år. Ingen af familierne
kom til at bo i barakkerne i hele perioden på 29 år. Men der var dog én
familie, som boede derude i 28 år, og én i 21 år.
Ser vi på beboernes erhvervsfordeling, giver det følgende gennemsnitsvær
dier for perioden 1924-52:

Tabel 4
Periode

Arbejdsmænd Husassistenter

1924-25
1929-40
1942-46
1947-49
1950-52

58,3%
61,5%
47,5%
50,0%
41,7%

4,2%
3,8%
12,5%
3,1%
-

Enker/Hustruer

8,3%
3,8%
5,0%
9,4%
16,7%

Invalider/
Retenydere

4,2%
3,8%
-

Faglærte

Andre

12,5%
15,4%
12,5%
12,5%
16,7%

12,5%
11,5%
22,5%
25,0%
25,0%

Kilde: Aabenraa Adressebog/Vej viser 1924ff.

Tallene er ikke videre overraskende og bekræfter kun én gang mere det forhold,
at de »mandlige beboere bestod af enkelte håndværkere men overvejende af
arbejdere uden uddannelse«. De her forsamlede »var småkriminelle, ærlige og
stræbsomme, flittige og dovne. Her var klunsere og plattenslagere«.31

Baraklivet
Ifølge dommeren i Aabenraa skal stridigheder beboerne - men altså navnlig
kvinderne - imellem have været »et hyppigt forekommende forhold«, i al fald i
begyndelse af 30’erne. Om de vitterligt var så hyppige, ved kun beboerne selv.
Arkiverne tegner ikke et sådant billede. I al fald har jeg kun kunnet finde et par
enkelte breve fra beboerne til kommunen, hvori sådanne stridigheder optræder.
Af de mig bekendte sager fandt den første sted i 1924.32
I Brevet til »Hr. Borgmesteren« af 9. marts 1924 hedder det:

»Undertegnede tillader sig herved at indgive en klage over Fru H
... og Fru I ..., som i de sidste Dage har raabt de sjofleste ord efter
B ... og Hustru, samt flere andre Familier som ogsaa bliver besvæ
ret af Fru H ... særlig, som er den der har sat det hele igang inde
hos Fru I ... Naard vi skal hente Vand ved Pumpen bliver der
raabt og skreget de mest brutale ord saasom Horekvinde og desli
ge. Da vi ikke selv kommer sammen med disse Familier og aller
mindst kender Fru I ... kan vi dog ikke faa Lov til at gaa i Fred.
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Barakken ved Farversmøllevej. Foto: Institut for sønderjysk lokalhistorie.

Vi beder derfor Hr. Borgmesteren Høfligst om at tage sig af denne
Sag da det er os formeget af det gode: B ... har søgt hos Fru I ...
for at faa Grunden at vide men blev overøst med de mest beskidte
Ord. Hertil bevidnes

A.S; H.M.M.; J.A.L.; H.P.S.; O.L.; L.S

Ærbødigst H. B.
Lidt senere blev denne klage fulgt op af et brev fra yderligere ét vidne. Brevet
er udateret:
»I henhold til denne Beklagelse af H. B. over I’s Kone angaaende
Fornærmelser i høj grad, kan jeg bekræfte at det beror paa Sand
hed og da jeg er en syg mand og lider af en Sygdom som ikke kan
helbredes lider jeg meget af denne Skjæbne, saa det var en megen
Velgjærning at, vis Herr. Magistraten vilde gjøre det mulige for at
jeg som syg Mand Kunde faa den nødige Ro over for en saadanne
rasende Kvinde, som ogsaa Truer med, at ved første Lejlighed, vil
overfalde vores lille 3-aarige Dreng; jeg bor i samme Dør som I
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Barakken ved Farversmøllevej. Foto: Institut for sønderjysk lokalhistorie.

.... og maa døje mest, jeg er syg, og beder om Herr. Magistratens
naadige hjælp med at give dette Familie en Lejlighed, hvor dette
Familie kunde udrase. Børnene lider af en urenlig udslet saa det
staa ogsaa fare for, at vi kunde besmittes.
Invalid A.

I den høje magistrat blev sagen taget til efterretning og lagt ad Acta.
Om der senere er kommet ro over gemytterne vides ikke. Sandsynligheden
taler imidlertid ikke for en sådan udgang på opgøret. »Den rasende Kvinde«
fraflyttede først februar 1926 og fru H. med familie så sent som december
1927 - uden at kommunen dog på noget tidspunkt ser ud til at have grebet
regulerende ind i konflikten. Klageren fraflyttede først april 1927.
Allerede i 1930 eskalerede en ny konflikt, denne gang i barakken ved siden
af. Der blev indgivet et andragende til amtmanden, Kresten Refslund Thom
sen, fra fru C. B., om fri proces i en sag om gener påført naboerne i barak nr.
1 af familien H. A. Tidligere henvendelser til kommunen havde kun ført til, at
man havde henvist beboerne til at rette henvendelse til politiet.
Andragendet om fri proces og beskikkelse af en sagfører til at anlægge sagen
blev imidlertid afvist, idet dommeren, Chr. Andersen, ikke mente at kunne
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anbefale meddelelse af fri proces. Det var hans opfattelse, at beboerne var et
så »eget Folkefærd«, at stridigheder af den foreliggende art aldrig ville kunne
undgås, hvorefter han i stedet tilstillede sagen Aabenraa Byråd til udtalelse.
Her blev sagen behandlet af forsørgelsesudvalget. Men også det nåede frem til
den erkendelse, at »indbyrdes Skænderi imellem Barakkens Beboere ... ikke
ville kunne undgaas«. En anmodning om omflytning af den genstridige familie
strandede på de anstrengte pladsforhold i barakkerne, hvorfor byrådet ikke så
sig »i stand til at anbringe (familien) i en anden lejlighed«. Således besluttet
og lagt ad acta af Aabenraa Byråd på dets møde den 24. sept. 1930.
En fornyet klage mod samme familie fremkom i 1933, nu også rettet mod
to andre familier. I brevet til byrådet hedder det, at man stadig ingen ro har
kunnet få for disse familier, ja at det »tvertimod biir ... verre for ver Dag« der
går, hvorfor man nu altså igen henstiller til byrådet, venligst »at sørge for Ro«.
Herefter fortsætter brevet:
»Saasnart vie sender vores Børn ud at lege saa er A’s Børn der
med store Sten og kaster efter dem helt ind i vores Leiglighed og
klager vie saa til Forældrene saa sir de at de har die Lov til naar
vie gaar forbi Vinduerne efter Vand saa sidder alle tre Fruer inden
for Vinduet og faar Børnene til at rekke Tunge efter os og skelder
os ud for Sigøjnere og beskitte Pak og deslige jeg ved ikke om vie
skal blive ved at finde os i det. Alle Folk er bange for Dem herude
men der er ingen der vil klage over Dem mere da die siger det er
bleven gjort flere gange men ikke hjulpet noget saa jeg kanss ikke
forstaa vorfor die stor i saa godt et Lys i Byraadet da die kanss
faa Lov at blive siddende derovre med to Børn vor der sidder
Familier herude i to Rum med 3-4 Børn. For at die støtter Dem
paa at Byraadet ikke kann faa Dem ud da Die holder Deres Leilighed pene saa er der vel ikke noget at takke Dem for da die kun
har 2 store Børn og vie andre 4-5 smaa Børn og vie andre har vel
ogsaa faaet Ledigheden gjort i Stand. Og vores Havejord har vie
heller ingen Nytte af da vie ikke kan holde Børnene borte derfra
die overkaster Dem med Sten og andet Skrammel og gør Havelaagen og alt Traad og vad vie ellers har i Stykker og Forældrene
morer Dem over det. Naar det begynder at blive mørkt faar den
store Fritz A. alle de andre Børn med og saa gaar det løs med at
kaste Sten paa vor Mands Forstue og ellers gaar die rundt og
prikker paa vores Vinduer. Nu ved jeg ikke om Byraadet vil sørge
for Ro da det er umuligt at have saadan nogle Naboer.
Erbødigst M.; V; V. og J.« (signeret af fire fruer)
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Men ak nej. Ej heller denne gang mente kommunen, at den kunne gribe ind
og hjælpe beboerne. Man skal, hedder det i brevet fra magistraten af 2. febr.
1933, »herved meddele Dem, at man fra Kommunens side ikke ser sig i Stand
til at foretage sig noget i denne Sag, men maa henvise Dem til Politiet«.
Hvad der herpå skete i sagen er ikke oplyst. Men da de tre anklagede fami
lier ikke mere er noteret i barakkerne året efter, kan man vel slutte, at forholde
ne igen blev normale.
Hvor lidt vilkårene ændrede sig i tidens løb, viser et sidste brev, denne gang
dog ikke skrevet til kommunen, men til Boligministeriet af en 73-årig syg kone.
Brevet er fra 1951.33 Hun var i 1924 med sin mand og flere børn flyttet ind i
de dengang nyopførte barakker, og havde altså boet dér i hele 27 år. Året efter
boede hun der stadig med en af sine sønner. I brevet hedder det:
»Jeg er en gammel syg kone på 73 år. Jeg har siddet i 1 værelse
med køkken og har en søn boende hjemme, som er invalid. Ialt
har jeg boet i disse værelser i en husvild barak i 27 år ... Jeg lider
af kronisk astma og åben sår på begge mine ben, derfor synes jeg,
at jeg skulle hen i mere rolige forhold. Mine fødevarer har jeg i et
hul i jorden under gulvet, og min invaliderente skal jeg dele med
min søn ..., da jeg ikke kan være alene, og så står der en pumpe
lige uden for mit vindue, hvor der hentes vand til 8 familier. Om
morgenen kommer naboerne og vasker sig lige uden for mit vin
due. Dagen igennem leger børnene med pumpen. Når jeg prøver
at jage dem væk, siger de blot, hold snut gamle kvind, og smider
vand op på mine vinduer, mens forældrene står og ler af det«.
Billedet er det samme, som det har været hele tiden: børn og voksne, der
generer deres medbeboere, snuttede bemærkninger og leende forældre - og en
henvendelse til øvrigheden, som ikke førte til noget. Som i de forgangne 27 år
opbevarede hun stadig sine fødevarer i »et hul i jorden under gulvet«. Vandet
skulle stadig hentes ved pumpen i gården og nødtørften skulle stadig klares i
ritiradens latrinspande. Sådan klarede i årenes løb mellem 150 og 160 familier
sig, indtil barakkerne i 1952/53 måtte vige pladsen til fordel for Aabenraa
Andelsboligforenings boligblokke på Fuglsang, som adressen blev ændret til i
1947. At privatlivets fred altså ikke altid blev respekteret, således som påstået
af Fred Vilhelm Schmidt i sin erindringsbog,34 bevidner de anførte breve meget
tydeligt. Også fordrageligheden led fra tid til anden skibbrud derude.
Men alligevel var det nok mere undtagelsen end reglen. I det store og hele
har barakkerne nok ikke været noget udsøgt dårligt sted at bo. Fred Vilhelm
Schmidt har sikkert ret i, at en barakbolig »på flere måder var at foretrække
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frem for en bybolig«. Hvor man inde i byens mange, ofte fugtige og usunde
stenhuse34a kunne komme ud for, at børnene led af lungebetændelse, mellem
ørebetændelse o.l., forekom den slags overhovedet ikke i barakkerne. Og blev
man endelig syg alligevel, så var det i al fald - når man skal tro de tidligere
beboeres fortællinger - ikke fordi husene i sig selv var usunde at bo i, men
snarere fordi udenomsforholdene var som de var.
Betegnende er det i al fald, at af de to eneste konstaterede besøg af sund
hedskommissionen derude, beskæftigede ingen sig med husenes eller menne
skenes usundhed, men alene med møddingens beskaffenhed, og med et pro
blem om »overbelægning« i én af barakkernes lejligheder i 1933.35 Hvorfor
sundhedskommissionen netop var ude for at se på lige præcis den lejlighed,
der sikkert har været en af de mindst overbelagte i barakkerne, som det år i
snit husede 5,2 personer pr. lejlighed, kan godt undre. Forklaringen er nok, at
beboeren, den før omtalte 73-årige syge kvindes ægtemand, stod for at skulle
forlade arbejdsmarkedet. Han fik formentlig da overladt lejligheden som fribo
lig, og derfor nok også sundhedskommissionens besøg.

Elektricitetens vej til barakkerne
Efterhånden som elektrificeringen af Aabenraa by tog til, begyndte også bebo
erne i husvildebarakkerne meget forståeligt at kræve elektrisk lys. Ved Genfor
eningen i 1920 var el godt på vej i den indre by. Alligevel fik hovedparten af
byens befolkning stadig sit lysbehov dækket gennem gas fra Gasværket. Også
gadebelysningen var stadig gasværkets sag - og det helt frem til og med 1928.
Foruden gassen anvendte man også petroleum til belysning og kogning. Dette
ændredes der ikke stort ved, før Sønderjyllands Højspændingsværk blev sat i
drift i 1924. Allerede i sommeren 1927 var der således i Aabenraas 933 huse
og deres lidt over 2.300 lejligheder blevet installeret i alt 2.085 lysmålere og
22.734 lampesteder, hvortil kom 190 kraftmålere, idet bygassen længe forblev
borgernes foretrukne energikilde til kogning.36
I husvildebarakkerne gik udviklingen imidlertid knap så hurtig. Derude var
i 1932 stadig petroleumslampen den eneste lyskilde - og så naturligvis, som et
bestemmende element for de udendørs aktiviteter, Månen, idet der på disse
beboeres veje og stier ingen lygter brændte. De var som landbofolket i tidligere
tider havde været det, stadig henvist til at indrette deres udendørs »Arbeider
og Ekspeditioner efter Maaneskiftet«, som der står i en ældre astronomibog.37
Den første henvendelse til magistraten om installering af elektrisk lys blev
undertegnet af 16 ud af barakkernes 25 familieoverhoveder den 31. maj 1932.
Brevet indeholdt også en finansieringsplan.38 Andragendet blev forelagt byens
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Husvildebarakkerne ved Farversmøllevej var ikke de eneste i Aabenraa. Her ses stenbarakkerne Bag
Møllen/Langebro fotograferet i 1931. Foto i Institut for Sønderjysk Lokalhistorie.

forsørgelsesudvalg til udtalelse. I udvalgets indstilling til magistraten hedder
det, at »Udvalget efter indgaaende Drøftelser« ikke mente at kunne anbefale
sagen, da bygningerne jo kun var »Nødhjælpsboliger«, som man ikke ønskede
»videre moderniseret«. Denne begrundelse blev tiltrådt af magistraten og der
på tilstillet beboerne i barakkerne med ordene, at »man under Hensyn til,
at Bygningerne kun er beregnet som »Nødboliger«, ikke så sig i stand til at
imødekomme andragendet.
En sådan besked kunne beboerne selvsagt ikke være tilfredse med. Alligevel
så de tiden an, før de igen i 1933 rettede henvendelse til magistraten. Denne
gang dog uden en finansieringsplan, men udbygget med en begrundelse om
petroleumslampernes brandfarlighed og sundhedsmæssige risiko for de soven
de børn. Det hedder i brevet, at de »beder om en velvillig behandling af Sagen,
da Brandfaren dog er overhängende med Petroleumslamper og at det af Sund
hedshensyn jo ogsaa vilde våre en Forbedring saa Börnene ikke behövede at
sove i et Værelse med en osende Petroleumslampe«.
Denne gang var brevet underskrevet af 20 ud af ialt 23 familiers overhove
der. Men heller ikke nu frugtede henvendelsen. Forsørgelsesudvalget holdt sta
dig på, at det »af principielle Grunde ikke kunde anbefale Andragendet«,
hvorpå magistaten afslog anmodningen. Afslaget blev afsendt til beboerne i et
ligelydende brev som året i forvejen!
Men dermed var sagen langt fra afgjort. Endnu et brev blev skrevet. Denne
gang af hovedmandens hustru. Hun havde meget passende valgt julens forestå-
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ende komme til at opbløde de kommunale magthaveres hårde hjerter. Hun
skrev:

Aabenraa den 7. Dec. 33
Til Magistraten!
Undertegnede beder om at faa denne Sag taget velvillig til Be
handling, da det er et Jule Ønske. Vi sidder Allesammen og er
skuffede over at Vi ingen Lys maa faa. Barakkerne har nu staaet
i 11 Aar og de staar nok 11 til, derfor synes jeg vi kunde passende
faa det nu til Jul. Jeg var i Gaar i Byen og saa alt det Lysreklame
som bliver gjort nu til jul. Vi heroppe vil ogsaa nok have lidt af
Livets goder. Allesteder bliver der averteret (köb Elektrisk Kok
ken), og vi faar ingen Ting.
Det blev engang for 11 aar siden sagt til mig Folk som ikke
betaler har ingen Rettigheder men nu har vi betalt og har heller
ingen Rettigheder. Jeg vilde Önske at Kommissionen kom herop
en Aften naar det er rigtig mörk og saa, sig det hele an. Udenfor
gaar man og falder og indenfor sidder man ved Maaneskin, og
bliver sorte i Hovedet, nej de kan tro det er trist, og nu lige ind
til Jul hvor vi allesammen har travlt. Jeg er af den Mening Vi maa
ogsaa faa godt af det inde fra Byen, heller bliver Vi regnet for
Andenklasses Folk, det bliver jo ogsaa kaldt (Vridslöslille) herop
pe men jeg mener dog, at der har de Lys, et Lys uden for paa
Vejen er vi jo dog bleven lovet, men har inu ikke faaet det, nu
haaber Jeg at faa Önsket opfyldt det er dog ogsaa Jul heroppe,
det er trist nok enda.
Med Agtelse
N. A.

Dette gribende brev blev overgivet det tekniske udvalg til udtalelse. Resultatet
blev en magistratsbeslutning, der blankt afviste andragendet; en afvisning hun
dog ikke måtte få på skrift! Efterretningen blev, som det står anført, givet
hende mundtlig. Herefter ophørte henvendelserne - uden at noget dog skete.
Pausen varede indtil 1936. Nu tilskrev beboerne igen kommunen. Ud over
de førnævnte begrundelser og henvisningen til »at Husvildebarakkernes Leve
tid ud over den først paatænkte, synes at forlænges i det uvisse«, fremførte
initiativtageren, »at elektrisk Belysning istedet for Petroleumslamper« også
»vilde betyde et stort økonomisk Plus«. Dertil kom, at lysledningerne inde fra
byen nu var ført helt ud til, hvor barakkerne lå, således at der vel ikke længere
af den grund »skulde være stort til Hinder for vort Ønske. Hvor der er Vilje,

192

Orla Christiansen

Husvildebarakkerne ved Fuglsang forsvandt 1952-53. 11946 malede formanden for Aabenraa Andelsbo
ligforening, viceskoleinspektør Jørgen Stave, denne akvarel af bebyggelsen.

er der ogsaa en Vej«, fremhævede brevskriveren i brevet, som denne gang var
underskrevet af samtlige beboere på nær én lejer.
Endelig frugtede anstrengelserne. Den 29. september 1936 vedtog byrådet
på et lukket møde at imødekomme andragendet. Ifølge beslutningen skulle
byen betale udgifterne ved installationen, Beboerne derimod skulle alene be
tale en fast afgift for lysforbruget. Der skulle etableres 72 lampesteder, heraf
de 66 i lejlighederne, der hver også skulle have to stikkontakter. Aflæsningen af
målerne skulle foretages af socialkontoret hver uge. Forbruget skulle indføres i
en kontrolbog og betales straks ved aflæsningen.39

Afrunding
I det foregående har vi fortalt historien om nogle af de husvildebarakker, som
fandtes i Aabenraa i årene fra 1922 til 1953. Det er sket, bl.a. fordi barakfæno
menet var ganske udbredt netop i Aabenraa. Ifølge statistikkerne lå over 2/3
af Nordslesvigs registrerede husvildebarakker her. Også sammenholdt med
provinsbyerne i almindelighed var andelen af baraklejligheder særlig stor i Aa
benraa.40
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Det har vist sig, at husvildebarakkerne først og fremmest blev bygget for
at skaffe boliger til de lejere, som var sat ud af deres boliger på grund af
huslejerestancer. Men selvfølgelig lå der også en generel mangel på boliger til
mindrebemidlede som årsag til barakkernes oprettelse.I det hele taget kneb
det i Aabenraa med de tiltag, som f.eks.i Sønderborg og Tønder hurtigt gjorde
husvildebarakkerne overflødige, nemlig dannelsen af almennyttige boligfor
eninger. I Aabenraa kom man først i gang efter 2. Verdenskrig. Andelsbolig
foreningerne satte dermed punktum for dette kapitel. I 1952/53 veg de sidste
husvildebarakker ved Farversmøllevej for ejendomme under Aabenraa An
delsboligforening. Et kapitel af socialhistorien var dermed nået til en afslut
ning.
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Tysk nazistisk ungdomsarbejde
i Nordslesvig 1933-1945
Deutsche Jungenschaft Nordschleswig
Deutsche Mädchenschaft Nordschleswig

af Nina Jacobsen
I 1993 udskrev Historisk Samfund en prisopgave om et selvvalgt emne i Nordslesvigs
historie efter 1920. Blandt besvarelserne var et manuskript om tysk ungdomsarbejde i
Nordslesvig 1933-1945 udarbejdet af cand. mag. Nina Jacobsen, København. Nedenstå
ende er en bearbejdet og forkortet udgave af manuskriptet, som tillige var forfatterens
specialeafhandling i tysk ved Københavns Universitet.

Indledning
Hvor mange mennesker ved, at der eksisterede Hitler-Jugend-organisationer i
Danmark? Hitler-Jugend var den organisation, som overførte det nazistiske
tankegods til den tyske ungdom. Hitler-Jugend og den tilsvarende pigeorgani
sation Bund Deutscher Mädel havde til opgave at opdrage de tyske drenge og
piger til trofaste og lydige tilhængere af nazismen. For drengenes vedkommen
de stod soldatertjenesten som det store forbillede, mens det for pigerne var
opfyldelsen af modergerningen, der stod i centrum.
I Nordslesvig var der inden for det tyske mindretal to ungdomsorganisatio
ner, der svarede til disse forbilleder i Nazi-Tyskland. Blot havde de ikke de
samme betegnelser som de tyske forbilleder. Drengeorganisationen hed Deut
sche Jungenschaft Nordschleswig, pigernes organisation bar navnet Deutsche
Mädchenschaft Nordschleswig. Men indholdet og organisationsstrukturen var
den samme som i de rigstyske organisationer - eller var den?
Denne artikel vil belyse, i hvilken grad de to nordslesvigske organisationer
Jungenschaft og Mädchenschaft lignede deres forbilleder syd for grænsen. Var
der tale om en simpel efterligning, eller havde de et særligt tysk-nordslesvigsk
særpræg? Udover belysningen af dette spørgsmål vil ensretningen af det tyske
ungdomsarbejde i Nordslesvig blive behandlet.
Til belysning af de to ungdomsorganisationers arbejde findes der på Lands
arkivet for Sønderjylland en del materiale såsom »skolingsbreve«, tryksager,
indberetninger fra møder og træf osv. Dog mangler der vigtige ting, bl.a. fører
kartoteker fra de enkelte kredse og referater fra »landsungdomsledelsen«, som
var det øverste organ for DJN og DMN. Udover det utrykte materiale fra
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Jungen- og Mädchenschaft findes der også to tidsskrifter, som blev udgivet af
den tyske ungdom i Nordslesvig, nemlig Junge Front og Junger Wille. Sidst
nævnte udkom som bilag til det større Junge Front, og det var det egentlige
medlemsblad for Jungenschaft og Mädchenschaft.
Som supplement til det skriftlige kildemateriale har jeg interviewet den tid
ligere fører for Jungenschaft Jef Blume samt tidligere medlemmer af hhv. Jun
gen- og Mädchenschaft.

Tysk ungdomsarbejde før 1933
Med folkeafstemningen i 1920 befandt den tysksindede befolkning i Nordsles
vig sig i en helt ny situation. De tysksindede var nu en minoritet inden for det
danske samfund og måtte derfor omstrukturere og reorganisere sig som sådan.
De tysksindede, som traditionelt var organiseret før 1920, var typisk embedsmænd og tilflyttede intellektuelle fra Tyskland. Den brede tysksindede befolk
ning i Nordslesvig, bl.a. bønder og selvstændige, havde i hovedregelen kun
markeret sig ved de store mærkesager, såsom ved folkeafstemningen. Egentlig
organisatorisk aktivitet var der mangel på.
Med dannelsen af Schleswigscher Wählerverein i 1920 kom der skub i tinge
ne. Som led i ønsket om en kulturel autonomi oprettedes en tysk skoleforening,
Deutscher Schul verein für Nordschleswig, der skulle varetage oprettelsen af
tyske skoler. Netop de tyske skoler blev det vigtigste punkt på den kulturelle
autonomi-dagsorden.
Ungdomsarbejdet fik ligeledes høj prioritet i ledelsen, fordi man hurtigt
indså, at en forbedring af den tysksindede ungdoms vilkår ville knytte den
tættere til mindretallet og forhindre de unge i at melde sig ind i danske ung
domsforeninger. Ungdomsarbejdet blev følgelig en vigtig del af den kulturelle
kamp i det dansk-tyske grænseområde.
Målgruppen var primært de unge, der havde forladt skolen. Denne gruppe
blev anset for at være særlig udsat for dansk påvirkning, fordi de var for unge til
at blive medlem af mindretallets foreninger. Der eksisterede kun enkelte ung
domsforeninger fra tiden før grænsedragningen (Wandervogel og spejdere). Si
tuationen var altså den, at det gjaldt om at opbygge et ungdomsarbejde fra
grunden.
Dette skete da også hurtigt: I 1921 oprettedes »Deutscher Jugendbund
Nordschleswig«, senere ændret til »Deutscher Jugendverband Nordschleswig«.
Formand blev mindretallets ledende skikkelse pastor Johannes Schmidt, og se
kretær og forretningsfører blev Reinhold Hesse. Ungdomsforbundene følte sig
åndeligt som en del af den tyske forbundsungdom »Die hündische Jugend«. For-

11937-38 besøgte folketyske pigeledere, herunder Mädchenschaftlerne fra Nordslesvig, føreren i Berlin.
De nordslesvigske Mädchenschaftier har almindelig Mädchenschafts-uniform på, dvs. mørk nederdel,
hvid skjorte og torklæde. Privateje.

bundsungdommen var en borgerlig ungdomsbevægelse, hvor bl.a. det frie liv i
naturen, ungdommen som særskilt livsstadie og unges »selvopdragelse« blev sat i
fokus. Repræsentanter for hündische Jugend var bl.a. Wandervogel-bevægelsen.
Det overordnede mål for ungdomsforbundene blev, at alt arbejde skulle sæt
tes ind på at værne og uddybe tysk sæd og skik. Man betragtede sig selv som
bærere af tysk liv og ære over for det danske folk.1 I praksis blev det tyske liv
dyrket gennem foredrag, oplæsninger, sang, folkedans, koraftener og idræt.
Ungdomsforbundene var ikke kønsopdelt.
Tilslutningen viste, at satsningen på ungdomsarbejde udfyldte et tomrum: I
1922 var der således 29 ungdomsforbund med lidt over 2.000 medlemmer.
Herefter faldt antallet betydeligt: I 1928 var der i alt 31 lokale afdelinger med
i alt 1.481 medlemmer. I 1932 var tallet nået op på 1.700 medlemmer og lokal
afdelingerne op på 42.2
Udover ungdomsforbundene fandtes der Wandervogel og spejderforeninger,
der ikke talmæssigt var af stor betydning. Dertil kom unge fra idrætsforeninger
og roklubber. Efter 1920 oprettede man ligeledes vandrehjem for unge. For-
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Nazistisk konfirmation i Aabenraa 1944. Fra 1939 indfortes den nazistiske konfirmation, kaldet »Ver
pflichtung der Jugend«, hvori de 14-årige skulle sværge troskab til forer og fane. Hos Hitler-Jugend
markerede denne Verpflichtung en overgang til det egentlige Hitler-Jugend, men i mindretallet fandtes
denne formelle skelnen ikke. Dette og de folgende billeder stammer fra Institut for sonderjysk lokalhi
storie i Aabenraa.

målet var dobbelt: Dels at vandre - det var en vigtig del af forbundsungdom
mens idégrundlag, (man talte om ungdomsvandring som en helbredende eller
forebyggende foranstaltning over for tuberkulose, kønssygdomme (!), alkohol
og andre kropslige nedbrydelser3), og dels var vandrehjemmene et vigtigt bin
deled mellem tysk ungdom i Nordslesvig og tysk ungdom i Slesvig-Holsten. I
1925 oprettedes en særlig nordslesvigsk afdeling af »Reichsverband für deut
sche Jugendherbergen«, som i 1935 blev til et selvstændigt forbund kaldet
»Deutsches Jugendherbergswerk Nordschleswig.«
Ved Hitlers magtovertagelse 30. januar 1933 var man kommet så vidt, at
der eksisterede et velfungerende ungdomsarbejde med lokale afdelinger og med
lokalt selvstyre overalt i Nordslesvig.

Ensretningen af det tysk-nordslesvigske ungdomsarbejde
Inden jeg behandler ensretningen af ungdomsorganisationerne, er det på sin
plads at definere begrebet »ensretning« eller »nazificering«. »Gleichschaltung«,
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som det hedder på tysk, er et begreb, der stammer fra nazisterne selv. Det
blev brugt om de ideologiske og organisatoriske forholdsregler, som Hitler
iværksatte fra 1. april 1933.4 Formålet var at indordne organisationer og insti
tutioner af politisk, samfundsmæssig og økonomisk karakter under det nazisti
ske parti. Dette skete enten ved at give organisationerne et nyt indhold eller
ved helt at forbyde dem og samtidig danne nazistiske organisationer, hvis ar
bejdsområde svarede til de tidligere opløste organisationers.
I Nordslesvig kunne man i sagens natur ikke gå frem helt på samme måde.
Først og fremmest var der ikke et nazistisk parti ved magten i Danmark, som
kunne gribe ind på tilsvarende diktatorisk vis. Dertil kom, at der ikke eksiste
rede et tysksindet nazistparti før Hitlers magtovertagelse. Denne »mangel«
blev der dog hurtigt rådet bod på, selvom spørgsmålet om hvem, der skulle
lede det tysksindede nazistparti i Nordslesvig blev genstand for langvarige
stridigheder. Først fra 1935 blev der enighed om at gøre dyrlægen Jens Møller
fra Gråsten til leder af »Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-Partei Nordschleswig« som det samlende parti. Uroen fortsatte dog helt frem til
1938.
Ensretningen af ungdomsorganisationerne i Nordslesvig foregik stort set på
samme måde som i Tyskland, men hvor der i Tyskland var tvang, øvede man
i Nordslesvig pres. Først og fremmest oprettede man de to nazistiske ung
domsorganisationer, Deutsche Jungenschaft Nordschleswig (DJN) og Deut
sche Mädchenschaft Nordschleswig (DMN), som efterhånden blev de altdomi
nerende inden for tysk ungdomsarbejde. Dernæst blev de eksisterende ung
domsforbund tilført nazistisk indhold og underlagt nazistisk overherredømme
for tilsidst at forsvinde.
Udviklingen inden for ungdomsforbundene mellem 1933 og 1937 kan bl.a.
forfølges i Deutscher Volkskalender Nordschleswig og i en korrespondance,
som findes bevaret i Jungenschafts arkiv i Landsarkivet i Aabenraa. Denne
korrespondance giver et godt indblik i de komplikationer, der opstod i forbin
delse med nazificeringen af ungdomsorganisationerne. Modsætningerne bar
både præg af personlige uoverensstemmelser og reel uenighed om den nye linje
inden for ungdomsarbejdet.
Mellem 1934 og 1935 indstillede ungdomsforbundene så godt som fuldstæn
digt deres foreningsarbejde for at afvente den nye udvikling i syd. Udviklingen
for året 1933/34 kan aflæses udfra forretningføreren Reinhold Hesses beretning
i Volkskalender fra 1935. Principielt var holdningen den, at man sluttede op
omkring nazismen, men at man endnu ikke vidste, hvordan et nazistisk ung
domsarbejde skulle tage sig ud i Nordslesvig (»ikke afklaret, hvordan man
bedst kunne tjene til udbredelsen af den nazistiske idé«).5
Ungdomsforbundene fortsatte dog arbejdet med deres hjertebarn, den tysk-
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Indsamling af lægeurter i D.M.N. 1943. Hvor soldaten var idealet for drengene, var moderen idealet
for pigerne. Derfor blev pigernes opdragelse lagt an på at tilegne sig huslige færdigheder, såsom at føre
en husholdning, madlavning og håndarbejde. Dertil hørte også kendskab til naturens planter.

sindede landsbyungdom. Indstillingen af det daglige foreningsarbejde fik hur
tigt konsekvenser: På tre år, fra 1933 til 1935, faldt medlemstallet med 900
medlemmer, hvilket betød en halvering af ungdomsforbundene.
Men kunne ungdomsforbundene fortsætte med at eksistere uden at blive en
del af det nazistiske system? Reelt synes det ikke at have været nogen mulighed,
i hvert fald var den svær at gennemføre: Ungdomsforbundene var åndeligt og
økonomisk tæt knyttet til Tyskland: Åndeligt, idet man forstod sig selv som
en del af Tyskland, - og dermed følte en forpligtelse til at følge moderlandet
ideologisk - og økonomisk, idet man fik støtte fra tyske foreninger som f.eks.
»Verein für das Deutschtum im Ausland« og fra slesvig-holstenske foreninger.
Dette medførte, at det tyske ungdomsarbejde i Nordslesvig på kortere eller
længere sigt måtte nazificeres. Og til dette formål oprettedes i 1935 den såkald
te »Jugendring«.
Oprettelsen af Jugendring
»Deutscher Jugendring Nordschleswig« blev oprettet i efteråret 1935 med det
formål at koordinere det tyske ungdomsarbejde i Nordslesvig. Ungdomsringen
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Jungenschaftler marcherer gennem Tonder. For Jungenschaft (og Mädchenschaft) var marcher en
vigtig del af deres virke. Ved disse marcher blev den rette militære disciplin og holdning trænet, samtidig
med at man manifesterede sig overfor den dansksindede befolkningsdel. 1 1939 var det officielt stadig
væk forbudt for politiske organisationer at optræde i uniform. Fra dansk side håndhævede man dog ikke
forbudet under besættelsen, idet det muligvis kunne skade forholdet til Tyskland.

var tænkt som en midlertidig organisation. På lang sigt skulle hele den tyske
ungdom, dvs. ungdomsforbundene, vandrehjemsarbejdet og de unge fra
sportsforeningerne, sammenfattes i sammenslutningen »Jugendwerk«. Den
overordnede politiske linje var nazistisk, hvilket bl.a. indebar en fælles ideolo
gisk skoling af alle ungdomsførere.
Leder af ungdomsringen blev skoleleder Carl Tønder, der havde været leder
af DJN. I stedet for Reinhold Hesse som leder af ungdomsforbundene trådte
skoleleder, senere bibliotekar Peter Callesen til. Callesen tilhørte den moderate
fløj af nazister, der ønskede en begrænset ensretning. Dog fandt man i ledelsen
også mere rabiate nazister som lærer Asmus Wilhelm Jürgensen, Løgumklo
ster, der under pseudonymet »Asmus von der Heide« skrev i bl.a. Nordschleswigsche Zeitung og Junge Front. Fælles for Tønder og Jürgensen var en stærk
nazistisk pionerånd, hvor målet var effektivt og hurtigt at gennemføre et ens
rettet nazistisk ungdomsarbejde.
Uoverensstemmelserne mellem Tønder og Callesen om den politiske linje i
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ungdomsarbejdet fortsatte indtil 1937. Ungdomsforbundene eksisterede indtil
1939, og de fortsatte arbejdet med landsbyungdommen, men fra 1937 havde
de reelt udspillet deres rolle som forening for de tysksindede unge.

Deutsche Jungenschaft og Deutsche Mädchenschaft
Nordschleswig
Men hvad var de for nogle størrelser, disse to nazistiske ungdomsorganisatio
ner, der dukkede op i hhv. 1933 og 1934? Hvorledes adskilte de sig fra de
rigstyske ungdomsorganisationer, Hitler-Jugend og Bund Deutscher Mädel,
som var deres forbilleder, og hvad vil det sige, at organisationerne var nazisti
ske? Og hvordan lykkedes det for de to nazistiske ungdomsorganisationer at
få så stor og bred tilslutning?
For at lette overblikket har jeg inddelt DJN og DMN’s historie i to faser:
Første fase fra 1933 til 1940 var præget af opbygning, dvs. grundlæggelse af
lokale afdelinger, »Standorte«, begyndende førerskoling og indførslen af et
ensartet arbejde. Fra 1937 voksede medlemsantallet for alvor, arbejdet i de
lokale afdelinger blev udvidet, og de to tidsskrifter »Junge Front« og »Junger
Wille« så dagens lys. Dertil kom, at der i ledelsen endelig blev skabt enighed
om Jens Møller som partifører for NSDAP-N. Dermed blev DJN og DMN’s
langvarige politiske neutralitet, dvs. deres neutrale holdning til magtkampen i
Nazi-partiet, brudt.
Anden fase fra 1940 til 1945 var præget af 2. Verdenskrig og den deraf
følgende tyske besættelse af Danmark. Efterhånden som krigen skred frem,
opstod der et større og større tysk behov for soldater, som man bl.a. søgte at
dække ved rekruttering af folketyske frivillige. For Jungenschafts vedkommen
de betød det, at hovedparten af dets aktiviteter blev rettet mod hvervning af
frivillige.
Før 1933 fandtes der så godt som ingen nazistiske grupperinger blandt de
tysksindede i Nordslesvig, men dette skulle hurtigt ændre sig efter Hitlers
magtovertagelse i januar 1933. Allerede i april samme år havde de tyske ung
domsorganisationer bekendt sig til den nazistiske udvikling i et »Manifest der
deutschen Jugend«.6 Heri proklameredes løftet om at være med til at opbygge
nationalsocialismen i Nordslesvig med ordene: »Vi lover med alle kræfter at
arbejde for den nationale og socialistiske opbygning af det nye rige i Nordsles
vig«.7 Det organiserede ungdomsarbejde kom dog først i gang senere samme
år med grundlæggelsen af »Deutsche Jungenschaft Nordschleswig« i forbin
delse med den årlige tysk-nationale sportsfest på Knivsbjerg. Her var 300 af
deltagerne med til at stifte den nye nazistiske ungdomsorganisation.
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Efterligning af militære ovelser var et vigtigt led i den militære opdragelse, som her hvor unge drenge
fra Tyskland i 1943 over sig i at skyde med luftgevær. Udover skydning var terrænsport og marcher et
fast programpunkt i DJN 's arbejde. Terrænsport var en form for militære ovelser, hvor det gjaldt om

at erobre land og bekæmpe fjenden.

Søsterorganisationen »Deutsche Mädchenschaft Nordschleswig« blev
grundlagt omkring et år senere, i maj 1934.1 det foregående år havde kvinder
ne deltaget på lige fod med mændene i Jungenschafts arrangementer og rejser.
Mädchenschafts grundlæggelse betød, at man nu fik den kønsadskillelse, som
var det nazistiske ideal. En »førerinde« fandt man dog først i 1935 i Christine
Jakobsen, hvis far havde været aktiv i mindretallets første nazistiske organisa
tion Nationalsozialistische Arbeitsgemeinschaft Nordschleswig (NSAN), som
blev oprettet i april 1933. I løbet af dette ene år havde Mädchenschaft fået
mellem 800 og 900 medlemmer. Denne hastige vækst i medlemmer viste, at
det nazistiske ungdomsarbejde hurtigt fik tag i kvinderne.
Holdningen bag de nye organisationer var entydig: Det tyske mindretals
nazistiske organisationer skulle i størst muligt omfang ligne de rigstyske forbil
leder. Dette blev besluttet på et møde i januar 1934 mellem repræsentanter fra
vigtige tyske ministerier og organisationer og en række ledende tysksindede
grænsepolitikere.8 Men for ikke at belaste forholdet til Danmark skulle organi
sationerne udadtil fremtræde som selvstændige nordslesvigske organisationer.
På den anden side var det ikke bare af navn, at DJN og DMN adskilte sig
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fra hhv. HJ og BDM. Meget tyder på, at de nordslesvigske organisatorer be
stræbte sig på en stor grad af selvstændighed. Dette markerede sig bl.a. ved,
at man kun i meget begrænset omfang samarbejdede med søskendeorganisa
tionerne i Slesvig-Holsten. I arkiverne er der heller intet, der tyder på, at DJN
og DMN fik dikteret deres politik fra Berlin.
Organisationsstruktur i DJN/DMN
I tråd med den generelle efterligning af rigstyske nazistiske organisationer blev
også DJN og DMN opbygget efter HJ og BDM’s struktur, dog i en forenklet
udgave. I stedet for en rigsungdomsledelse (Reichsjugendführung) var der en
landsungdomsledelse (Landesjugendführung). Landsungdomsledelsen var den
øverste ledelse for DJN/DMN og senerehen for det samlede tyske ungdomsar
bejde. Føreren for drengeorganisationen DJN blev kaldt Landesführer (lands
fører), og den kvindelige leder blev benævnt Landesmädelführerin (landsfører
inde). Landsføreren var tillige leder af hele ungdomsarbejdet og havde så i
denne funktion titlen Landesjugendführer. Landsungdomsledelsen repræsente
rede et distrikt, som i størrelse omtrent svarede til, hvad man i Tyskland kaldte
et »Bann«. I Tyskland var der i alt 223 Banne.
Mens de tyske »Banne« havde endnu et par niveauer over sig, var det nord
slesvigske »Bann« direkte underlagt rigsungdomsledelsen i Berlin. Rigsung
domsledelsen i Berlin var dog ikke det vigtigste tyske styringsorgan for DJN/
DMN. Volksdeutsche Mittelstelle, som var et SS-ledet organ til koordinering
af mindretalsarbejdet, havde langt større indirekte indflydelse gennem tildelin
gen af økonomiske midler til det tyske kulturarbejde i Nordslesvig. I løbet af
fire år, fra juli 1941 til maj 1945, fik mindretallet som helhed tilført i alt 7 mio.
kroner. Det tyske skolevæsen fik langt størstedelen af pengene, mens Jungen
schaft fik 88.000 kr. og Mädchenschaft o. 52.000 kr.9
Mens der i Hitler-Jugend og BDM var tale om en underopdeling efter alder
(10-14 år: Jungvolk, 14-18 år Hitler Jugend) gjorde dette sig ikke i samme grad
gældende for Nordslesvig. DJN og DMN optog medlemmer helt ned til 8-års
alderen. Det gjorde man ikke i Tyskland, hvor aldersgrænsen var 10 år. Den øver
ste aldersgrænse i DJN/DMN var 18 år, men også efter denne grænse kunne de
unge fortsætte i systemet som førere og førerinder for hhv. DJN og DMN.
Endelig havde landsungdomsføreren under sig en række afdelinger, som
f.eks. »Schulungsamt«, som stod for ideologisk skoling, et »Presseamt«, som
bl.a. udgav tidsskrifterne Junge Front og Junger Wille. Denne inddeling gjaldt
også DMN.
For begge organisationer var forholdet til nazipartiet af betydning. Den in
terne strid i mindretallets ledelse fra 1933 til henimod 1938 holdt de to organi
sationer sig helt udenfor.

Oversigt over det tysksindede ungdomsarbejde 1940. Hele ungdomsarbejdet var formelt underlagt nazi
partiet, men i praksis synes der ikke at have været problemer med denne lagdeling. Den o vers te leder
af ungdomsarbejdet (Landesjugendführer) og den overs te leder af drengearbejdet (Landesführer der
DJN) var altid en og samme person. Landsungdomsforeren havde udover Jungen- og Mädchenschaft
også vandrerhjemsarbejdet og »den ansvarlige for ungdomsaftener« under sig. Sidstnævnte begreber var
en rest af det ikke-nazistiske ungdomsarbejde for 1933. Til Jungenschaft og Mädchenschaft var der
tilknyttet en række mindre enheder, »Ämter«, som eksempelvis stod for skoling, (dvs. ideologi), sport
eller kultur. Kredsen var de største enheder i DJN og »Kameradschaften« de mindste. Gengivet efter
Junge Front 1940.

Så længe striden varede, blev DJN/DMN holdt uden for NSDAP-N’s ind
flydelse. Men derefter blev de to nazistiske ungdomsorganisationer tættere til
knyttet partiet som en del af partiapparatet. Fra 1941 fik DJN/DMN status
som organisation under partiet (»Gliederung der Partei« i modsætning til de
løsere tilknyttede forbund, »angeschlossene Verbände«). Det betød, at partifø
reren nu blev stillet over de to organisationer og fik ret til at gribe ind i deres
anliggender. Frem til 1944 gjorde partilederen Jens Møller imidlertid ikke brug
af denne mulighed. Forholdet mellem partiføreren og landsungdomsføreren i
disse år, Jef Blume, var efter alt at dømme godt. Møller interesserede sig for
ungdomsarbejdet og deltog gerne i møder og arrangementer.
Efter Blumes afgang blev forholdet mellem ungdomsorganisation og moder
parti dog et andet. Især hvervningen af frivillige henimod krigens slutning
fremkaldte en del uoverensstemmelser mellem Jef Blumes efterfølger og
Møller.

Ungdomsarbejdet i Nordslesvig var inddelt i fem kredse. »Standort« var den lokale afdeling inden for
DJN og blev betragtet som kernen i DJN's arbejde. Markeringerne »Kreisheim« og »Standortheim«
viser tilholdsstederne for DJN. Nogle af disse hjem havde Jungenschaftlerne selv bygget. Læg i ovrigt
mærke til markeringerne af den dansk-tyske grænse og Kongeågrænsen. Gengivet efter Junge Front
1940.

Ungdomsorganisationernes integration i NSDAP-N betød også, at lands
ungdomsføreren fik sæde i det såkaldte »Lille politiske Råd«, som blev oprettet
i 1941 til drøftelse af mindretallets politiske arbejde. I rådet sad repræsentanter
fra de vigtigste organisationer i mindretallet og de fem kredsledere fra
NSDAP-N. Rådet fik afgørende politisk betydning, idet alle vigtige beslutnin
ger blev drøftet og truffet her.
At ungdommen fik plads i rådet skal ses på baggrund af hvervearbejdet for
tysk krigstjeneste. Den mandlige tyske mindretalsungdom fik nemlig større og
større betydning i kraft af rekrutteringerne til Waffen-SS.

Arbejdsprogrammet 1933-40
I de første år efter oprettelsen prægedes arbejdet i Jungenschaft og Mädchen
schaft af en generel udbygning af organisationen, herunder grundlæggelsen af
lokale afdelinger. Uddannelse af førere og opbygningen af et ensartet arbejde
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var de vigtigste stikord. Ved udbyggelsen af DJN og DMN prioriterede man
arbejdet i de lokale afdelinger højst, næst efter uddannelsen af førere. Disse
lokalafdelinger blev anset for Jungen- og Mädchenschafts kerne. Derfor blev
der lagt særlig vægt på, at dette arbejde fungerede, for »her bliver arbejdet
med den enkelte dreng fuldbyrdet, her bliver kammeratskabet til, som bærer
den store helhed og fører fremad«.10
Lokalafdelingernes vigtigste aktivitet var den ugentlige hjemaften (Heima
bend), hvor sang, nazistisk ideologi og leg stod på dagsordenen.
Førerne af de forskellige lokalafdelinger blev samlet til førerskoling en gang
om ugen, hvor der blev givet retningslinjer for det praktiske arbejde. Derud
over blev der afholdt nogle skolingstræf i 1934 med terrænsport, dvs. halvmili
tære øvelser. Terrænsport kunne dog kun i begrænset omfang udføres på grund
af de danske myndigheders forbud mod militærlignende øvelser. Temaerne ud
videdes det følgende år til at omfatte forskellige former for idræt såsom red
skabsgymnastik, fægtning og boksning.
For Mädchenschafts vedkommende bestod arbejdet primært af hjemafte
nen, sociale arrangementer og opdragelse til huslige sysler. En af deres bibe
skæftigelser var desuden at servicere Jungenschaft, når de skulle bespises i
forbindelse med lejrture og lignende.
Jungenschaft blev fra 1933 ramt af den danske regerings uniformsforbud.
Dertil kom, at der skulle søges tilladelse til at afholde marcher og brænde bål.
Ved DJN’s marcher måtte der ikke spilles tyske national- og kampmelodier,
og ved march gennem byer måtte der ikke synges fællessang overhovedet.11
DJN’s nazistiske fane var ligeledes bandlyst. DJN fulgte reglerne, men var
stærkt utilfreds med politimyndighedernes behandling af Jungenschaft. Man
mente, at Jungenschaft burde behandles som en almindelig dansk idrætsorga
nisation. Begræsningerne med hensyn til offentlig fremtræden gjaldt ligeledes
Mädchenschaft.

Påske- og pinselejre og Knivsbjergfest
Det første store arrangement, der blev gennemført, var påskelejren, som fandt
sted i 1934 i Løgumkloster. Dette arrangement blev gentaget i de følgende år,
og det blev den vigtigste årlige begivenhed for Jungenschaftlerne. 1934-lejrens
program er skildret i Deutscher Volkskalender. Det giver et indtryk af disse
arrangementers karakter:
Fra de forskellige lokalafdelinger vandrede drengene med fakler i en såkaldt
stjernefart til Løgumkloster, hvor en tysk landmand havde stillet sine marker
til rådighed. Der deltog 300 drenge i 10-18 årsalderen. Derudover deltog 50
rigstyske drenge. Påskelejren (som senere blev til en pinselejr) blev det vigtigste
og det største arrangement for Jungenschaft med o. 500 deltagere de følgende
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Lejrene var en vigtig del af Jungen- og Mädchenschafts virke. Udover påskelejren, som var den vigtigste,
var der j.eks. førerlejre, lejre for de yngre og ældre medlemmer, musiklejre, lejre for unge bønder.
Billedet her er fra en »Jungvolklager«, dvs. for de 9-14-årige. Læg mærke til DJN’s kredsflag, der har
spaden og sværdet som symboler.

år. I de følgende år afholdtes lejrene hos forskellige landmænd i Sønderjylland
med deltagelse af rigstyskere og tyskere fra andre mindretal (folketyskere).
Mädchenschaft var involveret i påskelejren ved at lave mad. I påskelejren for
enedes de discipliner, som DJN dyrkede i det daglige: Ideologi, terrænsport
og almindelig sport.
Lejrens program var bygget op efter militært forbillede. Dagen startede med
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At hejse fanen var et fast pro
grampunkt ved enhver lejr, som
her hvor to unge Mädchenschaftlere heiler under den nazistiske
fane på en »Jungmädelführerin
nenlager« i Skeide i 1943.

morgensport, appel og flaghejsning. Efter morgenmaden var der typisk forbe
redelse til idrætsmærket (Das Deutsche Jungenschaft-Leistungsabzeichen), el
ler der blev arrangeret terrænøvelser. Om aftenen kunne der være filmforevis
ning. I 1937 blev filmene »Das Auslandsdeutschtum« og »Das Leben und Trei
ben im Nordmarklager« vist, og der blev afholdt hjemaften. Som ved en rigtig
soldaterlejr blev der holdt vagt døgnet rundt. Et fast element i påskelejren var
et stort påskebål og en march gennem en nærliggende by. Påskelejren indeholdt
også et »Thing der Jungenschaft«, hvor det kommende års arbejde blev frem
lagt.
At det ikke var alle, der var positivt stemte over for påskelejren fremgår af
en artikel i DJN’s blad Junger Wille fra 1937.12 Heri pointeredes vigtigheden
af at tage med på påskelejren under overskriften: »Hvorfor tage med på Jun
genschafts påskelejr?«.13 Den dreng, der ikke ville deltage i lejren, blev betrag
tet som svag og egoistisk: »Svarer han [drengen] Nej, jeg bliver hjemme, så er
det et tegn på manglende kraft til at sejre over sig selv i fællesskabets interesse«.
Hvis han derimod marcherede med, ville han blive en del af det kammeratskab,
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hvor pligt, tjeneste og underordning stod i centrum, og hvor fysiske anstrengel
ser skulle virke hærdende på sjælen.
Artiklen afsluttes med følgende opfordring til forældre, der stadigvæk havde
betænkeligheder: »Den [påskelejren] har opdraget os og vil komme til at op
drage mange drenge. Det er en stor opgave, hvis opfyldelse mange forældre
fra begyndelsen har arbejdet for, og som alle forældre skal arbejde for!«.
En anden vigtig begivenhed var den årlige Knivsbjerg-fest. Denne fest var
ingen nazistisk opfindelse, den havde tværtimod eksisteret siden 1894 som
modstykke til de danske møder på Skamlingsbanken. Ved de første fester del
tog DJN og DMN sammen med de tyske ungdomsforbund, men senerehen
optrådte de alene med deres egne indslag, »Kundgebungen«. Til disse fester
var der altid stor tilslutning, i 1934 og 1935 deltog omkring 1.000 Jungen- og
Mädchenschaftier.14
Derudover var der arrangementer som cykel- og vandreture og udflugter i
Nordslesvig og til Tyskland. Dette var altsammen ting, der skulle gøre DJN
og DMN mere attraktive for børnene og de unge fra mindretallet.
Jef Blume
Den mand, der om nogen kom til at tegne det tyske ungdomsarbejde i perio
den fra 1937 til 1944 var Jef Bertelsen Blume. Forgængeren Carl Tønder havde
valgt at lægge sine kræfter i ensretningen af ungdomsarbejdet, og Jef Blume
havde udmærket sig som en god organisator i Tønder-kredsen, som han havde
overtaget i 1935. Tønder-kredsen var vanskelig i den henseende, at Wandervogel-bevægelsen her stod stærkt. Ideologisk havde Blume sit bagland i orden:
Han havde tidligt bekendt sig som nazist og havde været med til at grundlægge
en »Ortsgruppe« af det nazistiske elevforbund (Nationalsozialistischer Schü
lerbund) på gymnasiet i Niebüll som 16-årig i 1930. Efter studentereksamen i
1933 uddannede han sig til lærer i Kiel og vendte tilbage til Nordslesvig, til
Sæd, hvor han blev lærer på den tyske kommuneskole. Det var derfor ikke
overraskende, at der netop blev peget på ham som efterfølger for Carl Tønder.
I slutningen af 1937 overtog han posten som landsungdomsfører. Blume
opnåede først og fremmest at medlemstallet steg. Landsungdomsledelsen blev
organisatorisk udvidet, antallet af arrangementer voksede og førerskolingen
fik mere organiserede rammer. Fra 1942 fik Junge Front desuden større betyd
ning som mindretallets officielle presseorgan. I Blumes tid som leder startede
hvervningerne til Waffen-SS.
Af særlige aktioner i årene fra 1934 til 1940 kan bl.a. nævnes den store
aktion for at skaffe hjem, »Heime«, til DJN og DMN’s aktiviteter. Aktionen
tog fart fra omkring 1938 og gav gode resultater. Før 1938 havde man haft to
bygninger til de lokale afdelinger (Standort-Heime). I 1940 havde DJN og
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Lederen af den tyske ungdom, landsungdomsfører Jef Blume (1912-1996) gør status for det foregående
år ved et førermøde for DJN og DMN i Åbenrå 7. april 1944. Jef Blume blev leder af det tyske
ungdomsarbejde i 1937. I foråret 1944 tog han sin afsked for at gøre krigstjeneste i Waffen-SS. Under
hans ledelse udbyggedes Jungen- og Mädchenschaft til to effektive ungdomsorganisationer, der i 1944
havde ntesten 3.300 medlemmer. Dette svarede efter mindretallets egne beregninger til en organiserings
grad på ca. 95%.

DMN fem kredsbygninger og fem Standortbygninger til alle større Standorte
og endelig en Gefolgschaftsbygning.15
Hverning af medlemmer
DJN og DMN’s medlemstal voksede eksplosivt mellem 1933 og 1940, fra 300
til 2.650 medlemmer. Det var især mellem 1937 og 1939, at tilgangen var størst:
For Jungenschafts vedkommende steg medlemstallet fra 880 til 1.250. For
Mädchenschaft var tilgangen noget mindre, nemlig fra 1.100 til 1.370.
Men hvordan lykkedes det DJN og DMN at få så mange nye medlemmer?
Tvang kunne jo ikke komme på tale på samme måde som i Tyskland, hvor
det blev obligatorisk at være medlem af de nazistiske ungdomsorganisationer
i december 1936.
Hvervningen foregik på flere måder: For det første gennem medlemmerne
selv, dvs. gennem anbefaling af DJN og DMN til kammerater. For det andet
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Hitler betragtede de sportslige
udfoldelser som langt vigtigere
end den boglige lærdom. Derfor
hørte de sportslige aktiviteter til
det allervigtigste arbejdsområde
for DJN og DMN. Idræt blev
dyrket på de utallige lejre, ved
udflugter, dagsmarcher og ved
atletikkonkurrencer.
Konkur
renceformen var her et vigtigt
element i afprøvningen af de
sportslige færdigheder. Boksning
var i øvrigt Hitlers yndlingssport.
Her en ung bokser på Pimpfenlager der DJN ved Hejsager
1943.

reklamerede lederne for tjenesten i DJN eller DMN, og endelig hvervede man
medlemmer gennem tilbagevendende stort anlagte forårskampagner.
Hvad den mundtlige hverning angår, spillede de tyske institutioner, særligt
den tyske skole, en altdominerende rolle. Mange af førerne og førerinderne
havde tilknytning til tysk skole eller børnehave, enten som lærere, børnehave
lærerinder, eller som pårørende til lærere. På de tyske privatskoler var dobbelt
rollen som lærer og fører særlig udpræget. En dag for en tysk lærer kunne
f.eks. være almindelig undervisning om formiddagen, en udflugt om eftermid
dagen og gennemførelse af en hjemaften om aftenen. Denne dobbeltrolle kun
ne med hensyn til tiltaleform volde børnene problemer: I skolen skulle man
tiltale læreren med »De«, mens man ved DJN og DMN’s arrangementer skulle
tiltale læreren med »du«. Bag den afslappede tiltaleform i DJN og DMN lå
forestillingen om, at alle generationsmæssige og sociale forskelle var ophævet
i det nazistiske fællesskab.
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Endelig havde dobbeltrollen den effekt, at lærerne stod som garanter for
ungdomsarbejdets kvalitet. I Junger Wille fra januar 1938 gives der et indblik
i lærernes rolle som hververe. En pige, J., beretter om, hvordan hun blev med
lem af Mädchenschaft. Faderen var ikke begejstret for hendes ønske og mente,
at det var nok at være medlem af Jugendbund. Hvortil hun svarer: »Jamen,
dette er så vigtigt, dér skal man være med!« - og fortsætter: »Har du ikke
hørt, hvad BDM i Tyskland udretter?«. Dette argument afviser faderen og
henviser til, at Nordslesvig ikke er Tyskland. Pigen lader sig ikke affærdige;
»Men vi forsøger jo at gøre det ligesom tyskerne i riget.« Intet synes at hjælpe,
indtil skolelæreren dukker op i hjemmet og lægger et godt ord ind hos faderen.
Så får hun endelig lov til at blive medlem.
Det var essentielt for DJN og DMN at have et godt omdømme blandt
forældrene, idet det var dem, der i sidste ende afgjorde, om barnet fik lov til
at være med eller ej. Forældrenes accept var således altafgørende for DJN og
DMN. Som følge heraf var hvervekampagnerne i lige så høj grad rettet mod
forældre som mod børn. Disse tillidsskabende kampagner syntes at være faldet
i god jord blandt forældrene. I hvert fald erindrer Jef Blume,16 at forældreopbakningen var stor. Han mindes ikke at have hørt om forældre, der var imod
Jungen- eller Mädchenschaft, selv ikke blandt de familier, om hvem man
vidste, at de ikke var nazistiske. Også deres børn var medlemmer af Jungen
schaft eller Mädchenschaft.
Jeg har dog i Jungenschafts arkiv fundet én sag, hvor en dreng af forældrene
bliver udmeldt af DJN. Først er der et brev fra faderen (på tysk), hvoraf det
fremgår, at hans søn ikke kan betragtes som medlem af Jungenschaft, fordi
faderen ikke kan få hjælp [NJ: sandsynligvis til gården]. Senere hen har mode
ren skrevet et brev til skolen: »I går eftermiddag har De sikkert ventet V. men
han er meget ked af deltage i den Jungenschaft, så hvis det ingen tvang er
ligesom skolen, håber jeg han må være fri«. Og hun slutter med de fortvivlede
ord: »I det hele taget kan det aldrig blive som det skal være, når den ene af
forældrene er tysk, den anden dansk, men er der noget at endre når det ligger
et slægtled tilbage«.17 Dette brev giver et udmærket billede af det dilemma,
som mange blandede familier i Nordslesvig stod i.
Udover hvervningen fra mund-til-mund var der særlige hverveaftener og en
årlig stor kampagne mellem 10. februar og 14. marts, som var de to datoer
for folkeafstemningen i 1920 i hhv. 1. og 2. zone. Disse store kampagner vil
jeg kort kaste et nærmere blik på, fordi de giver et indtryk af hvervekampag
nernes stil og retorik.
Den første egentlig hvervekampagne blev gennemført i 1938. Hvervekam
pagnen blev annonceret i Junge Front. Et nummer af Junger Wille blev udgivet
som et specielt hvervenummer. Selve bladet indeholdt opfordringer fra lands-
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Opdragelsen til soldat var det vigtigste led i den nazistiske ideologi. A t blive soldat var det hojeste og
fornemste hverv for en tysk mand i Det tredje Rige. I Jungenschaft lagde man tilsvarende hovedvægten
af aktiviteterne på den militære opdragelse. Målet for Jungenschaft var, at enhver tysksindet dreng, der
fyldte 18, skulle melde sig til tysk krigstjeneste. Derved ville han påtage sig den samme forpligtelse,
som en dreng i Tyskland var nodt til at opfylde. Her fortæller en frontsoldat om tilværelsen ved fronten
på en forer lejr for DJN ved Sogård i 1944.

føreren i DJN og landsførerinden i DMN. Jungenschaftler og Mädchenschaft
ier fortalte om tjenesten, om lejrophold, ture til Tyskland, og om at have set
føreren til et møde i Kiel.
Men hvorfor brugte man så mange ressourcer på de grandiose hvervekampag
ner, når hvervningen umiddelbart syntes at fungere udmærket gennem de
mundtlige kanaler? Det er der flere grunde til: Hovedmålet var naturligvis at få
alle tysksindede unge organiseret i hhv. DJN og DMN. I foråret 1941 regnede
mindretallet selv med, at omkring 90% af mindretallets unge var organiseret i
Jungenschaft og Mädchenschaft.18 Men man ville gerne have fat i de sidste pro
center, som samtidig var de sværeste, idet disse »blakkede« enten forsøgte at hol
de sig uden for en entydig national stillingtagen eller måske allerede havde taget
stilling til fordel for den danske side. Forældre, som var imod, blev opfordret til
at lade børnene blive indlemmet i »den tyske ungdoms store enhed«: »Giv dem
muligheden for at opfylde deres tjeneste i den nye tids marchskridt«, hed det i
januar 1938 i Junger Wille.19 E. F. beretter stolt i samme nummer, at det i hans
kreds er lykkedes at få samtlige tyske skoledrenge til at blive medlem af DJN.
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Hvervekampagnerne opfyldte også et andet vigtigt formål: De samlede
medlemmerne i et fællesskab om at opnå nogle konkrete mål, som alle kunne
være enige om. At hverve nye medlemmer var en opgave, som kunne forene
på tværs af de sociale og kulturelle forskelle inden for mindretallet, som stadig
væk fandtes, selvom nazismen hævdede det modsatte.
Selve hvervekampagnen, som varede en hel måned, foregik så godt som alle
steder i Sønderjylland, hvor der var tysksindede. DJN og DMN samarbejdede
om disse kampagner. Der var hverveaftener, hvor alle forældre, bekendte og
venner var inviteret til at overvære, hvordan DJN og DMN’s arbejde foregik.
På hverveaftenerne var der sang, måske et teaterstykke og fortællinger fra
tjenesten i DJN og DMN.
Groft sagt var der tale om et politisk teater, som udover at forene de tyske
unge i et fællesskab også var en manifestation af en enig ungdom over for de
dansksindede. Et ikke uvelkomment træk ved kampagnerne var desuden, at
de unge Jungen- og Mädchenschaftier fik lejlighed til at møde hinanden, da
disse var nogle af de få fællesaktiviteter i den ellers kønsopdelte ungdomsbevæ
gelse.
Kampagnerne blev en stor succes: I 1938 deltog flertallet af Mädchenschaft
lerne i hverveaktionen (1.157), og der kom 4.785 gæster. Hvor mange nye
medlemmer, der kom, er lidt mere uvist. DJN fik den største fremgang med
266 nye medlemmer til i alt 1.146. I 1940 kom der 100 nye til. Formodentlig
har tallet hos Mädchenschaft været nogenlunde det samme, men det fremgår
ikke præcist, hvor mange nye medlemmer, der kom til.
Som tidligere nævnt benyttedes i hvervekampagnerne en meget svulstig reto
rik: »De svæklinge og stympere, som alligevel stiller sig udenfor, foragter vi
og anser for at være de sørgelige rester fra en svunden tid, som i det hele taget
ikke mere hører hjemme i vor verden ... Vil du, kammerat, da hjælpe til og
kæmpe med. Vi kræver din klare stillingtagen. Vort løsen er: Kun den der
stormer, har ret til at leve«.20
Men hvordan har Mädchen- og Jungenschaftlerne selv opfattet disse hverve
kampagner? Har de følt det som en tvang, eller er de gået frivilligt ind i de
nazistiske ungdomsorganisationer? Forfatteren Manfred Spliedt, der som 1216-årig var med i Jungenschaft, husker, at det var »skolens gruppenormer, der
krævede at man blev medlem«.21 Når alle kammeraterne fra ens klasse var
med i Jungen- og Mädchenschaft, så ville man ikke stå udenfor. To af de
interviewede fremhævede medlemsskabet af DJN/DMN som en naturlig følge
af, at Jugendbünde ikke eksisterede længere.22 DJN og DMN var den eneste
mulighed for at blive organiseret i en ungdomsorganisation. For andre var det
de forlokkende toner om det frie liv i naturen, der trak.23 For mange har det
formodentlig været en kombination af flere motiver.
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De tidligere Jungen- og Mädchenschaftier påpeger alle senerehen, at det var
frivilligt at være med, og at ingen fører havde absolut magt over én. Rudolf
Andresen nævner i sine erindringer fra Haderslev et eksempel på en dreng, der
ikke gad vælte rundt i det våde græs og lege soldat. Da troede alle, at det var
forbi med ham, men føreren gjorde ingenting; han kunne ingenting gøre.24 Om
Andresens erindringer på dette punkt er alment gældende, kan nok diskuteres.
Der har nok også været andre lokalafdelinger, hvor føreren forholdt sig ander
ledes.

Arbejdsprogrammet 1940-45
1940 har jeg sat som skæringspunkt for begyndelsen af anden fase, fordi Dan
mark den 9. april 1940 blev besat af Tyskland. For mindretallet skabte besæt
telsen forventninger om en snarlig genindlemmelse af Nordslesvig, hvilket også
smittede af på DJN og DMN. Årene 1940/41 markerede et sidste fremstød for
at få fat i de »blakkede«. Dette var især tilfældet på skoleområdet, hvor ty
skere, der havde »skiftet side«, blev opfordret til at sende deres børn i tyske
skoler.25
Jungenschaft fik især fra 1942 at mærke, at førerne meldte sig frivilligt til
Waffen-SS. Alligevel lykkedes det i mange tilfælde at opretholde det samme
aktivitetsniveau som før krigen. At dømme efter erindringer fra tidligere med
lemmer synes tjenesten i Jungenschaft at være blevet strengere og mere kede
lig,26 men tjenesten var dog også kendetegnet af, at der kom nye opgaver til:
Jungen- og Mädchenschaft iværksatte et samarbejde med de tyske tropper i
Danmark. Bl.a. afholdt Mädchenschaft forskellige arrangementer for tyske
soldater. Arbejdet i Jungen- og Mädchenschaft fortsatte, indtil de allersidste
måneder før krigens afslutning.
I Jungenschaft blev arbejdet anført af den højtdekorerede Johann Thorius,
der havde afløst Jef Blume som landsungdomsfører. Thorius iværksatte den
allersidste hverveaktion til Waffen-SS i februar måned 1945.27
Det er således karakteristisk, at der var en gruppe inden for Jungenschaftlerne, der til det allersidste aktivt kæmpede for den nationalsocialisti
ske sag. Det ser man også i det sidste nummer af Junge Front, der udkom
i april 1945. Det sluttede med disse ord, dateret den 20. april, som var Hit
lers fødselsdag: »Den tyske folkegruppe er naturligvis ikke uberørt af ud
viklingen, men den lader sig ikke ryste i sin tro på den klare tyske ret og
vore fjenders uret. Derfor fejrer Schmidt-Wodder sin førers fødselsdag med
den samme tilslutning og troskab, som i alle de foregående år«. Underskre
vet af Amt für Presse und Propaganda.

Tysk nazistisk ungdomsarbejde i Nordslesvig 1933-1945

217

Larer og kredsleder i DJN Bruno Thaysen blev midlertidig indsat som landsungdomsfører i 1944, indtil
den højt dekorerede SS-Obersturmfiihrer Johann Thorius i januar 1945 overtog posten. Her beder
Thaysen i dec. 1944 underforerne om at styrke indsatsen i de lokale afdelinger. Arbejdet i Jungenschaft
led stærkt under mandskabsmangel, da mange førere var ved fronten.

Jungenschaftler i tysk krigstjeneste
Opdragelsen til soldat var kernen i den nazististiske drengeopdragelse. Hele
træningen hos DJN var lagt an på at gå i krig for Tyskland. Det blev for
mange DJN-førere derfor en naturlig opfølgning at gå i tysk krigstjeneste.
Udover førerne, som var over 18, kunne unge mænd allerede gå ind i WaffenSS fra 17-års alderen. I alt stod i 1944 omkring 1.80028 medlemmer af mindre
tallet i tysk krigstjeneste, heraf var 285 DJN-førere. Derimod er det svært
at afgøre, hvor mange menige og tidligere Jungenschaftier, der i alt deltog i
krigen.
Hvor vigtig en opgave hvervningen af frivillige og selve krigstjenesten var
for DJN, fremgår bl.a. af, at Junger Wille fra oktober 1942 blev til en feltavis
for frivillige ved fronten. Tidsskriftet indeholdt derefter billeder af faldne fra
DJN, udmærkelser og forfremmelser, breve fra Jungenschaftler i felten og en
delig en beretning fra arbejdet i folkegruppen af Gefolgschaftsführer Wilhelm
Jürgensen (Asmus von der Heide). Junger Wille vedblev dog samtidig at være
medlemsblad for DJN.
I Junger Wille og i Junge Front blev det gang på gang understreget, hvor
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vigtigt det var at kæmpe, at tjene det tyske folk og at underordne sig fælles
skabet. Et godt eksempel er en artikel af Fridrich Harr fra Junge Front: Tan
ker om den militære opdragelse af vort unge mandskab (Gedanken über die
Wehrerziehung unsrer jungen Mannschaft): »Den kommende tid vil stille os
over for opgaver, der er større, end vi nogensinde har set før, som vi kun kan
løse i et fællesskab, som ikke kender jeg’et, men kun vi’et, og i hvilket alle
ivrigt og uden tøven gør deres pligt i frivillig disciplin og underordning, kort
og godt: når vi har viljen til at tage en hård militær opdragelse på os«. Han
fortsætter endvidere, at den tyske folkegruppe er sikret en plads i tusindårsri
get. Det kræver imidlertid, at folkegruppen er villig til at arbejde for det, og
han konstaterer: »Vi kan dog kun gøre dette, når vi er tapre og jernhårde.«
Folkegruppen skal følge Frederik den Stores valgsprog: »Jeg tjener.« Han slut
ter med en opfordring til dem, der endnu står udenfor, om at slutte sig til de
marcherendes rækker: »Også dig har vi brug for!«.29
Udover at være et forsvar for den militære opdragelse er indlægget således
også en opfordring til de unge mænd i mindretallet om at melde sig frivilligt
til tysk krigstjeneste. Det blev betragtet som en naturlig pligt for den unge
mand at melde sig. Jef Blume udtrykte det i sin årsberetning for Jungenschaft
fra 1944 på denne måde: »Det er helt klart, at vi som tidligere har det mål
foran os, at enhver dreng, som er blevet 18, melder sig frivilligt som soldat, og
dermed frivilligt påtager sig det, som bliver forlangt af enhver dreng i Riget«.30
Efter krigens afslutning blev alle tidligere frivillige i tysk krigstjeneste rets
forfulgt. Man kunne måske tro, at domsudskrifterne ville være en kilde til
Jungenschaftlernes krigsindsats. Men domsudskrifterne indeholder kun spora
disk oplysninger om medlemsskab af Jungenschaft.
Derimod findes der i Deutscher Volkskalender Nordschleswig opgørelser
over Jungenschafts indsats. Disse opgørelser registrerer dog kun en del af de
Jungenschaftier, der var med i krigen. Oversigten dækker kun de DJN-førere,
der var med i SS og værnemagten, og ikke de menige og de tidligere medlem
mer af DJN.31
DJN-forere

1940
1941
1942
1943
1944
1945

Faldne

3

ingen oplysninger
180
241
285
ingen oplysninger

21
35
62

Set i forhold til hele folkegruppen, hvis krigsindsats i Waffen-SS og værnemag
ten pr. 3. juni 1944 som nævnt udgjorde mindst 1.800,32 var DJN-førernes
andel på ca. 15%. Tabstallet var af lignende størrelse.
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Tysk gravsten fra Rusland. Om
kring 2.100 meldte sig til tysk
krigstjeneste fra det tyske min
dretal i Danmark, langt største
delen til Waffen-SS. Der eksi
sterer ikke præcise tal for Jun
genschaftiernes samlede indsats i
tysk krigstjeneste. 11944 opgjor
de man dog antallet af DJN-forere i tyske enheder til omkring
280.

I løbet af krigen steg antallet af DJN-førere i krigstjeneste markant i forhold
til det samlede antal frivillige fra mindretallet.33 Størstedelen af tilgangen
skyldtes, at lærere, der tidligere var blevet erklæret for uundværlige for hjem
stavnen, nu blev indkaldt.
De fleste af DJN-førerne gjorde tjeneste i Waffen-SS, en mindre del var i
enten luftvåbenet, marinen eller den almindelige hær. De fleste af de faldne
faldt på østfronten, hovedsageligt i Rusland, men der var også enkelte tab på
vestfronten. Folketyskerne kom gennemgående i de samme SS-enheder. Det
drejede sig om divisionerne Wiking, Das Reich, Nordland og Totenkopf-Stan
darte. Ud af de 62 førere, der faldt, var eksempelvis 13 i SS - Panzerdivision
Totenkopf.34
Et ukendt antal Mädchenschaftier gjorde tjeneste som såkaldte frontsøstre,
dvs. som sygeplejersker i SS-lazaretter. Det samlede antal danske statsborgere,
som udøvede denne gerning, anslås til ca. 60.35
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Et dækkende tal for antallet af Jungenschaftier i tysk krigstjeneste findes
som nævnt ikke. Derfor kan man ikke sige noget sikkert om udviklingen i
hvervningen i løbet af krigen. Men vi ved, at selve indkaldelserne især i starten
ramte den yngste del af de tjenesteduelige - dem uden forpligtelser. Derfor
må vi antage, at andelen af Jungenschaftler - både tidligere aktive, menige
medlemmer og førere - var forholdsvis stor. Samtidig ved vi, at presset på
mindretallets unge i den tjenesteduelige alder blev større og større, efterhånden
som krigen skred frem.

Konklusion
Også i Nordslesvig fik den nazistiske bevægelse i Tyskland afgørende betyd
ning. Der blev dannet nye nazistiske ungdomsorganisationer, og de allerede
eksisterende ungdomsforbund måtte erkende, at det var disse nye organisatio
ner, som havde overherredømmet. Derefter sygnede de gamle hurtigt hen. Na
zificeringen af det tyske ungdomsarbejde lykkedes, selv om der ikke stod egent
lige tvangsmidler til rådighed. Dette ensretningsarbejde gav Jungen- og Mäd
chenschaft monopol på den tysksindede ungdom.
De to foreninger var i hovedtræk identiske med deres tyske forbilleder.
Dette gjaldt med hensyn til organisationsstruktur, indhold og form. De ad
skilte sig først og fremmest ved en større grad af autonomi i forhold til de
centrale myndigheder i Berlin. Man kopierede formen, men beholdt en be
grænset selvstændighed. I dag kan man ikke se tegn på at Berlin ville styre
ungdomsorganisationerne, men dette skal nok ses som et udtryk for, at det
tyske ungdomsarbejde i Nordslesvig holdt sig inden for de uskrevne ram
mer, som samarbejdet med Berlin satte. Disse rammer var ikke mindst en
følge af, at Berlin stod for tildelingen af de økonomiske midler til Jungenog Mädchenschaft.
Flere af de tidligere Mädchenschaftier fremførte senere, at de to ung
domsorganisationer i deres væsen svarede til spejderbevægelsen blot med
tysk fortegn. Sådan kan man sagtens have opfattet det dengang. Mange af
aktiviteterne kan genfindes hos spejderbevægelsen. På det overordnede plan
medførte de forskellige elementer af nazistisk ideologi og skoling imidlertid,
at de to organisationer blev væsensforskellige fra f.eks. spejderbevægelsen.
Opdragelsen til at følge de nazistiske idealer førte for en del direkte til Øst
fronten.
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Skjult i reolen
Peter Marcussens papirer fra besættelsestiden
genfundet på Fyn

af Thomas Toftegård Knudsen
I en gammel reol på Fyn blev der i 1993 fundet en bunke papirer. Ved en omhyggelig
gennemgang blev det klart, at de var en hilsen fra besættelsesårene og Det unge Grænseværn/Dansk Nordisk Ungdomsforbund. Stud. mag. Thomas Toftegård Knudsen, Oden
se, fortæller her den spændende historie.

I efteråret 1993 blev der på Fyn gjort et bemærkelsesværdigt fund af fortrolige
papirer fra den tyske besættelse af Danmark 1940-45. Papirerne, hvis antal og
fundomstændighed var højst usædvanlig, viste sig at høre hjemme i Sønderjyl
land - nærmere bestemt i Gråsten.
Der er tale om dokumenter med tilknytning til organisationen Det Unge
Grænseværn og dens formand, lærer Peter Marcussen, hvis virke i 1930rne og
40rne udgik fra Folkunghus i Gråsten.
De mange papirer lå skjult i et hulrum i toppen af en reol, der var efterladt
i den nu nedrevne Svennekærgård på det militære øvelsesområde i Højstrup
ved Odense. En ansat ved det firma, der skulle forestå saneringen, ingeniør
Poul Jensen fra Hudevad, fik umiddelbart før nedrivningen sat den forladte
reol til side og havde efterfølgende transporteret den hjem. Efter nogle måne
der fik Poul Jensen set nærmere på det gamle møbel og afdækkede dets hem
melighed.
De fundne papirer blev overdraget til Stadsarkivet i Odense, som har udar
bejdet en registratur. Materialet vil nu vende tilbage til Gråsten, hvor det vil
være tilgængeligt på kommunens lokalarkiv i henhold til de almindelige tilgæn
gelighedsregler.
Det må anses som et rent lykketræf, at papirerne blev reddet for efter
tiden og igen så dagens lys efter at have været gemt og glemt i mere end
50 år. Hvorledes Peter Marcussens papirer er endt på Svennekærgård, kan
der kun gisnes om, men placeringen i den gamle reol har uden tvivl haft til
formål at forhindre den tyske besættelsesmagt i at få indsigt i Marcussens
private korrespondance og detaljer vedrørende foreningen Det Unge Græn
seværn.
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Det Unge Grænseværn
I månederne efter Hitlers nationalsocialistiske magtovertagelse i Tyskland den
30. januar 1933 blev der hos de tysk-nationale slesvig-holstenske lokalpolitike
re givet næring til det gamle krav om et udelt Slesvig-Holsten, det selvsamme
krav Danmark med magt havde afvist med krigen i 1848-50. Ved talrige møder
i Slesvig-Holsten blev der i forårsmånederne 1933 sat fokus på den dansk
tyske grænse fra 1920, og kravet om en revision af grænsen blev til stadighed
skærpet.
Et i denne forbindelse ofte anvendt citat fra dr. Sievers, formanden for
Schleswig-Holsteiner Bund, understreger, med hvilken skarphed grænserevi
sionskravet blev fremsat: »Vi må klart og iskoldt sige danskerne, hvad vi vil.
Vi vil have Nordslesvig igen. Begriber danskerne ikke, at grænsen må revide
res, kan det tidspunkt komme, hvor der med kendsgerningernes magt træffes
en afgørelse, som ikke passer danskerne, men som det enige Slesvig-Holstens
vilje bestemmer«. Det var næppe tilfældigt, at dr. Sievers havde valgt at holde
sin tale netop den 24. marts 1933, på 85-årsdagen for den slesvig-holstenske
opstand mod Danmark.
Sønderjyderne var særligt opmærksomme på de barske udtalelser sydfra,
og der blev ved flere møder i landsdelen taget initiativ til at imødegå den
nationalsocialistiske propaganda. Mest synlige af disse initiativer var de sønderjydske ungdomsorganisationers to store gymnastikstævner i 1933 i Tønder
og i skanserne ved Dybbøl, hvor sidstnævnte stævne samlede hen ved 40.000
deltagere. Stævnerne havde til formål at vise udadtil, at den sønderjydske ung
dom på tværs af alle skel havde én fællesnævner - danskheden. Det var med
baggrund i den danske ungdoms behov for at danne en kulturel barriere mod
den tyske nationalsocialisme, at blandt andet Peter Marcussen tog initiativet
til at danne foreningen Det Unge Grænseværn.
Foreningen Det Unge Grænseværn (D.U.G.) opnåede hurtigt stor udbredel
se. Efter at foreningen i 1934 blev omdannet til landsforening, steg medlemstal
let fra ca. 9.000 personlige medlemmer samt 254 kollektivt indmeldte forenin
ger i 1935 til at omfatte over 30.000 personlige medlemmer og et ukendt antal
foreninger i 1940.1 Målet for D.U.G. er kortest beskrevet ved at citere forenin
gens formålsparagraf: »Det Unge Grænseværn er en sammenslutning af dansk
ungdom (fællesorganisationer, foreninger og enkeltpersoner) til fælles værn om
og styrkelse af dansk-nordisk ånds- og kulturliv i grænselandet«. Indsatsen for
at styrke den danske kultur blev spredt ud over en bred front. D.U.G.’s aktivite
ter omfattede blandt andet tilskudsordninger til fremskaffelse af foredragshol
dere, økonomisk støtte til projekter og foreninger, organisering af sommer- og
arbejdslejre i foreningens ejendomme og igangsættelse af aktiviteter, hvor en
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Folkunghus i Gråsten, hvor Det Unge Grænsevcerns hovedkontor havde til huse i perioden 1939-1953.
Her fotograferet den 5. maj 1945. Foto: Kirsten Madsen Hjehngaard. Privateje.
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Reolen fra Svennekargård på Fyn med det hemmelige rum, der skjulte Peter Marcussens papirer. Foto:
Poul Jensen, 1993.

dansk indsats ikke fandtes eller var for svag. Som igangsættere havde D.U.G.
ansat to »vandrelærere«, der rejste rundt i grænseområdet og underviste den
sønderjydske ungdom i gymnastik, folkedans, sange og sanglege, håndarbejde,
vævning m.m.

De fundne papirer
Papirerne, som blev fundet i reolen på Fyn, omfatter ca. % hyldemeter.
Størstedelen består af trykt illegalt materiale i form af illegale tidsskrifter,
arbejdspapirer henvendt til D.U.G.’s tillidsmænd, illegale publikationer, illegale
artikler samt forarbejder til disse, afskrifter af forskellige offentlige institu
tioners interne papirer m.m. Der er tale om en ganske omfattende samling af
illegale blade, i alt knap 100 eksemplarer af 19 forskellige tidsskrifter, alle fra
perioden sommeren 1943 til august 1944. Derudover gemte reolen en del af
P. Marcussens private korrespondance med 41 forskellige personer. Brevene er
med tre undtagelser alle dateret i perioden februar 1942 til februar 1944. Yder
ligere var der blandt indholdet en række legalt trykte publikationer, overvejen
de fra Folkung-forlaget. For et detaljeret indblik i papirernes indhold kan
henvises til den registratur, der opbevares sammen med papirerne på Graasten
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Kommunes Lokalhistoriske Arkiv, samt på Landsarkivet for Sønderjylland i
Åbenrå.
Ved et nærmere gennemsyn af materialet fremgår det, at fællesnævneren ud
over Peter Marcussen er forlaget Folkung og den virksomhed, der var knyttet
til denne afdeling af D.U.G.’s organisation. Med virkning fra den 1. januar
1936 oprettedes der inden for D.U.G. en særlig oplysnings- og organisationsaf
deling med Marcussen som leder. Målet var dels at få oprettet et særligt græn
searkiv og dels at udgive et kultur- og grænsepolitisk tidsskrift. Begge initia
tiver havde til hensigt at fremme kendskabet til de grænsepolitiske forhold i
almindelighed. Arkivet, der i 1939 blev flyttet fra Tønder til hovedkontoret i
Gråsten, gik tabt, da de ansatte i forbindelse med besættelsen i 1940 ødelagde
D.U.G.’s arkiver. Folkung-bladet og det tilhørende Folkung-forlag, derimod,
fortsatte i aktivt virke under hele besættelsen, om end man ikke undgik den
skarpe tyske censur. Således bortcensureredes hele Det Unge Grænseværns
årbog for 1943. Ud over Marcussen var det redaktør Kai Edvard Larsen fra
Sønderborg, der sørgede for udgivelsen af Folkung-bladet.
De fundne papirer er øjensynligt et produkt af Marcussens virke som leder
af Folkung-forlaget. De knytter sig ikke direkte til redaktionen af bladet eller
udgivelsen af forlagets publikationer, men er snarere en del af den almindelige
orientering og kontakt udadtil, som enhver redaktør må have. Ud over de
mange illegale blade findes der i materialet en lang række nordiske avisartikler,
arbejdspapirer m.m., som blandt andet giver oplysninger om de tyske besæt
telsestropper i Norge, krigen i Finland, begivenhederne i Danmark den 29.
august 1943, udskrifter af radioaflytning fra BBC o.s.v. Altsammen materiale,
der er fyldt med informationer, der klart afspejler, hvor Marcussen stod place
ret i forhold til den tyske besættelsesmagt.
Naturligvis blev sådanne »illegale« informationer ikke gengivet i D.U.G.’s
udgivelser. Men det fremgår klart af papirerne, at Marcussen enten uofficielt
i D.U.G.-regi eller for egen regning har sammenskrevet, kopieret og sandsynlig
vis også distribueret disse »illegale« data. Der findes i materialet seks eksem
pler på sådanne hjemmelavede hefter, hvoraf flere findes i mere end et eksem
plar. Det kan således med sikkerhed påvises, at Peter Marcussen aktivt tog del
i illegal oplysningsvirksomhed, om end omfanget synes at have været forholds
vis beskedent.
At papirerne fra Svennekærgård har haft tilknytning til Marcussens hverv
som leder af Folkung-forlaget, fremgår også af en del af hans korrespondance.
Mange af brevene indeholder tilsendte manuskripter, artikler eller kommenta
rer af redaktionel karakter, og disse er tydeligvis henvendt til redaktøren Peter
Marcussen. Det gælder dog for korrespondancen i modsætning til det trykte
materiale, at den ikke udelukkende knytter sig til D.U.G.’s forlagsvirksomhed.
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Peter Marcussen (1898-1979) i
hans tid som formand for Det
Unge Gransevarn (1933-1950).
Privateje.

Den rummer således dele af Peter Marcussens private breve, samt breve tilstil
let Peter Marcussen i hans egenskab af formand for DU.G.

Grænseværn og skandinavisme
Af de forskellige henvendelser til Marcussen som formand for DU.G. er det
værd at bide mærke i de breve, der indeholder bemærkninger om D.U.G.’s
navneskifte 20. april 1940, hvor foreningen blev omdøbt til Dansk-nordisk
Ungdomsforbund (D.N.U.). Navneskiftet var en milepæl i D.U.G.’s historie,
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og samtidig er det en begivenhed, der i eftertiden er blevet opfattet som afslut
ningen på den periode, hvor foreningen primært var knyttet til Sønderjylland.
Marcussen, der personligt stod bag navneskiftet, ønskede at D.U.G.s arbejde
i højere grad skulle associeres med den skandinavistiske ideologi, der for ham
var hjørnestenen i bestræbelserne på at neutralisere den tysk-nazistiske aggres
sion i Nordslesvig.
Som han så det, var det foruroligende ikke så meget de tyske (slesvigholstenske) trusler om grænseflytning som den fare, der lå i nazismen, i dens
besnærende nordisk-germanske »ideologi« (den stadige tale om Aufnordung,
om »det nordiske menneskes førende rolle i det nye Europa« osv.), endvidere
dens kyniske udnyttelse af såvel menneskers politiske naivitet som magtbegær
og dens næsten hypnotiske magt til på forhånd at lamme ængstelige og svage
sjæle. D.U.G. skulle dels bryde denne magt og forhindre den i at få tag i de
naive, de utilfredse, de økonomisk og nationalt svage, dels - og fremfor alt over for nazismens »nordiske idé« stille en nordisk realitet. Vort fællesskab med
det øvrige Norden i kultur, i demokratisk livsopfattelse, vor fælles interesse og
vort medansvar for at bevare de heraf udsprungne kultur- og samfundsvær
dier.2 Således beskrev Marcussen selv sine bevæggrunde for, at D.U.G. skulle
omdøbes til det bredere klingende Dansk-nordisk Ungdomsforbund.
Det er en argumentation, som er helt central for forståelsen af den linje,
Marcussen søgte i sit arbejde med D.U.G., Nordisk institut og Folkung-forlaget. Men det er en kendsgerning, at navneskiftet, der for langt størstedelen af
D.U.G.s medlemmer var uventet, vakte modvilje i vide kredse, på trods af at
eksempelvis Folkung-bladet allerede fra starten i 1936 søgte den nordiske idé.
Modviljen kom også til at gælde de publikationer, Folkung-forlaget efter
april 1940 tilbød foreningens medlemmer. Således beretter Erling Nielsen (for
mand for Dansk-nordisk Studenterforbund) til Marcussen om misstemningen
blandt foreningens medlemmer i Svendborg, efter at Folkung havde udsendt
et nordisk orienteret foredrag af P. W. Ryefeldt: I Svendborg var man alt andet
end tilfreds med det udsendte skrift, som de nye tillidsmænd havde returneret.
»Det er den slags tryksager, der kan bringe Folkung i fare«. Den samme stem
ning beskrives af tillidsmand Hans Hansen fra Nr. Aaby: »Enkelte tillidsmænd
blev fornærmede over det tilsendte »lidt om Norden«, men alt for mange re
agerede slet ikke, men lod det lige så roligt blive liggende«.
En sådan holdning var underminerende for foreningen på et tidspunkt, hvor
den direkte kontakt til medlemmerne på grund af krigen blev mere og mere
sporadisk. Styrkelsen af foreningens nordiske islæt betød, som Knud Fanø
udtrykker det i jubilæumsbogen fra 50-året for Det Unge Grænseværn, at det
for Marcussen i disse år (1940-45) drejede sig om at »holde en vanskelig opnå
elig balance mellem de nære krav i grænselandet og de nordiske fremtidsper-
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spektiver ...«.3 En balance, der i det lange løb viste sig umulig at opretholde,
på trods af at Marcussen aldrig havde lagt skjul på, at det i langt højere grad
var skandinavismen fremfor den danske nationalisme, der skulle være vort
skjold mod nazismen.
I hvor udstrakt grad D.U.G.s medlemmer anerkendte Marcussens tanker på
dette område, er det vanskeligt at vurdere. I 1954, fire år efter at Marcussen
var gået af som formand, vedtoges det at genindføre navnet Det Unge Grænse
værn, men foreningen forblev en skygge af, hvad den var i 1930rne. Alt tyder
således på, at tanken om et »grænseværn« var til at forstå. Det var en mere
eller mindre »tåget« skandinavisme ikke i nær samme grad.

Kontakt til modstandsfolk
Blandt de mere interessante af Marcussens personlige breve er en række, der
knytter sig til redaktør Peter de Hemmer Gudme og stud.mag. Niels Petersens
arrestationer i henholdsvis februar og september 1942. Begge var af D.N.U.
flittigt benyttede som foredragsholdere, og begge tog i krigens sidste år aktivt
del i udgivelsen af illegale blade.
Niels Petersen4 blev arresteret den 24. oktober 1942 efter at have holdt et
foredrag for D.N.U. i Allerup på Fyn om forholdene i Norge. Han blev angivet
af to personer, der ifølge arrangørerne af mødet blev sat i forbindelse med de
danske nationalsocialister fra D.N.S.A.P. Anklagen lød på, at der i Allerup
var drevet hetz mod nationalsocialismen og dens repræsentanter i Norge. En
»forbrydelse«, der blev takseret til otte måneders fængsel. Omstændighederne
omkring Niels Petersens anholdelse og fængsling er grundigt beskrevet i Mar
cussens breve, der ud over Niels Petersens egen forklaring rummer hele tre
uafhængige gengivelser af begivenhederne.
Peter de Hemmer Gudmes anholdelse den 29. september 1942 førte i første
omgang ikke til den af tyskerne ønskede fængsling. Men da det var givet, at
han, så snart han blev sat på fri fod, ville blive taget af tyskerne og ført til
Tyskland, gik han på statsadvokatens henstilling med til »Schutzhaft« (frivillig
varetægtsfængsling) i 14 dage.5. Peter de Hemmer Gudme beskriver i et brev
til Marcussen, hvorledes hans sag blev behandlet på højeste niveau mellem de
tyske og danske myndigheder. Enden på historien blev et kompromis: Gudme
blev ved Højesteret idømt seks måneders hæfte og var således sat ud af spillet,
sådan som tyskerne ønskede det. Umiddelbart efter afslutningen af sit fæng
selsophold i Vestre Fængsel blev Peter de Hemmer Gudme for alvor draget
ind i modstandskampen, og som følge heraf blev han atter arresteret i novem
ber 1944. Denne gang kostede anholdelsen ham livet. For at undgå at røbe
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Tyskerne beslaglagde Folkunghus i 1943, hvorefter D.U.G. midlertidigt (1943-48) fik kontor i den
lokale roklubs lokaler. Her Marcussen på sit »nye« kontor i 1943. Privateje.

sine hemmeligheder under tortur kastede han sig på vej til forhørslokalet ud
i trappeskakten fra 5. sal i Shellhuset med døden til følge.

Peter Marcussen og illegaliteten
Peter Marcussen måtte som leder af en organisation, hvis erklærede mål var
at bekæmpe nationalsocialismen, regne med at han var i tyskernes søgelys.
Han var således blandt de 13 sønderjyder, tyskerne tog som gidsler i forbin
delse med overtagelsen af den udøvende magt i Danmark den 29. august 1943.
Marcussen blev tilbageholdt indtil den 10. september, hvorefter han kunne
vende tilbage til sit arbejde i Gråsten.
En særlig sønderjysk tilbageholdenhed under besættelsen kunne have flere
grunde; Marcussen søgte da også at følge en forsigtig kurs over for besættelses
magten - sådan som han udtrykte det ved D.U.G./D.N.U.’s landsmøde den 5.
august 1945: Han ønskede ikke, at D.U.G./D.N.U. som organisation skulle gå
ind i modstandsarbejdet, om end det havde været naturligt at styrke dette og
vise vejen. Men til trods for, at Marcussen således havde valgt at forholde
sig passiv, blev han den 27. juni 1944 arresteret og kom via Frøslev-lejren
til koncentrationslejren i Neuengamme, hvorfra han vendte hjem i maj 1945.
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Grænsegendarmeriets lønningskontor ved Gråsten Slot. Det var her »Gendarm-Madsen« i 1944 gemte
sine illegale papirer af vejen i den hule reol. Privateje.

Anklagen mod ham lød på tyskfjendtlig og illegal virksomhed. Baggrunden
for anklagen var, at tyskerne under en ransagning af D.U.G.’s kontorer i Grå
sten og København havde beslaglagt belastende korrespondance samt udklip
fra forbudte svenske blade, altså materiale, hvis lighed med Svennekærgårdpapirerne er slående. Det er derfor fristende at sætte papirerne fra Svennekær
gård i forbindelse med Marcussens anholdelse, men da der blandt papirerne
fra Svennekærgård findes illegale tidsskrifter dateret juli og august 1944, hol
der dette ræsonnement ikke.
Ikke desto mindre er det, på baggrund af hvad der må betragtes som dobbelt
held, muligt at løfte sløret for, hvem der tilbage i 1944 gemte Peter Marcussens
papirer af vejen. Stadsarkivet i Odense fik efter pressens omtale af Svennekærgård-papirerne en henvendelse fra Kirsten Madsen Hjelmgaard (født Madsen),
nu bosiddende i Silkeborg og i perioden fra 1943 og frem til 1950 ansat hos
Peter Marcussen på D.U.G.s hovedkontor i Gråsten. Hun kunne berette om,
hvordan hendes far, Kresten Madsen (kendt som »Gendarm-Madsen«), der
var en nær ven af Peter Marcussen, havde gemt både familiens egne og Mar
cussens illegale papirer af vejen på »et sikkert sted«. »Gendarm-Madsen« var
ansat ved grænsegendarmeriets lønningskontor, hvor han frem til den 19. sep
tember 1944, da alle kontorets ansatte blev arresteret af tyskerne, havde benyt
tet et hemmeligt rum i en reol som depot for illegalt materiale - således også
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Marcussens papirer. Reolen på grænsegendarmeriets lønningskontor ved Grå
sten Slot er med sikkerhed identisk med den reol, Poul Jensen fandt på Svennekærgård i 1993.
Men det er et mysterium, hvordan reolen er havnet på Fyn. Dog fortæller
Kirsten Madsen Hjelmgaard, at da hendes far efter krigen ville lede efter papi
rerne, havde det vist sig, at lønningskontoret i krigens sidste år havde været
beslaglagt af tyskerne, og i den forbindelse var huset blevet tømt for møbler.
Om det er tyskerne, der har ført reolen til Fyn, kan der dog kun gisnes om.
Under alle omstændigheder er det et held, at papirerne overhovedet er dukket
op igen - og at det har været muligt at fortælle historien bag fundet.
Svennekærgård-papirerne leverer et ret unikt kildemateriale til at belyse
aspekter af D.U.G./D.N.U’s og dets formands historie i besættelsestiden, en
periode, hvorfra kilderne ellers er meget sparsomme. Vi har med dette interes
sante fund kunnet føje endnu en side til danmarkshistorien, eller for at bruge
Poul Hammerichs velvalgte ord: Hevet den ud af den største af alle historiebø
ger, nemlig glemmebogen.
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Sydslesvig i dag
af Jørgen Kühl
På et informationsmøde om Sydslesvig, som den 1. juni 1996 i forbindelse med årsmødet
blev afholdt i Borgerforeningen i Flensborg for bl.a. danske folketingspolitikere, holdt
museumsinspektør Jørgen Kühl, Danevirkegården - Museet ved Danevirke, et foredrag
om »Sydslesvig i dag«. Det rummede meget tankevækkende betragtninger, som viser, at
mindretallet ikke er, hvad det var - eller hvad vi troede det var. Foredraget lagde op til
samtale og affødte da også en livlig debat på informationsmødet. Folketingets formand,
Erling Olsen, tog foredraget som anledning til sammen med Sydslesvigsk Forening at
gennemføre en »høring« om Sydslesvig, som er berammet til 6. november 1996.

Emnet for de følgende betragtninger er Sydslesvig i dag. Jeg vil her forsøge at
påpege og drøfte nogle aktuelle tendenser i det danske mindretal, som i mine
øjne vil kunne få central betydning for mindretalsarbejdet i de kommende år.
Der vil ikke kunne blive tale om noget omfattende eller detaljeret billede af
dagens Sydslesvig. En sådan analyse ville munde ud i et digert værk. I stedet
vil der her blive fokuseret på udvalgte sider af mindretallets aktuelle vilkår. Jeg
har valgt at inddele beskrivelsen i fire punkter: Først bliver forholdet mellem
mindretallet og politikken drøftet, dernæst forholdet mellem dansk forskning
og mindretallet, så mindretallet og kulturen; endelig gives der et gisnende bud
på, hvorledes mindretallets fremtid kunne tænkes at forme sig.

1. Mindretal og politik
For øjeblikket synes det, som om én af de centrale faktorer, der er med til at be
stemme det danske mindretals image udadtil, er det politiske område. Det hæn
ger naturligvis sammen med den store succes ved de seneste to politiske valg:
kommunevalget i foråret 1994 samt delstatsvalget i foråret 1996.1 begge tilfælde
var der tale om en massiv stemmefremgang til i hvert tilfælde godt 38.000. På
mandatsiden betød valgresultatet henved 160 medlemmer i de kommunale råd
samt to medlemmer i landdagen i Kiel. Det var godt 50 flere end ved kommune
valget 1990 og en fordobling af landdagsgruppen. Der kan således tales om en
politisk succes, som der med rette er blevet taget notits af. Vi skal tilbage til
1950erne for at kunne registrere tilsvarende gode valgresultater. Mindretallet sy
nes med andre ord at stå stærkt for øjeblikket. Således forekommer det i det
mindste, når den politiske konjunktur lægges til grund for vurderingen.
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Imidlertid er den politiske konjunktur næppe velegnet til at danne sig et
indtryk af mindretallets faktiske status. Meget taler nemlig for, at der her i
1990erne for første gang i mindretallets historie efter 1945 ikke længere findes
nogen direkte sammenhæng mellem de kulturelle og politiske konjunkturer i
Sydslesvig. Fremgangen på det politiske område følges i disse år ikke af en
tilsvarende vækst i medlemstallet i de kulturelle foreninger. Den gunstige poli
tiske konjunktur kan således heller ikke ses som udtryk for en stærk, endsige
ekspansiv danskhed i Sydslesvig.
Det politiske parti SSW har utvivlsomt ydet et stort og godt stykke arbejde
på alle niveauer i Sydslesvig samt ikke mindst i landdagen. Det er blevet hono
reret ved, at mange folk i de seneste valghandlinger har sat deres kryds ud for
netop SSW. Det har der været mange grunde til. Grunde, der for en stor del
af stemmetilvækstens vedkommende dog næppe isoleret kan udlægges som
nationale motiver.
Efter kommune- og delstatsvalget blev der meget kort i offentligheden gjort
forsøg på en analyse af valgresultaterne.1 I den forbindelse syntes det, som
Sammenlignes SSWs stemmetal ved landdagsvalgene i Slesvig-Holsten siden 1947 med SSFs medlems
tal i de samme år, fremgår det, at der siden midten af 1980erne har været tale om to modsatrettede
udviklingstendenser for hhv. det politiske partis og den store kulturelle forenings vedkommende. Mens
politisk stemme- og kulturelt medlemstal fulgtes ad i deres konjunkturer fra 1950 og frem til landdags
valget i 1983, skete der en markant opsplitning af de politiske og kulturelle konjunkturer for det danske
mindretal og de nationale frisere i midten af 1980erne. I 1987 kunne SSW øge sit stemmetal ved
landdags valget sammenlignet med det foregående valg. SSF måtte derimod notere et fald i medlemstal
let. Ved de følgende landdagsvalg fortsatte SSWs stemmefremgang, mens SSF i de samme år hver gang
måtte registrere en nedgang i medlemstallet. I 1996 lå SSWs stemmetal på mere end det dobbelte af
SSFs medlemstal.
Forskellen medllem de to konjunkturer kan tolkes således: SSWs stemmefremgang skyldes formentlig
dels, at et voksende antal vælgere har fundet sympati for SSWs politiske målsætninger og derfor stem
mer på partiet, mens en del af stemmefremgangen desuden kan antages at hidrøre fra proteststemmer
mod de etablerede politiskejjartier i Slesvig-Holsten. Den positive politiske konjunktur resulterer ikke
i nogen øget tilslutning til SSF. Som sådan er der overvejende tale om en politisk identifikation med
mindretalspartiet, mens en kulturel identifikation med det danske mindretal ikke finder sted. Mindretal
lets kulturelle konjunktur nyder således ikke godt af den politiske stemmefremgang, men må konstatere
et fortsat, støt fald i sin medlemstilslutning.
Den politiske opbakning befinder sig i 1996 på niveau med stemmetallet i 1954, da SSW i øvrigt fik
færre stemmer ved landdags valget, end der på samme tid fandtes af medlemmer i SSF og de nationale
friseres forening. SSFs og Foriining for nationale Friiskes samlede medlemstal ligger imidlertid i 1996
på næsten en tredjedel af medlemstallet i 1954.
Medmindre der siden 1980erne har været tale om en udviklingsproces, hvori folks tilhørsforhold til
mindretallet stadig mere udpræget er blevet reduceret til en politisk valghandling til gavn for mindretal
lets politiske parti, må det konstateres, at den politiske fremgang ikke er udtryk for mindretallets
kulturelle styrke.
Der er således grund til at være opmærksom på den fortsatte udvikling af de politiske og kulturelle
konjunkturer, idet de vilfå afgørende indflydelse på mindretallets fremtidige struktur og organisationers
funktion. Endelig skal det understreges, at der ikke er tale om nogen pludseligt opstået forskel mellem
de to konjunkturer, men der er tale om udviklinger, som har fundet sted over en tiårig periode.
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om man - forståeligt - havde svært ved klart at vedgå, at stemmefremgangen
ikke er identisk med mindretallets fremgang. Det danske mindretal står hver
ken i numerisk eller kulturel eller sproglig henseende stærkere, end det gjorde
for 5 år siden. Fremgangen på det politiske område er nemlig ikke blevet fulgt
op af en tilsvarende fremgang på det kulturelle område. Tværtimod falder
medlemstallene i de kulturelle foreninger fortsat. Der er samtidig intet, der
tyder på, at mindretallet er blevet markant større.
Det er næppe sandsynligt, at samtlige 38.000 satte deres kryds ved SSW,
fordi de nærede sympati for eller identificerede sig med det danske mindretal.
Mange har sikkert stemt på SSW, fordi de kunne identificere sig med dets
politiske program. Atter andre har givetvis stemt på SSW for at udtrykke
deres protest imod de andre partiers politik. Det er nødvendigt at understrege,

SSWs stemmetal og SSFs medlemstal i årene for
landdagsvalgene i Slesvig-Holsten 1947-1996
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at der har været tale om politiske valg, men ikke om nogen folkeafstemning,
der har udsagnskraft for sindelagsfordelingen i Sydslesvig. Tidligere kunne der
antages en nogenlunde overensstemmelse mellem vælgeradfærd og nationalt
tilhørsforhold. Således er det næppe længere i 1990erne. Det forekommer der
for urimeligt at tage alle SSW-vælgere til indtægt for danskheden. I så fald
ville der nemlig være sket et revolutionært bevidsthedskifte fra den ene dag til
den anden: Hvis mindretallet i 1990 med 23.000 stemmer talte 50.000 personer,
så måtte det i 1994 og i 1996 med 38.000 jo tælle mindst 75.000. Det er der
dog intet, der tyder på - og da slet ikke, hvis man ser på de sydslesvigske
danske organisationers medlemstal. Her er der tværtimod - med kirken som
bemærkelsesværdig undtagelse2 - mestendels tale om stagnation eller moderat
nedgang.3
Man kan altså næppe komme uden om at konstatere, at forholdet mellem
mindretallet og politikken i dag er et andet, end det traditionelt har været. Det
hverken kan eller skal man dog laste SSW for. Tværtimod har partiet jo haft
succes med at etablere og markere sig som vægtig faktor i det politiske land
skab i Slesvig-Holsten. Det har igen ført til, at der også er blevet taget notits
af partiet og af mindretallet i andre dele af Tyskland.4 At det bl.a. har ført til
en karakteristik af mindretalspartiet som et dansk-frisisk regionalparti må dog
beklages. Det må stå enhver klart, at partiets legitimation som dansk talerør og vel i øvrigt også selve grundlaget for, at det er fritaget for 5%-spærregrænsen - ikke ligger i, at det defineres som regionalt parti, men udelukkende i, at
det er det danske og frisiske mindretals politiske parti. Som mindretalsmenne
ske kunne jeg tit ønske mig, at denne side var blevet fremhævet lidt mere,
end det faktisk og sikkert ud fra logiske valgtaktiske overvejelser har været
tilfældet.
Ikke desto mindre må det samtidig fremhæves, at det danske (og det frisiske)
mindretal naturligvis nyder godt af SSWs politiske succes, idet stemmefrem
gangen har skabt større opmærksomhed omkring mindretallets eksistens. Det
vil forhåbentlig igen kunne føre til, at der tages yderligere nødvendige skridt
på kommunalt plan hen i retning af økonomisk ligeberettigelse og ligestilling af
mindretallet med flertallet. Mindretallets politiske parti står i dag altså formelt
stærkt. Som sådan burde der være gode muligheder for, at mindretallets inter
esser vil kunne varetages bedre og langt mere effektivt, end det hidtil har været
muligt, da der nu er større politisk vægt bag argumentationen.
Alligevel er der nok grund til at overveje, om det nu vitterlig også er til
fældet. Spredte oplysninger kunne således tyde på, at succesen måske er kom
met bag på partiet og mindretallet. Ved sidste kommunevalg opnåede partiet
så stor en fremgang, at folk, der opstillede ud fra loyalitet, men samtidig med
forventning om, at de næppe ville opnå valg, pludselig var i den situation, at
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de måtte varetage et politisk hverv. Det kom åbenbart bag på mange, der af
sikkert helt legitime grunde slet ikke havde overskud eller tid til at arbejde i
de politiske råd. Nogle mennesker sagde fra. Senest er det i foråret 1996 sket
i Lindeved kommune, hvor det ikke var muligt for SSW at finde nogen, der
var villige til at overtage den vakante plads i byrådet, efter at én af de oprinde
ligt valgte opgav sit mandat - og som konsekvens deraf mistede SSW sin
fraktionsstatus.
Det er naturligvis en yderst uheldig udvikling. Den kan næppe undgå at få
konsekvenser blandt vælgerskaren, der forståeligt vil kunne føle sig holdt for
nar og måske vil tænke sig om en ekstra gang, førend de næste gang sætter
deres kryds ud for et parti, hvor de opstillede kandidater åbenbart ikke kunne
eller ville tage imod valg. Samtidig skal det dog understreges, at dette ikke er
nogen kritik af SSW. Tværtimod gør partiet jo sit yderste for, at mandatfrem
gangen kan omsættes til reel politisk indflydelse og kontant udbytte for min
dretallets arbejde.
Nej, i grunden er SSWs vanskeligheder ved at få folk til at påtage sig poli
tiske hverv ikke grundlæggende forskellige fra andre partiers. Den eneste for
skel er jo nok den, at der er et større kandidatpotentiale blandt de store parti
er, end det er tilfældet hos SSW. Samtidig skal det fremhæves, at netop SSW
i kraft af sin egenskab som mindretalsparti kan mønstre en langt større med
lemssolidaritet og loyalitet end hovedparten af de tyske partier. Og det er vel
netop denne dybe loyalitet over for mindretalspartiet, der i sidste ende er grun
den til, at nogle har set sig nødsaget til at sige fra, da valgresultatet først
forelå. De opstillede i kraft af deres loyalitet. De regnede ikke med at opnå
valg.
Ikke desto mindre er der alligevel grund til at overveje, hvilke konsekvenser
der kan udledes af dette sikkert ikke faretruende, men alligevel bemærkelses
værdige fænomen. For det egentlige problem er vel spørgsmålet om, hvorledes
det kan sikres, at der inden for mindretallet også fremover findes mennesker,
der er villige og har overskud til at påtage sig tillidshverv. Det gælder såvel
inden for det politiske som inden for det kulturelle område. For det er jo netop
ikke noget fænomen, der begrænser sig til SSW. Også inden for det kulturelle
arbejde og i ungdomsforeningerne er det stadig vanskeligere at finde folk nok,
der er villige til at påtage sig det ofte besværlige og i hvert tilfælde tidskræven
de bestyrelses- og tillidsmandsarbejde.
Det gælder altså kernen i det folkelige arbejde. Det er det frivillige bestyrel
sesarbejde, som udgør fundamentet for mindretallets folkelige virke. Erfarin
gerne inden for det politiske arbejde må som sådan tages som et signal om, at
det er på tide at tage dette forhold op til overvejelse. Og det sker da også i
mange sammenhænge, hvor det er blevet påpeget, at der er problemer med
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basisarbejdet. Problemer, der er blevet drøftet seriøst, og som sikkert vil skulle
drøftes endnu mere i de kommende år.
I den forbindelse er det vigtigt at fremhæve, at mindretallet i denne henseen
de er mindre udsat end flertalsbefolkningen er det. De store tyske foreninger
har således også svært ved at mobilisere folk, der vil påtage sig frivilligt arbej
de. De har endog ulige større vanskeligheder ved at mobilisere tillidsmænd,
end mindretallet har, idet der i det danske mindretal stadig findes en stærkt
udpræget solidaritetsfølelse. Alligevel må det dog påpeges, at det tit er Torden
skjolds få soldater, der i mange sammenhænge i dag bærer det danske for
eningsarbejde videre. Det er de selvsamme mennesker, der er politisk aktive,
sidder i bestyrelserne for SSF-distrikterne, er med i ungdomsforeningerne
samt danner menighedsrådene.
Hermed er vi så tilbage ved udgangspunktet for punktet mindretallet og
politik: For det er et beklageligt faktum, at stemmefremgangen intet har æn
dret i positiv retning for mindretallets indre struktur. De mange ny stemmer
har ikke ført til mange ny aktive mennesker i det danske mindretalsarbejde.
Det er overvejende de samme mennesker, der nu har påtaget sig endnu mere
arbejde til gavn for mindretallet. Og deres antal vokser ikke. Det falder stødt ikke mindst, fordi der mange steder også mangler unge, der er villige til at tage
over, når de ældre falder fra.

2. Det danske mindretal og dansk forskning
I de seneste år er det danske mindretal ved forskellige lejligheder blevet gen
stand for danske forskeres interesse. I første omgang var det den kendte kul
turforsker, nu Jean Monet-professor i europæisk civilisation, Uffe Østergård
fra Aarhus Universitet, der siden 1994 har gjort sig bemærket ved i flere for
skellige sammenhænge at fokusere på mindretallet. Det skete i første omgang
i form af en artikel i Information i juli 1994, der var anledning til, at Borger
foreningen i Flensborg inviterede ham til i slutningen af februar 1995 til at
holde et foredrag om sit syn på Sydslesvig. Han gjorde i den forbindelse bl.a.
opmærksom på, at et stigende antal folk uden traditionel tilknytning til min
dretallet betjener sig af mindretallets institutioner. Desuden talte han for, at
mindretallet bør forsøge at blive uafhængig af tilskuddene fra Danmark.5 Han
gjorde det på sin velkendte provokerende facon, der da også øjeblikkeligt af
stedkom voldsomme reaktioner fra sydslesvigsk mindretalshold. Således skrev
Flensborg Avis en hel leder i anledning af Uffe Østergårds betragtninger, der
i en absolut afvisende og negativ tone blev karakteriseret som »misforståelser
og usagligheder om Sydslesvigs danske folkedel«.6 Andre folk i mindretallet
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følte sig ligeledes misforstået og fejlfortolket. Diskussion efter foredraget viste,
at en del danske sydslesvigere faktisk opfattede Uffe Østergårds udsagn som
et angreb på mindretallet. Og dét til trods for, at Uffe Østergård ifølge egne
udsagn faktisk nærer sympati for mindretallet. En mere nøgternt betragtning
vil i øvrigt vise, at der slet ikke var tale om noget frontalangreb på mindretal
let, men derimod om et forsøg på en nytolkning af det danske mindretal som
del af en slesvigsk størrelse set i lyset af bl.a. europæiske regionaliseringsten
denser. Men dén pointe gik helt og aldeles tabt i forargelsen. I et helt andet
forum kommenterede Uffe Østergård postyret således: »I al beskedenhed har
jeg selv det sidste års tid været udsat for professionelle sydslesvigsk-danskes
intolerance over for nye meninger på området. Der hersker en beslutsom man
gel på accept af, at også andre kan vide noget om regionen«.7 Dén vurdering
blev dog ikke refereret i Sydslesvig.
Tilsvarende afvisende og negative sydslesvigske reaktioner kom i kølvan
det på en anden dansk forskers udsagn. Henrik Becker-Christensen, der er
direktør for Grænseforskningsinstituttet i Aabenraa, advarede midt i maj
måned 1996 i en vurdering af SSWs resultat ved delstatsvalget om, at SSWs
stemmefremgang måske kunne blive et problem for mindretallet, da der jo
realistisk set ikke var tale om overvejende danske stemmer. Han påpegede i
en udtalelse til Ritzaus Bureau, at der ad åre var fare for, at de danske i
SSW kunne gå hen at blive et mindretal. En fortsat øget regionalt motiveret
tilslutning til SSW ville måske på et tidspunkt også kunne »blive et problem
i forhold til de bevilgende myndigheder i Danmark, som man er helt af
hængig af«.8 Udsagnene blev omgående afvist af forskellige fremtrædende
SSW-skikkelser, altimens SSWs formand bevidst undlod at kommentere ar
tiklen desangående. SSW-landsstyrelsesmedlemmet Sven Engel fastslog der
imod meget kategorisk, at »vi igen bliver konfronteret med en rigsdansk
ekspert, der tilsyneladende ikke har særlig meget forstand på forholdene i
grænselandet«. Og han fortsatte: »Gad vide, hvordan forskeren skelner mel
lem danske og tyske vælgere, eftersom kun tyske statsborgere har stemmeret
til landdagsvalget. Folks holdninger, identitet og motivering i stemmeboksen
kan vel næppe granskes«. Flensborg Avis valgte at opsummere denne vur
dering i overskriften: »SSW: En dansk forsker på vildspor«.9 Samme dag
tog avisen stilling til Becker-Christensens refererede udsagn i en leder, som
fastslog, at der var tale om en »spinkel forskerteori«.10 Endnu engang hav
de en dansk forsker åbenbart rørt ved et tabu. Og endnu engang reagerede
nogle i Sydslesvig på en i grunden kontraproduktiv facon.
Problemet ved, men samtidig karakteristisk for de her refererede - og andre
uformelle - reaktioner fra folk i det danske mindretal på rigsdanske forskerud
sagn var, at de to sider talte forbi hinanden. Forskernes vurdering blev ikke
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opfattet som dét, de var - nemlig forsøg på analytisk at påpege aktuelle ten
denser og mulige fremtidige konsekvenser. I stedet for at tage disse udsagn op
til en reflekteret og kritisk drøftelse, nøjedes man med at reagere fornærmet og
ved omgående at mistænkeliggøre forskernes motiver. I stedet for at fremføre
underbyggede modargumenter, der kunne påpege eventuelle misforståelser el
ler skævheder i vurderingerne, blev forskerne dømt og fik påskrevet uvidenhed.
På den måde undgik man dog samtidig at skulle tage begrundet stilling til
indholdet i de fremførte forskerudsagn. Det kom der naturligvis ingen kon
struktiv dialog ud af.
Disse reaktioner på danske forskeres analyser kan tolkes som symptomati
ske for en sydslesvigsk modvilje over for at se mindretallet i et andet perspektiv
end det vante. Dét, som mindretallet i de seneste år ved forskellige lejligheder
er blevet konfronteret med, er et fænomen, som kan forventes at spille en
større rolle i fremtiden. I og med, at den generelle interesse for mindretals
spørgsmål er vokset efter de politiske omvæltninger i Østeuropa, er der efter
hånden også vokset en større interesse for det dansk-tyske grænseland. Mens
kulturforskerne tidligere slet ikke interesserede sig for grænselandet, har det
ændret sig i de seneste år. Mindretal er in. Og det danske mindretal er også så
småt blevet interessant at beskæftige sig med for folk, der i årevis har ignoreret
den kompetente forskning, der er blevet gjort i Sønderjylland.
Den dansk-tyske grænseregion omtales i dag som europæisk mindretalsmo
del og har givet anledning til en række problematiserende betragtninger. I den
forbindelse er der også blevet givet udtryk for egne ungdomsoplevelser med
mindretallet, der øjensynligt ikke har efterladt noget positivt indtryk. Det gæl
der således den kendte antropolog Anne Knudsen, der i en debatartikel om
Slesvig som skoleeksempel husker sit møde med Sydslesvig således: »På sko
lens ekskursion til Sydslesvig oplevede vi det danske mindretals professionelle
talsmænd som fanatikere med vilde øjne«.11 Sådanne personlige oplevelser
spiller imidlertid næppe nogen rolle for, at ny generationer fatter interesse for
grænselandet. De har som regel aldrig før hørt om det danske mindretal. Det
er derimod inspireret af mindretalsproblematikkens generelle aktualitet i Euro
pa, at de pludselig får øjnene op for det dansk-tyske grænseland. Flere og flere
studerende ved danske, men såmænd også tyske universiteter og på seminarier
ne er således i de seneste år begyndt at skrive projektopgaver og specialer om
Sydslesvig. Det sker ikke ud fra den klassiske, folkelige interesse for det danske
syd for grænsen, men er primært videnskabeligt hhv. fagligt begrundet.
Denne ny interesse for Sydslesvig er altså i dag motiveret ud fra en forsk
ningsinteresse, der igen vil kunne udgøre en intellektuel udfordring af mindre
tallet. Forskerne stiller andre spørgsmål og er mere kritiske i deres tilgang til
emnet, end mindretallet traditionelt har været vant til fra danskere nordfra.
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Forskerne nøjes ikke med at glæde sig over, at der findes en danskhed syd for
grænsen, som viser Dannebrog og holder fast i danske udtryksformer, som
efterhånden er ved at forsvinde i Danmark. De vil i stedet vide hvorfor, hvor
dan og hvorledes den danske identitet holdes i hævd. Og de vil vide, hvem og
hvad mindretallet er. Derfor kræver de også en anden slags svar, der honorerer
deres metode, og som kan give begrundede svar på begrundede spørgsmål. De
er ikke tilfredse med generelle udsagn, men ønsker en præcis og ræsonnerende
karakteristik. Undertiden kan det være vanskeligt for mindretallet at forholde
sig til denne ny interesse, fordi den til dels kan virke slående og overraskende,
måske til tider ligefrem intimiderende. Der er her behov for en anden slags
dialog end den, man har været vant til. I sig selv er det naturligvis positivt, at
forskere og studerende - samt journalister - viser interesse for Sydslesvig; men
på den anden side findes der samtidig en frygt for at blive misforstået, fejlfor
tolket og i yderste konsekvens misbrugt.
Jeg tror med andre ord, at vi må sande, at der vil blive tale om en intellektuel
udfordring af mindretallet. Hvor det hidtil har være den folkelige solidaritets
følelse, der har båret store dele af den danske befolknings interesse for hhv.
villighed til at støtte det danske mindretal - så vil vi i den nærmeste fremtid
sikkert i stadig mere udpræget grad konfronteres med danske intellektuelles
refleksioner omkring mindretallet. Det er allerede sket i flere sammenhænge.
Det vil afgjort blive tilfældet igen i den kommende tid. Legitimationspresset
udefra vil uvægerligt og nødvendigvis føre til en perspektiverende refleksion af
mindretallet i mindretallet.
I Sydslesvig er vi realistisk talt for tiden ikke rustet til en sådan ny udfor
dring. Vi er ikke vant til at betragte os selv intellektuelt. Vi opfatter os selv
som unik størrelse og lukker derfor ofte øjnene for sammenligninger med an
dre kulturelle grupper. Mindretallet er måske i virkeligheden negativt indstillet
over for intellektuelle tilgange, fordi de i mange henseender bryder med vores
traditionelle folkelige opfattelse.
Ikke desto mindre vil jeg mene, at der fremover vil finde en intellektualise
ring sted i mindretallet. Det vil føre til en anden diskussion, end den hidtil er
blevet ført. Mindretallet vil sikkert skulle nytænkes. Der vil givet blive brug
for en anden slags terminologi, der karakteriserer mindretallet ved begreber
som konjunkturer og processer, assimilation og dissimilation, interaktion, inte
gration og segregation, frem for som hidtil udelukkende at betragte mindretal
let som en især folkeligt-nationalt defineret størrelse. Men det vil sikkert også
kunne føre til en ny forståelse mellem intellektuelle i Danmark og i mindretal
let. Intellektualiseringen af mindretallet betinges dog af udviklingen af et aka
demisk uddannet potentiale i mindretallet. Det findes til dels allerede - blot
ikke i Sydslesvig, men i Danmark og i andre dele af Tyskland, hvor arbejds-
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pladserne findes. Heri ligger der en stor opgave for mindretallet, som vil kunne
blive vanskelig at løse.

3. Mindretallet og kultur
Sidste år var jubilæumsåret, hvor der var rig lejlighed til at se tilbage og for
søge at forstå det danske mindretal i en historisk dimension. I den forbindelse
blev ikke mindst det tætte samhørighedsforhold mellem det danske mindretal
og Danmark fremhævet og understreget. Det er klart, at det danske mindretal
selv i dag vanskeligt kan tænkes uden den store ideelle og materielle støtte, der
ydes fra Danmark. Mindretallet er ikke noget mini-Danmark, ingen tro kopi
i lilleputformat. Men mindretallet er dybt afhængigt af den rigsdanske kultu
relle påvirkning. Mindretallet producerer således kun i meget ringe omfang en
egen sydslesvigsk dansk mindretalskultur. Mindretallet reproducerer derimod
primært kulturelle strømninger, der gør sig gældende i Danmark, undertiden
fortolket ud fra de særlige forhold, der gør sig gældende i grænselandet. Heri
er det danske mindretal ikke væsentligt forskelligt fra andre grænselandsmin
dretal. Det tyske mindretal i Danmark reproducerer ligeledes tysk kultur.
Grundlæggende forskellig er situationen derimod hos de mindretal, der ikke
har noget hjemland, de støttes af, og som de kan støtte sig til. De må nødven
digvis producere og skabe deres egen kultur for ikke helt at miste deres natio
nale og etniske særpræg.
Den danske kultur er grundlaget for det danske mindretal. Den særlige dan
ske identitet i mindretallet bygger netop på det kulturelle fællesskab med andre
danske. Et væsentligt element i den fælles kultur er sproget. Det er igennem
det danske sprog, at de forskellige danskheder knyttes sammen. Dansk er
mange ting - men fællesnævneren er i hvert tilfælde det danske sprog.
Nu står vi imidlertid over for det fænomen i Sydslesvig, at der ingen ligefrem
overensstemmelse er mellem dét, man abstrakt kan kalde objektive og subjekti
ve kriterier for nationalitet. Sagt konkret betyder dét, at mange i Sydslesvig er
danske uden at kunne (i nogle tilfælde endog uden at ville) tale dansk. For
mange i det danske mindretal er danskhed en dybt subjektivt defineret størrel
se. Danskhed og dansk sprog spiller for dem en mindre rolle. Deres sprog er
overvejende tysk. Derimod forbinder de deres danskhed med ikke-sprogligt
definerede forhold såsom dansk mentalitet, symbolbrug og først og sidst iden
tifikation med det danske. Anderledes sagt er betydelige dele af det danske
mindretal ikke danske, fordi de taler dansk, men fordi de føler sig som og
bekender sig til det danske.12
Det er et forhold, der er vanskeligt, måske endda umuligt at formidle til
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nogen, der intet førstehåndskendskab har til den særlige mindretalstilværelse.
Faktum er nemlig, at det danske mindretal i denne henseende ikke er unik.
Tværtimod forholder det sig således, at langt de fleste europæiske mindretal i
dag er karakteriseret ved, at identitet og sprog ikke længere er identiske. Spro
get er de fleste steder blevet en symbolsk størrelse, der beherskes af en set i
forhold til mindretallenes samlede omfang snarest lille skare. Således er forhol
dene i det danske mindretal dog endnu ikke.
Selv om sprog og identitet således ikke længere opleves som samhørige for
store dele af det danske mindretal, skal det dog pointeres, at det ikke er ensbe
tydende med, at mindretallet ikke længere er dansktalende. Der er stadig cen
trale dele af mindretallet, hvor dansk sprog og dansk identitet er i overensstem
melse. Derudover bygger grundtanken i alt kulturelt arbejde i Sydslesvig netop

»For mange i det danske mindretal er danskhed en dybt subjektivt defineret størrelse. Danskhed og
dansk sprog spiller for dem en mindre rolle. Deres sprog er overvejende tysk«. Illustration fra Manfred
Kühls kronik i Flensborg Avis 10. februar 1996.
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på, at det danske sprog er grundstammen for mindretalsidentiteten. Især det
danske mindretalsskolevæsen indtager her en central position som formidler
af det danske sprog, der må anses som et uundværligt redskab ved tilegnelsen
af den danske kultur.
Når det er sagt, skal det for tydelighedens skyld fluks tilføjes, at danskhed
jo ikke er nogen naturgiven størrelse, men derimod er et produkt af såvel en
tilsigtet kulturel prægning som et bevidst valg. Der er ingen i det danske min
dretal, der forsøger at fordanske folk mod deres vilje. Derimod bygger al
dansk kulturel aktivitet - og dertil hører også skolerne - på den fundamentale
antagelse, at de danske organisationer og institutioner naturligvis forsøger at
præge elever og medlemmer i dansk retning. En sådan prægning kan dog kun
lykkes, såfremt der hos den enkelte og i familierne findes en bevidst identifika
tion med det danske. Det er denne identifikation, der tilsigtes i mindretallet.
Netop denne sidste del - identifikationen med det danske - er dog, realistisk
talt, ikke længere til stede i alle dele af mindretallet. Når man spørger alminde
lige mindretals-medlemmer om deres nationale tilhørsforhold, så vil man kun
ne registrere en mangfoldighed af svar, der strækker sig fra den éntydige identi
fikation som dansk over en regionalt vægtet overgangsidentitet som sydsles
viger og helt til den forunderlige udtalelse, at nogle føler sig som tyske med
sympati for det danske. Som sådan kan det konstateres, at der ikke findes
noget ensartet billede i mindretallet. Mindretallets kultur er dansk; men de
individuelle kulturelle udtryksformer er tit præget af sydslesvigske blandings
kulturelementer.
Det kan formodes, at der her er tale om en tendens, som vil kunne få større
betydning og aktualitet i de kommende år.

4. Mindretallet og fremtiden
Efter således i det foregående at have fremhævet nogle problemstillinger, der
er aktuelle, men som samtidig skønnes at have stor betydning for mindretallets
fremtid, er det på sin plads afslutningsvis at give nogle bud på, hvilke fremtids
perspektiver det danske mindretal står over for.
Festårets taler blev omkring årsskiftet 1995-96 fulgt op af en række bidrag fra
engagerede sydslesvigere, der i en løs kronikserie i Flensborg Avis gav deres bud
på, hvordan fremtidsperspektiverne for det danske mindretal i Sydslesvig måtte
kunne se ud.131 den forbindelse blev der gjort rede for mange inspirerende tan
ker, og der blev givet udtryk for synspunkter og opfattelser, som kunne og fort
sat kan tænkes at danne et fortrinligt grundlag for en perspektiverende drøftelse
af, hvor det danske mindretal befinder sig, og i hvilken retning det bevæger sig.
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Desværre viste det sig dog, at kronikrækken ikke afstedkom offentlig re
spons. Ganske vist blev synspunkterne og analyserne drøftet i forskellige ufor
melle sammenhænge; men nogen egentlig offentlig debat blev det ikke til. Der
kom intet formuleret modspil. Hverken i Flensborg Avis eller i andre formali
serede sammenhænge.
Den udeblevne diskussion kan muligvis forklares ved, at jubilæumsåret i
forvejen havde budt på så mange forskelligartede indtryk, at der simpelt hen
ikke var overskud til at tage en koncentreret diskussion om, hvad fremtiden
måtte indebære. En negativ tolkning af den udeblevne debat kunne dog også
udlægges derhen, at der ganske enkelt ingen interesse findes for, hvorledes
mindretallet bør indrette sig fremover.
Hvorvidt denne mulige desinteresse skyldes manglen på perspektiver eller
en simpelt ulyst til at betragte os selv i en større sammenhæng og i et perspek
tiv, der rækker ud over vores umiddelbare, daglige eksistens som mindretal i
Sydslesvig, dette spørgsmål er vanskeligt at forholde sig til. Man kan håbe, at
det første var årsagen, men samtidig frygte, at det netop var det sidste, som
gjorde sig gældende. Uagtet, hvilke motiver der lå bag ikke-diskussionen, var
det ikke desto mindre bemærkelsesværdigt, at artikel-forfatterne hver for sig
gjorde sig tanker om, hvilke fremtidige udfordringer mindretallet vil blive kon
fronteret med. Anderledes sagt: En refleksionsproces har fundet sted.
En af de centrale og mest væsentlige udfordringer er sikkert spørgsmålet
om, hvorledes mindretallet fremover vil definere og som konsekvens deraf vil
udtrykke sin særegenhed i forhold til det omgivende samfund. En nøgtern
betragtning vil vise, at der allerede nu ikke længere findes de klare og entydige,
umiskendelige og for en stor dels vedkommende også identitetsprægende mod
sætninger mellem dansk og tysk i Sydslesvig. Tidligere tiders og til dels stadig
nulevende generationers personligt erfarede og inderliggjorte konflikt med det
tyske er ikke længere relevante for de yngre og unge i mindretallet. Dansk og
tysk er kommet hinanden nærmere - men det kan være svært at afgøre, hvor
vidt det skyldes mindretallets assimilation til flertallet eller snarest omvendt,
at flere og flere fra flertallet er begyndt at søge ind i mindretallet.
I alt fald er det karakteristisk for de seneste års udvikling i mindretallets
sammensætning, at der findes flere og flere med en ikke-dansk baggrund. Præ
cise tal foreligger af gode grunde ikke. Vi kender jo ikke engang det præcise
omfang for det danske mindretal som sådan. Men en iagttagelse af tendenser
ne inden for skoleområdet tyder på, at der er tale om mere end et kuriøst
overgangsfænomen.
Åbenbart udøver det danske i dag en meget stor tiltrækningskraft på folk fra
det omgivende flertalssamfund. De viser interesse for danske værdier, danske
normer og den danske mentalitet. Nogle vælger at gå den danske vej og fravæl-
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ger samtidig deres tyske udgangspunkt. Andre forstår dog at kombinere de to
elementer, så deres individuelle identitet så at sige fordobles. De er danske og
tyske. Eller tyske og danske.
Noget taler for, at der er tale om en udviklingsproces. Det danske opfattes
åbenbart af flere og flere som et reelt alternativ. Ikke blot i politisk henseende,
hvor et betragteligt antal af mennesker uden egentligt tilhørsforhold til min
dretallet af sikkert mange forskellige individuelle grunde stemmer på SSW.
Også på skole- og undervisningsområdet er det danske et alternativ, som en
del tyske forældre gerne benytter sig af. Dette valg er dog hyppigt ikke knyttet
sammen med noget identitetsskifte. Folk indskoler hyppigt deres børn i de
danske institutioner uden i øvrigt at tage konsekvensen ved også at blive aktive
i andre dele af mindretallet.
I nogle henseender synes mindretallet altså at blive opfattet som et kulturelt
og politisk servicetilbud. Folk uden traditionel tilknytning til mindretallet ja, i nogle tilfælde uden den mindste tilknytning til grænselandet overhovedet benytter sig af de danske tilbud. Som sådan er det danske mindretal øjensynligt
blevet til en størrelse, der ikke længere opfattes som en isoleret mængde af
mennesker, der bekender sig til dansk sprog og kultur. I dag er den nationale
faktors betydning blevet relativeret. Man er ikke længere dansk på samme
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måde, som det var tilfældet for 20 eller 30, endsige for 40 og 50 år siden. Det
gælder ikke mindst på det sproglige område.
Store dele af de nytilkomne forældre tilegner sig nemlig ingen blot elementære
færdigheder i dansk. De forventer tilmed, at der til forældremøder tales tysk til
og med dem. Og selv de mennesker, der bliver aktive i andre dele af mindretallet,
forventer hyppigt som en selvfølge, at væsentlige arrangementer mindst foregår
tosproget på dansk og tysk, men helst udelukkende på tysk. Således har jeg selv
i de seneste år oplevet, at jeg - når jeg inviteres ud til at holde foredrag i Sydsles
vig - som regel får at vide, at foredraget forventes at blive gennemført på tysk,
selv om det i ét tilfælde endog blev annonceret med en dansk titel.
Den her beskrevne proces synes at fortsætte. Det er en udvikling, der snart
vil vise sig at være en udfordring for det danske mindretals selvforståelse.
Mindretallet vil uvægerligt blive presset til før eller siden at tage stilling til,
hvordan det vil forholde sig over for denne udvikling. Skal de ny mindretals
brugere opfattes som dele af mindretallet? Og hvad vil det betyde for mindre
tallets selvforståelse? Hvilke konsekvenser får det for mindretallets struktur?
Vi kan ikke komme uden om at tage stilling til disse spørgsmål.

SSWs stemmetal ved kommune- og landdagsvalgene i
Slesvig-Holsten 1946-1996

Kommunevalg 1946-94 og landdagsvalg 1947-1996
Kilder: Sydslesvig i tekst og tal, Sydslesvigsk Forening, Flensborg 1994, s. 21; Grænsen, 2, juni 1996, s. 6.
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NOTER
1. Se Jørgen Kühl: Ny danskere eller protestvælgere? Kommunevalget i Slesvig-Holsten, marts 1994,
s. 84-89 i: Sønderjysk Månedsskrift, 5/6 1994.
2. Jævnfør Ole Pedersen: Kristne traditioner atter værdifulde. Dansk Kirke i Sydslesvig fyldte 75 og
har trods religiøs krise i Tyskland et stabilt voksende medlemstal, Grænsen, 2, juni 1996, s. 13.
3. Det gælder ikke mindst for den kulturelle hovedorganisation Sydslesvigsk Forening, hvis samlede
medlemstal fraregnet medlemmer af Foriining for nationale Friiske i de seneste år er gået jævnt
tilbage: Fra pr. 1.1.1993: 16.463, via pr. 1.1.1994: 16.384 til pr. 1.1.1995: 16.229 medlemmer.
4. Således trykte den store konservativt-borgerlige tyske avis Frankfurter Allgemeine Zeitung
(FAZ) en stor, men ikke desto mindre særdeles tendentiøs og på utilstrækkeligt grundlag konklu
derende artikel af Friedrich Karl Fromme: Die dänische Minderheit in Schleswig-Holstein genießt
einen vielfältigen privilegierten Status, FAZ, 27.3.1996. Denne artikel medførte en række læser
breve i FAZ, heriblandt et læserbrev, som fastslog, at SSW ikke længere blot er et dansk parti,
af Christian Glass, Ausacker: Nicht mehr nur eine »Dänenpartei«, FAZ, 4.4.1996. Frommes op
rindelige artikel blev gendrevet og kritiseret i Flensborg Avis, hvor den imidlertid ikke blev
refereret i sin helhed. Flensborg Avis’ leder tilbageviste Frommes udsagn i Bjarne Lønborg: Nyt
liv til myterne, Flensborg Avis, 28.3.1996. Til gengæld var der ingen danske sydslesvigere, der
gjorde opmærksom på de mange misforståelser og fejl i selve FAZ. Så FAZs læsere blev aldrig
gjort bekendte med den berettigede og nødvendige kritik, der blev rejst i Flensborg Avis over for
et indforstået publikum.
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Anmeldelser
Chr. Adamsen og Vivi Jensen (red.): Danske præsters indberetninger til Oldsags
kommissionen af 1807. Vest- og Sydjylland.
Wormianum (tidsskriftets Skalks forlag), Højbjerg 1995. Indb., ill., 346 s. Kr.
285.
I årtierne omkring 1800 trak landboreformerne deres spor over det ganske
land. De gamle landbymarker blev brudt op, og der blev anlagt nye markskel.
Dyrkningen blev intensiveret, og der blev anlagt nye veje. Det gav efterspørgsel
efter sten til diger og led. Sten fra kæmpehøje blev hugget i småstykker, og
mange gravhøje blev inddraget til dyrkning.
For de historisk bevidste i samtiden var det et faresignal. Tiden var kende
tegnet af voksende interesse for den fjerne oldtid. Det gjaldt om at redde hvad
reddes kunne. På den baggrund oprettedes i 1807 den såkaldte Kommission
til Oldsagers Opbevaring. I 1808 skrev kommissionen ud til alle præster og
bad dem afgive indberetning om oldtidsminder, runesten og levninger fra den
katolske tid i deres sogne - alt fra stendysser og runesten til kirkeinventar fra
den katolske tid.
De mange indberetninger fra hele landet er i dag bevaret i Nationalmuseet
og er nu under udgivelse i i alt fire bind. Første bind om Vest- og Sydjylland
udkom i 1995.
Det er et interessant - ja fornøjeligt - kildemateriale, som her lægges frem.
»De gamle præster har været meget dovne i det skriftlige Arbejde«, skrev den
flittige pastor Peter Kier i Øster Løgum om sine forgængere. Det gjaldt nu
også for nogle af 1808-præsterne i Sønderjylland. Enkelte præster svarede slet
ikke. Fra Hellevad, Varnæs, Bedsted og Hjordkær mente præsterne f.eks., at
der ikke fandtes noget bemærkelsesværdigt. I Ensted havde præsten slet ikke
lagt mærke til de ganske fornemme storstensgrave langs kysten, men noterede
kun noget om Årup kapel. I Bov fortalte præsten blot om borgen Nyhus, på
grundlag af en ældre trykt beretning, og glemte gravhøjene. I Øster Løgum
derimod foretog pastor Kier omhyggelige undersøgelser og kunne berette side
op og side ned.
Fra Nordslesvig er der beretninger fra ialt 50 sogne, dvs. fra lidt under
halvdelen af samtlige, og de er af meget forskellig værdi. Som helhed er der
dog mange interessante oplysninger at hente: om datidens syn på oldtidsmin
derne og om deres daværende tilstand; i Bylderup var nogle store sten i præ
stens havemur hentet fra en gravhøj, i Barsmark blev en oldtidsgrav benyttet
som fårestald, i Mintebjerg var en stor sten fra en gravhøj transporteret til
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Augustenborg som bidrag til slottets fundament. Der er også oplysninger om
det ældste lokale kirkeinventar, gamle indskrifter osv.
Disse indberetninger er ikke de ældste af deres art. Forud for Pontoppidans
Danske Atlas blev der indkaldt lignende oplysninger fra præsterne. Enkelte er
bevaret i spredte arkiver. Også disse beretninger burde samles og udgives ligesom man kunne ønske, at evt. indberetninger fra området syd for lande
grænsen blev medtaget i den firebindsudgave, som nu er på vej. Forhåbentlig
lykkes det at føre det store arbejde til ende.
Lars N. Henningsen
Walter Asmus, Andreas Kunz og Ingwer E. Momsen: Atlas zur Verkehrsge
schichte Schleswig-Holsteins im 19. Jahrhundert.
Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins Band 25.
Neumünster: Wachholtz, 1995. 92 s. Indb. 45 DM.

I Arbeitskreis für Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins har
en gruppe med geografen Walter Asmus som primus motor gennem en årræk
ke beskæftiget sig med trafikhistorie. Et blandt flere resultater heraf er det nye
atlas over Slesvigs og Holstens infrastrukturudvikling i 1800-tallet. Dette atlas
er samtidig et pilotprojekt for et historisk atlas for Slesvig-Holsten, som forhå
bentligt kan realiseres trods landsregeringens aktuelle pengeknaphed. Med det
trafikhistoriske atlas er der nemlig præsteret et solidt udviklingsarbejde med
digitale kort, farvetryk etc., der om man så må sige også burde sætte et generelt
historisk atlas på skinnerne.
Atlasset består af en kort indledning om Slesvigs og Holstens statslige ud
vikling fra hertugdømmer i den danske helstat til provins i den preussiske
periferi og en lidt længere om regionens industrialisering og trafikale moderni
sering. Begge udmærkede introduktioner, hvor man i den sidstnævnte dog sav
ner en omtale af stationsbyerne og deres rolle for den økonomiske vækst i
landområderne.
Derefter følger kortdelen, hvor det vigtigste er kortene over selve infrastruk
turens fysiske udvikling. Her illustreres dels videreudviklingen af førindustriel
le trafikfaktorer som veje, skibe, havne og kanaler, dels den egentlige revolu
tion i det 19. århundredes trafik jernbanerne. Der bringes også kort, som viser
sammenhænge imellem de forskellige trafikmidler, både for hertugdømmerne
som helhed, regionalt og lokalt. Nordslesvig er fuldt ud behandlet på linje med
det nuværende Slesvig-Holsten. Savner man noget, er det nok en dyberegående
behandling af skibsfarten, især efter 1867. Selve tonnageudviklingen belyses
på bedste vis, men de lokale dampskibsruter f.eks. fra Aabenraa til Flensborg
kunne nok fortjene at komme på kort. Kortdelen rummer også et mindre
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afsnit med eksempler på udnyttelsen af trafiknettet - skibspassage via havne
og kanaler, gods- og persontrafik på banerne m.v.
Generelt er kortene grafisk fuldt tilfredsstillende; måske er de ni graduerin
ger af skibenes tonnage på kortene over vandvejene lidt i overkanten.
Atlassets tredje del er grundige forklaringer til kortene, der beskriver de
enkelte trafikmidlers generelle historie, uddrager konklusioner af kortene og
giver supplerende statistiske oplysninger, metodiske og kildekritiske bemærk
ninger samt fyldige kilde- og litteraturhenvisninger.
Indledning, kort og kommentarer gør »Atlas zur Verkehrsgeschichte« uom
gængelig for forståelsen af Slesvigs og Holstens moderniseringsproces i det 19.
århundrede.
Hans Schultz Hansen

Christian Becker: Beata Justorum Translatio. Juristen in schleswig-holsteini
schen Leichenpredigten.
Peter Lang. Rechtshistorische Reihe bd. 136, Frankfurt am Main 1996, 400 s.,
DM 98.

1500- og 1600-tallet var afgørende for tilblivelsen af den statslige forvaltning
vi kender i dag. Fyrsterne opbyggede kancellier, og de havde brug for kompe
tente og pålidelige embedsmænd. I denne proces spillede de universitetsuddan
nede jurister en central rolle. Det endte med, at juristerne næsten fik monopol
på mange stillinger, både i central- og lokaladministrationen.
En af kilderne til jurist- og embedsstandens historie er tidens trykte ligpræ
dikener. Denne genre havde sin store blomstring i 1600-tallet og frem til om
kring 1750. Fra det tyske rige er der vistnok bevaret omkring 250.000 ligprædi
kener i alt. Denne bogs emne er ligprædikener over jurister og embedsmænd
fra Slesvig og Holsten. Forfatteren har opsporet i alt 862 eksemplarer af trykte
jurist-ligprædikener, heraf 453 forskellige. Hovedparten er fra tiden 1640-1689.
Fra midten af 1700-tallet ebber bestanden ud. Af denne gruppe er udvalgt
158 tekster til særlig analyse. De fleste stammer fra Det kongelige Bibliotek i
København, mange fra de store gamle biblioteker i Wolfenbüttel og Hannover.
Dette betydelige materiale analyseres på kryds og tværs. Efter en indledning,
som beskriver datidens begravelsesregler og de embedsposter, hvor jurister
fandt deres levebrød, giver bogen både statistisk og beskrivende en detaljeret
redegørelse for, hvad de svulstige taler fortæller om afdødes herkomst, opdra
gelse, uddannelse, karriere osv. Ligtalerne holder sig som regel fra kritik af
afdøde, men dog kan der findes ganske malende beskrivelser af »udskejelser« i
ungdommen, af de lange dannelsesrejser og andre kuriøse sager. Særlig tydeligt
fortæller talerne om tidens idealer og normer.
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Bogen afsluttes af et tillæg med biografier over de 158 udvalgte jurister og
embedsmænd fra hele det undersøgte område og en samlet liste over de i alt
op mod 460 forskellige prædikener.
Bogen er udtryk for et meget stort registrerings- og analysearbejde. Læseren
får et levende indtryk af, hvad man kan hente af oplysninger i barok-tidens
ligprædikener, og der er nøjagtige henvisninger til kilder og litteratur. Det
»biografiske leksikon« og den samlede liste har naturligvis også interesse for
personalhistorikere i Sønderjylland. Bogen er således et fornemt supplement
til de kendte biografiske opslagsværker, ikke mindst T. O. Achelis: Matrikel
der Schleswigschen Studenten. Kort sagt en nyttig bog, som giver indblik i
baroktidens forrestillinger og idealer og dens administrative apparat. Bogen er
uden billeder, men den giver stemme til de flotte epitafier, som ellers taler tavst
til os i de store kirker fra tiden. Bogen åbner et ofte overset kildemateriale for
nye benyttere.
Lars N. Henningsen
Henrik Becker-Christensen (red.): Grænsen i 75 år 1920-1995.
Billedredaktion: Ingolf Haase. Institut for grænseregionsforskning og Told- og
skattehistorisk selskab 1995. 304 sider. Indb., ill. Kr. 195.

Denne store og velillustrerede bog belyser grænsen fra mange vinkler og slutter
sig smukt til andre markeringer af 75-året.
Bogen falder i to dele. Første del »Grænsepolitik og grænsekontrol« giver
over en halv snes afsnit god og sammenhængende besked om grænsens tilbli
velse, om de politiske følgevirkninger før, under og efter besættelsen, og om
grænsehævdelse og grænsemarkering. Anden del »Økonomiske og kulturelle
virkninger af grænsen« (s. 193-296) har ikke samme helhed over sig, men også
disse fem afsnit byder på interessant læsning.
En række specialister har bidraget, ofte med meget velskrevne bidrag. Samti
dig er den grundige billedredaktion med til at skabe et godt indtryk.
Troels Finks »Den første streg på kortet - Clausen-linien« er et portræt af
H. V Clausen, som i 1890 på basis af datidens nationale styrkeforhold trak
den linie, som er bogens emne.
Henrik Becker-Christensen bidrager med to gode oversigtsafsnit: »Den nye
grænse« om det politiske forløb 1918-20 med strid og stemningsudsving og
»Det tyske mindretal og grænserevisionskravet i mellemkrigstiden« om den
stride »heim ins Reich«-blæst ind over grænsen.
I »Toldkontrol og grænsebevogtning« skildrer Anders Monrad Møller, hvor
dan stregen på kortet blev til en grænse i praksis ved grænseflytningsprocessen
i 1920.
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Perioden 1940-45 tager Henrik Skov Kristensen sig af i »Grænsen og besæt
telsen«. Fiktionen om et selvstændigt Danmark skulle opretholdes, og grænsen
blev aldrig helt slettet, heller ikke efter gendarmeriets internering den 19. sept.
1944. Normal tjeneste i blåt blev først genetableret i maj 46.
»Grænsestriden efter 2. Verdenskrig«, som kom til at vare meget længere
end forudset, behandles i et engagerende afsnit af Johan Peter Noack. Det
nationale opbrud i Sydslesvig kom bag på alle. Knud Kristensen mudrede
vandene op, og folkeopinionen støttede en afstemning. De skeptiske politikere
holdt imidlertid grænsen fast og fik ret.
Aage Emil Hansen tager sig af »Told- og grænsekontrol i efterkrigstiden«
om overgange og overløbere, smugleri og indre marked.
I »Afmærkning og vedligeholdelse af grænsen« fortæller Ole Perch Nielsen
interessant og med humor om den dansk-tyske grænseinspektion, som samles
hvert 10. år for at holde grænsen behørigt trukket mellem de 280 grænsemær
ker. Deltagertallet har i takt med den såkaldte afbureaukratisering været stadig
stigende.
Mogens Høst-Madsen supplerer med »Den dansk-tyske grænsevandløbs
kommission«, om de 42 km vandløb gennem de seneste 25 år. Lorenz Rerup
afrunder bogens første del med refleksioner over statsgrænse og sindelagsgræn
se, sameksistens og mangfoldighed i afsnittet »Grænsen i en EU-tid«.
Anden del indledes af Henning Fode med »Erhvervsorganisationer og gen
foreningen«, som belyser sammensmeltningen af to helt forskellige organisa
tionskulturer, den danske skabt nedefra og den tyske skabt af det offentlige.
Begyndende februar 1919 og sluttet ved håndværkerrigsdagen i Sønderborg
13.-14. sept. 1920.
»Grænsens byer« af Carsten Porskrog Rasmussen handler om Padborg og
Kruså, fra byggeplads i 20’erne, hvor etaterne var bydannende, over stilstand i
30’erne, til fra o. 1955 med vognmands- og speditionserhvervet som lokomotiv.
Susanne Bygvrås »Grænsehandel - under skiftende forhold« følger indkøbs
rejserne fra den beskedne start o. 1950, men hun lægger særlig vægt på tiden
efter 1. januar 1973, da Danmarks indtræden i EU gav nye muligheder. Græn
sehandelen blev for mange familier i det sydlige Jylland et fast mønster i dag
ligdagen, indtil udviklingen vendte i 1990.
»Mojn - en hilsen i Sønderjylland i 75 år« af Karen Margrethe Pedersen er
en underholdende artikel om et populært emne. Mojn fik en opblomstring
efter 1975, og udtrykket anvendes nu på tre forskellige måder: Syd for grænsen
som goddag, nord for (i øst) som både goddag og farvel og (i vest) især som
farvel.
Bogens sidste artikel er Hans H. Worsøes »Den arkivalske grænse«, som
skildrer, hvordan Danmark og Tyskland klarede den komplicerede fordeling af
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de sønderjyske arkivalier. Worsøe fortæller også om Landsarkivets vanskelige
fødsel, som fik rigsarkivar Laursen til at udbryde: »Det skal s’gu ikke indvies
... Jeg har haft vrøvl nok med det!«
Billedredaktøren har gjort det godt. Kun ganske få opslag i den 300 sider
store bog er uden illustrationer. Mange spændende billeder er fundet frem, og
gengivelsen er fin, med enkelte undtagelser. Billedteksterne er udførlige, ofte
hentet som tekstudsnit. Initiativtageren til bogens udgivelse, regionschef Mar
tin P. Frimand, burde have været nævnt i billedteksten s. 166.
Bogen er i det hele taget godt tilrettelagt og må siges at være en værdig
jubilæumsbog.
Niels H. Kragh-Nielsen
Henrik Becker-Christensen (red.): Sønderjyllands amt 1970-1995.
Institut for Grænseregionsforskning. Indb., ill., 368 sider. Kr. 150,00.

Sønderjyllands amt markerede sit 25 års jubilæum sidste år på forskellig vis.
Blandt de mere varige »monumenter« er udgivelsen af en statelig bog om am
tets historie og virke, siden de fire sønderjyske småamter blev sluttet sammen
i 1970.
Bogen er inddelt i seks hovedafsnit, der igen naturligt grupperer sig om to
hovedtemaer: det historiske og amtets virke på forskellige områder. Der er
seks forfattere, der deles om opgaven, men dog ikke på den måde, at de hver
har deres afsnit.
De fire historiske afsnit fylder ca halvdelen af bogen. Lederen af Institut for
Sønderjysk Lokalhistorie, Kim Furdal, tager sig af Skabelsen af det sønderjy
ske storamt, Henrik Becker-Christensen skriver om Valg og politikere, mens
Rasmus Kreth behandler Politiske sager - træk af arbejdet i amtsrådet. Og
endelig er der sidst i bogen anbragt et mere statistisk-historisk kapitel af Chri
stian Hansen om Befolkning, bolig og erhverv i Sønderjylland.
Den anden halvdel er delt i to hovedafsnit, hvoraf det første behandler Skat
ter og økonomi (Christian Hansen, Rasmus Kreth og Carsten Porskrog Ras
mussen), og det andet, der er skrevet af Carsten Y. Hansen, De mange opgaver.
Det er det største afsnit med over 100 sider, lidt under en tredjedel af bogen.
Kim Furdal gennemgår forholdsvis kort de mange begivenheder og diskus
sioner, der førte frem til dannelsen af storamtet. Han forbigår ikke den mod
stand, der var - ikke mindst vestpå, hvor der en overgang var en bestræbelse
i gang for at slutte Tønder amt sammen med Ribe amt i stedet for med de tre
øvrige sønderjyske amter. Det lykkedes som bekendt ikke, heldigvis må man
nok sige.
Der var, som Furdal nævner det, en bestræbelse i gang for at slutte Roager
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og Spandet sogne sammen med Brøns, Rejsby og Vodder til den såkaldte Fri
felt kommune - en plan som amtmand Tyge Haarløv støttede men samtidig
var der kræfter i de tre sydlige sogne, som ville med til Skærbæk og i de to
nordlige for en tilslutning til Ribe. Så samarbejdsbestræbelserne knagede alle
rede fra begyndelsen.
Furdal fortæller dog ikke, hvorfor og hvordan planen blev forpurret. Sand
synligvis fordi han ikke kan vide det.
Der var ganske vist et flertal blandt de tre sydlige sogneråd for planen, idet
Brøns og Vodder gik ind for den, men samtidig gik et flertal af sognerådsmed
lemmer imod. I Brøns og Vodder var der nemlig hvert sted et flertal på én
eller to stemmer, mens Rejsby enstemmigt var imod. Der var således to sogne
råd mod ét for sammenslutningen, mens der kun var 9 medlemmer for og 10
imod. I Brøns og Vodder var der syv sognerådsmedlemmer, i Rejsby fem.
Det var sognerådsmedlem Peter Bjerrum, Søndernæs (Brøns), der gjorde
mig opmærksom på dette, og sammen med min daværende kone, der er jour
nalist, udarbejdede vi en skrivelse, hvor argumenterne mod en Frifelt-kommu
ne og argumenterne for en sammenslutning med Skærbæk blev sat op. Bjerrum
henvendte sig derefter til samtlige de sognerådsmedlemmer, der var imod Fri
felt-planen, for at få dem til at skrive under, hvad alle gjorde på nær én.
Da denne henvendelse derefter afleveredes til amtsrådet, samtidig med at
den offentliggjordes i »Jydske Tidende« og »Vestkysten«, blev det afslutningen
på Frifelt kommune. Rejsby, Brøns og Vodder dannede sammen med Skær
bæk, Døstrup, Mjolden og Rømø Skærbæk kommune, mens Roager og Span
det søgte nordpå til Ribe, hvorved amtsgrænsen syd for Ribe ikke længere
fulgte »den gamle grænse« 1864-1920, men kom til at gå syd om disse to sogne.
Valgene til amtsrådet gennemgås ganske grundigt, og oplysningerne i dette
kapitel suppleres med lister bag i bogen over alle amtsrådsmedlemmer i hver
valgperiode. Også de vigtigste sager, der har været behandlet gennem de 25 år,
får deres omtale, så man kan se, hvorledes de forskellige grupper og medlem
mer har stillet sig.
Gennemgangen af økonomien og de mange opgaver, som amtet efterhånden
har måttet påtage sig, har mere karakter af et katalog over sagerne, både små
og store, end af en egentlig sammenhængende beskrivelse. Denne opremsning
har sin værdi i, at tingene her er samlet, så man kan slå op og se, hvad amtet
har foretaget sig inden for så forskellige opgaver som vejvæsen, museumsdrift,
sygehusforvaltning, uddannelse og vandløbspleje. At et amt er en stor butik,
får man indtryk af alene gennem de mange deloverskrifter, hvor ikke mindst
social- og sundhedsområdet er et meget bredt spektrum.
Det sidste hovedafsnit er først og fremmest en statistisk oversigt over amts
kommunens udvikling inden for indbyggertal, erhverv og byggeri. Herved er
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der let adgang til en masse nyttige oplysninger, som man ellers skulle have ledt
op alle mulige mærkelige steder, hvis det ellers i det hele taget havde været til
at finde dem. Her ligger de klar, præsenteret på en bakke. Det er ikke det
mindst værdifulde ved bogen.
Det er nok de færreste, der vil anvende den til afslappende sengelæsning,
men det er den heller ikke beregnet til.
Der er tale om en factsmættet gennemgang, en statusopgørelse over, hvad
der er nået i det kvarte århundrede, hvor Erik Jessen og Kresten Philipsen
regerede i Sønderjylland. Og som sådan udfylder den sin plads.
Det er heller ikke uden værdi, at der er udmærkede biografiske oplysninger
vedrørende de mest fremtrædende politikere og embedsmænd i perioden.
Bogen fremtræder med mange gode illustrationer, hvor ikke mindst en ræk
ke tegninger især fra »Æ Rummelpot« liver op mellem statistiske grafer, kort
og portrætter af de alvorlige mænd og koner, der tog beslutningerne.
H. E. Sørensen

Ruth Hemstad: Historie og nasjonal identitet. Kampen om fortiden i det dansk
tyske grenseland 1815-1840.
Norges forskningsråd; KULTs skriftserie nr. 57, Oslo 1996, 225 sider.
Som led i Norges forskningsråds program for »Kultur og tradisjonsformidlende forskning« (Kult) har man ved Universitetet i Oslo siden 1993 arbejdet med
det tværfaglige forskningsprojekt: »Utviklingen av en norsk nasjonal identitet
på 1800-tallet«. I dette forskningsmiljø har studerende kunnet'hente inspira
tion og faglig udfordring til historiespecialer. Det har bl.a. affødt denne glim
rende bog om den nationalpolitiske brug af henholdsvis den danske og den
tyske opfattelse af grænselandets historie.
Bogens tema er brugen af historien i den nationale identitetsudvikling og formning i det dansk-tyske grænseland i perioden 1815-1840. I nationalitets
konflikten var det centrale spørgsmål, om Slesvig nationalt set hørte til det
tyske Holsten eller til kongeriget Danmark. Forfatteren beskriver, hvorledes
denne konflikt i den offentlige debat blev ført med historiske argumenter: At
kampen om Slesvigs nationale tilhørsforhold i høj grad var en kamp om den
rette tolkning af Slesvigs fortid. De modstridende tolkninger sættes dernæst i
relation til den forskellige opfattelse af, hvad der efter dansk og tysk mening
konstituerede »det nationale«. Analysen koncentrerer sig om historie- og histo
rikerdebattens centrale emner: Sprog- og retshistoriske forhold, og de modstri
dende opfattelser ses i sammenhæng med både den historiske udvikling og den
samtidige situation, i hvilken de blev formet, brugt og misbrugt. Forfatteren
præsenterer, diskuterer og anvender de efterhånden særdeles omfattende teori-
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dannelser om »national identitet« i skarpsindige analyser af de centrale aktø
rers standpunkter (N. Falck, F. C. Dahlmann og Uwe Jens Lornsen på tysk
side og Chr. Paulsen, Chr. Flor og Orla Lehmann på dansk). Men bogen er i
øvrigt ikke tynget af teoretisk sprogbrug og kan læses med udbytte også af
ikke-fagfolk.
René Rasmussen

Lars N. Henningsen: Kirke og folk i Grænselandet. Dansk Kirke i Sydslesvig
1921-1996.
Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. I kommission hos
Padborg Boghandel. Indb., ill., 310 sider. Kr. 198.
I de seneste år har der været langt imellem udgivelsen af større værker vedrø
rende slesvigsk kirkeliv. En kyndig og flittig generation af kirkehistorikere med
særlig interesse for Slesvig: en Asger Nyholm, Jens Holdt, Hejselbjerg-Paulsen,
Anders Pontoppidan-Thyssen, Urban Schrøder og på tysk side ikke at for
glemme Walter Göbell er med enkelte undtagelser ikke mere. Profanhistorikere
bl.a. H. V. Gregersen og Henrik Becker-Christensen har dog taget centrale kir
kelige emner op og udgivet vægtige bidrag. Til denne kreds af historikere må
også Lars N. Henningsen regnes. Med sin skildring af dansk kirkeliv i Sydsles
vig fra 1921-1996, »Kirke og Folk i Grænselandet« har han føjet en spændende
og farverig brik til grænselandets kirkehistoriske mosaik.
Den 13. maj 1921 blev den danske menighed i Flensborg grundlagt. Med
tiden udviklede den sig til Dansk Kirke i Sydslesvig (DKS). Den fik sin særlige
identitet, sine egne kirkebygninger og i stigende grad et øget økonomisk ansvar
for sin egen fremtidige udvikling. Bogen er udgivet i anledning af 75-året for
Flensborgmenighedens stiftelse og er et helt igennem værdigt bidrag til denne
begivenhed. Bogen fortjener at blive læst af alle, der holder af denne kirke og
iøvrigt er interesseret i grænselandets og mindretallenes historie. Der er tale
om en ærlig, til tider selvkritisk beretning om kirkelivets udvikling og langtfra
om en jubilars værk, der selvtilfreds, panegyrisk skuer tilbage på den hidtidige
vej.
Ved sin grundige udnyttelse af kilderne i tyske og danske arkiver og sine
velovervejede vurderinger giver bogen et nuanceret billede af den interne kirke
lige udvikling og samtidig en nøgtern indordning af kirkelivet i en til tider
særdeles verdslig kontekst.
Det har været en god idé ved siden af en salmebog (»Salmer på dansk og
tysk«, 1995 jfr. min anmeldelse i Hymnologiske Meddelelser udg. af Salmehi
storisk Selskab og Nordisk Institut for Hymnologi 1996/1, s. 45 ff.) at udgive
en fremstilling af DKS’ historie. En kirke, der ønsker at forny sig, er nødt til
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at se tilbage, gøre status og være sig sit grundlag bevidst for at kunne se
fremtiden imøde. Ikke mindst i kirkehistorien bliver komplementariteten mel
lem historie, nutid og fremtid tydelig. Meget direkte fremgår dette af bogens
skildring af menighedens forhold til Helligåndskirken i Flensborg. Fremstillin
gen af netop dette forhold udgør bogens præludium og postludium.
Formelt set er bogen om DKS et udtryk for det bedste og mest typiske i
dansk historieforskning - og skrivning. En grundig udnyttelse af kilderne og
en omfattende viden præsenteres i en i ordets bedste forstand folkelig form.
Bogen er spændende, udbytterig læsning for såvel lærd som læg.
DKS kan følge sin vej fra den første menigheds dannelse i Flensborg til
vore dages vidt forgrenede - omend ikke uproblematiske - kirkelige arbejde.
De ydre vilkår i gode som dårlige tider beskrives og vurderes: Dansk Kirke i
Udlandets indsats og holdning til det nationale, pionerernes fortjenstfulde ind
sats, økonomien, det ofte problemfyldte forhold til landskirken, den eksplosive
vækst efter Tysklands kapitulation i 1945, de sproglige problemer, institutiona
liseringen og normaliseringen, kirkelivets indholdsmæssige side m.v.
DKS’s historie er et skoleeksempel på, hvordan den synlige kirke - ecclesia
visibilis - altid på godt og ondt er del af en historisk virkelighed som ejheller
ecclesia invisibilis, den usynlige kirke, kan forblive upåvirket af.
Set udfra et større kirkehistorisk perspektiv er bogen et væsentligt bidrag til
belysning af et af den slesvigske kirkehistories vigtigste emner i 19. og 20. århun
drede - måske det vigtigste: forholdet mellem kristendom og nationalitet.
Denne problematik har udgjort et spændingsfelt, der indeholdt kimen til
utallige vanskeligheder (s. 11). Som regel har kirkelivet været'underlagt det
nationale og politiske livs skiftende vilkår. På denne baggrund fortjener jubi
læumsbogen en langt udførligere anmeldelse end den foreliggende ramme tilla
der. Et ganske nyt aspekt er fremhævelsen af et især fra tysk side rejst krav
om gensidighed i vilkårene for det kirkelige livs trivsel i mindretallene hhv.
nord og syd for grænsen. Uanset om motiverne var dikteret af ægte kirkelig
omsorg og økumenisk ånd eller af politisk takteren med langsigtede mål eller
egne kirkelige fordele for øje havde mindretallenes kirkelige strukturer en gen
sidig interesse for hinanden.
Det er bogens største videnskabelige fortjeneste at dokumentere gensidighedsprincippets anvendelse på det kirkelige område. Hidtil har den konse
kvens, hvormed dette princip har været håndhævet, været ganske ukendt i
offentligheden. Man har, såvidt jeg kan vurdere, holdt menigheden helt uden
for denne sag. Den har ikke kunnet indpasses i grænsekampens og konfronta
tionens vanlige mønster! Politisk takteren, der byggede på imødekommenhed og ikke er at forveksle med »økumenisk« sindelag - har af mange grunde ikke
kunnet tåle offentlighedens lys.
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Det går som en rød tråd gennem bogen, at hensynet til de tyske frimenighed
er i Nordslesvig vejede tungt i landskirkens behandling af de danske menighed
ers ønsker, og at den tyske frimenigheds ledende folk i forventning om hensyn
tagen til deres krav til den danske side anbefalede en liberal kurs overfor de
danske Sydslesvigeres kirkelige krav.
Tyske kilder indeholder lige så lidt som trykte danske noget som helst, der
kunne antyde de skiftende tiders konsekvente håndhævelser af gensidighedsprincippet. Det er således et ganske nyt perspektiv i dette århundredes slesvig
ske kirkehistorie, som denne bog har gjort til genstand for en systematisk
behandling. Og det ville være en undersøgelse værd at give en forklaring på,
hvorfor de omtalte tiltag ikke er nævnt i de hidtidige fremstillinger, og hvorfor
der kun yderst sjældent er trængt informationer ud til offentligheden.
Det, der gjorde konfrontationerne mellem landskirken og et dansk menig
hedsliv så langvarige og totale, har dog ikke udelukkende været de nationale
skel. Også forskellene, der fremstod på baggrund af divergerende kirkelige
traditioner, gjorde sig gældende.
Forskellene har til dels været så dybtgående, at man ofte har talt forbi hin
anden. I landskirken har der af forskellige årsager rådet en langt større unifor
mitet end i den af grundtvigsk frihedslovgivning prægede danske tradition, der
bl.a. brød med parochialretten (»sognebåndet«), som stadig spiller en rolle i
den Nordelbiske Kirke. Endvidere findes i landskirken og dens præstestand
en kraftigere og mere konsekvent markering af det konfessionelle grundlag.
Præsternes og menighedernes forpligtelse på et sæt kirketugtsregler, som blev
aktualiseret og nyformuleret under den bekendende Kirkes kamp mod de af
nationalsocialistisk ideologi inficerede Tyske Kristne. Kirkekampens erfaringer
førte ligeledes til en omvurdering af det folkeliges og nationales indordning i
forkyndelse og teologi. Disse forhold betød, at landskirkens folk havde van
skeligt ved at forstå ikke blot grundvigianernes - alt i alt er Grundtvigs tanker
ganske ukendte i Tyskland - men ligeledes missionsfolkenes kirkelige indplace
ring af det nationale i tiden efter århundredskiftet. Disse særdeles væsentlige
teologihistoriske aspekter antydes i bogen. Der er dog tale om så specielle og
komplicerede forhold, at de må kræve en selvstændig behandling. Der er meget
læseren kan og vil undres over bl.a. at netop kirken synes at have været den
sidste bastion for nationalisme, at det synes at have være lettest at opnå resul
tater hos de nazistiske kirkeledere osv. Også i Sydslesvigs danske kirke slår
sproglige begrundelser for at opretholde et eget kirkeliv langtfra til. En afgø
rende rolle spiller præstens sindelag ganske som det er tilfældet indenfor det
tyske mindretal i Sønderjylland. Dette er iøvrigt kun en af mange store og små
paralleller, som kan iagtages i mindretallenes kirkeliv.
Læseren, der fordyber sig i Lars Henningsens bog, vil dog først og fremmest
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kunne glæde sig over en sammenhængende historie om en menighed i Flens
borg, der i løbet af en 75-årig afvekslende, spændende og problemfyldt periode
udviklede sig til en kirke med et vidt forgrenet arbejde.
Bogen indeholder ikke kun de nødvendige informationer, men også sådanne
vurderinger, der søger at yde samtlige parter i udviklingen retfærdighed. Også
indordningen af de kirkelige forhold i generelle historiske sammenhænge hæver
bogen langt op over de fleste territorialkirkelige fremstillingers niveau og gør
den til et kirkehistorisk arbejde af format.
Günter Weitling

Lars N. Henningsen og Niels H. Kragh-Nielsen (red.): Sønderjyder siden Genfor
eningen - erindringer.
Sønderjyske Levdnedsløb nr. 28, udg. af Historisk Samfund for Sønderjylland,
1995, 333 s., indb., ill. Kr. 199, for medlemmer kr. 125.
Som det vil være årbogens læsere bekendt, udskrev Historisk Samfund for
Sønderjylland i 1993 som en prisopgave at skrive erindringer om de 75 år, der
var gået siden Genforeningen. Det gav det overvældende resultat, at der blev
indleveret ialt 74 manuskripter. Det blev så opgaven at udvælge, beskære og
tilrette disse over to tusinde sider, så det kunne blive til en overkommelig bog.
Og lad det være sagt straks: dette kæmpearbejde er lykkedes, så der er kommet
et smukt og meget læseværdigt resultat ud af det.
Tilbage af manuskriptbunken er blevet 18 bidrag plus det, der vandt første
prisen, og som i sin helhed blev trykt i 95-årbogen.
De medtagne stykker er udvalgt, så de dækker mange egne af Nordslesvig.
De er skrevet af folk med forskellige beskæftigelser, hvorved mange sider af
samfundslivet er blevet repræsenteret. Til en vis grad også de forskellige tids
rum, dog absolut med hovedvægten på de første 25 år. Det er en kendt sag, at
folk, der skriver erindringer, helst og bedst fortæller om barndom og ungdom.
Således også her. Men det har tillige sin berettigelse, for disse år indtil 1945 er
givet de mest interessante.
For den ældre generation må det være med stor fornøjelse, de kan genopleve
de utallige små og store træk fra »gamle dage«. Og for de yngre kan det være
nyttigt at se, hvor store forandringer der er sket i disse årtier. De kan have svært
ved at forestille sig, at en skoleudflugt til Rømø i 20’erne foregik på den måde,
at man til fods med meget besvær måtte forcere brede grøfter og derefter køre
med en højhjulet vogn ud til det skib, der skulle sejle børnene over, og som vel at
mærke sjældent kunne nå tilbage samme dag på grund af tidevandet.
Der kastes ind imellem strejflys over kendte personer. Morsomt er det at se,
hvorledes Emil Nolde i sine unge dage forgæves tilbød konen, hvor han boede
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til leje, at få malerier som husleje. Hun brød sig slet ikke om dem, og da han
var rejst, skyndte hun sig at få de billeder, han havde malet på alle stuedørene,
skrabet af!
Men mest handler erindringerne om dagligdagen for mere anonyme menne
sker. Det er netop det nye og interessante ved denne samling, at det er lykkedes
at få folk, der ellers næppe ville skrive erindringer, til at berette om deres liv.
De fortæller engageret og med forbavsende hukommelse om livet i tidligere
tider. Nogle vil nok finde enkelte af skildringerne lovlig detaljerede. Men de
bringer os tingene nær ind på livet, og under alle omstændigheder er der her
samlet et vægtigt kildemateriale, hvortil kommer, at de mange hundrede sider,
der er skåret væk, kan findes i Landsarkivet i Aabenraa.
Det er ikke blot sønderjyderne selv, der har interesse i denne bog. Skildrin
gerne af hverdagslivet har også bud til andre læsere, og det gælder ikke mindst
beretningerne om det, der er specielt for Sønderjylland: forholdet mellem
dansk og tysk. Til denne gamle modsætning kom efter Genforeningen det nye
problem, at tage mod de nye embedsmænd og andre, der kom til landsdelen
nordfra. Det antydes, at de kunne have svært ved rigtig at forstå de særlige
forhold der. Men mange faldt også hurtigt til, selv om det var en noget frem
med verden. Et ejendommeligt eksempel giver Else Enemark. Hun nåede før
sin død at fortælle om sin skolegang i Tønder, hvor hun havde den senere
rektor Egeberg Jensen i dansk. Det vil nok overraske de fleste at erfare, at han
ofte kunne tale længselsfuldt om skovene ved Sorø, samtidig med, at han alle
rede i 1922 skrev en af de sange, sønderjyderne har taget mest til sig: For en
fremmed barsk og fattig ...
Der er eksempler på, hvordan danske og hjemmetyske børn kom godt ud
af det med hinanden. Det er vist en undtagelse, når der fortælles om så stærkt
fjendskab mellem en dansk og tysk lærer, at det delte børnene, der tidligere
havde kunnet lege sammen.
Med nazismens fremvækst ser vi, hvordan spændingen blev stærkere. Ek
sempelvis blev en boghandlerlærling nødt til at opgive sit logi, da familien blev
for fanatisk, og han ustandselig måtte høre Hitler brøle i radioen. Og endnu
mere måtte modsætningen skærpes efter 9. april, som sønderjyderne oplevede
på nærmeste hold. Vi får en dramatisk skildring af, hvordan nogle drenge kom
direkte i skudlinjen under tyskernes angreb på Haderslev. Også om hjemmetyskernes jubel ved tyskernes indmarch i Tønder hører vi, og der er flere oplysen
de vidnesbyrd om, hvordan forholdet til dem nu forværredes. Samtidig havde
sønderjyderne også krigen tæt inde på livet. De husker overflyvningerne,
bombardementerne i syd og naturligvis ganske særlig de tragiske begivenheder
i 1942, da Tønder to gange ved en fejltagelse ramtes af bomber, hvorved ialt
seks mennesker omkom.
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Det er klart, at langt de fleste erindringer handler om Nordslesvig. Men de
danske, der blev tilbage syd for grænsen, er også repræsenteret. Af stor interes
se er Gunhild Lindstrøms bidrag. Hendes far var den bekendte vandrelærer
Gustav Lindstrøm, der fik sit hovedvirke i »Kirkevang« i Ladelund. Datterens
skildring af livet her er et tankevækkende menneskeligt dokument. Forældrene
sled sig op for den danske sags tjeneste, og hun må konkludere, at prisen for
hele familien var høj, også for høj.
Historisk Samfund for Sønderjylland har i tidens løb indlagt sig stor fortje
neste ved foruden årbogen og andre skrifter at udgive den enestående række
af erindringer, der betegnes »Sønderjyske Levnedsløb«. Til de hidtil udkomne
27 bind i denne serie indgår nu »Sønderjyder siden Genforeningen« som nr.
28, en meget værdifuld slutsten, som dog forhåbentlig kun er en foreløbig
afslutning.
Leif Ingvorsen
Hospital und Kloster zum Heiligen Geist.
Schriften der Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte Nr. 48, 1995, 508
s., ill.

Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte har i efteråret 1995 udgivet bind
nr. 48 i den såkaldte store række af skrifter. Bogen indeholder 11 artikler, der
tilsammen dækker mange sider af Helligåndsklostrets ca. 700-årige historie.
Det er med en vis forventning man tager fat på bogen, for som forordet gør
opmærksom på, så er det historisk set jomfrueligt område, man har bevæget
sig ind på. Helligåndsklostret og dermed bydelen Skt. Jørgen hørte nemlig
indtil 1874 ikke til Flensborg, men udgjorde en selvstændig enhed. Derfor
havde man også et eget arkiv, der først i begyndelsen af 1960’erne blev stillet
til rådighed for byarkivet og dermed gjort tilgængeligt for forskerne.
Forventningerne bliver indfriet for så vidt, som de forskellige artikler virke
lig dækker mange spændende sider af hospitalets og klostrets historie. Her kan
f.eks. nævnes Gerhard Kraacks artikel om overgangen fra den katolske til den
protestantiske forsorgsorganisation og -opfattelse, eller de to artikler af Albert
Panten og Wilhelm Sell, der har karakter af jordebøger over klostrets besiddel
ser. Særlig interessant er en artikel af Klaus Peter Asmussen om hospitalets/
klosterets sociale opgaver. Den giver et levende billede af de mennesker, der
boede i klostret og deres stridigheder både indbyrdes og med klosterledelsen.
Det fremgår meget tydeligt af artiklen, at hospitalets alumner, som de blev
kaldt, ikke hørte til de allerfattigste, men repræsenterede en lidt pænere mid
delklasse af håndværkere og deres enker.
Alle artikler er ledsaget af et fyldigt noteapparat med henvisninger til ikke
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mindst det utrykte materiale i byarkivet. For Wolfgang Teucherts artikel om
bygningshistorien er der desuden tale om en nyttig liste over kunsthistoriske
og bygningsmæssige fagudtryk. Bogen er gennemillustreret, og alene billederne
giver et indtryk både af klostrets udseende og dets betydning i bybilledet og
nogle af de mennesker, hvis liv har været knyttet til klostret.
Et par ting ved bogen kan man dog undre sig over. Det ene er, at de fleste
artikler så at sige lukker sig om sig selv. Der mangler for langt de fleste en
egentlig konklusion, der skaber perspektiv enten til den behandlede samtid
eller til linier, der peger frem mod vor tid. I lidt for bogstavelig forstand har
man fulgt bogens undertitel, Geschichte einer Flensburger Stiftung (min frem
hævelse).
Det kommer bl.a. til udtryk i forbindelse med den ene af de kilder, der er
trykt i tillægget. Det er en skrivelse fra hospitalssekretær Hammerich, der i
1811 protesterer mod et kgl. cirkulære vedr. brug af dansk ved gudstjeneste og
undervisning i hospitalet. Det havde været godt, hvis der til denne kilde havde
været en kommentar, der ser den som et led i Frederik VI’s »fordanskningsfor
søg« i hertugdømmerne efter Det tysk-romerske Riges sammenbrud i 1806.
Netop udvalget af kilder i tillægget er en anden ting, der kan undre. Man
har slet ikke udnyttet den mulighed, der har været for at udgive kilder fra
klostrets ældre historie. Man har i stedet valgt at trykke kilder fra 1800-tallet,
heraf to som fotografiske genoptryk af ordensreglement og optagelsesregler
fra 1895. Det havde været oplagt at trykke nogle af de ældre, hidtil utrykte
kilder, der netop gennem udgivelsen af bogen er blevet gjort opmærksom på.
I øvrigt gør de trykte gotiske bogstaver i de to kilder det lidt vanskeligt for
lægfolk at bruge kilderne f.eks. i forbindelse med undervisning. Moderne ele
ver er ikke meget for at læse gotiske bogstaver.
Som helhed er der dog tale om en god bog, der indeholder stof til yderligere
fordybelse i mange sider af Flensborgs historie helt tilbage til middelalderen.
Man kan kun være glad for, at Helligåndsklostret både arkivmæssigt og byg
ningsmæssigt er blevet bevaret som en integreret del af byen.
Lone Anker Jakobsen
Leif Ingvorsen: Det lyder som et eventyr.
Sønderjyder fortæller om tiden 1864-1920. Bogan’s forlag, 1995. 198 s., ill. Kr.
220.
Med denne bog har tidligere seminarielektor Leif Ingvorsen i jubilæumsåret
1995 ønsket at markere sønderjydernes seje og udholdende indsats under fremmedherredømmet, en indsats, som også i dag kan give stof til eftertanke. Ing
vorsen har sammensat brudstykker fra over et halvt hundrede erindringsvær-
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ker til en mosaik, som med en snes emneoverskrifter dækker de 56 års nedture
og opgange i livtaget mellem dansk og tysk.
Egentlige overraskelser møder vi ikke blandt bidragyderne. H. P. Hanssen
og Nicolai Svendsen er de oftest citerede, men også personer som Bertha
Hahn, Hans Kau, Christine Plov, Marten Refslund Poulsen og P. H. Smidt
trækkes der på. Ingvorsen konstaterer, at det har været vanskeligt at finde stof
fra de mindre aktive folk og fra tysk side, men det nationale billede er søgt
nuanceret.
Af indholdet kan nævnes tre sammenhængende afsnit om skoleforhold:
»Kampen om børnene«, »Lærerskæbner« og »Hjemmene mod skolen«. Andre
overskrifter er »Møder i modvind«, »Von Köllers hårde hånd« og »Forposter
i syd«.
Leif Ingvorsen er selv inde på, at bogens specielle form uvægerligt vil med
føre, at visse emner og personer kan savnes. Det er imidlertid lykkedes at
få en udmærket helhed ud af bogen. Velvalgte citater kombineres med gode
indledninger og korte forbindende kommentarer. Bogen giver læseren en række
tidsbilleder i ramme, personlige indtryk med glimt af de skæbner, som tiden
skabte. Med sin pædagogiske tilrettelæggelse vil bogen formentlig også kunne
anvendes i undervisningssammenhæng sideløbende med anden litteratur om
Sønderjylland. Her kan man »opleve« fremmedherredømmets historie set gen
nem samtidiges erindringer - mere levende kan historie vanskeligt gøres.
Billedstoffet (64 ill.) byder ikke på det uventede, men er i orden sammen
med et godt henvisningsapparat.
Bogen vil sikkert give sine læsere lyst til at stifte nærmere bekendtskab med
nogle af de citerede værker, som måske nok er forsvundet fra bibliotekernes
udlånshylder, men forhåbentlig ikke fra magasinerne.
Niels H. Kragh-Nie Isen
Harald Jørgensen: Fra Christiansborg til Amalienborg.
En begivenhedsrig periode i den danske hofforvaltnings historie 1784-1808.
Poul Kristensens Forlag. 1996, 398 s., ill., indb. Kr. 350.

Hoffet under den enevældige konge var en stor arbejdsplads. Sidst i 1700-årene
omfattede kongens hofstat vel op mod 300 personer. Alene på Christiansborg
var der vel 220 fuldt beskæftigede. I spidsen for denne store arbejdsplads stod
hofmarskallen. Tidligere landsarkivar Harald Jørgensen har nu til sit impone
rende forfatterskab føjet en redegørelse for hofmarskallens arbejdsopgaver i
perioden 1784-1808. 1784 var året for kronprins Frederik (VI)’s magtoverta
gelse, i 1794 brændte Christiansborg slot, og kongefamilien flyttede til Amali
enborg, i 1808 døde Christian VIL
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Bogen bygger først og fremmest på hofmarskallens arkiv af bla. korre
spondanceprotokoller og journaler, og belyser på dette grundlag mange
sider af hoffets historie: personalespørgsmål, de kongelige slotte og haver,
store og små begivenheder i kongefamiliens historie. I den forbindelse kom
mer også hertugdømmerne ind i billedet. I 1786 blev kronprins Frederiks
halvsøster Louise Augusta gift med hertug Frederik Christian af Augusten
borg. Deres datter Caroline Amalie blev i øvrigt langt senere gift med kong
Christian VIII og blev dermed Danmarks dronning. I 1790 ægtede kron
prins Frederik prinsessse Marie, som var datter af statholderen i hertug
dømmerne, landgreve Carl af Hessen. Brylluppet stod på Gottorp slot. Fra
1805 tog kronprinseparret gennem flere år næsten permanent ophold på Kiels slot. Omkring årsskiftet 1807-08 lå magtens formelle centrum i Rends
borg: Christian VII og hans lille hof opholdt sig her i nogle måneder frem
til kongens død den 13. marts 1808. Disse mange bånd til Slesvig og Hol
sten betød, at Carl af Hessen og hans familie og augustenborgerne kom til
at spille en fremtrædende rolle ved alle centrale begivenheder i hoffets liv i
disse år.
Om alt dette fortælles i den let læste og meget smukt illustrerede bog.
Alligevel må konstateres, at det ikke er lykkedes forfatteren at bringe ret
meget liv i de gamle protokollers tale. Man fornemmer knap nok verden uden
for hoffets snævre etikette-verden, og perspektiver savnes ganske. Vi får nogle
få tal for hoffets omkostninger, men de sættes ikke i perspektiv og siger derfor
næsten intet. Vi hører, at kronprinseparret følte sig lykkelig over flytningen
bort fra det store og kolde Christiansborg og til Amalienborg; kronprinsessen
opfattede sig først og fremmest som ægtefælle og moder, noterede Bernstorff.
Det antyder, at hoffet måske var på vej til at forandre præg, fra barokkens
stive former og frem mod mere »moderne«, borgerlige idealer og normer. Ma
jestæten var ikke længere blot Herrens Salvede, men også Folkets første tjener.
En sådan ændring anes i hoffer i udlandet, f.eks. i Preussen. Mon ikke noget
lignende var på vej i Danmark og satte præg på hoffet?
Sådanne væsentlige spørgsmål tager bogen ikke fat på. Den trænger ikke
ned under overfladen i protokollernes facade af respekt. Man får ikke et reelt
billede af Christian VII, og mon arveprins Frederiks faderskab til Christian
VIII var så entydigt som fastslået i bogen?
En mere kritisk og perspektiverende holdning til stoffet ville have gavnet.
Bogen har værdi ved at åbne en ellers sjældent benyttet kilde - hofmarskal
latets arkiv, for videre studier. Dér kan man også hente et vist begrænset
materiale til belysning af hoffets relationer til hertugdømmerne i denne pe
riode.
Lars N. Henningsen
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Henrik Skov Kristensen og Inge Adriansen: Als og Sundeved 1940-45.
Fra Als og Sundeved - Bind 73. Haderslev 1995. 306 s.

Det er en flot og ambitiøs bog om Als og Sundeved under den tyske besættelse
af Danmark, der her er blevet udgivet i anledning af 50-året for befrielsen.
Der er tale om flot boghåndværk, illustrationerne er mange og gode, og teksten
er velskrevet og letlæst. Bogen er bygget op af selvstændige artikler, der hver
behandler et emne. Hertil kommer 13 erindringsberetninger skrevet af lokale
enten umiddelbart efter befrielsen eller i 1980’erne og 1990’erne. Disse kan
dog forekomme en anelse fragmentariske, men der er mange fine iagttagelser
med. Alt i alt står bogen sig godt i forhold til, hvad der ellers blev udgivet af
lokalhistoriske bøger i jubilæumsåret.
Der knytter sig en vis forventning til bøger om besættelsestiden. De skal
være dramatiske. Konflikten - den dansk-tyske eller den mellem aggressoren
og den forulempede - er typisk det centrale. Det er dog ganske tydeligt, at Als
og Sundeved i de fem besættelsesår ikke hørte til det mest dramatiske hjørne
af Danmark. Den lokale nationalitetskonflikt mellem dansk- og tysksindede
fik dog ekstra næring med tilstedeværelsen af besættelsestropperne.
Forventningen om det dramatiske og konfliktfyldte synes også på visse
punkter at have styret bogens forfattere. Det er naturligvis et grundvilkår for
historisk arbejde, at det særlige frem for det sædvanlige ofte sætter sig flere
spor i kildematerialet, og derfor også i højere grad præger historikerens pro
dukt. Men som forfatterne selv skriver påvirkedes »livet på landet (...) ikke
dramatisk af den tyske besættelse«. Alligevel er det det dramatiske, det kon
fliktfyldte og frem for alt modsætningen mellem dansk og tysk, der fokuseres
på i denne bog. Det indebærer en fare for proportionsforvrængning. Forfat
terne er opmærksomme på problemet og diskuterer det også i begyndelsen af
bogen (s. 10). Men det kunne måske have været delvist afhjulpet med, hvis de
havde foretaget andre prioriteringer. I hvert fald forekommer det denne an
melder at være en oplagt mangel, at egnens økonomiske og sociale liv så godt
som slet ikke behandles. Hvad levede folk af og hvilke konsekvenser fik besæt
telsen på f.eks. indkomstfordelingen? Stillede man disse spørgsmål, ville man
måske også støde på andre konflikter end f.eks. den dansk-tyske.
Bogens behandling af hjemmetyskerne er en anden anstødssten. De behand
les som »fremmede«. Det hjemmetyske samfund ses udefra modsat det danske,
som ses indefra. Bogen identificerer sig med det danske samfund og ikke med
det tyske. Hjemmetyskerne kommer aldrig til orde på egne præmisser - heller
ikke i beretningerne. Men de var også en del af Als og Sundeveds lokalsam
fund - og havde været det i generationer - og burde derfor være blevet beskre
vet med samme indlevelse som de dansksindede. Det virker anakronistisk, at
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finde en sådan traditionel, konservativ nationalhistorisk vinkel i en lokalhisto
risk bog i 1990’erne udgivet af to professionelle forfattere som Henrik Skov
Kristensen og Inge Adriansen.
Disse generelle indvendinger ændrer dog ikke ved, at der er tale om en inter
essant og informativ bog om besættelsestiden. Læseren indføres i forhistorien
og mellemkrigstidens nationale sindelagskamp og dennes udvikling efter den
9. april. Her som i resten af bogen viser de to forfattere deres flair for at krydre
fremstillingen med velvalgte kilder og citater. Fremstillingen virker overalt
nærværende.
Man får indblik i de nationale foreningers kolossale omfang og udbredelse
samt i karakteren af deres virke. De tre største foreninger i Svenstrup sogn,
hvor der i alt boede 1087 indbyggere, havde således et samlet medlemstal på
660. Som i resten af landet havde foreningslivet stor betydning i besættelsens
første år. Man fik sig herigennem et holdepunkt, der var dansk - et slags indre
eksil fra besættelsen.
En større artikel bygger på Sønderborgs politimester Leif Sundorphs løben
de indberetninger til Statsadvokaten for Særlige Anliggender fra april 1940 til
september 1944. Indberetningerne omhandlede fortrinsvis det danske sam
funds forhold til den tyske værnemagt. De er en god og autentiske kilde, der
viser forhandlingspolitikkens dilemma: På den ene side var det et dansk ansvar
at holde ro og orden - ellers ville tyskerne tage over med andre metoder! På
den anden side sporer man en ulyst hos politimesteren til at gribe ind overfor
danske småhærværk og mindre markeringer af modstand. Der gives endda
eksempler på, at han dækkede over sådanne forseelser.
Selve forhandlingspolitikkens karakter og betydning forklares i øvrigt i den
ne artikel på forbilledlig vis (s. 58ff). Det er ofte et meget svært forhold at
forklare i bøger om besættelsestiden. Emnet er meget kompliceret, og man
forfalder let til at forenkle med det resultat, at forhandlingspolitikken fremstår
som enten forræderisk eller slet og ret som den eneste rigtige politik. I hervæ
rende artikel lykkes det Skov Kristensen på relativt få sider at give en nuance
ret fremstilling af problemet. Dette er et eksempel på den høje formidlings
mæssige standard, der kendetegner bogen som helhed.
Beskrivelsen af urolighederne og strejken i Sønderborg op til og på Dybbøldagen i 1944 er meget spændende. Her bygges på flere kilder udover politi
mesteren, bl.a. borgmesterens beretning fra 1946 og de to kriminalbetjente,
der var hovedmændene bag strejken. Man kan minutiøst følge slagets gang
time for time. Herved viser det sig, at de to kriminalbetjentes rolle er særdeles
interessant. De vekslede mellem på den ene side at være igangsættere og opvig
lere af stemningerne og på den anden side, når gemytterne var bragt i kog, at
improvisere og følge op på de spontane udviklinger. Deres rolle kan minde om
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den, som kommunistiske organisatorer ofte spillede under tilsvarende urolig
heder i f.eks. Odense og Esbjerg. En evig vekselvirkning mellem at skabe situa
tionen og blot følge med den, som vidnede om flair for det revolutionære
håndværk - en uventet evne hos to kriminalbetjente!
I en anden artikel redegør Skov Kristensen for situationen omkring kapitu
lationen. Læseren mærker med det samme, at man er i selskab med en forfat
ter, der har sin militærhistoriske viden i orden. Man noterer sig bl.a., at de
lokales forhold til de britiske befriere ikke altid var gnidningsløst. Bylederen
måtte således den 22. maj 1945 indberette til regionslederen, at de engelske
soldater hæmningsløst rekvirerede mad- og drikkevarer fra byens restaura
tioner og bad tjenerne sende regningen til byledelsen. Desværre får vi ikke
regionsledelsens svar på kritikken. Det findes vel ikke.
Inge Adriansen beskriver mytteriet på minestrygeren, M612 i Møllebugten
den 5. maj om aftenen, hvor 11 tyske marinesoldater af en krigsret fik døds
straf og blev henrettet øjeblikkeligt og smidt i Alssund. En kendt, men alligevel
rystende historie.
Bogen klinger ud med en fortræffelig og sigende petithistorie om optøjer og
tumulter omkring danselystne danske pigers regelmæssige busfart fra Sønder
borg til Mommark Færgegård for at opmuntre de ferierende amerikanske sol
dater, der var indkvarteret her. En enkelt aften i november 1945 var en tusind
tallig skare af lokale mødt op ved busafgangen for at vise deres utilfredshed
med pigernes brud på den almindelige moral. Bussens ruder blev knust og
pigerne forlangt udleveret. Da politiet ville rydde gaden, blev der råbt »Hipo«
og »Nazi« efter dem. En politiassistent og turistchefen fik dagen efter iværksat
et møde med færgegårdens inspektør og den vagthavende amerikanske officer.
I fællesskab fik de udvirket, at trafikken med afhentning af pigerne blev stop
pet. Det var muligt, at amerikanerne havde vundet krigen, men der var græn
ser for, hvad de kunne tillade sig på Als og Sundeved! De sidste ord i denne
fine bog er Henrik Skov Kristensens: »På sæt og vis illustrerer episoden, at det
nu igen var ved at være hverdag på Als og Sundeved igen.«
Niels Wium Olesen
Martin Schwarz Lausten: Christian 2. mellem paven og Luther.
Tro og politik omkring »den røde konge« i eksilet og i fangenskabet (1523 1559). Akademisk Forlag 1995, 504 sider.
Martin Schwarz Lausten, kirkehistoriker ved Københavns Universitet (af søn
derjysk afstamning fra Burkal og Løgumkloster), har med sin nye bog »Chri
stian 2. mellem paven og Luther« skrevet en art parallel til disputatsen fra
1977, »Religion og Politik«. Med de to store bøger har han placeret sig som
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vort lands bedste kender af de to fætres, Christian 2.s og Christian 3.s person
lige religiøse opfattelse under de vilkår, som det politiske livs realiteter bød
dem. Disputatsen samler sig om Christian 3.s forhold til det Tyske Rige i tiden
1544-1559, mens den nye bog behandler Christian 2.s holdning til politik og
tro i alle årene efter hans fordrivelse fra tronen i 1523 og frem til hans død i
1559. Det righoldige materiale, der ligger til grund for de to fremstillinger,
overgår langt, hvad man hidtil har kendt fra denne tid. Til begge fremstillinger
har forfatteren øst af et vældigt utrykt kildemateriale, for den nye bogs ved
kommende ikke blot fra Rigsarkivet med Kongens private brevsamling, men
også fra forskellige tyske og nederlandske arkiver. Dertil naturligvis også den
trykte litteratur, hvoraf en meget stor del udgøres af afhandlinger i spredte
udenlandske, især tyske værker.
Martin Schwarz Lausten indleder sin bog med en skildring af Christian 2.s
første ophold i Wittenberg i 1524. Allerede fra dette år vidner Martin Luthers
prædikener for den detroniserede konge og en skrivelse i fællesskab til ærkeher
tug Ferdinand, Karl 5.s bror og dermed også Christian 2.s svoger, om den
nære kontakt dem imellem. I afsnittet om Christian 2.s medarbejdere og rådgi
vere er der givet nye oplysninger især om Poul Pedersen Kempe. Han var den,
der holdt Kongen fast på hans evangeliske tro, som han skulle vedstå sig, selv
om »djævelen med alle hans fyrster og den ganske verden skulle blive vred og
gal på ham af den grund«. I sin udgave af »Breve og Aktstykker« til den tids
historie fra 1854 har C. F. Allen i flere tilfælde udeladt passager, der netop er
vigtige for forståelsen af Kongens kristendomssyn.
I 1524 stod det klart for Christian 2.s habsburgske svogre og deres fars
søster, regentinde Margrethe, at ikke blot Kongen, men også hans dronning,
deres søster og niece, var blevet overbevist evangelisk-luthersk. »Min Fars sø
ster (d.e. regentinden) har talt ganske ilde til mig«, klager dronning Elisabeth
i et brev til sin gemal. Den habsburgske families holdning til det fordrevne
kongepar var tydeligvis blevet stærkt nedkølet. Mindre end to år tidligere hav
de Christian 2. besøgt kejser Karl 5. i Nederlandene og var blevet modtaget
med pomp og pragt, med strålende fester, banketter og optog. Nu efter deres
overgang til lutherdommen fik de de ændrede politiske vilkår at føle. Helt
tydeligt blev dette, da dronning Elisabeth lå for døden. Regentinde Margrethe
sendte en gesandt til dødslejet for at presse den dødssyge »ind på den papisti
ske antikrists tro«, som Christian 2. fortæller i et brev til Luther. Hun havde
da mistet sin tales brug, fortæller han, så hun var ude af stand til at besvare
de stillede spørgsmål. I en katolsk beretning om Dronningens sidste timer
hævdes det imidlertid, at hun med hørlig stemme havde sagt ja til at dø som
en datter af moderkirken. Påstand stod således mod påstand.
1526 og 27 forlod Christian 2. Nederlandene for at tage ophold i Witten-
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berg. I et brev fra Luther til sin kurfyrste om hjælp til Kongen nævner Refor
matoren »det store Kristi under, som har forandret Kongen og omvendt ham«.
Luther tvivlede således ikke om den landflygtiges evangeliske overbevisning,
en holdning, der blev tydelig, da Christian 2. hjalp sin søster Elisabeth til flugt
fra sin gemal, kurfyrst Joachim af Brandenburg, fordi denne modsatte sig
hendes overgang til lutherdommen.
Politisk set var det tåbeligt, at Christian 2. fortsatte med at have med Luther
og hans folk at gøre, for det var kejser Karl 5. og andre katolske fyrster, der
med deres pekuniære støtte skulle hjælpe ham tilbage til tronen. Efterhånden
stod det ham derfor mere og mere klart, at han som politiker måtte gå på
akkord med sin personlige overbevisning, og i 1530 tvang dette ham til i sit
nederlandske tilflugtssted Lier at afsværge »det lutherske kætteri«, med andre
ord en usminket underkastelse under Karl 5. og regentinden. Trods alle Poul
Kempes formaninger til Kongen om at forblive tro mod sit lutherske ståsted,
tvang de politiske realiteter ham til at bøje af. Et vanskeligt dobbeltspil blev
følgen.
Christian 2.s forsøg på en generobring af magten i Danmark-Norge mislyk
kedes som bekendt totalt, og mange års fangenskab blev følgen. Korrespon
dancen med Luther på den tid fortæller imidlertid, at Reformatoren fortsat
betragtede ham som en af sine tilhængere, og Christian 2.s forhold til fætteren
Christian 3. bekræfter ligeledes han konfessionelle ståsted.
Martin Schwarz Laustens store bog om Christian 2. har ligesom disputatsen
om Christian 3. som hovedemne spillet mellem politik og religion. I begge
bøger er det lykkedes forfatteren ud fra et kirkehistorisk sigte at give en brede
re indfaldsvinkel på de to hovedpersoners skisma mellem deres tro og den
politik, som det var dem nødvendigt at følge. Den nye bog vil derfor få betyd
ning for fremtidige skildringer af den fordrevne konges omtumlede skæbne,
men på grund af sin stofmættethed og detaljerigdom henvender bogen sig ikke
just til den store læserkreds.
H. V. Gregersen

Bent Jul Nielsen og Magda Nyberg: Ordbog over den danske Dialekt i Angel.
Med en indledning om dialektens udtrykssystem. C. A. Reitzels Forlag. 602
sider. København 1995.
Så kom den, Angel-ordbogen, udgivet af Institut for dansk Dialektforskning
og Universitets-Jubilæets danske Samfund og trykt med tilskud fra Statens
humanistiske Forskningsråd. Den er et nyt og værdifuldt bidrag til studiet af
danske dialekter ved at være en ordbog over, hvad der er bevaret af ordforrådet
i angelbomålet, en nu for længst uddød dansk dialekt i Sydslesvig, ligesom
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Fjolde-ordbogen i sin tid samlede, hvad der var bevaret af ordforrådet i den
sydslesvigske dialekt i Fjolde. Fjolde-ordbogen {Ordbog over Fjoldemålet 1-2,
1974) blev anmeldt i Sønderjyske Årbøger 1975, og mange af de smukke ord
i denne anmeldelse kunne gentages her om Angel-ordbogen.
Angel-ordbogen bygger, som det fremgår af kortet på titelbladet, på dansk
dialektalt ordstof fra den nordvestligste del af Angel op imod Flensborg, dvs.
de sogne, hvor den danske dialekt længst har holdt stand over for plattysk.
Alle de meddelere, som man i 1930’erne kunne optegne efter, var gamle men
nesker, som hele deres liv havde haft plattysk som omgangssprog, men deres
forældre havde været dansktalende, og det var forældrenes danske dialekt, som
meddelerne kendte og kunne gengive. Af ældre kilder er den vigtigste Hage
rups bog Om det dansk Sprog i Angel (2. udg. 1867 ved K. J. Lyngby), men
også et manuskript fra 1837ff. af J. J. Kappel, som indeholder værdifuldt ord
stof, er inddraget, således at materialet til ordbogen omfatter 100 års angelbomål. Det er imponerende, så stort og varieret ordstoffet i Angel-ordbogen har
kunnet blive under de omstændigheder.
Når man som sønderjyde og kendt med Sundeved-dialekten læser i Angelordbogen, slår det én, i hvor høj grad ordbetydninger og sproglige vendinger
er identiske med ens egen dialekts, selv om der kan være forskelle i udtalen af
ordene. Angel-dansk syd for Flensborg fjord ligner dialekterne nord for fjor
den så meget, at det ikke ser ud til, at fjorden oprindelig har udgjort et dialekt
skel, men den har til gengæld tilsyneladende (i forbindelse med visse sociale
og politiske forhold) standset plattyskens fremtrængen mod nord.
Angel-ordbogen er en tyk bog på ialt 602 sider. I så stor og vanskelig en
tekst kan trykfejl ikke helt undgås, men der er forbavsende få, og ingen af
dem er meningsforstyrrende. Bogen er skrevet i et godt og klart sprog, som
det er en fornøjelse at læse, og definitionerne af ordenes betydninger, som
mange steder har været ret svære at formulere, er gode og præcise. Det samme
gælder formuleringerne i de mange udførlige saglige beskrivelser, fx af høst,
bagning, slagtning, vævning, kost (bryllup), tærskning, hørrens behandling og
husets indretning, for nu bare at nævne nogle få af dem. Der er megen flid og
omhu gemt i den tykke bog, og man må glæde sig over, at forfatterne har
holdt ud og ikke givet op undervejs i det krævende og dermed også langvarige
arbejde.
Efter indledningen om materialet til ordbogen (s. 6-10) følger (s. 11-53) en
afhandling om lydsystemet i dialekten (med litteraturhenvisninger), et fint og
grundigt arbejde af stor interesse for dialektforskere, som beskæftiger sig med
lydsystemet i dialekter nord og syd for grænsen, og der er givet udblik til disse
dialekter, fx Fjoldemålet i syd og Alsingermålet, Felstedmålet og Hostrupmålet i nord; bl.a. belyses accent og diftongforekomster i dette bredere perspektiv.
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Derefter følger (s. 54-62) en indledning til ordbogen, hvor man får klar
besked om, hvad man skal vide for at forstå ordbogsartiklerne til bunds, men
man kan godt læse i ordbogen (s. 63-588) uden at have hele dette apparat i
erindringen. Der er på disse over 500 sider sjove sætninger og udtryk og be
tydninger, som kan sige den almindelige læser meget, selv om han mangler
faglige forudsætninger; de lydskrevne eksempler kan jo springes over, for de
kræver viden om lydskrifttegnenes betydning og er dermed mere for specia
lister i dialektologi. Af stor interesse for den almindelige, kulturhistorisk inter
esserede læser er de saglige beskrivelser, hvor der gives henvisninger til alle de
ord i ordbogen, som har noget med det pågældende emne at gøre, fx med
brødbagning (under bage), med gammeldags storvask (under to), med dagens
måltider (under æde,) med uldens, hørrens og mælkens behandling (under uld
og hør og mælk), med påklædning (under karletøj og kvindfolkstøj), for slet
ikke at tale om fx de lange beskrivelser af bryllup og vævning (under kost og
væve). Det er næsten ikke til at tro, at der har kunnet hentes så meget ud af
det forholdsvis begrænsede ordbogsmateriale. - Og disse saglige beskrivelser
er nemme at finde, for de er adskilt fra det øvrige i ordbogsartiklen ved et
bredt mellemrum med en stiplet linje igennem.
Med hensyn til oversættelser af dialektale udtryk og definitioner er der et
par enkelte steder, hvor jeg ud fra min dialektfornemmelse ville have formule
ret dem lidt anderledes, men det er et vanskeligt problem at røre ved, fordi der
skal tages hensyn til meddelernes opfattelse af ords og udtryks betydning og
optegnernes forståelse heraf. Jeg vil dog nævne et af stederne: jeg tror ikke, at
den store nadver om juleaftensnadveren (julemiddagen juleaften) har bibelske
allusioner; nadver er det ganske almindelige ord for aftensmad, og aftensmålti
det juleaften var jo stort i sammenligning med hverdagsnadveren, som var
dagens sidste måltid i bondesamfundet, hvor man spiste hovedmåltidet midt
på dagen.
Det for sprogfolk mest interessante ord i Angel-ordbogen er måske adjekti
vet nymers, egentlig nymæres, et kosteligt gammelt ord, som oprindelig betyder
»som er noget helt nyt og usædvanligt«; det kendes ifølge Feilbergs jyske ord
bog kun fra tre gamle sønderjyske kilder, og at man i materialet til Angelordbogen i Kappels manuskript skulle støde på dette sjældne ord er en overra
skelse.
Af interesse for sprogfolk er det også, at ordforrådet, trods begrænsninger
i omfang, er så stort og fremlagt så godt, at man ud fra ordbogen kunne skrive
en grammatik over angelbomålet, evt. til sammenligning med den 17 siders
grammatik over Fjoldemålet i Fjoldeordbogen. - Og hvis ens interesse for
angelbomål også gælder de gamle, danske stednavne i Angel, kan man finde
alt om dem i Sydslesvigs Stednavne bind 7 I-IL
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Den almindelige, sprogligt og kulturelt interesserede læser kan som afslut
ning på sin læsning i Angel-ordbogen ty til teksterne på angelbomål s. 589602 med oversættelse til rigsmål. De er ikke geniale, men sprogligt giver de et
godt indtryk af dialekten. Af almen interesse for Sønderjyske Årbøgers læsere
er det måske i denne forbindelse værd at nævne en afhandling af Anders Bjerrum om sprogskiftet fra dansk til tysk i Sydslesvig, herunder Angel (trykt i
tidsskriftet Danske Folkemål 32, 1990, s. 1-34); i denne let tilgængelige afhand
ling belyses sprogskiftet og dets årsager i kulturhistorisk perspektiv.
Marie Bjerrum

René Rasmussen: Flensborg Avis 1869-1906. Historien om en dansk avis under
prøjserstyre.
Flensborg Avis. Flensborg 1994, 374 s., indb., ill.
I 1995, 75-året for Genforeningen, gik der ikke mange tanker til den sønderjy
ske presse, som dog under fremmedherredømmet havde givet den danske be
folkning mod og mæle og dermed afgørende bidraget til at bære den nordlige
del af Sønderjylland frem til en genforening med det danske kongerige.
Flensborg Avis, der havde meget af æren for, at grænsen i 1920 kunne træk
kes så sydligt, som den blev, er eneste overlevende af de gamle sønderjyske
aviser og fejrede 125 års jubilæum i 1994, i hvilken anledning der udkom et
temmelig upåagtet festskrift om avisens farefulde sejlads fra 1869 til 1906. Den
er forfattet af en ung sønderjysk historiker, René Rasmussen (RR), der tid
ligere har skrevet en læseværdig bog om H. R. Hiort-Lorenzen og bladet Dan
nevirke 1868-75.
Da Prøjsen i 1867 indlemmede de hertugdømmer, som Danmark havde af
stået i 1864, blev det mødt med harme af både slesvigholstenerne og sønderjy
derne, men det må erkendes, at der kom prøjsisk orden på forskellige områder.
Således betød den prøjsiske presselov friere forhold for pressen, og det gav nyt
liv til de danske aviser i Nordslesvig. Også i Flensborg.
I 1868 oprettede bogtrykker C. K. Thillerup her et tysk-skrevet blad med
danske holdninger, Flensburger Anzeiger, som 1869 blev omdannet til Flens
borg Avis. Drivkraften bag overgangen til dansk sprog var kollaborator
C. F. Monrad, som RR iøvrigt fejlagtigt gør til bestyrer af Flensborg Latinog Realskole. Kollaborator betyder, at Monrad var overlærer eller lektor ved
skolen, og over ham rangerede både en rektor, en konrektor og en subrektor.
René Rasmussen giver en god skildring af de vanskelige begyndelsesår,
Flensborg Avis fik, og som resulterede i hurtige redaktørskift: C. A. Willemöes
fra 1868 til 1870, Karl Vennervald fra 1870 til 1874 og Gustav Johannsen fra
1874 til 1882, da han efter sit valg til den tyske rigsdag måtte overlade redak-
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tionen til Jens Jessen. Ind imellem var der vikarer som ansvarshavende, når
redaktøren sad i fængsel. For selv om den prøjsiske presselov gav en rimelig
ramme, kunne administrationen af den være hårdhændet, og kursen blev skær
pet efter et attentat på Bismarck i 1874. Baggrunden var indre partipolitisk,
men skærpelsen ramte også den danske presse i Sønderjylland, hvor regerings
præsidenten i Slesvig, Karl Hermann von Bitter, førte en art Køllerpolitik
før Køller. De danske aviser blev tynget af udvisninger, af bøder og strenge
fængselstraffe. Som forfatteren konkluderer: »Alt dette var med til at passivise
re den danske presse.«
Men den passive periode var forbi, da Jens Jessen kom til Flensborg og gav
den sønderjyske presse ny kampkraft.
Flensborg Avis er Jessens værk, og derfor må en bog om avisen også blive
en bog om Jessen. Da han overtog redaktionen 1882, havde bladet et oplag
på 800; ved udgangen af 1906, Jens Jessens dødsår, var det steget til 9.350.
Avisen havde da flere abonnenter end landsdelens andre danske blade tilsam
men, og kvaliteten blev ikke overgået af nogen hovedstadsavis. Dette bladmira
kel var skabt til trods for, at avisen udkom i udkanten af det danske sprogom
råde i en tysktalende og tyskdomineret by, og på trods af de tyske myndighe
ders skandaløse forfølgelse af Flensborg Avis, der længe måtte bevæge sig på
randen af en økonomisk afgrund. Da Jens Jessen havde været redaktør i 10
år, havde han tilbragt henved halvdelen af tiden i fængsel under forhold, der
betød en uhyre belastning og til slut knækkede hans helbred.
Ingen bedrift indenfor den danske bladverden står mål med Jens Jessens, og
hans nationale indsats satte præg på Fremmedherredømmets Sønderjylland.
René Rasmussens gennemgang af de retssager, der ramte Flensborg Avis,
og af Jens Jessens kamp imod myndighederne er fortræffelig. Hans skildring
af redaktør Jessens bladledelse og de mange initiativer med billige småudgaver
af Flensborg Avis med stof, som kunne holde befolkningslag fast, der ellers
måtte anses for tabt for danskheden, er udmærket. Det samme gælder omtalen
af den af Jessen udgivne tysksprogede Flensburger Zeitung, som skulle bear
bejde de tysktalende, men som han efter fem års forløb blev tvunget til at
opgive i 1894, »den bitreste dråbe i Flensborg Avis’s bæger«, fandt han.
RR har også et godt kapitel om Jens Jessens reaktion på den tyske skolein
struks 1888, der foreskrev tysk som eneste undervisningssprog. I løbet af 1889
uddelte Jessen først »Flensborg Avis’s sangbog for børn« med 59 danske sange
i 12.000 eksemplarer og dernæst »Flensborg Avis’s stavebog for hjemmet« i
14.000 eksemplarer. I 1893 fik han efter et fængselsophold 1200 mark, der
kom fra en indsamling til en rekreationsrejse, som der imidlertid ikke var tid
til, da han nu skulle tage sig af bladet. I stedet besluttede han at anvende dem
til en læsebog for børn i de sydlige egne.
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Endelig har René Rasmussen vist sans for at give oversigter over hele den
sønderjyske presses udvikling.
Hvis RR havde samlet sig om disse områder i en skildring af den danske
avishistorie i Sønderjylland, havde han kunnet få en god bog ud af det. Hans
ambitioner eller den ham stillede opgave har imidlertid også rakt til en frem
stilling af Jens Jessens holdninger og hans politiske kontroverser på den danske
front, og de problemer kommer han ikke ordentlig rundt om.
Der er et overdimensioneret noteapparat med rundt 900 noter og et væld af
henvisninger til artikler, der har stået i Flensborg Avis. Det skaber tvivl om,
hvem bogen egentlig henvender sig til. Til gengæld mangler der et navneregister.
Det svækker tilliden til de mange citater, at gengivelsen ved kontrol kan vise
sig mangelfuld. I citatet s. 199 af Erik Skram mangler rosen til H. P Hanssens
»danskhed, der er klogere og bedre end den, som hidtil er blevet præket i
aviserne dernede«. Det var denne sætning, der var baggrunden for Jessens
efterfølgende sarkastiske kommentarer til den »nye fædrelandskærlighed«.
S. 200 må man forstå næstsidste afsnit, som om Jessen havde frakendt Erik
Skram, Johan Ottosen, H. V. Clausen og H. P. Hanssen interesse for sønderjy
ske spørgsmål. Men det er en gal anvendelse af et citat fra Troels Fink.
Den afgørende svaghed ved René Rasmussens bog er dog den skæve og
flimrende fremstilling, RR har givet af Jens Jessens og dermed avisens holdnin
ger og af hans danske modstandere. I det følgende skal der fremdrages nogle
af hovedpunkterne, nemlig forholdet til slesvigholstenismen, socialismen, venstrepolitik og folkehøjskolen.
S. 156 påstår RR kategorisk, at »Jens Jessen kunne ikke udstå slesvigholstenere«. Men det ville være dementeret, hvis RR havde citeret Jens Jessens artikel
28.8. 1895 om mindesmærket for dr. Meyer, en internationalt berømt ørelæge
i København. Da planen om et monument for ham i den danske hovedstad
blev offentliggjort, kom der indsigelse fra en snes ansete læger med henvisning
til Meyers deltagelse i det slesvigholstenske oprør 1848-50. Men Jessen tog
klart afstand fra denne protest og brugte udtryk som forarmelsens ufordrage
lighed og chauvinisme. »Når der efter en borgerkrig gives fuld amnesti, så bør
de begåede synder betragtes som udslettede, hvis de pågældende ikke selv giver
anledning til, at der rippes op i sagen«, skrev han.
Denne formulering uddyber Jessens holdning til oprørsbevægelsen, som den
er kommet til udtryk i en artikel, RR citerer s. 292: »Når vi angriber slesvig
holstenismen, er det, for så vidt det ikke udelukkende sker for at holde retsstandpunktet klart, kun den slesvigholstenisme, der er slået om i prøjseriet.
Den har vi unægtelig ikke meget til overs for. Ellers finder vi, at noget i vort
lands tidligere forhold taler til undskyldning for slesvigholstenisme og hjemmetyskeri, hvor unaturlige end disse retninger må siges at være.«
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På det sociale område nikker RR forstående til Mahlke, en flensborgsk soci
aldemokrat, der i 1890 kritiserede de danske sønderjyder: »De synes ikke at
have andre idealer end at komme ind under den danske regering«. Og dog! S.
180 må RR indrømme, at Jessen er »ikke uden social forståelse«; allerede s.
183 er den endda vokset til »stor forståelse«, og derpå anerkender RR, at
Flensborg Avis under den store lockout i Danmark 1899 faktisk overhalede
adskillige danske venstreblade venstreom. Men han har overset, at redaktør
Jessen i et brev til sin kone 10 år tidligere ligefrem skrev: »Du veed, jeg tænker
altid på, at alle burde have det lige godt, at vi burde have en socialistisk stat
med lige vilkår for alle.«
I stedet opholder RR sig ved, at avisen ikke forstod, at arbejderne kunne
falde for den internationale socialismes idé. Det forstod den nu måske nok,
men ideen måtte da bekæmpes, når den, hvad RR erkender, resulterede i, at
det danske socialdemokrati opfordrede sønderjyderne til at støtte de tyske
partifæller. Men hvorfor fortier RR den grovhed, hvormed det skete?
I 1873 formanede det danske arbejderparti sønderjyderne til ikke længere
at støtte danskheden, »eller tror I arbejdere, at I får det bedre, hvis Slesvig
bliver forenet med Danmark?«
I 1876 deltog »Social-Demokraten« i den tyske valgkamp med et særnum
mer i et oplag på 10.000 til uddeling hovedsagelig i Flensborg med en voldsom
nedrakning af den sønderjyske danskhed og dens »såkaldte »dansksindede«
ledere«.
Katastrofevalget i 1886, hvor de tyske socialdemokrater havde rettet hele
deres skyts imod Gustav Johannsen, som mistede sit rigsdagsmandat til fordel
for en tysk storborger, var en fryd for »Social-Demokraten«: »Valgets betyd
ning ligger i, at den danske kandidat Gustav Johannsen er gået tilbage og
socialdemokraten Heinzel frem ... Og hellere denne tilvækst for vore brødre i
Tyskland end en tilvækst for det parti, hvis fædreland er den plet og klat, hvor
hadet til fremmede gror stærkest ... At de slesvigske arbejdere, som har givet
Heinzel deres stemme, ikke mere længes tilbage til det forhenværende fædre
land, bør ikke forundre.«
Hvis RR havde taget denne baggrund med, ville læserne bedre have forstået,
at Flensborg Avis var tvunget til en negativ holdning overfor socialdemokra
ternes internationalisme.
Der er heller ikke balance i fremstillingen af redaktør Jessens syn på Venstre.
Ganske vist får forfatteren med, at Jens Jessen i et brev 1877 skrev: »Det er
ikke Venstres program, jeg misbilliger, men dets færd. Når det udelukkende
gik på programmet, så var jeg måske langt snarere venstremand end højre
mand.« Men Jessen angreb forsvarsnihilisme og visnepolitik. Når RR indran
gerer det som et væsentligt element i modsætningsforholdet mellem
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H. P. Hanssen og Jessen, har han negligeret, at også H. P. Hanssen har været
kritisk overfor Venstre. I 1887 erklærede Hanssen slet og ret de sidste års venstrepolitik for forfejlet, ligesom han mente, at Venstres presse indtog en jam
merlig, alt for tyskvenlig holdning. Og han distancerede sig fra »Politiken« og
følte sig så frastødt af Hørups afvisende holdning overfor det nordslesvigske
spørgsmål, at han holdt sig fra ham.
På lignende måde med H. V. Clausen. Han var ikke mere radikal, end at han
i 1892 væmmedes ved, hvad han kaldte den kolossalt vanvittige, udsigtsløse og
fortvivlede Hørupske politik, og han skammede sig ved at blive kaldt venstre
mand.
Det er i det hele taget en misforståelse, når René Rasmussen lægger det op,
som om der i 1889 først og fremmest på grund af uenigheden om den danske
forfatningskamp og den sønderjyske nationalitetskamp, tilspidset af bladfej
den mellem Jessen og Hørup, skete et afgørende brud mellem Jens Jessen og
kredsen omkring A. D. Jørgensen og H. P. Hanssen.
Indbyrdes kunne man i denne kreds have barske bemærkninger overfor hin
anden, og Jessens synspunkter kunne sagtens genfindes hos skiftende mænd i
denne kreds. Det er en baggrund, som RR ikke får belyst. S. 152 henregnes
A. D. Jørgensen til de radikale kredse, skønt han var liberal, fordomsfri og
moderat konservativ ligesom Jens Jessen.
A. D. Jørgensen var kritisk overfor de unge i kredsen, der ville »retlede«
sønderjyderne og gøre dem mere demokratiske, som om de ikke alt var demo
kratiske nok. Han kritiserede også den opfattelse, at Tyskland var bærer af
den højeste kultur og derfor ikke måtte svækkes. Og han fandt H. P. Hanssens
hævdelse af nulliteten af §5 for ilde betænkt, ligesom han formanede ham til
at respektere de højresindede i Sønderjylland og opgive enhver tanke om at
bryde vej for en stillingtagen til de kongerigske kampe.
A. D. Jørgensen var utilfreds med mange, i 1896 f.eks. med Johan Ottosen,
som forsvarede »Social-Demokraten« og ikke mente, at det var at angribe den
danske sag, når bladet væltede skarnbøtter ud over Højre i Sønderjylland.
A. D. Jørgensen kom med et hjertesuk: »Ottosen er og bliver dog i første linie
partimand, og vor nationale sag må finde sig i at være nr. 2.«
I alt dette lå A. D. Jørgensen jo helt på linie med Jens Jessen. Når der allige
vel opstod et køligt forhold mellem dem, var det efter Jessens opfattelse, fordi
han ikke ville underordne sig. Og det er noget misvisende, når RR fremstiller
Jessen som »aldeles isoleret«. Jessen var ikke mere isoleret, end at A. D. Jør
gensen i 1892 gjorde det klart for H. P. Hanssen, at Jessens position var så
stærk, at han absolut måtte tages med i beregning. Jens Jessen efterfulgte jo
også i 1902 Gustav Johannsen som sønderjydernes repræsentant i den tyske
rigsdag.
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Mere end Jessens fejde med Hørup var det striden om højskolen, der havde
sat ondt blod. Overfor de restriktive fortyskningslove så H. P. Hanssen
redningen i højskolearbejdet. Jens Jessen mente ikke, at det var den eneste vej;
han var positiv overfor den oprindelige højskoletanke, som den sønderjyske
presse havde støttet, men han var bekymret over den politiske påvirkning, de
unge sønderjyder nu tog med sig hjem fra højskolerne, når de f.eks. - som
H. P. Hanssen - havde deltaget i et demonstrationstog for at hylde de to mænd,
der var dømt for med Bergs billigelse at have fjernet politimesteren ved det
kendte møde i Holstebro 1885.
Den bekymring var Jessen ikke alene om. P. Skau var en god støtte for
H. P. Hanssen, men mente ikke des mindre, at Askov havde gjort sit for at
fordærve ham! Selv H. V. Clausen var skeptisk og mente, at den grundtvigske
uddannelse var for ensidig til alene at burde repræsentere det danske åndsliv i
Sønderjylland, og han fandt, at højskolens lærere skar mange af eleverne for
meget over én læst. Denne kritik tog H. P. Hanssen roligt imod.
Da Jens Jessen - bortset fra forsvarsspørgsmålet - vitterligt søgte at holde
sig udenfor de kongerigske stridigheder og omhyggeligt lod begge parter citere
i bladet, og da hans almindelige holdning var dækket af en sønderjysk befolk
ning, der helt overvejende var konservativ, var modsætningsforhold som de
nævnte ikke større, end at man måtte have kunnet slå bro over dem. Og
spørgsmålet om §5 anså Jessen for løst, da H. P. Hanssen forud for sit valg til
landdagsmand i 1896 underskrev en tilfredsstillende erklæring.
Skarpheden i striden var efter min vurdering først og fremmest et spørgsmål
om den personlige kemi, der ikke stemte overens. De vendte vrangsiden imod
hinanden. Både Jens Jessen og H. P. Hanssen var selvbevidste personer, der
var vant til at få deres synspunkter respekteret, men generationsforskellen var
uden tvivl større end de otte år, der skilte dem. De var henholdsvis 33 og 25
år, da deres veje mødtes i 1887. Da havde Jessen været chef for en avis i
kampzonen i fem år, og han havde fået grundigt kendskab til de prøjsiske
fængsler indefra, hvorimod H. P. Hanssen knap var færdig med sin uddannelse
og på jagt efter et levebrød, om muligt endda hos Jessen. Men selvhævdelsen
manglede han ikke. Han havde jo i sin pure ungdom besluttet, at han ville
uddanne sig til fører, og nu ventede han kun på at kunne indtage sin plads.
Med energi kritiserede H. P. Hanssen, først i anonyme indlæg, senere under
navn de ældre generationer, der ikke havde ført den nationale kamp, som den
burde være ført, og han lagde ikke skjul på, at han stod i spidsen for et geled
af unge, der ville gå anderledes til værks.
Jessen følte disse indlæg umodne og krænkende, og han reagerede så afvisen
de, som han kunne det. I den forbindelse kom det til at spille en rolle, at
redaktør Jessen i nogle år skrev Hanssen med ét s. René Rasmussen nævner
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det flere gange, men uden at gøre opmærksom på, at H. P. Hanssen havde
forfattet et skrift, hvor forfatternavnet stod stavet med ét s. Stavemåden Hans
sen var en germanisme, og dem var Jessen jo på jagt efter. Han stavede konse
kvent Krüger som Kryger og HørlUck som Hørlyck. løvrigt hed A. D. Jørgen
sen oprindelig Jürgensen, men havde erstattet det tyske ü med ø. Jens Jessens
princip var derfor forståeligt, men praktiseringen var for smålig.
Til gengæld havde H. P. Hanssen under navne- og højskole-fejden i 1890
beskyldt Jens Jessen for bagvaskelse og falske sigtelser, der var usande og frit
opfundne. Det var hidtil usete, ærerørige beskyldninger. I 1897 erkendte redak
tør Jessen i et brev, at efter at de saglige tvistemål med H. P. Hanssen var
svundet ind til lidt eller intet, ville det tage sig bedst ud, om også den person
lige modsætning forsvandt, men han havde ikke talt til H. P. Hanssen og ikke
hilst på ham, siden han fremsatte disse beskyldninger. »Så snart han tager
disse efter loven strafbare fornærmelser offentlig tilbage, så skal jeg behandle
ham ligesom andre hæderlige danske mænd«. For Jens Jessens vedkommende
kan et alvorligt brud altså dateres til 1890, men det kommer RR ikke ind på.
Jens Jessen og H. P. Hanssen var personligheder, der ragede højt op over
mængden, og det er imponerende, at den sønderjyske befolkning, da det blev
krævet, har kunnet fremvise to førerskikkelser af dette format. RR har ret i,
at de faktisk supplerede hinanden godt. Men de havde begge den fejl, at de
for småligt modarbejdede eller korreksede folk, de for sagens skyld burde sam
arbejde med.
Jens Jessen fremtrådte som skolemester, der irettesatte og ironiserede uden
at tænke på langtidsvirkningerne. Og H. P. Hanssen optrådte i sine unge dage
lige så bedrevidende revsende overfor de ældre, og senere, da han fik indflydel
se, brugte han den til underhånden at få skubbet folk med andre meninger til
side. Således holdt han Jens Jessen ude af bestyrelserne for Sprogforeningen
og Vælgerforeningen, så længe han kunne.
Forfatteren giver ikke et samlet portræt af Jens Jessen. Man må selv sam
menstykke det af en række delomtaler med en afgjort positiv grundholdning
foruden en serie strøbemærkninger, flest af negativ karakter.
Læserne havde fået et rigtigere billede af Jens Jessen, hvis René Rasmussen
havde taget udgangspunkt i Poul Kürsteins vurdering i Grenzfriedenshefte
1971. Kürstein mente, at Jens Jessen var langt mere liberal og forstående i
national, politisk, social, kirkelig og moralsk henseende, end det var aner
kendt. I stedet har RR støttet sig til Kürsteins efterfølger som leder af Studie
afdelingen ved det danske centralbibliotek i Sydslesvig, dr. Johann Runge.
Dr. Runge er en kyndig historiker, men er efter min mening kommet helt skævt
ind på Jens Jessen.
Jeg skylder til slut at orientere om mit subjektive udgangspunkt for vurde-
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ringen af en bog som den foreliggende. Min far har skrevet et trebindsværk på
1000 sider om redaktør Jessen, og dr. Runge har i en anmeldelse på 11 sider i
Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte 1969 säblet
det ned: »Svensson wiederholt Jessens Fehler der trotz - oder wegen - seiner
angeborenen Spitzfindigkeit und Kunst der Haarspalterei oft an der Oberflä
che des Wortes hängen blieb.«
René Rasmussen henviser flere gange til Runges artikel og med anerken
delse. Det ville have klædt forfatteren, om han havde fulgt praksis og i littera
turlisten ikke havde ladet Runges bidrag stå alene, men også have medtaget
den kraftige imødegåelse på seks sider, som jeg fik optaget i næste årgang af
tidsskriftet.
Bjørn Svensson
Thomas Steensen m.fl.: Geschichte Nordfrieslands.
Udg. af Nordfriisk Instituut. Verlag Boyens & Co., Heide, 1995, 472 s., ill.,
indb. DM 98.

Nordfrisland - landet fra landegrænsen til Ejdersted - er et område præget af
store forskelle. Mod nord ligger Sydtønders gestsogne, mod vest Vadehavet
med øer og halliger, i syd Ejdersteds frugtbare græslandskab. En administrativ
enhed blev disse områder med hver deres historie først, da den store Kreis
Nordfriesland oprettedes i 1970. Siden 700-tallet har nordfriserne og deres
sprog haft hjemme her. Da der i 1840’erne blev gjort forsøg på at skabe en
frisisk bevægelse, talte grundlæggeren om området som et frisisk »Vaterland«.
Om dette »Vaterland« er der nu for første gang udgivet en samlet historisk
fremstilling fra de ældste tider til vore dage. Det store værk henvender sig til
en bred læserkreds - både historikeren og den almindeligt interesserede, såvel
Nordfrislands egen befolkning som fremmede og tilrejsende. Geschichte Nord
frieslands spænder fra de første svage spor af mennesker i egnen ved Drelsdorf
for 115000 år siden og helt frem til den allernyeste tid. Hovedvægten er lagt
på tiden efter år 1800. De sidste to århundreder omfatter alene lidt over halv
delen af bogen.
Tiden forinden er delt mellem tre forfattere. Den erfarne geolog og arkæolog
Dr. Albert Bantelmann belyser oldtiden og frisernes ankomst til området i
700-800-tallet. Særlig udførligt fortælles om de store udgravninger af de to
Ejdersted-bebyggelser Tofting fra 200-tallet og Elisenhof fra vikingetiden.
Middelalderen frem til reformationen behandles på knap 50 sider af Albert
Panten. Han er i forvejen kendt fra en lang række grundlæggende studier og
udgivelser vedr. vestkystens personal- og lokalhistorie i ældre tid. Pantens af
snit giver et levende indtryk af middelalderens urolige periode, med kongers
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og hertugers kamp om Slesvig, af frisernes stædige kamp for friheden, af den
gamle modsætning mellem Frisland og Ditmarsken. Vi hører om den skrække
lige stormflod i 1362 og opstanden mod Christian 1. i 1472.
Fremstillingen bevæger sig imidlertid noget på overfladen. Der er farverige
referater af retssager og omtale af indre spændinger og slægtsfejder. Men der
er ikke forsøgt at give en beskrivelse eller analyse af den lokale magtfordeling
og af det indre selvstyre, som opbyggedes gennem middelalderen. Gang på
gang nævnes de enkelte herreders såkaldte »Ratleute«. Men en beskrivelse af
deres placering i den lokale administration og deres og andre »myndigheders«
opgaver får vi ikke. Inddigningen omtales som et ledemotiv i områdets hi
storie, og de omfattende inddigninger i perioden 1460-80 nævnes. Mere får vi
ikke at vide. Kun med et enkelt eksempel antydes den rigdom, som herskede
på de større marskgårde i senmiddelalderen. Landbruget og dets betydning
for området beskrives ikke nærmere. Handel med salt og handelsveje omtales,
men Panten trænger ikke rigtig ind i disse fundamentale emner for områdets
økonomi.
Hans beretning om senmiddelalderens krise er som en genfortælling fra dati
dens årbøger, uden henvisninger til den nyere forskning. Alt i alt er resultatet
blevet et noget flimrende billede, hvor læseren næppe opfatter, hvordan der i
middelalderens Nordfrisland blev skabt en velstand, som gjorde området sær
lig tiltrækkende for tidens mægtige. Ganske vist er kilderne begrænsede, men
alligevel måtte det have været muligt at give en mere sammenhængende beskri
velse af områdets strukturer og økonomi.
En enkelt gang er der smuttet en fejl ind. Erik Plovpenning får side 66 æren
for at have udstedt Jyske Lov - det var rettelig Valdemar Sejr. Enkelte billeder
kunne have fortjent mere oplysende billedunderskrifter. Endelig er litteraturli
sten bagest i bogen ikke opdelt efter tekstafsnittene, så det er lidt svært at
finde kilderne til de enkelte citater og oplysninger.
Perioden fra reformationen og frem til sidst i 1700-årene behandles af den
tidligere leder af Kreisarchiv i Husum Dr. Rolf Kuschert. Her er stoffet dispo
neret efter en klarere plan. Vi hører om reformationen i Husum, hvor der blev
prædiket efter Luthers lære allerede i 1525. Der fortælles bredt om de gottorp
ske hertuger, hvis kostbare slotsbyggerier i Husum og Tønning satte et øjen
synligt præg på landsdelen. I hertugernes stridigheder med de danske konger
frem til 1713 kom den stærke fæstning Tønning til at spille en væsentlig rolle,
og disse konflikter omtales fyldigt. Den store politik får en del plads. Knap
så megen plads er der blevet til den indre udvikling. Flere gange fremhæver
forfatteren, at vestkysten havde afgørende betydning for de gottorpske hertu
gers økonomi, og landbruget fremhæves som det bærende erhverv. Men først
på side 179 møder vi et kapitel om det økonomiske liv. Og indholdet skuffer.
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Redegørelsen er holdt i ret generelle vendinger. Forfatteren giver ikke en reel
skildring af det specielle for området. Kvægavlens betydning antydes blot med
et billede af kvægmarkedet i Husum i 19. århundrede! Det er ikke tilfredsstil
lende. Tilsvarende fortælles om hustyperne, men ikke ét ord om det liv, som
udspandt sig dér. Søfarten fra vadehavsøerne omtales - men der står ikke
meget om den rigdom, som blev skabt af kaptajner og søfolk på hval- og
sælfangst og på handelsfart sidst i 1700-årene.
Fremstillingen af tiden fra ca. 1520 og frem til 1800 er mere stramt dispone
ret end det foregående afsnit. Men den er meget traditionel, og der er ikke
meget nyt at hente om de specielle lokale forhold, især hvad angår Nordfrislands indre udvikling. Redaktionen burde have afsat mere plads til en bredere
beskrivelse af disse emner.
Til gengæld har Dr. Thomas Steensen kunnet boltre sig frit på de sidste 230
sider. Resultatet er blevet en vellykket beretning om områdets historie gennem
200 år. Her mangler intet. En omhyggelig behandling af den politiske historie
og den frisiske bevægelse går hånd i hånd med en detaljeret fremstilling af
landbrugets og de øvrige erhvervs historie. Åndslivet og de store forfattere,
som stammer fra Nordfrisland, belyses levende, og udvandringen, som præge
de Nordfrisland mere end noget andet område i Slesvig-Holsten, belyses fint.
Turistindustrien skildres lige fra den spæde begyndelse i 1830’erne og frem til
vore dages mondæne liv i Westerland og Sankt Peter-Ording. Instruktive figu
rer anskueliggør de næsten revolutionsagtige ændringer i næringsliv og befolk
ning gennem tiden. Linjerne trækkes helt op til i dag - og undervejs suppleres
teksten på ideel måde af et fremragende og meget varieret billedmateriale. Det
er dygtigt gjort, og røber at forfatteren før den akademiske uddannelse og
stillingen som leder af Nordfriisk Instituut har en fortid som jornalist.
Teksten suppleres af en meget fyldig litteraturliste, opdelt efter tekstens en
kelte kapitler.
Bogen behandler også en lang række følsomme emner, herunder de nationa
le bevægelser gennem tiden: den frisiske bevægelse og dens senere spaltning i
en tysk-orienteret og dansk præget fløj (de nationale frisere), den danske poli
tik mellem de slesvigske krige, Nordfrisland som nazistisk højborg, flygt
ningestrømmen og den danske bevægelse efter 1945. Stor objektivetet går gen
nem alle afsnit. For tiden før 1864 fremhæves gang på gang, at Nordfrislands
historie må ses som en del af det danske rige, og efter 1945 gives en afbalance
ret redegørelse for det nye danske mindretals udvikling.
At udarbejde en »fædrelandshistorie«, som den her omtalte, er virkelig en
vanskelig opgave. Der skal være plads til både de lange linjer og detaljerne.
Den lokale udvikling skal ses i samspil med påvirkningen fra den omgivende
verden. Både den overordnede og den lokale politik skal have plads. Men i
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centrum må stå den lokale befolkning og dens liv gennem årtusinder: hvordan
ændredes næringsliv og økonomi, åndsliv og levevis gennem tiden? Fremstillin
gen bør give læserne oplysninger, som bringer dybere forståelse for egnens
landskab, bygninger, institutioner, foreninger osv. Værket må præsentere kend
te personer fra og i området - ja, der kan opstilles utallige ideelle ønsker for
et sådant historisk værk. Sidst men ikke mindst må værket kunne bruges som
håndbog, som opslagsværk.
»Geschichte Nordfrislands« opfylder mange af disse fordringer. Afsnittene
om middelalderen og tiden frem til 1800 er nok meget traditionelle. Til gengæld
er det en lystvandring at bevæge sig gennem de følgende to århundreder. Her
fornemmer man virkelig, hvordan et landskab og levevilkårene for dets menne
sker har ændret sig gennem tiden. I tilgift får man op mod 600 billeder, og de
er næsten alle gengivet, som billeder bør gengives.
Lars N. Henningsen

Hans Kargaard Thomsen (udg.): C. E Wegeners Dagbøger 1851-1864.
Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie. 1995. 2 bind, 593 s., kr.
300.

Den konservative og meget nationale Caspar Frederik Wegener (1802-1893) er
et stort navn i dansk arkivhistorie, men han er sandelig også et stort navn,
når det gælder Sønderjyllands historie: han var en af den sønderjyske dansk
heds lærdeste og skarpeste forkæmpere. Arvespørgsmålet var et centralt emne
for hans forskning.
Hans dagbogsoptegnelser er ført næsten hver eneste dag - og opregner især
alle de middagsselskaber, han tager del i. Det lyder kedeligt. De mange navne
kan virke trættende - men kun i begyndelsen, efterhånden opstår for læseren
datidens netværk af kontakter mellem indflydelsesrige personer. Det var jo
ikke hvem som helst, han mødte her, og dermed bliver læsningen mere og mere
spændende, jo længere man kommer frem. Wegener var nemlig en skarp og
kritisk iagttager. Utallige er hans oftest spydige, sommetider onde, men næsten
altid morsomt formulerede karakteriseringer af politisk ledende personer, især
når de tilhørte »den tyske klike«. Han var heller ikke blind for vennernes, de
nationalliberale ejderdanskeres svagheder.
I Wegeners åbenhjertige optegnelser møder vi en lang række af de personer,
som havde eller havde haft betydning for Slesvigs historie i mellemkrigstiden.
De får alle læst og påskrevet. Eksempler? »Tillisch er en ræv og tvetunget
person«. »Martensen, den slesvigholstenske æsel, er bleven bisp i Sjæl
land & & &«. »Der trues stærkt med Carl Moltke til minister i Slesvig. - O
Gud, o Gud!!!«.
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Wegener var Frederik VIIs ordenshistoriograf, hans »ghostwriter«, og nød
kongens personlige yndest. Wegener kunne bruges til at opnå små og store
embeder eller ridderkorset. Betydningen af »at have sine forbindelser i orden«
er disse dagbøger et godt eksempel på. Mange småglimt bliver til et sympatisk
nærbillede af Frederik VIL
Wegener hørte til Københavns inderste, i ordets egentlige betydning »sam
menspiste«, inderkreds. Og her svirrede luften af rygter. »Pålidelige kilder«
røbede selv de mest fortrolige afgørelser længe inden de nåede ud til avisen eller blev be- eller afkræftet på anden måde. Det politiske spil på højt plan
genspejles her, og der er frit spillerum for enhver form for animositet - eller
sympati.
C. F. Wegeners dagbøger tegner således et farverigt billede af hof- og rege
ringskredsene samt det selskabelige liv blandt Københavns høje embedsmænd
i mellemkrigstiden.
Dagbøgernes udgiver, Hans Kargaard Thomsen, har skrevet en fremragende
indledning, en i dybden gående biografisk skitse over Wegeners liv, således at
læseren er vel forberedt, når han går i gang med læsningen af dagbøgerne.
Et stort personregister afslutter udgivelsen. Desværre mangler der et sagre
gister. Selv om det ville have været lille, savner anmelderen henvisninger til
f.eks. Det nordiske Oldskrift-Selskab, Historisk Forening, frimurerlogen, arve
følgesagen og flere.
Johann Runge

Urkundenbuch des Bistums Lübeck. Bd. 3.
(Schleswig-Holsteinische Regesten und Urkunden. Bd. 14). Udg. af Wolfgang
Prange. Neumünster 1995, 806 s., indb.
Med dette tunge bind af den slesvig-holstenske kildeudgave fremlægger udgive
ren Wolfgang Prange endnu et imponerende resultat af sin målrettede flid. Det
drejer sig om tredje bind af bispedømmet Lübecks kilder, der strækker sig fra
1439 til 1509.
Det fremgår, at bispestolen i 1400-tallet stod i et tæt forhold til de skiftende
landsherrer. 1443 overlod bisp Nikolaus eksempelvis en skat, som han havde
opkrævet, til hertug Adolf den 8. Fra de følgende landsherrer, kong Christian
den 1. og kong Hans, er der også mange vidnesbyrd om tætte kontakter. Et
par dokumenter behandler således kejserens - forgæves - påbud fra 1474 til
ditmarskerne om at hylde kong Christian den 1. Et flertal af brevene vedrører
økonomiske transaktioner. Talrige beløb ses at være betalt for messer til sjæ
lens frelse, og hyppigt træffer man de såkaldte rentekøb, hvor bispestolen efter
at have udlånt et beløb betinger sig en fast årlig rente. Ofte optræder de slesvig-
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holstenske adelige i denne forbindelse; men også borgere og bønder fra Fe
mern havde ikke sjældent transaktioner med kirken.
Et enkelt eksempel på en økonomisk forbindelse helt op til Nordslesvig er
at finde. Det er fra februar 1468, hvor hertug Gerhard af Oldenburg, der på
det tidspunkt styrede hertugdømmerne på sin bror kong Christian den l.’s
vegne, havde brug for at betale et beløb. Benedikt Ahlefeldt til Tørnings hu
stru, Dorothea, skulle have den ret betydelige sum af 200 mark lybsk, som
hendes bror Michel Heesten åbenbart havde udlånt til landsherren. Af det
udgivne brev fremgår det, at hertug Gerhard skaffede pengene fra lektor og
kannik i Haderslev Jakob Horstman, der til gengæld fik lovet en rente på 12
mark. De årlige renter, der skulle tilfalde Horstman og hans eftermænd i em
bedet, skulle tages af Haderslevs årlige byskatter og afgifter, hvad byens borg
mestre og rådmænd garanterede.
Bjørn Poulsen

Urkundenbuch des Bistums Lübeck, Band 4. Urkunden 1510-1530 und andere
Texte.
(Schleswig-Holsteinische Regesten und Urkunden, 15. Schriften des SchleswigHolsteinischen Landesarchiv, 46). Bearbeitet von Wolfgang Prange. Neumün
ster 1996, 839 s.
Fjerde binde af den omfattende og meget solide udgave af det lybske bispe
dømmes kilder foreligger nu. Det indeholder dels breve fra tiden 1510 til 1530,
dels en række fortegnelser og andre tekster fra omkring 1400 og helt frem til
1588.
I brevene kan vi følge bispedømmets skæbne i de tyve år før reformationen,
som i Lübeck tidsmæssigt kan sættes til 2. juli 1530, da man holdt op med at
holde messer i byens kirker. De fleste af brevene handler som i de foregående
bind af kildeudgaven om administrationen af den formue, der dannede grund
laget for bispens embedsudøvelse. Adskillige breve har at gøre med bøndergod
set, og nogle af dem viser, at der skete landbrugsmæssige forbedringer på god
set. Kredittransaktioner og salgsbreve er der mange af. I den forbindelse fore
kommer også kvitteringer for skatter eller »beder«, som var indbetalt til
landsherren. I 1516 og i 1528 udstedte hertug Frederik/kong Frederik I f.eks.
kvitteringer for skatter, som bisp og domkapitel havde udredet. De danske
konger optræder iøvrigt også i en anden forbindelse i kildeudgaven. Fra 1513
er aftrykt det brev, hvori bisp Johannes af Lübeck på kong Christian Il’s vegne
forlenede Henning Pogwisch med hertugdømmet Holsten og Stormarn; fra
1522 er et tilsvarende brev publiceret, som bevidner, at Hans og Heinrich
Rantzau har modtaget de samme områder som len af kong Frederik I. Breve
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direkte vedrørende hertugdømmet Slesvig og dets beboere er få, men der findes
dog et fra 1518. Her bevidner den rige flensborgske købmand Marquart Hesse,
at han havde modtaget et lån på 100 mark af provst Johan Wulf i Haderslev
mod årligt at give ham en rente på 6 mark. Sikkerheden for lånet var, som det
fremhæves, i Hesses hus ved Nørretorv i Flensborg.
De andre tekster i kildeudgaven er bl.a. jordebøger, skatteregnskaber samt
registre over indtægter og gejstlige embedspersoner. Fra 1524 finder man f.eks.
en nyttig fortegnelse over hele præsteskabet i stiftet. De biskoppelige indtægter
fra saltpanderne i Lüneburg er nøje optegnet i en liste fra 1499 og i flere
følgende lister. Flere af de aftrykte fortegnelser har at gøre med finansieringen
af de talrige messer, der blev afholdt i domkirken, og de vil ved nærmere
studium kunne give indblik i kreditforholdene i 1400-1500-tallet. De penge,
kannikerne modtog for at holde messer, blev nemlig investeret rundt omkring.
Interessant er det her at se, at hertug Adolf VIII i årene 1438-1449 fik betydeli
ge lån af bispestolen med sikkerhed i Rendsborg og Steinburg amter. Hertu
gens behov for kapital kunne meget vel have sammenhæng med den foregåen
de økonomiske kraftanstrengelse, der havde gjort det muligt at erobre hertug
dømmet Slesvig. Her som andre steder ligger oplagte forskningsmuligheder.
Afsluttende rummer bindet et par forsøg fra den biskoppelige administra
tions side på at styre de mange papirer, bl.a. en konkordans over brevene, som
stammer fra årene 1444-1515. Allerede dengang havde man åbenbart svært ved
at overskue bispens sager. Det vil imidlertid blive let, når Wolfgang Pranges
afsluttende femte bind af »Urkundenbuch« med registrene udkommer.
Bjørn Poulsen

REPLIK: Broder Schwensen/Inge Adriansen: Fra det tyske nederlag til Slesvigs
deling 1918-1920.

Sønderjyske Årbøger bragte i årgang 1995 en anmeldelse af min og Inge Adriansens bog »Fra det tyske nederlag til Slesvigs deling 1918-1920«. Jeg finder
trang til et par forklarende bemærkninger om nogle »dispositioner«, som kriti
seres for ikke at have »været så heldige«.
1. Såvel bogens titel »Fra det tyske nederlag ...« som hele det første tekstaf
snit i første kapitel gør det tydeligt for læseren, at forfatterne lader deres frem
stilling udvikle sig på baggrund af det tyske kejserriges miltære nederlag i
efteråret 1918. De henviser desuden til, at Hindenburg og Ludendorff i septem
ber 1918 havde indrømmet nederlaget og trængte på for at få en våbenstil
stand. Trods dette at pådutte forfatterne en videreførelse af »dolkestødsmyten«
er mere end forbavsende.
2. Den i Versailles forhandlede fredstraktat stødte på kritik i USA også på
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grund af sanktionsbestemmelserne i folkeforbundsaftalen. Liberale, som f.eks.
Harold E. Stearns, karakteriserede folkeforbundet, berettiget eller uberettiget,
som en aggressiv alliance af de stærke mod de svage - og afviste af denne
grund i forbund med neo-isolationisterne (som i øvrigt havde andre motiver)
ratificering.
3. Betegnelsen i Rendsborg-resolutionen af 3. juli 1919 af Slesvig-Holsten
som »en uadskillelig (untrennbarer) bestanddel af Tyskland« skulle ikke tjene
som trussel (hvordan skulle den kunne det?). Den var et tysk skulderslag rettet
indadtil. Ordet »uadskillelig/untrennbar« skal her forstås som kompromisbe
greb mellem talsmændene for den historiske tanke (»ungeteilt«) på den ene
side og på den anden side socialdemokratiet omkring Köster, som arbejdede
for at bevare rigsenheden mod den da opblussende slesvig-holstenske separa
tisme (»unabtrennbar«).
4. W. Sørensens skifte eller fornyede vending til den danske side foregik efter hans mangeårige socialdemokratiske fase og hans indledningsvise med
lemskab af det tyske udvalg - for mange samtidige helt og holdent »unvermu
tet«, som der står i den tyske udgave.
5. Det var mindre udvisningen af Dr. Todsen, som ubestridt var fastlagt i
Versaillestraktaten, end dens ledsageomstændigheder (demonstrationsforbud,
afspærring af Stuhrsallee med politistyrker) som vakte opsigt. Inddragelsen af
de tyske embedsmænds fri tale- og forsamlingsret vil også kollega Klos kun
kunne betegne som udemokratisk.
6. Antallet af tilrejste stemmeberettigede er faktisk angivet forkert i en billedunderskrift. Tak for korrektionen!
7. Den vanskelige sociale og erhvervsøkonomiske nybegyndelse efter (og på
grund af) Nordslesvigs indlemmelse i Danmark er i sine årsager grundlæggen
de forskellig fra de rigspolitisk motiverede uroligheder i Flensborg ved årsskif
tet 1920/21. Kun førstnævnte kunne være tema for vor fremstilling.
8. For den rigtige og berettigede henvisning til de i 2. verdenskrig faldne
medlemmer af det danske mindretal skal der udtales en udtrykkelig tak til
kollega Klos.
9. Hvordan skulle der egentlig kunne bestå en modsætning i at Historisk
Samfund står som medudgiver af en fremstilling, som også forarbejder »ømme
punkter på tysk side« (deutsche Betroffenheiten)? »Sønderjyske Billeder 5«
omtaler i vid udstrækning danske interesser og synspunkter og medudgives
jo også på tysk side som noget selvfølgeligt af »Gesellschaft für Flensburger
Stadtgeschichte« og sælges til vore medlemmer i begge udgaver, tysk eller
dansk, efter frit valg. Ingen ser noget problem der.
(oversættelse: Lars N. Henningsen).
Broder Schwensen, Flensborg
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Landsarkivet for Sønderjylland 1995
Arbejdet på alle enheder under Statens Arkiver og dermed også på Landsarkivet for
Sønderjylland har i 1995 været præget af, at året var det første under den resultatkon
trakt, som i efteråret 1994 blev indgået med Kulturministeriet. Ved kontrakten tilførtes
Statens Arkiver øgede midler, men naturligvis blev der også stillet øgede krav. Disse
krav var af en sådan karakter, at den helt overvejende del af midlerne blev placeret i
Rigsarkivets Bevarings- og Kassationsafdeling. Her arbejdedes dels med tilvejebringel
sen af en oversigt over forventede afleveringer til Statens Arkiver frem til år 2020, dels
med mulighederne for overgang til moderne teknologi i videst muligt omfang. Sidst
nævnte arbejde resulterede i udsendelsen af Cirkulære af 23. november 1995 om elektro
nisk arkivering hos statslige myndigheder. Med dette cirkulære blev Danmark det første
land, der åbnede ikke blot for elektronisk sagsdannelse men også for elektronisk arkive
ring ved de statslige myndigheder, et skridt, der på lidt længere sigt vil få meget store
konsekvenser for bevaring og kassation, for arkivvæsenet og for hele det historiske kilde
materiale, vor tid overleverer til vore efterkommere.
For Landsarkivet har etableringen af en fælles database med oplysninger om alle
statslige myndigheders arkivproduktion betydet, at de kommende års tilvækst helt nøje
har kunnet beregnes. Det står dermed klart, at hvis Landsarkivet ikke får en tilbygning
inden år 2000, vil det blive nødvendigt med fjernmagasinering af mindre brugte arkivali
er, f.eks. på landsarkivet i Odense, idet et afleveringsstop er uforeneligt med arkivlovens
krav om, at arkivalier skal være tilgængelige 30 år efter deres tilblivelse.
Som et led i resultatkontraktarbejderne har Landsarkivet udarbejdet retningslinier
for gentagelige brugerundersøgelser, som agtes iværksat første gang straks i den nye
resultatkontraktperiode, dvs. i foråret 1997. Det skal også bemærkes, at Statens Arkivers
EDB-system i 1995 er blevet totalt udskiftet, således at der nu er åbnet for elektronisk
post, edb-journalisering og øget tilgængeliggørelse på edb.
Landsarkivets medarbejdere har været flittigt benyttet i mange af Statens Arkivers
fælles-udvalg som f.eks. kopispredningsudvalget. Dette har i det forløbne år foretaget
udstationering af mikrokort af kirkebøger , således at alle danske kirkebøger ældre end
1892 nu kan benyttes på læsesalene på samtlige Statens Arkiver. I den anledning har
Landsarkivet indrettet en særlig kopilæsesal med nye læseapparater og 10 yderligere
pladser til besøgende. Tilsvarende er de sønderjyske kirkebøger nu tilgængelige på de
øvrige arkiver, incl. Erhvervsarkivet i Århus. Også de lokalhistoriske arkiver har i vid
udstrækning anskaffet mikrokort af deres egns kirkebøger. Næste kopispredningsprojekt
gælder folketællingerne, hvor den slesvigske 1845-tælling allerede nu kan købes på mi
krokort.
Årets afleveringer har omfattet 268 m og 165 kort og tegninger. Den største aflevering
tegnede Sønderjyllands Amt sig for med arkivet fra vejvæsenet i de gamle Haderslev og
Tønder amter. Hermed er alt amtskommunalt materiale fra tiden før amtsreformen
1970 afleveret. Fra Told og Skat er ligeledes modtaget afleveringer og truffet aftale om
aflevering af de sidste arkivalier fra de gamle amtstuer. På det gejstlige område er provstearkiverne hjemtaget i forbindelse med nye bevarings- og kassationsregler. Fra det
private område kan nævnes afleveringer fra Aabenraa Idræts- og Gymnastikforening
(AalG) og Rødding Højskole, samt supplerende afleveringer til seminarielærer Claus
Eskildsens , malerinden Franciska Clausens og boghandler Hans Chr. Møllers arkiver.
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Arkivkælderen i Sønderjyllands Statsamt efter oversvømmelsen den 4. november 1995. Vandet er pum
pet ud - men har efterladt et arkiv i sørgelig forfatning.

De omfattende ordningsarbejder i Schackenborg godsarkiv er fortsat, og der er bl.a. ved
henvist arbejdskraft startet et projekt til nyordning af Aabenraa amts arkiv fra de ældste
dele og helt frem til amtets nedlæggelse. Ordningen af arkiverne fra Frøslev- og Fårhus
lejren har resulteret i udsendelsen af en registratur ved stud.mag. Mette Schmidt Lund.
I forbindelse med 75-året for Genforeningen arrangerede Landsarkivet en udstilling
af afstemningsplakater og har aktivt medvirket ved andre udstillingsarrangementer bl.a.
i Flensborg og Sønderborg. Der har også været trukket flittigt på Landsarkivets medar
bejdere til foredragsvirksomhed omkring jubilæerne og som leverandører af artikler bl.a.
til Sønderjyske Årbøger og Grænsen i 75-år udgivet af Institut for Grænseregionsforsk
ning.
Den 16. oktober havde Landsarkivet besøg af kulturminister Jytte Hilden, der fik
arkivet forevist og ved en sammenkomst med hele personalet over en kop kaffe interesse
ret kommenterede arbejdet og engageret spurgte til den videre udvikling.
En uventet begivenhed natten mellem 3. og 4. november 1995 medførte hektisk aktivi
tet, idet bl.a. Tele Sønderjyllands og Sønderjyllands Statsamts arkiver delvis blev sat
under vand ved den stormflod, som denne nat pressede fjordens vand højt op i Aaben
raas gader. På Landsarkivets initiativ tilkaldtes Statens Arkivers chefkonservator, Arne
Møller Pedersen, der besigtede skaderne sammen med Landsarkivets egne folk. For at
redde arkivaliernes informationsindhold beordrede konservatoren de bevaringsværdige
arkivalier nedfrosset og senere frysetørret. Værst stod det til hos Tele Sønderjylland,
hvor vandet væltede en væg og stod op til ca. 2 m. højt i arkivlokalet, og hos Sønderjyl
lands Statsamt på Madevej, hvor de 4 nederste hylder i arkivkælderen stod under vand.
Det var her nødvendigt at gennemføre ekstraordinære kassationer i samråd med amtets
jurister, bl.a. i værnepligtskartoteket. På Tele Sønderjylland lykkedes det ved straks at
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mobilisere hele personalet i løbet af få dage at få ryddet kælderen, medens arbejdet
trak længere ud på statsamtet, da der først skulle skaffes ekstraordinære bevillinger fra
Indenrigsministeriet, hvorefter Landsarkivet kunne stille arbejdskraft til rådighed med
sortering og ompakning. Skadernes omfang lader sig endnu vanskeligt opgøre, men
udgifterne til frysetørring og retablering af arkiverne vil langt overstige 1 million kroner.
Også på Der Nordschleswiger på Skibbrogade trængte der vand ind i arkivrummet,
hvorved flere unikke gamle avisårgange blev beskadiget, og også her trådte Landsarkivet
til med råd og vejledning. I Sydbanks lokaler på Madevej gik det ud over arkivalier fra
nedlagte sparekasser, der var fusioneret med banken. Disse arkivalier blev overdraget til
Landsarkivet men stod ikke alle til at redde. Alt taget i betragtning blev der gjort et
stort arbejde for at begrænse skaderne, men det må alligevel konstateres, at der er tale
om de største samlede skader på arkivmateriale, som i dette århundrede er forårsaget
af en naturkatastrofe i Danmark.
Allerede i årsberetningen for 1994 kunne det konstateres, at nye tider var stærkt på
vej ind i arkivernes hverdag. Med forløbet af 1995 kan vi slå fast, at Statens Arkiver nu
står midt i en rivende udvikling placeret i forreste række under informationsteknologiens
fremrykning, en udvikling, der i løbet af få år på en række væsentlige punkter har
forandret det daglige arbejde for arkivernes medarbejdere, og som i løbet af de næste år
også vil kunne mærkes af arkivernes benyttere, når den moderne teknologi for alvor
holder sit indtog i formidlingsarbejdet.
Hans H. Worsøe

Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig 1995
Året 1995 begyndte med en bogudgivelse. Den 24. februar udkom Gunnar Ryge Peter
sens beretning om »Agtrup danske skole 1946-1981«. På grundlag af erindringsstof og
andre kilder skrev Gunnar R. Petersen Agtrup skoles historie fra skolens optimistiske
start i 1946 til den i 1972 blev indlemmet i Læk danske skole. Bogen er en spændende
og sommetider nok så subjektiv skildring af et aktivt og alsidigt mindretalsliv i et tysk
domineretet samfund.
Nis Hardt, stipendiat siden 1. aug. 1992, afsluttede i december måned sit manuskript
til en bog om Sydslesvig i forhistorisk tid. Manuskriptet vil blive udgivet som bog, når
den afsluttende redaktion er foretaget.
Stine Wiell, Studieafdelingens stipendiat fra august 1989 til juli 1991, fortsatte sit
arbejde med »Flensborg-Samlingen 1852-1864«. Det færdige manuskript vil foreligge i
sommeren 1996.
René Rasmussen, cand. mag. i historie og sproglig kommunikation & formidling,
tiltrådte sit stipendium den 1. oktober 1995. Han er gået i gang med at skrive fortsættel
sen til bogen »Flensborg Avis 1869-1906. Historien om en dansk avis under prøjsersty
re«, som udkom i 1994. Det nye bind har fået arbejdstitlen »Flensborg Avis 1906-1963«
og vil skildre de årtier af avisens historie, der blev præget af redaktørerne Ernst Chri
stiansen, L. P. Christensen og Jacob Kronika. Et omfattende privat kildemateriale er
allerede blevet analyseret. Resultaterne lover en spændende fremstilling med mange nye
aspekter.
Bibliotekslektoren videreførte sit arbejde med skildringen af »Dansk kirkeliv i Flens
borg 1588-1921«. Til publikationen »Ende und Anfang im Mai 1945. Das Journal zur
Ausstellung«, som blev udgivet i forbindelse med den store udstilling i anledning af 50året for den tyske kapitulation maj 1945, skrev han et bidrag om det danske mindretal
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1933-1945. Et andet bidrag om mindretallet blev skrevet til »Das große SchleswigHolstein-Buch«. som udkommer i 1996. Tidkrævende var en række oversættelser af dan
ske bidrag til tyske tidsskrifter og den sproglige slutredaktion af et omfangsrigt afsnit
til den kommende Schleswig-Holsteinische Geschichte.
Arkivar Lars N. Henningsen afsluttede manuskriptet til sin bog om »Kirke og Folk i
Grænselandet. Dansk Kirke i Sydslesvig 1921-1996«. Værket udkommer den 13. maj
1996.
Også i 1995 har en række tyske doktorander og danske studenter samt andre historisk
interesserede drøftet deres emner med bibliotekslektoren.
Johann Runge

Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig 1995
Året 1995 blev præget af et mangefold af jubilæer, som alle skulle markeres. Det skete
med udstillinger, på tryk og i tale. Det begyndte med 75-året for grænsedragningen og
Genforeningen i 192O.Den 9. marts præsenterede Arkivet og Den slesvigske Samling på
grundlag af egne samlinger en omfattende udstilling til belysning af afstemningen i 2.
zone den 14. marts 1920. Afstemnings- og Genforeningshistorien blev fulgt op af fore
drag, aviskronikker og tidsskriftartikler.
Senere fulgte et andet jubilæum: 50 året for den tyske kapitulation 8. maj 1945. Arki
vet bidrog til den store udstilling arrangeret af Landsregeringen i Kiel, dels med en
separat afdeling til belysning af udviklingen i Flensborg, dels med en del »eksponater«,
som indgik i den generelle udstilling.
Også de mange 50-års jubilæer for oprettelse af danske skoler og lokale SSF-distrikter
gav anledning til at fremdrage materiale fra Arkivet. Endelig blev der arbejdet med
historien om de danske vandrelærere og den danske kirke i Sydslesvig med henblik på
publikationer i 1996.

Afleveringer
De mange formidlings- og forskningsprojekter betød, at ressourcerne til det egentlige
arkivarbejde blev mere begrænsede end i de foregående år. Alligevel blev accessionen
betydelig, og flere større ordningsarbejder skred godt fremad.
Der blev modtaget i alt 57 enkeltafleveringer på samlet 32 meter, fordelt på ca. 2
meter personarkiver, 5 meter foreningsarkiver, 18 meter fra institutioner og 6 meter fra
virksomheder.
Flere afleveringer fortjener at fremhæves. Af særlig betydning er logbogen for barken
Fidentia af Flensborg, ført i årene 1800-1806 af styrmand Dines Jensen Suurballe på
rejser mellem Flensborg, Østersøen og Middelhavet. Bogen indeholder detaljerede dagli
ge observationer om vejr og vind og de daglige hændelser. Logbogen er sjælden og
fortjener et nærmere studium. Det samme gælder en stor samling breve vekslet mellem
Louise Fromm og ægtemanden, brændevinsbrænder C. C. Christiansen i Flensborg og
Louises fader, gårdejer Asmus Fromm på Sodegård og Ultang ved Haderslev i årene
1846-57. Brevene giver et indtryk af dagligt liv i Flensborg i midten af 1800-årene og af
de mange handelsrelationer til Nordslesvig.
Tønning-rektoren Theodor Peters’ erindringer ca. 1920-85 giver et billede af dette
århundredes Sydslesvig-historie set med en af de såkaldt nydanskes øjne. Mindretallets
historie i nyere tid er emnet for et omfattende arkiv modtaget fra tidligere skoleleder og
SSW-formand Gerhard Wehlitz i Kappel.
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Endelig er modtaget en komplet samling af månedsblade, som blev udgivet 1940-45 af
det store trykkeri Chr. Wolff i Flensborg under titlen »Front und Heimat«. Bladene omfat
ter feltpost fra de ansatte, artikler om hjemme- og krigsfronten og beretninger fra virksom
heden - et anskueligt materiale til belysning af krigsårenes vilkår både hjemme og ude.
Blandt foreningsarkiverne er modtaget gode samlinger af protokoller m.v. bl.a. fra
SSF-afdelinger i Kobbermølle og Flensborg og fra husmoderforeninger samt et meget
stort arkiv fra Dansk Gymnastikforening Flensborg.
Den europæiske mindretalsunion FUEV’s arkiv er afleveret komplet fra organisatio
nens oprettelse i 1949 og frem til omkring 1985. Samlingen omfatter over 30 meter.
Materialet er blevet registreret og vil formentlig påkalde sig interesse, når det europæiske
mindretalsinstitut oprettes i 1996.
Som en særlig »godbid« kan nævnes arkivet fra Kobbermøllen i Kruså i perioden ca.
1890-1963, afleveret af Gisela og Bodo Daetz, Wassersleben, som også har afleveret
omfattende samlinger vedr. Kobbermøllens historie.
Lars N. Henningsen

Institut for grænseregionsforskning 1995
1995 var igen et travlt år på Institut for grænseregionsforskning. Instituttets bemanding
blev forøget til 12 videnskabelige medarbejdere. Hertil kom 4 HK’ere og lejlighedsvis
studentermedhjælp. Der blev i årets løb arbejdet med omkring 30 større og mindre
projekter. Instituttet udgav 15 bøger og rapporter; hertil kom det lille tidsskrift PLUK,
der som sædvanligt udkom med tre numre. Medarbejderne fik endvidere publiceret ad
skillige afhandlinger og artikler i andre værker og tidsskrifter.
Hovedemner for forskningen var lokal og regional udvikling, arbejdsmarked, turisme,
fritid og kultur, detailhandel, sociale forhold, landbrug og miljø, grænseoverskridende
samarbejde i andre regioner samt historie og sprog.
På det historiske område var det de mange jubilæer, der bidrog til travlheden. Genfor
eningen blev fejret med bogen »Grænsen i 75 år«, mens kommunalreformen og amtets
25 års jubilæum blev markeret med bogen »Sønderjyllands Amt 1970-1995«. Tilsvarende
udgav instituttet bogen om »Kronprinsesse Ingrids Feriehjem for sønderjydske Børn
1939-1970«. Projektet om det sønderjyske landbrugssamfund 1500-1800 blev videreført,
mens der blev påbegyndt tre nye historiske projekter. De drejede sig om den dansk-tyske
traktat af 1922, det Berlingske Hus i stormvejr 1933-1945 og det grænseoverskridende
samarbejde 1945-1995.
Inden for sprogforskningen blev der arbejdet med dansk og tysk som fremmedsprog
inden for erhvervslivet i Slesvig-Holsten og Sønderjyllands Amt, tysk i turisterhvervet
og det danske sprog i Sydslesvig.
Ved siden af forskningen kom talrige foredrag, deltagelse i konferencer og rådgivning
af studerende eller andre med interesse for grænseregionen.
Blandt årets mange begivenheder skal her kun nævnes forskningsminister Frank Jen
sens besøg på instituttet den 14. september 1995. Besøget blev afholdt i forbindelse
med et af instituttet arrangeret regionsmøde om en national forskningsstrategi, som
Forskningsministeriet afholdt på amtsgården i Aabenraa.
Henrik Becker-Christensen

Haderslev Museum 1995
1995 blev et meget hektisk år på Haderslev Museum. Indenfor vort primære arbejdsom
råde: arkæologien, har vi næppe tidligere haft så travlt som i 1995. Talrige større og
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mindre undersøgelser rundt om i Sønderjyllands amt krævede, at der i perioder måtte
sættes op til fire arkæologhold ind for at klare opgaverne. Hertil kom afslutningen af
restaureringsarbejdet i frilandsafdelingen, samt samarbejdet omkring oprettelsen af
Hjemsted Oldtidpark ved Skærbæk.
Arkæologiske undersøgelser
For Rigsantikvaren passer Haderslev Museum hele Sønderjyllands amt m.h.t. varetagel
sen af museumslovens §26, dvs. loven om nødudgravninger. I 1995 foretog museet ca.
40 større og mindre undersøgelser, hvoraf nogle fortsætter i 1996. Her skal undersøgel
serne ved Østergård ved Bevtoft fremhæves. I et kæmpestort område, som i løbet af
ganske få år skal dybdepløjes i indtil 70 cm’s dybde, inden det beplantes med skov, har
museet i 1995 udgravet ca. 20.000 m2 af et stort landsbyområde fra ældre og yngre
germansk jernalder (400-800 e. Kr.). På pladsen findes et stort antal yderst velbevarede
hustomter med omgivende hegn, som giver de bedste muligheder for ikke blot at studere
de enkelte gårdes, men også hele landsbyens udvikling. Samtidig fåes mulighed for at
foretage detailanalyser af udviklingen i byggeskikken i Sønderjylland i dette ca 400 årige
tidsrum. Endelig skal det nævnes, at det er første gang vi undersøger bebyggelser fra
yngre germansk jernalder i landsdelen. Vi får således efterhånden »lukket« hullet mellem
ældre germansk jernalder og vikingetid. Undersøgelserne fortsætter i 1996, og vi håber
efterhånden at få en totaludgravet landsby i flere faser.
Fra de første bønders tid, tragtbægerkulturen (ca. 3800 f.Kr.), undersøgtes i forbin
delse-med en ny omfartsvej ved Bovrup en yderst sjælden gravform, nemlig en såkaldt
nedgravet dysse. Lidt udenfor dyssekammeret lå en af de formodede gravgaver, nemlig
en ualmindelig stor (35 X116X8 cm) skolæstlignende hakke eller økse af granit. Kamme
ret var genanvendt til en begravelse senere i stenalderen (ca. 2600 f.Kr.), og endelig var
den dækkende høj anvendt som udgangspunkt for en mindre gravplads fra ældre ro
mersk jernalder 0-200 e.Kr.
Museets daværende leder Hans Neumann udgravede i 1941 dele af en urnegravplads
fra ældre romersk jernalder ved Galsted. Resten af pladsen totaludgravedes i 1995, med
meget spændende fund. Blandt gravene var der således en våbengrav og en rig kvinde
grav med sølvfibler og guldberlok. Pladsen har gennem de senere år fået en større viden
skabelig værdi end den havde tidligere. Dette hænger sammen med, at den tilhørende
landsby udgravedes i 1993-94.
Bygravninger blev foretaget i både Haderslev og Aabenraa. Ved det gamle Kinopalæ
i Haderslev undersøgtes kulturlag fra 1300’årene. Her var et af de mere »krydrede« fund
en latrintønde, som ved den noget forsinkede tømning viste sig bl.a. at indeholde fem
store polerede stenperler fra en rosenkrans. Man kan næsten høre de eder, som har
undsluppet »det lille hus«, da rosenkransens ejer, formodentlig koncentreret om sit pri
vate foretagende på latrintønden, samtidig ville sende en lille bøn til Vorherre og her
kom til at tabe bederemediet ned i tønden. Dette lille fund bringer os på en lidt pudsig
måde tæt på middelalderens mennesker.
Også den omfattende renovering af Aabenraas bymidte medførte undersøgelser. På
Søndergade udgravedes bl.a et ovnområde fra 1300-tallet, antagelig et bageri. Et hidtil
ukendt voldgravsforløb under Store Pottergade og Mutter Stallbohms Plads stillede nye
spørgsmål til Aabenraas besynderlige middelalderlige topografi.
Årets royale bryllup medførte også arkæologiske opgaver, idet brorenoveringen ved
Schackenborg betød, at museet fik lejlighed til at undersøge resterne af en renaissancebro, som tidligere havde stået her.
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Gård fra germansk jernalder under udgravning på Østergård-bopladsen ved Bevtoft. Foto: Haderslev
Museum.
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Formidling
På dette område har en meget stor del af museets personale været beskæftiget med
opbygningen af den permanente udstilling af fundene fra Hjemsted Banke i museums
kælderen i Hjemsted Oldtidspark.
Fra slutningen af 1970’erne har Haderslev Museum foretaget meget store og spænden
de udgravninger på bakkeøen Hjemsted Banke lidt syd for Skærbæk. Skiftende udgrav
ningshold har her afdækket hustomter, grave m.m. fra et jernaldersamfund fra ca. 500
f.Kr. til ca. 450 e.Kr. I slutningen af firserne opstod ideen om udmønte undersøgelserne
i et større formidlingstiltag, som bl.a. havde til formål at skaffe flere penge til arkæologi
en i Sønderjylland. Hovedbagmand bag ideen var museets mangeårige arkæolog, cand.
phil. Per Ethelberg. Planen blev fremlagt for Skærbæk Kommunes byråd, og et større
arbejde med at skrive ansøgninger til mange forskellige fonde om de nødvendige ca. 45
millioner kroner begyndte. I løbet af 1994 var de nødvendige midler sikret, og i april
måned 1995 blev det første spadestik taget.
Hjemsted Oldtidspark skal drives som en kulturhistorisk forsknings-, aktivitets-, ople
velses- og formidlingspark. Hovedemnet er jernalderbebyggelsen og dens forudsætninger
i det vestlige Sønderjylland. Set med museale briller er meget grebet utraditionelt an her.
Parken kommer til at bestå af fire hoveddele: Serviceområdet, rekonstruktionsdelen,
museumsdelen og aktivitetsdelen, som altsammen danner en helhed. I serviceområdet
vil man kunne købe kopier af jernalderens oldsager og smage på mad, som den blev
lavet i jernalderen. Rekonstruktionsområdet ved siden af serviceområdet vil bestå af
kopier af to gårde fra 400-årenes Hjemsted-landsby. Gårdene opføres i størrelsesforhol
det 1:1 Under gårdene findes et museum på ca. 900 m2, hvor Haderslev Museum i en
kryptlignende kælder skal udstille originalfundene fra Banken. Her fortælles historien
om jernaldersamfundet i Hjemsted, dets udvikling gennem tiden og den helhed, som
samfundet var en del af, nemlig den nordiske jernalderkultur med dens mange berørings
flader til den romerske kultur.
Udenfor rekonstruktions- og museumsområdet får fantasien friere tøjler. Her indrettes
aktivitetsområdet med arbejdende værksteder, søer til sejlads og fiskeri, bueskydning etc.
Det bliver utroligt spændende at se det færdige resultat og at følge Parken i de kom
mende år.
Haderslev Museums rolle i projektet er indtil videre lidt usikker. Under alle omstædigheder forventes der dog som minimum en aftale omkring den permanente udstilling,
som betragtes som en del af Haderslev Museum. Vi forventer også, at Haderslev Mu
seum i fremtiden skal være faglig garant for rekonstruktioner, aktiviteter o.s.v. På museet
glæder vi os til samarbejdet omkring Oldtidsparken, evt. også til at udvide dette til at
omfatte andre dele af arkæologien.
Udover Hjemsted Oldtidspark har Museet medvirket ved en række særudstillinger
præget af at 1995 var et jubilæumsår. I februar vistes museumsrådets vandreudstilling
om Genforeningen, et emne, som også prægede den af Toldmuseet fremstillede udstilling
om Toldvæsenet ved 1920-grænsen. På Byarkivet i Haderslev hjalp Anker Thygesen og
Lennart Madsen med opsætningen af en udstilling om 2. Verdenskrig, og museets store
sommerudstilling var også en jubilæumssag. Det var den efterhånden traditionelle udstil
ling om gaver til museet fra de sidste fem år.
Ved siden af disse udstillinger blev den store særudstillingssal anvendt af Kunstfor
eningen til fem udstillinger. »Presset« var så hårdt på salen, at Hejsagerhuset måtte
inddrages til udstilling i december. Her vistes i de helt rigtige rammer en udstilling lånt
af Horsens Museum om nissens liv. Sidstnævnte var absolut årets sællert besøgsmæssigt.
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I museets permanente udstilling på 1. sal blev der foretaget en del forandringer i
tekstiludstillingen, således at vi her kunne få plads til Dixens Købmandsbutik fra
St. Anslet. Denne er nu åbnet ved et lille torv og bemandes bla. ved juletid med en rigtig
købmand.
I 1993-94 udgravede museet Danmarks største bronzealderhus ved køleskabsfabrik
ken Brdr. Gram i Vojens. Huset, eller hallen som den er blevet døbt, blev i 1994 markeret
med svære nedgravede stolper, og i 1995 rejstes et informationshus med oplysninger om
den store hal, udgravningerne og oldtidsminderne, naturen i området o.s.v. Hele områ
det fremtræder i dag som et velbelyst oldtidsminde skabt i et samarbejde mellem Brdr.
Gram A/S, Vojens Kommune, Sønderjyllands Amt og Haderslev Museum. Vi håber i
de kommende år at kunne gå videre ad denne vej, dvs. at formidle oldtidsminderne på
stedet og ikke primært på et museum måske mange km fra oldtidsmindet.
Bygninger
I 1995 blev restaureringsarbejdet i frilandsafdelingen fortsat. Tidligt på året måtte vi
lukke Stevelthuset, da skorstenen simpelthen var ved at falde ned i stuen. Skorstenen
blev renoveret, og samtidig fik huset nyt stråtag mod gårdsiden. Der blev lagt nyt tag
på Øsbyladen, og hele frilandsafdelingen er nu med hensyn til vedligeholdelse ved at
være på toppen.
Stubmøllen fra Rangstrup er siden 1992 kontinuerligt blevet restaureret, og ved ind
gangen til 1995 manglede kun vingerne. Takket være fondstilskud lykkedes det i 1995
at finde de resterende midler. Vingerne vil blive opsat i begyndelsen af 1996, hvorefter
restaureringerne er afsluttet for denne gang.

Nyere tid
Haderslev Museums opgaver vedr. nyere tid indskænker sig til at dække passiv indsam
ling i kommunerne Vojens, Christiansfeld og Haderslev. Vi har også i 1995 modtaget en
lang række spændende effekter. Blandt gaverne er en meget smuk, velbevaret og sjælden
brudekjole fra 1815. Historien bag kjolen er også pudsig, idet den første gang anvendtes
efter formålet d. 8. juli 1815. Herefter skulle der gå 180 år, inden kjolen igen anvendtes
som brudekjole.
Sidst på året købte museet på auktion en kopi af det lange guldhorn fra Gallehus.
Kopien er i halv størrelse og fremstillet i København i 1926. Om guldhornet i frem
tiden skal udstilles i oldtidsudstillingen eller under nyere tid vides endnu ikke, men
nu har museet da en kopi af det nok mest berømte fund fra dets arkæologiske ar
bejdsmark.
Orla Madsen

Aabenraa Museum og Jacob Michelsens Gård 1995
Nyheder i drift og bygning
Ved ansættelsen af Katrine Kampe den 15. september blev udskillelsen af museets stats
anerkendte kunstafdeling indledt. Bygningsplanerne for det nye kunstmuseum gennem
gik i årets løb store ændringer. Ombytningen mellem pakhuset på Gammelhavn og den
nuværende museumsbygning, som der har været arbejdet hårdt for, måtte opgives. Istedet rykkede en løsning med BaneGården, Kunst & Kultur i forgrunden. I overgangs
tiden afventer det kulturhistoriske museum sin del af udviklingen til anlægsbudgettet i
1998.
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Af årets bygningsarbejder er de mest omfattende foretaget på Jacob Michelsens Gård.
Den fredede ejendom står foran en gennemgribende restaurering, hvortil der nu forelig
ger et overslag på ca. 700.000 kr, og forslag til den økonomiske organisation af de
mange anlægsmidler er under udarbejdelse i samvirke mellem amt og kommune. Til
fremme af den udvendige vedligeholdelse oprettede gårdens ene arvtager, Karen Michel
sen, der bebor en af de to lejligheder, et nyt legat, Ella og Jacob Michelsens legat. En
betydningsfuld gestus.
På Aabenraa Museum blev der anskaffet en sikkerhedsmontre med panserglas og
alarm. Det skete med støtte fra Venneforeningen og fra Skyttelauget og Ringriderfor
eningen, som her vil udstille deres sølvtøj.
To gange i 1995 blev museets kælder ramt af oversvømmelse, mest alvorligt ved
stormfloden den 4. november. Begge gange blev skaderne på museumsgenstande ube
tydelige. Takket være installation af fugtighedsalarm nåede vi i anden omgang at red
de tingene.
På personalesiden er der fra Statens Humanistiske Forskningsråd samt andre fonde
modtaget en støtte på 237.000 kr til bearbejdning af »Begravelsesskikke og kirkegårde i
Danmark 1780-1990«. Midlerne går til frikøb af museets leder Birgitte Kragh og af
Hasse Jørgensen, Egtved Egnsmuseum under Vejle Museum, som sammen udarbejder
en velillustreret bog om emnet. Som erstatningsarbejdskraft ansattes den skibsbygnings
kyndige historiker, Erik Møller Nielsen, der allerede var knyttet hertil i 1994. Desuden
modtog museet en bevilling fra Statens Museumsnævns Rådighedssum på 95.000 kr til
undersøgelse af matrostøj. Arbejdet, der udførtes af etnologen Anette Tonn-Petersen,
sker for to samarbejdskredse af museer, for søfart og dragt.
Bevaring betyder ikke kun konservering af museumsgenstande, men i høj grad også
bevaring af bygninger og kulturlandskab uden for museet.Museet har bistået ved restau
rering af foredragssalen på Hoptrup Højskole, hvis form og inventar er ualmindelig
velbevaret siden 1920. Hanne Christensen har fortsat sit arbejde for restaurering af
Slotsvandmøllen, der drives af Aabenraa Byhistoriske Forening. På hjemstavnsgården
i Sdr. Hygum, som museet samarbejder med om landboforhold, er der rådgivet om
tekstilregistrering og nyindretning af tagetagen. Endelig er besigtigelser i sager om be
skyttede jord- og stendiger fortsat på tredie år i Sønderjyllands Amt.
Besøgstallet på 9.305 i alt har holdt sig trods den varme sommer. Medregnes succes’en
med at udstille på BaneGården, kan vi tilmed notere en pæn fremgang.

Undersøgelser og udgivelser
Det meget righoldige materiale, som 12 danske museer indsamlede i 1990-91, om be
gravelsesskikke og kirkegårde igennem 200 år, er som nævnt under bearbejdning. Der er
arbejdet på den kommende bog og leveret småartikler om emnet til Danmarks National
leksikon.
En noget anden karakter har Anette Tonn-Petersens undersøgelse af matrostøj og
idealforestillinger. Igennem de deltagende museers samlinger af matrostøj, fotografier,
modejournaler og mønsterbøger, og desuden fremstillinger i sange om havet og bøger
om kække matroser, har hun givet et både alsidigt og morsomt billede af denne »moder
ne folkedragt« for drenge. Siden det engelske kongehus i 1846 første gang iklædte en
lille kronprins et ægte sæt matrostøj spredtes dragten drypvis til den nære familie i
andre kongehuse. Først fra 1870’erne slår moden igennem og holder sig til 1930-40’erne.
Igennem en artikel til museumstidsskriftet »Nyere Tid« har hun lagt grunden til en
vandreudstilling.
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Erik Møller Nielsen har fortsat sit arbejde med en udgivelse om Aabenraas skibsbyg
geri. Målet er gennem skibstegninger og museets fine skibsportrætter at anskueliggøre
teknikken og overgangen fra byggeri på klamp til tegning. Netop byens særligt udførlige
samlinger af notes- og regnskabsbøger tillader, at perspektivet udvides til skibsbygmestre
og den rolle skibsbyggeriet spillede for by og havn.
Endvidere har forberedelserne af genforeningsårets særudstilling om H. P. Hanssen
krævet studier i den omfattende litteratur og af de personlige minder som fx hædersga
ver, der opbevares i familien. De fornemme gaver af sølvtøj samt tre portrætter har
Hanne Christensen behandlet i en artikel, »Sidelys på en udstilling«, i Nordslesvigske
Museer 1995.
I samme årgang udkom også Margrethe Brock-Nannestads artikel om resultaterne af
en publikumundersøgelse i udstillingen om museets oversøiske samlinger i 1994.

Formidling
Årets særudstillinger har været præget af 75-året for Genforeningen. På afstemningsdagen
den 10. februar udstilllede vi sammen med Institut for Sønderjysk Lokalhistorie på
BaneGården Kunst & Kultur. Stemningen på »Den store Dag« i Aabenraa blev slået an
i hovedrummet, der var prydet af dannebrog, tyske og slesvigholstenske faner. En gran
pyntet æresport gav adgang, og her udstilledes minder om bl.a. Jomfru Fanny og patrio
ten C. C. Haugaard.
Det blev en optakt til museets hovedudstilling om Sønderjyden og politikeren
H. P. Hanssen (1862-1936). Denne udstilling åbnede den 15. juni. For museet var det
oplagt at fremdrage H. P. Hanssens indsats, som fra 1893 udgik fra Aabenraa. Takket
være en meget stor velvilje fra børnebørnene blev der lånt en række fine og centrale
genstande til udstillingen. Flere af de fornemme folkegaver, som H. P. Hanssen modtog
som tak for sin indsats, var udstillet.
Omkring efterårsferien vistes endnu en jubilæumsudstilling, nemlig vandreudstillingen
om det toldvæsen, der blev opbygget i 1920, Told & Skat i 75 år. Mens de to førnævnte
udstillinger blev godt besøgt, fik denne ikke helt det besøg, som den fortjente. Den var
rig på genstande og billeder, og langt fra så tør som titlen.
Endelig fulgte årets udstilling til oldemors juletræ emnet op ved at belyse dansk og
tysk jul i grænselandet. De mange tråde mellem skikkene i de to nationaliteter blev
belyst i stile og interviews om, hvordan julen fejres i dag. Herover byggede etnologistude
rende Anne Mette Løkke Berg en udstilling, hvor især to moderne pyntede juletræer og
adventskranse viste den nutidige sammensmeltning. Kun i kontrasten til den ældre tradi
tion fremstår enkelte klare skel. Institut for Sønderjysk Lokalhistorie supplerede med
en indholdsrig udstilling af Oldefars julekort, hvor et af de mange aspekter var spørgs
målet, om der var synlig forskel på danske og tyske julekort.
På Jacob Michelsens Gård har de efterhånden traditionelle tre årlige bageweekends
tiltrukket næsten flere end de hyggelige rum kan rumme, når der også skal være plads
til formidling. I april og september suppleres der med udstillinger og aktiviteter. I »Hør
ren fra mark til linnedskab« blev der fortalt om dyrkning af den gamle kulturplante, om
den langvarige og krævende efterbehandling til taverne er frigjort. Tekstilgruppen fra
Sdr. Hygum demonstrerede teknikken ved brydning, skætning og hegling, og to frivillige,
Elin Bjerregaard og Gunhild Eeg, henholdsvis spandt og vævede hør.
Inspireret af det europæiske naturbeskyttelsesårs tema om overgangen fra »landskab
til byskab« vistes i efteråret en lille udstilling over »Kolstrup - før og nu«. Ikke mindst
det fotomateriale, som Anne-Helene Michelsen har samlet, belyste udviklingen i gadebil-

H. P. Hanssens skrivebord fra Det midlertidige Ministerium for sonderjyske Anliggender i Kobenhavn
1919-20 og den private arbejdspult var udstillet på Aabenraa Museum i anledning aj'75-åretfor Genfor
eningen. Portrættet af H. P. Hanssen viser den modne politiker ved ministerudnævnelsen. Det er malet
af Agnes Smidt - efter fotografi - og blev benyttet som motiv på udstillingens plakat. Foto: Sven
Geerthsen.

ledet i den gamle landsbygade Kolstrup. I efterårsferien blev udstillingen benyttet som
udgangspunkt for byvandringer i det før så landlige område.

Gaver og erhvervelser
Igennem den jævne strøm af gaver i 1995 - fra ca. 60 personer i alt - mærker museet,
at det virkeligt fungerer som byens og egnens fælles hovedsamling. Hermed sikres de
»ægte« ting, hvis historie ofte giver et indblik i flere slægtleds liv, og det er netop det,
der er museets særkende og livsnerve.
Specielt i år har vi modtaget gaver fra flere af de slægter, som over en lang årrække
har føjet ting på ting til museets fortælling om byens store oversøiske sofart. Den mest
omfangsrige stammer fra kaptajn E W. Callesen, der i 1902 blev gift i Shanghai med
Maria Frahm. Begge var børn af nært beslægtede Aabenraa-kaptajner. og ligesom hen
des far omkom han på søen i en tidlig alder, nemlig som 44 årig. Alt dette er beskrevet
i erindringer, slægtstavler, fotografier, og noter, som nu er blevet suppleret. Efter ham
modtog vi bl.a. søkikkert, en marine- daggert, et rejseur og fra brylluppet de fineste små
støvler til snørede fødder, samt lothusopsatser, som bruden fra det fremmede Aabenraa
fik i gave af de kinesiske tjenestefolk.
Til søfartsfamiliernes udstyr kan også regnes en dåbsskjorte, der har været brugt i
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slægten Garben fra ca. 1790-1950. Den er i sig selv et sjældent smukt stykke, fornemt
syet af det fineste hørlærred. Slægtens historie er velbelyst, og der er herfra overleveret
en omfattende samling, der bl.a. tæller gamle klenodier som Jes Jessens store byprospekt
fra rebslagerhjemmet i Ramsherred og to engelske fajancestel med sort silketryk hjem
bragt omkring 1800.
Til den nyere historie hører nogle pragtfulde epauletter og en trekantet hat, der hørte
til gallauniformen for kaptajn Karl Stabenow (1875-1965) som reserveofficer i den tyske
marine. Sammen med det særlige flag, som han fik i 1907, er det en karakteristisk brik
til egnens historie under tysk herredømme.
Fra skibsmægler- og rederfirmaet R F. Cleemann fik museet en række lige så karakteri
stiske ting, der fortæller om udviklingen til et udpræget dansk firma efter Genfor
eningen.
I forlængelse af udstillingen og bogen om småskibsfarten fra Egernsund lykkedes det
at erhverve P. Petersen Stubbæks maleri af en af de mere fremstrædende småskippere
Christian P. Warming. Han er malet sammen med sin kone, mens han læser Flensborg
Avis i stuen i Dalsgård.
Endelig skænkede Nikolaus Wehding en gribende lille skulptur af sin mor Edith Wehding, der døde i 1989. Hun var kaptajnsdatter, og hun lærte knapt sin far at kende,
inden han døde, da hun var 14 år gammel. Moderen havde hun mistet ved fødslen, men
trods disse dybe savn husker sønnen hende for et stærkt og livsglad sind. Ved de mange
skriftlige oplysninger og fotografier, der ledsagede gaven, og desuden ved sømandsko
neundersøgelsen er hendes baggrund belyst på det bedste.
En anden større gruppe af gaver er affødt af genforeningsåret og udstillingen om
H. P. Hanssen. De spænder vidt: fra det særlige legitimationsbevis, billetter, den rød
hvide sløjfe m.m, der var nødvendige for at en ung pige ansat i et velhaverhjem i Vedbæk
kunne rejse hjem til Sønderjylland for at stemme, en KU fane fra Dybbølstævne, minde
blade, nødpengesedler, genforeningsplakette - til festskrift og bøger om H.P.Hanssen og
hans meget personlige ting, en høj hat, samt en gipsbuste af Bjørnstjerne Bjørnsson på
en solid sokkel tilhugget af et egetræ, efter sigende fra den fædrene gård på Nørremølle,
alt sammen bidrag til at belyse hjemmet i Nygade.
Nærmere knyttet til museets andet hovedemne, landboforhold i Sønderjylland, er nogle
smukke eksempler på hjemmetilvirkede tekstiler. Særligt må fremhæves en agehynde i
den såkaldte flosvævning, med initialer og årstallet 1807 i rødt.
Ikke alt kan nævnes, men fremhæves bør til slut de mange ældre juleting, således en fin
julekrybbe med løse figurer, en større mængde juletræspynt lige fra sølvfarvet glaspynt til
flettede rød-hvide hjerter. Det er skrøbelig pynt, som gerne går til inden de når frem til
museet, men da emnet er et årligt tilløbsstykke, lægger vi megen vægt på at kunne vise
de originale ting på det traditionelle juletræ.
Birgitte Kragh

Museet på Sønderborg Slot 1995
Det blev de store jubilæers år! 75-året for Genforeningen og 50-året for Danmarks
befrielse var begivenheder, som Museet for Sønderjyllands historie naturligvis ikke kun
ne sidde overhørig. Som optakt fejrede vi den 3. januar et helt lokalt jubilæum, nemlig
25-året for museumsinspektør Inge Adriansens ansættelse som museumspædagog på
museet, og så gik vi ellers igang:
Udstillinger både her i huset, på Dybbøl Mølle og rundt i landsdelen, foruden møder,
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foredrag, skrivning af bøger og artikler, magasinflytning, orgelindvielse og meget mere.
Det gav så rigeligt arbejde til alle, at vi ved årets udgang havde oparbejdet en gigantisk
overarbejdspukkel, der egentlig burde have fået os til at lukke museet et par måneder i
det nye år, men det ville nok være blevet forkert opfattet. I stedet tog vi som nytårsforsæt
hinanden i ed på, at der skal gå mindst 25 år, inden vi igen påtager os så mange for
midlingsopgaver på een gang!
Udstillinger på museet
21. januar: Jernalderkrigernes skibe. Om nye og gamle udgravninger i Nydam Mose
(til 28. maj). * 28. januar: Tekstilkunstneren Edith Schaar (til 26.marts). * 1. april:
Påskeudstilling. Mindeudstilling for Willi Birchner (til 23. april). * 9. maj: Slesvig 1920 Folkenes selvbestemmelsesret (til 1.oktober). * 2. juni: Told og skat i 75 år. * 4. oktober:
Da englænderne kom (til 12.november). * 3. november: Om Dannebrog vi ved (til 1.sep
tember 1996). * 11. november: Maleren Bo Alstrup Jensen.
Udstillinger udenfor museet
Vandreudstillingen »Sønderjylland 1920-1995« blev færdigproduceret til åbningen på
Haderslev Museum den 28. januar. Den blev vist 10 forskellige steder i Sønderjylland
samt til Grænseforeningens landsmøde i Nyborg.
Det helt store projekt blev opsætningen af fire udstillinger på Dybbøl Mølle, som stod
færdige 15. juni. Vi kan glæde os over mange rosende kommentarer fra såvel dronninger
og prinser som fra danske og udenlandske besøgende. Der er nu med den selvejende
institution Dybbøl Mølle indgået en samarbejdsaftale, så Museet på Sønderborg Slot
fremover har det museale ansvar på Dybbøl Mølle.

Ændringer i de faste udstillinger
I november kunne vi åbne den første del af udstillingen om Sønderborg bys historie,
ligesom vi har fået lavet en montre, hvor en del af de originale dele fra Dorothea-orglet
udstilles. Desuden er der påbegyndt en opbygning af en fast udstilling om Christian II.

Gaver og erhvervelser
Årets største gave var det nye positiv til Dorotheas orgel, der blev festligt indviet den
13. august, hvor vi samtidig fik lejlighed til at takke Hendes Majestæt Dronning Ingrid
og repræsentanter fra Skibsreder A. P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers
Fond til Almene Formål for den generøse gave.
Der er iøvrigt indkommet ialt 250 genstande fra 111 forskellige givere. Blandt de
mange spændende ting var en stor samling af »nationale kitsch« fra læge Harald Roesdahl, en del fine ting fra pottemager Winthers familie, og bøger, billeder og genstande
fra Jørgen Bendorffs interessante privatsamling i Tønder. På en auktion i København
erhvervede vi et lille todelt brevskrin med to sprækker i låget. På hanken og låget står:
»Lettres de Nöer et Augustenbourg«. Det kan næppe have tilhørt andre end hertug
Christian August 2. og prins Frederik af Nørs søster, den danske dronning Caroline
Amalie.
Søndag den 30. juli var der festgudtjeneste i Kværs kirke i anledning af at kirkens
romanske døbefond efter mere end 100 års fravær nu var kommet tilbage. Fonden tilhø
rer Bymuseet i Flensborg, som med stor velvilje har uddeponeret den til Museet på
Sønderborg Slot, og samtidig akcepteret at vi videredeponerer den i kirken. En lidt
krøllet men for alle parter alligevel tilfredsstillende måde at løse en vanskelig sag på.
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Det store sandstensrelieffra det bortsprængte preussiske sejrsmonument på Dybbøl Banke blev i maj
1996 transporteret op fra Museet på Sønderborg Slot til Dybbøl Mølle, hvor det indgår i udstillingen
»Ærens Mark«.

Konservering
Som forberedelse til de nye udstillinger på Augustenborg er en lang række af museets
genstande blevet konserveret og sat i stand på konserveringsværkstederne i Gram og
Ølgod.
Museet har, ud over det i sidste års beretning omtalte behov for malerikonservering,
et næsten lige så stort behov for konservering af vore samlinger af gamle kort, grafiske
blade, arkivalier og plakater m.m. Hvad angår sidstnævnte havde vi den glæde at modta
ge 40.000 kr. i tilskud fra Alvingfonden til konservering af vores samling af Genfor
eningsplakater. Et tilsvarende beløb har vi brugt af vore egne midler til bl.a. kort og
lithografier fra Augustenborgsamlingen.
De to pragtmalerier af Anton Graff visende hertugparret Louise Augusta og Frederik
Christian 2. kom tilbage fra konservering efter 10 år, og de er nu ophængt i Augustenborgrummet.

Filialer og afdelinger
I beretningsåret ophørte Kunstsamlingen på Sønderborg Slot med at være et selvstæn
digt statsanerkendt museum. Der er mellem Sønderjyllands amt og Sønderborg kommu
ne indgået en samdriftsaftale, således at Kunstsamlingen nu er blevet en filial af Sønder
jyllands Kunstmuseum i Tønder.
Cathrinesminde Teglværksmuseum har haft et godt år med megen aktivitet og stort
besøg. I april tiltrådte Kim Jacobus Paulsen som museumspædagog. Hans udførlige
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årsberetning kan læses i årsskriftet, der udgives af Teglværksmuseet og Cathrinesmindes
Venner.
Museet på Sønderborg Slot blev i 1995 besøgt af 64.478, Dybbøl Mølle af 30.253 og
Cathrinesminde Teglværksmuseum af 18.181 gæster. For de to sidstnævntes vedkom
mende er resultatet særdeles tilfredsstillende, for Museet på Sønderborg Slot er det skuf
fende lavt, den store aktivitet taget i betragtning. En lille trøst er det, at størstedelen af
tilbagegangen ligger i de varme sommermåneder, og hvem vil klage over en god sommer?
Jens Ole Lefévre

Tønder Museum og Højer Mølle- og Marskmuseum 1995
Den helt overskyggende begivenhed for Tønder Museum og Sønderjyllands Kunstmu
seum i 1995 var påbegyndelsen og færdiggørelsen af første etape af det store renoveringsog udbygningsprojekt - renoveringen af Tønder Vandtårn og dettes sammenbygning
med det øvrige museumskompleks. Arbejdet begyndte i januar 1995, vandtårnets top
blev taget ned, tårnskaftet renoveret, etager, elevator og trappeløb etableret og to nye
gallerigange opført. Den 11. maj 1995 blev den nye top hejst på plads. Den 12. august
1995 genindviedes tårnet som udsigtstårn og med en permanent udstilling af møbelarki
tekten Hans J. Wegners stole. Indvielsen forestodes af Hendes Majestæt Dronnning Ing
rid og skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller som formand for A. P. Møller og Hustru
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, der havde bekostet hele renove
ringen. Tårnet tiltrak straks mange besøgende, idet det byder på en enestående udsigt
over det flade marsklandskab og Tønder by.
Efteråret bragte endnu en glædelig nyhed, idet Velux Fonden af 1971 donerede
3.335.000 kr. til en skulpturrotunde og et forrum, der skal danne forbindelsesled mellem
den nuværende kunstfløj og en kommende ny kunstfløj. Denne tredie store donation gav
signalet til, at Sønderjyllands Amt i december 1995 besluttede at afsætte ca. 20.000.000
kr. over tre år til opførelsen af den nye kunstfløj. Med denne sidste bevilling kom finan
cieringen af udbygningsplanerne på plads.
I Højer Mølle- og Marskmuseum arbejdedes videre med at realisere det haveprojekt,
der tog sin begyndelse i 1993. Sommeren bragte en rekonstruktion af møllehavens lyst
hus. Lysthuset blev bygget af tømrermester Hans Petersen, Højer som gave til museet
af materialer, der blev doneret af Rislumfonden.
Udstillinger og formidling
Tønder Museum valgte at fejre Genforeningsjubilæet med en udstilling, der som ud
gangspunkt havde »fortalte barndomserindringer« af nulevende sønderjyder, der med
barnets øjne og sind oplevede de bevægede dage i 1920. Sammen med de spredte erin
dringer vistes ganske få, men betydningsladede genstande fra afstemningstiden. Udstil
lingen, der fik titlen »Glimt af Erindring« var formet som en labyrint, som museumsgæ
sterne blev ført igennem - en slags rejse i erindringen.
Foruden Tønder Museums egen genforeningsudstilling viste museet i efteråret den
vandreudstilling, der var tilrettelagt af Sønderjyllands Amtsmuseumsråd.
Kniplingsfestivalen blev på Tønder Museum markeret med ikke mindre end tre udstil
linger, hvoraf den ene dog var en udstilling om hverdagstøjet på landet for et par hund
rede år siden. Der var tillige en udstilling til Landsstævnet for Folkedansere.
Den ene af udstillingerne til kniplingsfestivalen byggede på en donation af en køben
havnsk kniplerskes kniplelivsværk, hendes prøvemateriale og redskaber og viste knipleri-
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Vandtårnet og Tønder Museums gamle hovedbygning i vintersol, december 1995. Foto: Tønder Mu
seum.

et som hobby. Den anden kniplingsudstilling præsenterede den belgiske kniplingssamler
Paul Verstraetes enestående privatsamling.
Endelig tilrettelagde Tønder Museum i samarbejde med de sønderjyske folkedanseres
dragtudvalg en stor udstilling, som fik navnet »Arvegodset - tøj og kniplinger i sønderjy
ske skifter 1770-1830«. Udgangspunktet var fire udvalgte skifter fra Tønder-egnen: en
fæstegårdmandskone fra Borg, en kniplepige fra Visby, en styrmand fra Emmerlev og
endelig en husmand fra Døstrup. De typer beklædning, som disse fire personer efter
skifteprotokollerne havde ejet, blev vist sammen med udvalgte typer fra deres indbo.
Udstillingen kom i stand gennem lån fra mere end ti museer i Danmark og SlesvigHolsten og gav et levende billede af arten og mængden af landbefolkningens beklædning
omkr. år 1800.
Højer Mølle og Marskmuseum begyndte sin udstillingssæson med en fortsættelse af
det foregående års forårsudstilling om lægemidler: Denne gang handlede udstillingen
om lægemidler, udvundet af dyr og dyriske produkter. Udstillingen var udlånt fra Natur
historisk Museum i Århus. Årets anden udstilling i møllen var tilrettelagt af Højer Kom
mune. Udstillingen var afgangsprojekter fra Seminariet for Tekstil- og Grafisk Design i
Højer. Højer Mølles sommerudstilling handlede om lystfiskeri. Den viste alle former for
lystfiskergrej og skildrede lystfisker metoder over tid.

Samlinger
Blandt de mange gaver i 1995 var et par samlinger af kniplinger, kniplemønstre og
knipleredskaber, hvoraf den ene samling stammede fra en håndarbejdslærer fra Esbjerg,
mens den anden samling især var samlet i England i midten af dette århundrede. Det er
første gang Tønder Museum har modtaget et bredt udenlandsk materiale, der kan danne

Gram lergrav er nu igen gjort tilgængelig.

baggrund for sammenlignende studier. Desuden modtog museet flere sølvskeer, bl.a. af
Tøndersølvsmeden Poul Hansen, samt en del andre typer genstande.
Til slut skal nævnes, at Tønder kom på bygningskulturdagenes landkort i 1995, idet
Tønder Museum og Zeppelingruppen i Tønder i samarbejde med Tønder Kommune
arrangerede omvisninger i zeppelinområdet nord for Tønder.
Inger Lauridsen

Midtsønderjyllands Museum på Gram Slot 1995
1995 blev året hvor Gram Lergrav igen blev gjort tilgængelig. Den væsentligste del af muse
ets samling - de 6 millioner år gamle fossiler - stammer fra denne lokalitet, der har henlig
get som en skovsø siden Gram Teglværk lukkede. Nu kan vi igen samle i området.
Det var et meget omfattende arbejde at få punpet de 165 millioner liter vand, som
lergraven rummede, bort, og arbejdet blev yderligere kompliceret af, at vandet var så
surt, at det skulle neutraliseres, inden det blev pumpet ud i Gram Å. Man prøvede først
at hælde mange tons hydratkalk i vandet, men det hjalp ikke. Derfor besluttede man at
filtrere vandet, idet man via et automatisk anlæg, der målte vandgennemstrømningen,
tilsatte natriumhydroxyd. Arbejdet tog lang tid, men hen på sommeren, var graven tør,
hvorefter de store entreprenørmaskiner rykkede ind. Derefter blev Enggård Bæk flyttet,
og lergravskrænterne blev glattet ud, så der ikke var risiko for skred i området.
Hele sommeren, mens de store lermængder blev flyttet, havde museet personale i
lergraven for at kontrollere, om der dukkede spændende nye fund op. Det blev ikke til
nye hvalfund, men der blev indsamlet et meget stort antal snegle og muslinger, der
supplerer vore samlinger godt. En meget stor del af dette indsamlingsarbejde blev udført
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af frivillige hjælpere, der tålmodigt - time efter time - vandrede efter de store maskiner.
Arbejdet foregik fra klokken otte om morgenen til klokken ni eller ti om aftenen.
Midt i september var arbejdet fuldført, og straks efter dukkede de første ivrige samlere
op for at lede efter 6 millioner år gamle, uddøde dyr. Resten af året kom en jævn
storm af interesserede, blandt andet mange skoleklasser, der, som led i undervisningen,
arrangerede ture til lergraven. Gram lergrav vil først blive officielt åbnet i 1996, når vi
har fået udbygget lergravshuset og har fået opbygget udstillinger, der kan fortælle de
besøgende om Miocæntiden, og om hvilke fossiler der er fundet.
På formidlingssiden kunne vi præsentere en nyopsætning af det næsten komplette
hvalskelet fra lergraven og en ny udstilling af stenhuggermester Oscar Jensens meget
omfattende stensamling. I maj og juni udstillede kunstneren Ulla Bille sine billeder,
og i juli kom Genforeningsudstillingen, der var blevet produceret til 75 års dagen for
Genforeningen. I august viste Annette Martinussen sine meget smukke dragter og væg
tæpper, og i den sidste del af året havde vi Tove Nyholms meget spændende udstilling
om indvielsesritualer for unge kvinder i Zambia.
I samarbejde med Museumsforeningen, Gram Bibliotek og Foreningen Norden har
der været afholdt en række arrangementer i årets løb: Tøm kommodeskuffen samlede
mange mennesker, der havde spørgsmål om særprægede forsteninger og meget andet.
Der har været afholdt tur til den nu tilgængelige lergrav, og en fugletur i den tidlige
morgen, og der er fortalt om havekunst.
Museets løst tilknyttede medarbejder siden 1980, Gurli Nissum, der er vores kustode,
blev i 1995 fastansat på fuld tid, hvilket har givet museet mulighed for at holde åbent
hele året. Besøgstallet var i 1995 var på 8436.
Flemming Roth

Museet for Frøslevlejren og Dansk Røde Kors Museum 1995
I 1995 havde museet et besøgstal på 46.102. Det tilsvarende tal for 1994 var 45.896, så
der var tale om en svag stigning. Af de 46.102 gæster var 15.983 skoleelever. En stor del
af disse, ialt 409 hold, har benyttet sig af museets tilbud om foredrag om Frøslevlejrens
historie 1944-45. Museets foredragsholdere og omvisere har med andre ord igen haft et
travlt år. Især var der travlt i perioden frem til den 4. maj. Det skyldes, at mange
skoleklasser i forbindelse med 50-året for befrielsen beskæftigede sig med besættelsesti
den og i den forbindelse valgte at besøge Frøslevlejren.
Året 1995 stod i 50-årets tegn. Museet deltog således i den arbejdsgruppe, nedsat af
Sønderjyllands Amt, som skulle tilrettelægge og koordinere markeringen af 50-året den
4. maj i Frøslevlejren. Fra offentligheden i bred forstand modtog Museet desuden utalli
ge henvendelser og forespørgsler vedr. besættelsestiden, ligesom museet i flere tilfælde
har stillet viden og museumsgenstande til rådighed for de mange museer ud over landet,
som i anledning af 50-året har afholdt særudstillinger om besættelsestiden. Antallet af
disse henvendelser kan sikkert også tilskrives den omstændighed, at museets søstermu
seum, Frihedsmuseet i København, var travlt beskæftiget med at færdiggøre dets nyop
stilling, som blev åbnet den 4. maj.
De mange aktiviteter i forbindelse med 50-året medførte for museumsinspektøren en
travl udadvendt virksomhed. Han har således holdt en snes foredrag om forskellige
emner rundt om i landet og deltaget i faglige seminarer. Museumsinspektøren har des
uden skrevet artikler til Jydske-Vestkystens specielle befrielsestillæg, til Sønderjysk Må
nedsskrift, Sønderjyske Årbøger, Grenzfriedenshefte og bogen »Grænsen i 75 år« udgi
vet af Institut for Grænseregionsforskning.
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Hvid bus brugt til hjemtransport af nordiske kz-fanger. Den er udstillet i Frøslevlejrens Museum. Hjem
transporterne kulminerede 20./21. april, da 4.255 fanger overførtes fra Neuengamme til Frøslevlejren
og Møgelkærlejren.

De mange aktiviteter i forbindelse med markeringen af 50-året for befrielsen har des
værre bevirket, at der ikke i 1995 blev tid til at færdiggøre nyopstillingen af den perma
nente udstilling i Museet for Frøslevlejren. Museet mangler altså stadig at nyopstille
afdelingen vedr. deportationer af Frøslevfanger til KZ-lejr i Tyskland, samt om hjem
transporterne af KZ-fanger. Her er det også planen at belyse de danske politifolks skæb
ne og Frøslevlejrens rolle i den forbindelse.
Det økonomiske grundlag for færdiggørelsen af nyopstillingen blev skabt omkring
årsskiftet 1994-95. I museets budgetter er der ikke plads til større udstillingsudgifter, så
museet takker varmt Aage V. Jensens Fonde, Cold Stores Fond, Frihedsmuseets Venners
Fond, Frøslevlejrens Venners Fond og Kontaktudvalget for gode tilskud.
Desuden har museet i 1995 fået støtte fra Chr. IV’s Laug i Aalborg til anskaffelsen af
EDB-udstyr. Endelig donerede den tidligere Frøslevfange og nuværende dansk-amerika
ner Jørgen Petersen museet 3.000 kr. Beløbet, som er indsamlet i danske kredse i USA,
blev overrakt museumsinspektøren ved højtideligheden i Frøslevlejren den 4. maj.
Ganske som museets budget ikke levner megen plads til udstillings-aktiviteter, således
levnes der heller ikke megen plads til at lønne ekstra-mandskab i den travle feriesæson.
Museet er derfor Kontaktudvalget inderligt taknemmelig for igen i 1995 at have stillet
frivillige kustoder til rådighed for museet.
Vemodigt er det imidlertid, at museet i 1995 har måttet tage afsked med sin bestyrel
sesformand, rigsantikvar Olaf Olsen. Olaf Olsen lod sig i 1995 pensionere efter i en
årrække dygtigt at have bestridt stillingen som øverste chef for det danske museumsvæ-
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sen. Dermed nedlagde han også sit hverv i museets bestyrelse. Museet håber, at efterføl
geren vil lade Nationalmuseet repræsentere lige så stærkt i museets bestyrelse som til
forn.
Henrik Skov Kristensen

Danevirkegården - Museet ved Danevirke 1995
I 1995 kunne Danevirkegården - Museet ved Danevirke markere et lille jubilæum: Det
var da 5 år siden, at museet blev indviet. Det blev markeret ved en lang række forskellige
tiltag.
Revideringen af de permanente udstillinger blev afsluttet i sommeren 1995, og den
nye permanente udstilling kunne åbnes den 6. oktober 1995. I næsten trekvart år havde
en arbejdsgruppe bestående af museumsinspektør Jørgen Kühl, arkæologen Hellmuth
Andersen og arkitekten Thorkil Ebert arbejdet koncentreret på fornyelsen. De omfatten
de ændringer var blevet gjort mulige ved støtte fra A. P. Møller-Fonden og fra delstaten
Slesvig-Holstens Landesmuseumsdirektor. Alt i alt kom ændringerne til at koste henved
300.000 kr.
Hele oldtidsdelen blev totalt revideret og moderniseret. Her vises for første gang over
hovedet de ny resultater fra Danevirkeforskningen. Udstillingen beretter om grundlæg
gelsen af Danevirke helt tilbage i jernalderen. Desuden præsenteres al den ny viden om
voldanlæggets udviklingshistorie fra grundlæggelsen i midten af 600-tallet og frem til
nedlæggelsen af Danevirke i midten af 1200-årene. Et helt nyt element er bl.a., at Valdemarsmuren nu indtager en fremhævet plads i Danevirkemuseets udstillinger.
Danevirkegården har i den ny permanente udstilling også gjort meget ud af genopda
gelsen af voldanlægget i 1800-tallet. Således rummer udstillingen nu et kort, der viser
den ganske omfattende modernisering af Danevirke, som fandt sted efter Istedslaget 25.
juli 1850.
Danevirkes rolle i den dansk-tyske krig 1864 er også blevet fremhævet stærkere. Dane
virkegården viser mange autentiske billeder fra begivenhederne i 1864. Dertil hører bl.a.
9 fotografier, der blev optaget af en tysk fotograf, efter at den danske hær uden kamp
forlod Danevirke natten mellem den 5. og 6. februar 1864. Fotografierne viser danske
skanser, baraklejre og forladte kanonstillinger. Endelig er der suppleret med nye genstan
de, som belyser dette sene kapitel af Danevirkes historie.
Nyt er endelig også en laserdisc ved navn »Vikingernes Verden«, der beretter om alle
sider af vikingetiden i Norden og i England. Laser-discen er fremstillet i et samarbejde
mellem Nationalmuseet i København og vikingecentret i York i England. Den giver en
omfattende beretning om vikingernes færden. Med dette fascinerende element er det
givet, at mange mennesker fremover vil tilbringe lang tid på Danevirkegården for at
kunne få en omfattende orientering om såvel Danevirke som hele vikingetiden set under
ét. Danevirkegården råder nu over hele to laserdiscer: Den ene kører fortløbende i mere
end 5 timer i træk og viser her altså »Vikingernes verden« set under ét. Den anden er
indstillet, så de besøgende selv kan aktivere og bladre i de i alt mere end 3.500 enkeltbil
leder og tilsvarende tekster. Sammen med den ny permanente udstilling sikrer laserdiscen
en moderne og tidssvarende historie- og museumsformidling på Danevirkegården.
Moderniseringen af de faste udstillinger blev fulgt op af to nye publikationer ved
arkæologen Hellmuth Andersen. Han skrev et nyt hæfte med titlen »Danevirke i oldtiden
og middelalderen«, der findes i en dansk og en tysk udgave. Heri fremlægges den ny
Danevirkefortolkning, og her præsenteres naturligvis også al den nye viden, der allerede
er blevet omsat i den reviderede permanente udstilling.
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Efter at Danevirke blev opgivet midt i 1200-tallet, blev Valdemarsmuren brugt som stenbrud. Her ses
en lade, bygget af sten fra Valdemarsmuren, tat ved Danevirkes hovedvold. Foto Jørgen Kühl.

Få uger efter vinterpausen kunne Danevirkegården markere det mangfoldige jubi
læumsår 1995 med Museumsrådet for Sønderjyllands Amts officielle jubilæumsudstilling
»Fra afstemning til afspænding. Sønderjylland 1920-1995«. Særudstillingen er blevet
produceret i et godt og nært samarbejde mellem Inge Adriansen fra Museet på Sønder
borg Slot, Anker Thygesen fra Haderslev Museum samt Jørgen Kühl fra Danevirkegår
den. På Danevirkegården kom en del tyske skoler og skoleklasser fra Danmark for at
se denne udstilling, mens kun enkelte sydslesvigske danske skoler benyttede sig af mulig
heden for på SSFs eget museum at kunne få en kompakt og letforståelig gennemgang
af udviklingen i forholdet mellem dansk og tysk i grænselandet i de seneste 75 år.
Sideløbende med revideringen af de permanente udstillinger og samarbejdet om jubi
læumsudstillingen arbejdede Danevirkegården med et grænseoverskridende vandreud
stillingsprojekt. I efteråret 1993 tog Museet ved Danevirke initiativet til et udstillings
samarbejde med Haderslev Museum, museet i Heide i Ditmarsken og museet i Olden
burg i Holsten. Projektet fik titlen »Vold & Grav«/»Wall & Graben« og viser et udvalg
af befæstningsanlæg fra Slesvig og Holsten. Udstillingen dækker tidsrummet fra stenal
deren og frem til middelalderen. Den er gennemgående tosproget dansk og tysk. Det
gælder også for et specielt computerprogram, der er blevet udarbejdet til udstillingen,
og hvor de besøgende kan afprøve deres viden om udstillingens emner. Hele projektet
er blevet støttet både materielt og ideelt af Landesmuseumsdirektoratet i Slesvig.
Udstillingen åbnede på Danevirkegården lørdag den 8. juli 1995, hvor den blev vist
frem til slutningen af oktober 1995. Dernæst begyndte »Vold og Grav« at vandre og
krydser nu frem og tilbage over grænsen i de kommende 3 år. »Vold & Grav« tiltrak
mange besøgende, der til dels kom langvejsfra. Således lagde en del grupper af universi-
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tetsstuderende og kulturrejser vejen forbi Danevirke for dels at se de ny permanente
udstillinger, dels for at se Danevirke sat ind i en større sammenhæng, som netop »Vold &
Grav« gør det.
»Vold & Grav«-udstillingen blev fulgt op af endnu en publikation: nemlig et udstil
lingskatalog på 96 sider. Heri aftrykkes 11 spændende og aktuelle bidrag, som belyser
samt perspektiverer de arkæologiske emner, der tages op i udstillingen. Det er - ligesom
selve udstillingen - tosproget dansk og tysk. Og det er endnu engang Landesmuseumsdirektor, der har muliggjort tryk og udgivelse af dette katalog. Kataloget blev hurtigt en
kæmpesucces. Således kunne Danevirkegården efter blot et halvt års tid konstatere, at
vores andel af publikationerne var udsolgt.
Særudstillinger forberedes hyppigst lang tid i forvejen. »Vold & Grav«-udstillingen
var meget tidskrævende. Det skyldes alle de forskellige elementer, der indgik i dens
endelige udformning. Tosprogetheden viste sig hurtigt som særdeles tidsforbrugende. Da
der til selve udstillingsplancherne og katalogteksterne ofte er brug for meget specielle
terminologier, måtte disse oversættes til det andet sprog.
Som mindretalsmuseum har netop Danevirkegården stået fast på, at alle dele af
»Vold & Grav« skulle være dansk- og tysksprogede, så flertal og mindretal, danske og
tyske besøgende på begge sider af grænsen kunne få udbytte af dette grænseoverskriden
de udstillingssamarbejde. Det medførte, at Danevirkegården måtte stå for størstedelen
af oversættelserne fra dansk til tysk og omvendt. Det har taget lang tid, men resultatet
svarede godt til arbejdsindsatsen. Ikke mindst kataloget er blevet en gedigen tryksag,
hvis indhold og udformning understreger det grænseoverskridende gode og frugtbare
samarbejde, der har fundet sted.
På trods af disse tiltag førte den varme sommer 1995 til et stagnerende besøgstal. I
1995 kom nogenlunde lige mange besøgende som i 1994 - godt 16.000. Det var utilfreds
stillende set i lyset af de mange aktiviteter. I øvrigt var det bemærkelsesværdigt, at
besøgstallet ikke faldt yderligere, idet antallet af skoleelever, der besøgte Danevirkegår
den i undervisningssammenhæng var næsten 1.000 færre end i det foregående år. Til
gengæld var det glædeligt, at andelen af sydslesvigske elever for første gang voksede
markant. Så fem år efter åbningen er de sydslesvigske danske skoler begyndt at gøre
brug af det danske mindretals eget museum i større omfang.
Jørgen Kühl

Fra den lokalhistoriske
arbejdsmark i Sønderjylland 1995
Historisk Samfund for Sønderjylland
Årsberetning 1995 ved Lars N. Henningsen
Historisk Samfund for Sønderjylland afholdt lørdag den 11. maj 1996 årsmøde på Ved
sted Landbohjem. Ca. 70 medlemmer var mødt frem. Formanden for Haderslev amts
kreds, Karl Erik Olesen, Starup, blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalfor
samlingen var indvarslet efter vedtægternes bestemmelse herom og gav ordet til forman
den, Lars N. Henningsen. Efter mindeord over foreningens formand 1980-86 og
æresmedlem, Poul Andersen, Munkemølle, aflagde formanden følgende beretning:

Når man sammenligner året i år - 1996 - med året før, er det ligesom at være
vendt tilbage til hverdagen. 1995 var så rigt på jubilæer. I år har vi ikke så
mange. Til gengæld er vi i Historisk Samfund begyndt at ruste os til næste år,
når foreningen fylder 75 år. Vi er gået i arbejdstøjet. Vi overvejer nye publika
tioner, foredrag, ændringer i Sønderjyske Årbøger og måske også nogle mere
sprælske tiltag. Mere kan jeg ikke røbe nu.
I 1995 valgte vi at samle kræfterne om at markere 75 året for Genforeningen
i 1920. Afstemningen dengang og den efterfølgende grænsedragning betød af
slutningen på 56 års fremmedherredømme. Netop i år er det muligt at fornem
me længden af perioden 1864-1920: Da vi for nylig fejrede 9. april, var der
gået nøjagtig 56 år siden 1940. Det giver for den ældre generation i dag et
vist perspektiv. Mange der oplevede 9. april 1940 føler formentlig i dag, at
besættelsesdagen egentlig ikke ligger så langt tilbage. Indtrykket fra dengang
og de følgende fem onde år lever fortsat stærkt hos den enkelte. Sådan var det
nok også for de ældre i 1920, som slap ud af fremmedherredømmet. De glemte
aldrig hverken udlændighedsårene eller glædesstunderne i 1920. De gav også
deres minder videre til børn og børnebørn. Fremmedherredømmets år og be
givenhederne i 1920 kom derfor til at fylde meget i den kollektive hukommelse.
De kom sikkert til at fylde mere end 9. april og årene derefter - selvom vi ved,
at også disse år prægede en hel generation.
Dette er med til at forklare de store Genforeningsfestligheder i 1995 - og at
Historisk Samfund valgte at deltage så stærkt i netop disse festligheder.
Når vi nu ser tilbage på festdagene i 1995, er det interessant at se, i hvor
høj grad jubilæet blev fejret i nutids og fremtids perspektiv. Vi fejrede nok
glæden over, at Nordslesvig kom hjem. Men både politikere og mere historisk
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prægede talere valgte at lægge særlig vægt på udvalgte sider af historien: At
grænsedragningen foregik på grundlag af den nationale selvbestemmelsesret,
at der på det grundlag efterhånden blev opbygget en gensidig respekt mellem
flertal og mindretal. Festerne blev brugt til at fremme forståelsen mellem de
to folk i grænselandet, til at glæde sig over, hvor langt vi er nået. Enkelte lagde
ikke skjul på, at grænselandet måske på disse felter kunne være mønster for
lande og folk uden for vore grænser. Som ved andre historiske jubilæer mang
lede der ikke politiske over- og undertoner.
Sådan indgår historien til enhver tid som aktør i en ganske nutidig sammen
hæng. I tilbageblik finder vi i Historisk Samfund, at det blev et virkelig værdigt
jubilæumsforløb. Vi var glade for og stolte over, at vi kunne yde vort bidrag,
i samarbejde med andre - Sønderjyllands amt, Sprogforeningen, Skoleforenin
gen, DGI-Sønderjylland og Sønderjysk Forsøgsscene. Vi trak vejret en ekstra
gang, da vi på Dybbøl den 11. juli blev vidner til noget for alvor »historisk«.
For første gang nogensinde lød der her på samme tid og sted fra begge mindre
tal en anerkendelse af grænsen fra 1920. Det var en virkelig festdag.
Jubilæumsprogrammet
Historisk Samfunds bidrag til årets mange jubilæumsarrangementer begyndte
den 24. januar, nemlig med foredrag af Henrik Becker-Christensen om Tønder
i Genforeningstiden. Det var indledningen til en kæde af i alt 8 foredrag om
Genforeningen og tiden derefter. Foredragene var lagt i Tønder, Sønderborg
og Aabenraa og samlede ca. 380 tilhørere. Overvældende blev successen, da
fhv. amtsborgmester Erik Jessen, pastor Günter Weitling og forfatteren Gyn
ther Hansen den 24. oktober fortalte minder om »dansk og tysk indefra«. 160
deltagere var ved at sprænge landsarkivets foredragssal.
Sidst i januar fremlagde vi i fællesskab med Institut for Sønderjysk Lokalhi
storie og Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte Inge Adriansen og Bro
der Schwensens bog »Fra det tyske nederlag til Slesvigs deling 1918-20« om
begivenhederne i afstemningstiden. Bogen blev omtalt i sidste årsberetning.
Afstemningsfesterne den 10. februar og 14. marts blev årets første højde
punkter. I alt seks steder opførtes Jacob Clausens historiske lokalspil, som var
blevet til i et samarbejde mellem Historisk Samfund og Sønderjydsk Forsøgs
scene. Vi sørgede for foredragsholdere, som satte stykkerne ind i det historiske
perspektiv. Overalt var der fulde huse med ialt ca. 1.800 deltagere.
På den officielle Genforeningsdag den 15. juni løftede vi det første slør over
den store konkurrence om erindringer fra Sønderjylland siden Genforeningen.
Der var indkommet i alt 74 manuskripter eller ca. 2.100 sider. Bedømmelse
sudvalget med repræsentanter for alle vore fem amtskredse og Niels H. KraghNielsen som formand havde en spændende men vanskelig opgave, da de skulle
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fordele præmiesummen på 17.000 kr. - for der var mange gode manuskripter
blandt de indkomne. Hovedparten af de mange forfattere og enkelte pårøren
de, over 100 mennesker, overværede prisoverrækkelsen den 15. juni. Marie
C. Jessen fra Padborg fik en velfortjent førstepris for sin fine beretning »Fra
Felstedskov til Frøslev«. Anden og tredjepriserne gik til Hans Jensen fra Lysabildskov og Ludoph F. Matthiesen fra Padborg.
Samme dag var Kongeskansen på Dybbøl ramme om premieren på det store
festspil »Over alle grænser«, kulminationen i rækken af Historisk Samfunds og
Sønderjydsk Forsøgsscenes genforeningsspil. Stiftamtmand Ole Perch Nielsen
holdt indledningstalen. Derefter samledes alles opmærksomhed om scenen.
Fordelt over fire aftener trodsede ca. 5.000 tilskuere kulde og regn og fik en
stor oplevelse. Historien siden 1920, som den blev oplevet af menige sønderjy
der, både danske og tyske, greb de fleste. Jacob Clausen og instruktøren havde
satset stort, og det lykkedes for dem og de 400 aktører. I Historisk Samfund er
vi stolte af samarbejdet med Sønderjydsk Forsøgsscene. Genforeningsspillene
kaldte på bred anerkendelse og opmærksomhed - helt ind i den politiske ver
den. Den 18. august fik Jacob Clausen som den første overrakt den nyindstifte
de grænselandspris af landdagspræsidenten fra Kiel og folketingets formand
Erling Olsen.
Årets helt store begivenhed blev selvfølgelig folkefesten på Dybbøl den 11.
juli - med deltagelse af kongehuset og statsministeren, begge mindretal - og
hele det danske folk. Historisk Samfund stod som medarrangør. Vi kunne
glæde sig over forløbet sammen med amtet og vore kolleger i planlægningsud
valget.
Den 8. november var den sidste store dag i vort jubilæumsprogram. Her
løftedes sløret over den anden af de to prisopgaver, som var udskrevet i 1993,
nemlig prisopgaven om videnskabelige undersøgelser af emner i Nordslesvigs
historie siden 1920. Der var indkommet i alt seks manuskripter. Bent Tvede
Andersen, Aabenraa, modtog førsteprisen for sin undersøgelse vedr. »Indfø
relsen af dansk folkeskole i Sønderjylland efter 1920«. Andenprisen gik til
Martin Klatt, Kiel, for arbejdet »Socialdemokratiet i Nordslesvig og det natio
nale spørgsmål«. Nu bliver der arbejdet på at publicere dele af besvarelserne
i Sønderjyske Årbøger.
Samme dag kunne vi desuden fremlægge erindringsmosaikken »Sønderjyder
siden Genforeningen«, en bog som samler de 18 bedste manuskripter fra erin
dringskonkurrencen. Det egentlige vindermanuskript af Marie C. Jessen blev
offentliggjort i Sønderjyske Årbøger, som også blev præsenteret denne dag.
De ikke benyttede manuskripter er henlagt i Historisk Samfunds arkiv. Flere
af dem vil sikkert blive benyttet senere i anden sammenhæng.
Historisk Samfund satsede med andre ord ganske stort i dette jubilæumsår.
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Kontant stillede det krav til vor kassebeholdning. Op mod 90.000 kr. måtte
kassereren ryste op med. Vi mener, at de mange penge blev givet godt ud. Kun
på ét punkt blev vi skuffet: Vi havde håbet, at den megen opmærksomhed
omkring historien ville have styrket medlemskredsen. Det skete ikke. Medlems
tallet var ved årets udgang 2.522 mod 2.546 året før, og der var i alt 2.005
abonnenter på Sønderjysk Månedsskrift mod 1.982 i 1994. Det er fortsat pæne
tal, også set på landsplan. Men stagnationen er en stadig udfordring til vor
kreativitet.

Udflugter og amtskredse
Jubilæumsarrangementerne var udtryk for en satsning på formidling, i en
form, som talte til andre kredse end vore traditionelle publikationer. Det gjor
de vi med velberåd hu. Vi lever nemlig i en tid, hvor »kulturoplevelser« er
stærkt efterspurgt. Historiske bøger og artikler er ikke nok. Mange har lyst til
at deltage i udflugter og rejser, hvor der gives solid besked om historie og
kultur. Denne tendens har vores udflugtsudvalg mærket. Der er god opslutning
om de udflugter, som arrangeres af udflugtsudvalget og amtskredsene.
I 1994 gik den årlige to-dages udflugt til Lübeck. Den blev mødt af overvæl
dende tilslutning. Derfor besluttede udvalget at gentage turen i 1995, således
at de mange, der ikke kom med i første omgang, fik en fornyet mulighed. Det
lykkedes, idet alle rettidigt tilmeldte kom med på turen, som gennemførtes i
dagene 19.-20. august med samme program og igen under ledelse af Ole Perch
Nielsen, Henrik Becker-Christensen og Hans H. Worsøe. Turen var begun
stiget af det varme sommervejr, og deltagerne ytrede stor tilfredshed med pro
grammet og dets afvikling.
Indtil 1993 var der også tradition for en årlig én-dages udflugt. I de senere
år kneb det dog med tilslutningen, og der blev indlagt en pause. Vi har imidler
tid mærket, at der stadig er et behov for disse ture. Derfor har udvalget beslut
tet forsøgsvis at genindføre éndages busudflugter sideløbende med flerdagesturen, første gang i 1996.
Historisk lørdag blev arrangeret af Haderslev amtskreds og blev noget ud
over det tilvante. Vi stod til søs på Haderslev fjord med den nye turistbåd
»Helene«. Skibet var chartret af amtskredsen og blev fyldt til sidste plads med
100 deltagere. Lennart Madsen og Karl Erik Olesen fortalte undervejs, og der
var bustransport tilbage til Haderslev. En stor succes, mente alle, der var med.
Amtskredsene er vore »græsrødder«, og heldigvis er der liv i dem. I hver
kreds er der afholdt i gennemsnit fire arrangementer med generalforsamling,
foredrag eller udflugter på programmet. Omkring 1.400 har deltaget. De årlige
fællesmøder med de lokalhistoriske foreninger og arkiver er overalt meget be
søgte.
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Publikationer
Nye initiativer var der således mange af i jubilæumsåret. Men inden for det
traditionelle hovedfelt - bogforlaget - blev der også nået nye højder. Vi var en
flittig gæst hos landsdelens bogtrykkere. I alt 2.170 bogsider sendte vi ud i
verden.
Sønderjyske Årbøger blev stor, på 587 sider, kun overgået af 100-års bindet
i 1989. Årbogen var en slags festskrift til Genforeningsjubilæet. Den samlede
de vigtigste jubilæumstaler, først og fremmest talerne ved den store fest på
Dybbøl. De blev gengivet ordret som de blev holdt - og ikke efter manuskrip
terne. Der var faktisk stor forskel - især i hovedtalen.
Som nævnt fandt vindermanuskriptet fra erindringskonkurrencen plads i
årbogen. Marie Jessens erindringer er en fin og følsom beretning fra et langt
liv. Gennem en kvindes øjne får man et billede af, hvordan vor landsdel og
levevilkårene er ændret så utroligt gennem de 75 år. Læs hendes fortællling det vil De ikke fortryde!
Endelig samlede årbogen 12 store artikler, som alle beretter om udvalgte
sider af genforeningsprocessen, og der var anmeldelser og beretninger om ar
bejdet i landsdelens museer, forskningsinstitutioner, lokalhistoriske arkiver og
foreninger. Sønderjysk Månedsskrift blev præget af de mange jubilæumsnumre.
Allerede årets første nummer var et temanummer i anledning af 75 året for
afstemningen. I maj var det befrielsesjubilæet, der satte dagsordenen for et
udvidet temanummer med glade tøndringer på forsiden af bladet. Måneden
efter var Genforeningen det samlende emne. Den røde tråd var her de mange
forskellige måder, som Sønderjylland og den øvrige del af landet gennem årene
har markeret Genforeningen på. Takket være økonomisk støtte fra Sønderjyl
lands amt blev der ved denne lejlighed råd til en lang række farvebilleder.
Endelig kunne månedsskriftet med støtte fra de involverede kommuner i
december markere et af de mindre jubilæer, 25 året for kommunalreformen i
1970, med et udvidet og farvelagt temanummer om de sønderjyske kommunevåbener. Bladet vakte bred offentlig opmærksomhed og viste, at vi her havde
ramt et emne, som nyder udstrakt folkelig interesse.
Selv om de mange jubilæer har domineret Sønderjysk Månedsskrift i 1995,
så var der dog plads til mange artikler fra læg og lærd, som løbende bliver
indsendt til redaktionen. De er med til at give bladet dets særlige profil. Den
profil agter Sønderjysk månedsskrift at fastholde fremover.
Også flere af de selvstændige bøger blev præget af jubilæumsåret. En udløber
af 75-året var erindringsantologien »Sønderjyder siden Genforeningen«, hvor
18 manuskripter fra erindringskonkurrencen blev trykt. Det er dagligdagens
kulturhistorie fra 1920 og frem til ca. 1960, fortalt af ganske almindelige søn
derjyder fra alle egne af Sønderjylland. Bogen blev godt modtaget af pressen
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og var allerede ved nytår solgt i over 500 eksemplarer. Inden længe vil den nok
være udsolgt.
Den ældre historie blev tilgodeset med fhv. landsarkivar Peter Kr. Iversens
kildeudgave »Tre gottorpske jordebøger 1607-13«. Her er alle gårde i de tre
gamle amter Aabenraa, Tønder og Løgumkloster anført med oplysninger om
besiddere, areal, afgifter og udsæd. Bogen er dermed en vigtig landbo- og
personalhistorisk kilde. Når man tager dens specielle karakter i betragtning,
har salget været absolut tilfredsstillende.
Lige så vigtigt det er at udgive nye publikationer, lige så vigtigt kan det være
at skaffe overblik over det allerede trykte. Et centralt hjælpemiddel hertil blev
skabt med Niels H. Kragh-Nielsens fortegnelse over artiklerne i Sønderjysk
Månedsskrift fra starten i 1924 til og med 1994. Fortegnelsen og de tilhørende
registre gør det meget nemmere end hidtil at finde rundt i de knap 5.000 artik
ler, som er trykt i månedsskriftet i de 70 år. Kragh-Nielsens store og værdiful
de arbejdsindsats er blevet godt belønnet ved den udbredte interesse, bogen
har vakt blandt månedsskriftets abonnenter.
Vore hjælpere
Sammen med de foregående års bogudgivelser har publikationerne virket af
gørende med til at sikre et godt regnskabsresultat i 1995. Medlemmerne og
andre har vist god interesse som købere. Men uden tilskud gik det ikke. Mange
har ydet støtte i året 1995, ligesom i de foregående år. Jeg kan nævne Sønder
jyllands Amtskommune, Amtsmuseumsrådet, 23 sønderjyske kommuner, Tipsog Lottomidlerne, Sønderhav og Omegns Mødehus’ Legat, Dansk Kultursam
fund, Det Unge Grænseværn, Alving-Fonden, Lauritz og Augusta Dahis Min
delegat, Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse, Oberst Parkovs Mindefond,
Carlsberg-Fondet, Fabrikant Mads Clausens Fond, P. J. Schmidts Fond, Ny
kredit, Brdr. Brovsts Legat og Union Bank. De har sammen med medlemmer
ne muliggjort de mange aktiviteter - og så har jeg endda undladt at nævne
den lange række af sponsorer bag Genforeningsspillene. Alle skylder vi dem
stor tak.
Det samme gælder vore hjælpere på kontoret. Aage Skærbæk og Mona Mit
chell klarer det praktiske arbejde i det daglige, og vi har et fint samarbejde
med Institut for Sønderjysk Lokalhistorie. Det er et rigtigt team-work. Tak
for det.
Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger. Det samme gjaldt regnska
bet, som fremlagdes ved foreningens kasserer, Henning Mathiesen, Sønderborg. Det
blev vedtaget at forhøje kontingentet for 1997 til 125 kr. og abonnementsprisen for
Sønderjysk Månedsskrift til 140 kr., mens prisen for kombineret medlemskab og abon
nement uændret vil være 220 kr. Ved valget til styrelsen blev Elsemarie Dam-Jensen,
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Henning Mathiesen, Lars N. Henningsen og Hans Schultz Hansen genvalgt. Julius Beier
og Frede Rudolph blev genvalgt som revisorer. Der var ikke fremsendt forslag til årsmø
det. Under punktet eventuelt takkede Troels Fink styrelsen for dens særlige indsats i
jubilæumsåret 1995. Inger Jørgensen, Hokkerup, efterlyste en opfølgning af beslutningen
om at annoncere amtskredsenes egnsvandringer samlet, så alle medlemmer kunne delta
ge uanset bopæl. Formanden forklarede og beklagede, at det endnu ikke var sket.
Efter kaffen holdt museumsinspektør Steffen Heiberg fra Det Nationalhistoriske Mu
seum på Frederiksborg Slot i Hillerød et engageret og grundigt foredrag om hoflivet i
Danmark og hertugdømmerne på Christian 4.s tid, hvor han ved hjælp af lysbilleder
viste og tolkede en række samtidige eksempler på kongemagtens selvfremstilling. Efter
foredrag og spørgsmål sluttede formanden årsmødet, hvorpå mange deltagere begav sig
til Vedsted kirke, hvor pastor Carsten Vigsø viste rundt.

Haderslev amtskreds
I beretningen sidste år om 1994 kunne det ikke undgås, at der også blev fortalt om det
arbejde, der netop var igang i forbindelse med genforeningsarrangementerne. Mange fik
gode oplevelser, og det har gennem hele 1995 affødt mange positive bemærkninger.
Vi oplevede det stærkest i forbindelse med sommerudflugten på Haderslev fjord med
det gode skib »Helene«. Her fik vi lejlighed til at betragte det danske landskab og høre
museumsinspektør Lennart Madsen og undertegnede fortælle om den historie, der er
foregået gennem de sidste par tusinde år langs Haderslev fjord. Turen samlede ca. 100
deltagere, der nød det flotte sommervejr.
Derudover har amtskredsen den 14. jan. 1995 holdt fællesmøde med de lokalhistoriske
arkiver i Hejis og i begyndelen af 1996 i det nyindrettede arkiv i Rødding, begge gange
med stor deltagelse.
Karl Erik Olesen

Aabenraa amtskreds
Ved generalforsamlingen 27. april genvalgtes Svend Agertoft, Varnæs og Hans Henrik
Bang, Bov. Museumsinspektør Jens Ole Lefévre, Sønderborg holdt foredrag om felt
præst Erik Hoyer Møllers krigserindringer fra Treårskrigen.
Den 8. juni var der aftenudflugt til Urnehoved og Bjolderup kirke. Man sluttede på
Uge kro, hvor H. H. Bang fortalte om de gamle kroejere og Esther Feddersen om Bolderslev kongsgård.
Det årlige fællesmøde med de lokalhistoriske foreninger og arkiver 23. november sam
lede 50 deltagere fra samtlige foreninger. Vi besøgte Bov lokalarkiv, og mødtes bagefter i
Bov museum. Museets formand N. P. Lund-Jensen fortalte om de gamle veje gennem Bov
kommune, og foreningerne orienterede om deres arbejde. I samarbejde med Byhistorisk
Forening og Aabenraa Museums venner var der 30. november foredragsaften med fhv. po
litimester Iver Møller, Aabenraa, som fortalte om »25 år som grænsepolitimester«, herun
der om retsopgøret og Gråsten slot. Der var god tilslutning med godt 60 deltagere.
Endelig markerede vi sammen med Grænseforeningen og Foreningen Norden den 9.
februar 1996 afstemningsdagen med et foredrag på Folkehjem. Forstanderparret Dib
bern fra Højer Ungdomsskole underholdt 6o deltagere med et causeri i billeder, ord og
toner om Sønderjyllands historie.
Hans H. Bang
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Sønderborg amtskreds
I 1995 var der fire arrangementer. Ved generalforsamlingen 27. april på bykroen i Broa
ger indvalgtes Anne-Dorthe Overgaard i bestyrelsen. Franz Wingender, Flensborg, holdt
foredrag om konsekvenserne af Genforeningen i 1920, som de tog sig ud syd for den
nuværende grænse. Der var ca. 15 deltagere.
Den 15. august samledes 90 deltagere til byvandring i Ketting, hvor den tidligere ejer
af »Bispegård« Poul LaCour Møller fortalte om bispesædets historie. Pastor Dan Søren
sen orienterede om kirken og præstegården, hvor vi sluttede af med kaffebord.
Sammen med Slægtshistorisk Forening indbød vi 7. oktober til foredrag på biblioteket
i Sønderborg over emnet Handelskompagnier i 1700-tallet med arkivar i Rigsarkivet
Erik Gøbel.
Endelig var der 13. november fællesmøde i Holm med de lokalhistoriske foreninger
og arkiver. På »Lindeværftet« og senere i »Sognegården« fortalte Knud V. Valbjørn og
Aage Jensen om Hjortspringbåden og gården Hjortspring og viste lysbilleder - der var
ca. 60 deltagere.
Paul Rathje

Tønder amtskreds
Generalforsamlingen 18. februar 1996 blev afholdt på 40-års dagen for oprettelsen af
amtskredsen. Formanden kunne konstatere, at deltagelsen i jubilæumsårets mange ar
rangementer havde været større end ventet, og han tilføjede: »Men vi skal også erindre
os, at om tre år passeres tærsklen til et nyt århundrede, og dette vil nok betyde, at man
med hensyn til afstemningsfesterne i nogen grad skruer ned for blusset.«
Efter generalforsamlingen holdt forstander Dieter Küssner, Jaruplund højskole, fore
drag om H. C. Andersens besøg i Sydslesvig.
Udflugten i 1995 var som altid en lørdagstur, denne gang til Ladelund og Agtrup i
Sydslesvig, hvor forstander Asger Gyldenkærne og fhv. gårdejer Peter Andresen tog godt
imod os.
Mødet med de lokalhistoriske foreninger, arkiver og museer fandt sted højt til vejrs,
i Højer mølle. Som sædvanlig var amtskredsen desuden medindbyder til afstemningsfe
sten i Skærbæk, i 1995 med højskolelærer Elsemarie Dam-Jensen som festtaler. Opførel
sen af »Solen skinner over Gasse Høje« skinner stadig i deltagernes erindring.
Peter Madsen

Sydslesvig
Ved årets første arrangement d. 23. aug. på biblioteket i Slesvig fremlagde pastor Finn
Esborg, Frederiksstad, sine meninger om danskhed generelt og Sydslesvig specielt. Ikke
alle de halvt hundrede tilhørere var enige med ham.
Den 14. september ledede Stine Wiell og Nis Hardt den arkæologiske vandretur til
»stenalderbønder på Jyllands højderyg«. Turen blev genemført tosproget - af de ca. 100
deltagere kunne halvdelen ikke dansk. Den 28. september fortsatte de to guider med 50
deltagere til »oldtidsminder omkring Svavsted«. Adjunkt Michael Klos, som er født i
Flensborg, fortalte den 25. oktober om »Flensborg under 1. Verdenskrig og flensborgere
på alle fronter«. Den 5. marts holdt Jesper Laursen på Jaruplund højskole foredrag om
»Krybskytter« i Danmark. Der var ca. 25 tilhørere.
Til generalforsamlingen 25. april fortalte museumsinspektør Karsten Kjer Michaelsen
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om udvandringen til Amerika - især til Nebraska, hvor de grundlagde landsbyerne
Dannebrog, Nysted og Dannevirke.
Endelig har amtskredsen deltaget i et samarbejde med Grenzfriedensbund om udgivel
sen af et tosproget hæfte skrevet af Henrik Skov Kristensen og Matthias Schartl om de
danske Frøslevfangers vej til KZ-lejrenes helvede.
Amtskredsens medlemstal er let faldende. I 1995 havde 80 kombineret abonnement
på Sønderjyske Årbøger og månedsskriftet. 86 fik kun årbogen og 30 var alene abonnen
ter af SM. Det er en tilbagegang på 9 både for SÅ og SM.
Jesper Bolund Nielsen

Andre landsdelsdækkende foreninger og arkiver
Lokalhistoriske Arkiver og Samlinger i Sønderjylland (LASS)
Formand: Randi Demuth, Østerhøj 3, 6310 Broager, tlf: 74440147.
Efter sidste årsmøde valgte Ester Feddersen at fratræde, som formand. Jeg vil sige Ester
mange tak for hendes enorme indsats for LASS.
I dag består styrelsen af Johan Meier og Lars Henningsen, supleanter; Arne Buhrkal,
styrelsesmedlem; Hans Carlo Jensen, sekretær; Erik Manthei, kasserer; Ester Feddersen,
næstformand og undertegnede, formand.
I årets løb har vi holdt et registreringskursus og et kursus i »Takt og tone i arkivet«.
Vores kurser er utrolig godt besøgt. Med hensyn til tilmeldingerne har vi set os nødsaget
til at stramme op. Til det sidste registreringskursus havde vi modtaget tilmelding fra
cirka 40, men der kom over 6o personer. Det var utilfredsstillende for vore medlemmer,
at de ikke kunne komme på det kursus, som de havde tilmeldt sig til, men måtte tage
til takke med, hvad vi kunne tilbyde. De fleste fik plads på kurset i registrering for
begyndere, for her var bedst plads. Dette er både irriterende for medlemmer og instruk
tører. Fremover må vi derfor bede om forudgående tilmelding til Kim Furdal af det
korrekte antal.
Vores årlige udflugt var rimelig godt besøgt og gik i 1995 til Nordborg. Her så vi
arkivet, var på byvandring i Nordborg og sluttede med at se Danfoss Museet. Desværre
måtte vi aflyse den årlige temadag på grund af sne, men vi holder den i stedet for i
oktober.
For foreningskampagne-projektet, som har været 7 år undervejs, lysner det nu. Mate
rialet vil formentlig være klar til trykning til efteråret. Trykningen af foreningsregistratu
ren beløber sig til ca. 250.000 kr. LASS vil søge kommuner og fonde om tilskud. Styrel
sen holder møde en gang i kvartalet. Fremover er det meningen at foretage en medlems
udsendelse en gang i kvartalet. Hvis arkiverne holder udstillinger, har inventar, som I
gerne vil sælge, eller har meddelelser, som ønskes ud til alle medlemmer i LASS, hører
vi gerne fra jer, idet vi overvejer, at lave et medlemsbrev med sidste nyt fra arkiverne,
som så bliver sendt ud med medlemsudsendelserne.
På SLA-amtskredsmødet i Middelfart deltog 11 amtskredse af landets 13 amter. Vi
hørte om arkivundersøgelsen, om udgivelse af årbøger samt om kort- og matrikelstyrel
sens arkiv. Af kredsenes beretninger fremgik, at der ikke er den store forskel på, hvad
kredsene tilbyder deres medlemmer. Kun er det beklageligt, at vi har 56 medlemmer i
LASS, og at kun 19 af disse findes i SLA’s arkivvejviser. Mon ikke der er arkiver, som
burde overveje at blive medlem af S LA?
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LASS' årlige arkivdag gik d. 23. sept. 1995 til Nordborg, hvor der blev budt på orientering om arkivet,
by vandring og besog på Danfoss-museet. Her er de 46 deltagere fotograferet uden for arkivet.

Institut for Sonderjysk Lokalhistorie. Den lokalhistoriske konsulent
Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa, tlf. 74625860.
Leder: Kim Furdal.
Åbningstid: ma.-to. kl. 9-16 eller efter aftale.
1995 blev året, hvor instituttet takket være Sønderjyllands Amts forhøjede tilskud i
højere grad end tidligere kunne hellige sig sit egentlige formål. Samlingerne har i disse
år nået et omfang, så registreringsarbejdet og betjeningen af de besøgende ikke i længden
alene kan varetages af frivillige. Det har derfor længe været et stærkt ønske fra institut
tets side at få tilført midler til dette arbejde, så registreringsarbejdet fremover kan vareta
ges af en fastansat medarbejder, der har et grundigt kendskab til samlingerne. Heldigvis
udviste Aabenraa kommune forståelse for instituttets problemer, hvad der i oktober
førte til, at instituttet for første gang kom på Aabenraa Kommunes budget med en
støtte i 1996 på 50.000 kr.
Instituttet modtager løbende større og mindre afleveringer fra private, institutioner og
andre lokalhistoriske arkiver. Ialt er det i 1995 blevet til 87 afleveringer. I forbindelse
med Afstemningsjubilæet fik instituttet lavet fem videokopier af Genforeningsfilmen
med klip fra afstemningen og Genforeningen i 1920. Instituttet fik ved samme lejlighed
lavet en diasserie med billeder og genstande fra Tysklands sammenbrud i 1918 til Gen
foreningen i 1920.
Instituttets leder har i 1995 foretaget en undersøgelse af instituttets behov og de EDBtekniske muligheder for billedscanning. Resultatet af dette arbejde er en rapport »Elek
tronisk billedbehandling - behov, muligheder, visioner, omkostninger, finansiering«.
Mens der afventes en afklaring af spørgsmålene omkring billedscanning, har instituttet
i det forløbne år taget skridt til at anvende den ny EDB-teknologi på et andet område,
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nemlig ved sikkerhedskopiering af spole- og kassettebånd. Med den ny teknologi er det
muligt at overspille båndsamlingen til CD-ROM. Den for de fleste hjem så velkendte
CD er i dag det bedste lagringsmiddel med en betydelig længere holdbarhed end de
gammelkendte spole- og kassettebånd. Instituttet har derfor i år arbejdet på at sikker
hedskopiere båndsamlingen til CD’er. Det er instituttets håb, at den første CD’er med
interviews fra slutningen af 1960’erne vil foreligge i foråret 1996.
Lederen har i 1995 ydet konsulentbistand på stedet til en række arkiver. Hertil kom
mer de mange mindre spørgsmål og problemer, der har kunnet klares telefonisk eller
ved en personlig henvendelse på instituttet. Endelig har instituttet ydet de lokalhistoriske
arkiver bistand ved større fællesindkøb af arkivmaterialer - kasser, kuverter etc. -, mi
krokort af kirkebøger og mapper til disse, ligesom instituttet fungerer som sekretariat
for LASS.
Den lokalhistoriske konsulent måtte i 1994 konstatere, at mange lokalhistoriske arki
ver lider af et generationsproblem med få, i visse tilfælde kun en enkelt leder, som er i
pensionsalderen. Året 1995 bragte ikke større ændringer på dette felt. Den lokalhistori
ske konsulent måtte igen yde bistand og vejledning direkte eller indirekte i forbindelse
med et generationsskifte. Erfaringerne viser, at der mange steder er behov for at tilrette
lægge det daglige arkivarbejde, så flere inddrages, så der ikke opstår et vidensmæssigt
tomrum, når en aktiv arkivleder falder bort. Det koster særdeles store ressourcer, når
efterfølgerne skal rekonstruere arkivets arbejdsgange og den nødvendige viden om arki
valierne. Der er stadig behov for en åben debat om de lokalhistoriske arkivers genera
tionsproblemer. På baggrund af et enkelt tilfælde er der endvidere grund til kraftigt at
indskærpe, at arkiverne sikrer sig kvitteringer og gode indkomstjournaler for modtagne
arkivalier, så der ikke opstår tvivl om ejendomsretten til arkivalierne.
Problemerne i enkelte arkiver må imidlertid ikke overskygge de positive begivenheder.
Således medvirkede konsulenten den 15. marts på Rømø til opstarten af Rømø Lokalhi
storiske Forening.
Foreningskampagnen, der som følge af økonomiske problemer har været undervejs
siden 1988, synes nu endelig at nærme sig afslutningen. Med velvillig assistance fra
amtets beskæftigelsessekretariat blev det fra den 1. august muligt at ansætte en kontor
assistent i jobtræning til at indtaste de sidste foreningsarkiver i ARKIBAS og udarbejde
et trykklart manuskript til en foreningsregistratur for Sønderjylland.
Instituttet har i 1995 haft 93 udlån af 520 billeder, hvor ikke mindst Afstemnings-,
Genforenings- og Befrielsesjubilæet satte markante aftryk i udlånsprotokollen. Udlåne
ne er et vigtigt element i instituttets formidling, men den største offentlige interesse
knyttede sig til de to udstillinger, som instituttet bidrog til i 1995. Fra den 8-15. februar
bidrog instituttet i et samarbejde med Aabenraa Museum og BaneGården Kunst og
Kultur til en udstilling på BaneGården Kunst og Kultur i anledning af 75-året for af
stemningen i 1920. Udstillingens tema var byen Aabenraa, som de tilrejsende til afstem
ningen mødte i 1920 og stemningen på selve afstemningsdagen. Udstillingen nød betyde
lig offentlig bevågenhed og blev besøgt af ca. 800 besøgende på de kun 8 dage, som
udstillingen varede.
I samme anledning åbnede den 29. januar på Flensborg Städtisches Museum ud
stillingen »Folkenes selvbestemmelsesret«, som er blevet til i samarbejde mellem Insti
tut für Regionale Forschung und Information, Flensburg Städtisches Museum, Muse
et på Sønderborg Slot, Landsarkivet for Sønderjylland og Institut for sønderjysk Lo
kalhistorie.
Instituttet startede i november 1994 en indsamling af julepostkort. På baggrund af
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denne indsamling blev der udarbejdet en udstilling »Oldefars julekort« om ældre jule
kort, som åbnede den 26. november på Aabenraa Museum.
Instituttet har i 1995 arbejdet med et større projekt om Amtsringriderforeningen Aa
benraas historie i anledning af ringriderforeningens 100 års jubilæum den 4. juli 1996.
Til udfærdigelsen af manuskriptet har instituttet ansat cand. mag. René Rasmussen i
fem måneder.
I forbindelse med Kolding Roklubs 100 års jubilæum har Instituttets leder skrevet
bogen: »Roning i Kolding 1895-1995«. Endvidere har Instituttet i samarbejde med Hi
storisk Samfund for Sønderjylland, Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte og
Stadtarchiv Flensburg udgivet »Fra det tyske nederlag til Slesvigs deling 1918-20«.
Historisk Samfund for Als og Sundeved
Museet på Sønderborg Slot, 6400 Sønderborg.
Formand: Lorenz R Christensen, Stationsgade 1, Sottrup, 6400 Sønderborg.
Slægtshistorisk Forening Sønderjylland
Formand: Jørgen Wangel, Mosevang 29, Ulkebøl, 6400 Sønderborg, tlf. 744275 33.
Takket være samarbejde med Folkeuniversitetet i Sønderborg og Sønderborg amtskreds
af Historisk Samfund for Sønderjylland har det været muligt at arrangere foredrag
med foredragsholdere fra andre egne af landet: Lektor Knud Prange fra Københavns
Universitet holdt foredrag om forskelle og ligheder mellem selvejerbønder og fæstere.
Museumsinspektør Jens Ole Lefévre, Sønderborg, fortalte om Fredericia-kolonien og
den indvandring, som kom takket være byens status som fristed for folk uden for stats
kirken. Ved generalforsamlingen fik vi af Helen Cliff fortalt om Jordemoderens historie,
især i Sønderjylland.
I april var der slægtshistorisk dag på landsarkivet med foredrag af Poul Holm, Esbjerg
om fiskeriet - et mobilt erhverv 1800-1920, og der var livlig aktivitet på læsesalen.
I september havde vi samarbejds- og kontaktmøde, hvor deltagerne kunne fortælle og
søge råd til egne undersøgelser.
Senere på sæsonen fulgte en række arkivarforedrag: Erik Gøbel, Rigsarkivet, fortalte
om handelskompagnier, Hans Chr. Bjerg om militære kilder til slægtens historie og Hans
H. Worsøe om gejstlige arkiver. Frank Lubowitz orienterede om kilder til det tyske
mindretal, og ved generalforsamlingen talte Lars N. Henningsen om slægtshistorisk ma
teriale i landsarkivet i Slesvig.
Foreningens medlemstal har nu passeret de 150.
Hjemmeværnsregion His historiske Udvalg
Formand: Mette Marie Andersen, GI. Toftlundvej 13, Rurup, 6520 Toftlund, tlf.
7483 1537.

Lokalhistoriske foreninger og arkiver
Augustenborg Kommune

Lokalhistorisk arkiv for Augustenborg kommune
Slotsalle 10, 6440 Augustenborg, tlf. 74471808.
Formand: Ruth Forum Møller, Storegade 19, 6440 Augustenborg, tlf. 74471030.
Åbningstid: Onsdag kl. 9-12 samt første mandag i måneden kl. 19-21, og efter aftale.
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Leder: Hans Lind, Mosevænget 9, 6440 Augstenborg, tlf. 7447 11 20.
I samarbejde med ungdomsskolens fotohold har arkivet foretaget en fotografering af
samtlige krigergrave i kommunen. Arkivet har deltaget i arrangementet den 26. marts
1995 »Lazarettet i Augustenborg 1848«. Vi har løbende haft udstillinger i Storegade 31,
hvor et vindue er stillet til vores disposition. Arkivet har eksisteret i 25 år. I den anled
ning har bl.a. Hans Lind i årsskriftet skrevet om arkivets vanskelige start. Der er i 1995
registreret 838 fotos, brevkort, 37 genstande som video og tegninger, 81 avisudklip og
topografiske kort samt 360 skrivelser.
Bov kommune

Historisk Forening for Fis herred
Formand: Hans Henrik Bang, Padborgvej 27, Bov, 6330 Padborg, tlf. 7467 1618.
Den 1. november 1995 holdt H. Becker-Christensen, Aabenraa, foredrag om »Skandina
vismen og Sønderjylland 1830-1850«. Den 23. november afholdt foreningen det årlige
fællesmøde for lokalhistoriske foreninger og arkiver i Aabenraa amt, hvor alle foreninger
var repræsenteret. H. Schriver holdt foredrag på Holbøl Landbohjem med emnet »Søgaard - specielt ejerne fra 1864-1920«. Endelig havde foreningen den 1. juni 1995 udflugt
til de dele af det oprindelige Bov sogn, som i dag ligger syd for grænsen. Foreningen
havde i 1995 50 medlemmer.

Bov Museum
Bovvej 2, 6330 Padborg, tlf. 746751 50.
Åbningstid: Hver dag undtagen mandag kl. 14-17; skoler og større selskaber efter
aftale.
Leder: N. P. Lund-Jensen, Rønsdamvej 17, Bov, 6330 Padborg, tlf. 74673332.
Bov Lokalarkiv
Bov Bibliotek, Bovvej 4, 6330 Padborg, tlf. 74673454.
Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 10-19, fredag kl. 10-15, lørdag kl. 10-13 og efter
aftale.
Leder: Kirsten Sparvath, Østerskovvej 40, Kollund, 6340 Kruså, tlf. 74678338.
De ulønnede medarbejdere har gjort et stort arbejde for at indhente det forsømte fra 1994,
hvor alt var pakket væk en stor del af året på grund af ombygning. Dermed er det lykkedes
at komme i bund med det meste. Lions Clubs generøse gave, EDB-programmet ARKIBAS, har sammen med en pengegave fra Historisk Forening for Vis Herred til indkøb af
en computer gjort det muligt at påbegynde registreringen af samlingen på EDB. Foto
samlingen er forøget med ca. 400, personarkiver med 45 og sagsarkiver med 42.
Arkivet har i samarbejde med Historisk Forening stået for udgivelsen af fhv. skovfo
ged Chr. Larsen Bjerres erindringer »Fra Bjerre til Frøslev«. Ved en velbesøgt reception
i arkivet blev bogen og forfatteren præsenteret. Lokalarkivet har endvidere stået for to
udgivelser: Fhv. ledende skolepsykolog Ludolph Matthiesens erindringer »Erindringer
fra Nordslesvig«, samt en lokalhistorisk kalender med gamle kroer som motiv.
Bredebro kommune

Lokalhistorisk Samling
Brede Bygade 14, 6261 Bredebro, tlf. 7471 1428.
Åbningstid: Mandag og torsdag kl. 16-18 og efter aftale.
Leder: Knud Nielsen, Toften 4, 6261 Bredebro, tlf. 7471 1231.
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Broager kommune

Lokalhistorisk Forening for Broagerland
Formand: Chresten A. Krogh, Møllegade 42, 6310 Broager, tlf. 74441764.
Arkivets adresse: Storegade 33. 6310 Broager, tlf. 744493 51.
Åbningstider: Tirsdag kl. 15-17 og efter aftale.
Leder: Randi Demuth, Østerhøj 3, 6310 Broager, tlf. 74440147.
Arkivet har nu erhvervet kirkebøgerne på mikrokort og kan hjælpe med oplysninger om
dåb, konfirmation, vielse samt dødsfald. Samtidig har vi fået et læseapparat foræret.
Blandt de mange afleveringer har vi modtaget ca. 3.000 fotos fra en lokal ejendoms
handler.
Vi har haft 3 udstillinger. Først om Genforeningen, vist i Broagersalen i forbindelse
med afstemningsfesten den 10. februar 1995. På Gundesen’s galleri i Egernsund havde
vi en udstilling i foråret, og endelig fik vi en stand på julemessen i Broager Hallen
sponsoreret, som vi med glæde tog imod. I oktober havde vi besøg af kulturminister
Jytte Hilden. Broagerlands Arkiv er det femte arkiv Jytte Hilden har besøgt, af de cirka
400 lokalarkiver, der findes i Danmark.
Arkivet har nu eksisteret i femten år, og vi har den store glæde, at besøgstallet er
stigende, hvilket også gælder de skriftlige og telefoniske forespørgsler. Et stort ønske i
fremtiden er anskaffelse af Edb.
Christiansfeld kommune

Christiansfeld Kommunes Lokalhistoriske Arkiv
Nørregade 1, 6070 Christiansfeld, tlf. 74562598.

Lokalhistorisk forening for Christiansfeld og Omegn
Formand: Annelise Gram, Kongensgade 8, 6070 Christiansfeld, tlf. 74561992.
Foreningens arkiv: Nørregade 1, 6070 Christiansfeld, tlf. 74562598.
Åbningstid: Fredag/lørdag kl. 15-17.
Leder: Jens Lücke.

Fjelstrup Lokalhistoriske Forening
Formand: Anne-Kirsten Glumsø, Fjelstrup Nørrevej 70, 6100 Haderslev, tlf. 745662 14.
Foreningens arkiv: Skolebakken 2, Fjelstrup, 6100 Haderslev.
Åbningstid: Efter aftale.
Lokalhistorisk Arkiv og Forening for Hejis-Hejlsminde
Formand: Gunnar Krag, Trappendalvej 29, 6094 Hejis, tlf. 75 574754.
Foreningens arkiv: Hejis Landevej 57, »Engbo«, 6094 Hejis.
Arkivets åbningstid: Tirsdag kl. 15.30-17.30 og efter aftale.
Leder: Kirsten Degn, Bagvejen 14, 6094 Hejis, tlf. 75 574465.
I januar holdt Vivi Jensen, Museet på Koldinghus, foredrag om danske dronninger på
Koldinghus. I februar fejrede vi 75 året for Genforeningen med et foredrag af Jørn
Buch om Sønderjyllands historie 1914-20 og Genforeningen. I marts kom resultatet af
bestyrelsesmedlemmernes arbejde i vinterens løb i form af en billedudstilling med 3
emner: 1. Kær Mølles historie 1600-1980, 2. Skolernes historie i Hejis, 3. Hejis Kirke
gård i kulturhistorisk belysning, som trak folk til fra nær og fjern. I oktober blev der
afholdt generalforsamling, hvor marinebiolog Hans Dal fra Fredericia, fortalte og viste
billeder fra »Stenalderfund ved Tybrind Vig«.
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Vi har, takket være offentlig og privat støtte, anskaffet en computer, en printer og
arkivprogrammet Arkibas.

Vejstrup Lokalhistoriske Forening
Formand: Johannes Larsen, Gl. Skamlingvej 1, 6093 Sjølund, tlf. 75575097.
Foreningens arkiv: På Plejehjemmet »Lærkebo«, Sjølundgade 28, 6093 Sjølund.
Åbningstid: Første tirsdag i måneden kl. 19-22 eller efter aftale.
Leder: Jørgen Hesselberg, Vejstruprød vej 17, 6093 Sjølund, tlf. 75 574877.
I forbindelse med generalforsamlingen den 20. april talte Anker Thygesen, Haderslev
museum om »Sameksistens og konflikt« i anledning af 75 året for Genforeningen. Den
25. oktober holdt Kim Furdal foredrag om kommunalreformen for 25 år siden. Begge
møder var godt besøgt. Endvidere arrangerede foreningen i juni en aftenudflugt til Frøs
levlejren med 22 deltagere. For bedre at pleje medlemmerne har vi udgivet et lille med
lemsblad. Det er blevet godt modtaget, så fortsættelse følger.
På arkivet er vi kommet nogenlunde på plads efter et par år i papkasser. I den for
løbne vinter er vi påbegyndt vort projekt med båndsamtaler med i første række ældre
borgere.
Gram kommune

Lokalhistorisk Forening og Arkiv for Gram og Omegn
Formand: Gunnar Lundgaard, Kirkealle 13, 6510 Gram, tlf. 74822161.
Foreningens arkiv: Kirkeallé 13, 6510 Gram, tlf. 74820092.
Åbningstid: 1. mandag i hver måned kl. 19.30-22.00. Vinter: Tirsdag kl. 09.00-11.00 og
efter aftale.
Leder: Karl Gunnar Gregersen, Åvej 14. 6510 Gram, tlf. 74822068.
Kommunens lokalarkiver, biblioteket og museet stod for afstemningsfesten. Festen blev
holdt i salen fra 1920, pyntet som dengang med granguirlander og blomster. En meget
god udstilling var arrangeret i de tilstødende lokaler. Det blev et tilløbsstykke med ca.
400 feststemte deltagere i alle aldre. Sange og taler vekslede med Jens Rosendal, Ballum,
som hovedtaler. I forbindelse med jubilæet udgav Lokalhistorisk Arkiv for Gram og
Omegn en bog: Margrethe Bennetsens »Mine Erindringer«.
Festen den 4. maj samlede 800-1000 deltagere til fakkeltog med sange og festtale
af greve Jens Brockenhuus Schack. Arkivet stod for arrangementet og havde i den
anledning en udstilling. I alt har bibliotekets publikum haft mulighed for at se fire
af arkivets udstillinger i 1995. Endvidere har året budt på ture til Vikingemuseet i
Ribe, Vester Lindet, og et aftenmøde hvor H. C. Gauslund, Haderslev, fortalte om
Kleinbahnen.
En gruppe af arkivets medlemmer har bistået Midtsønderjyllands Museum med rens
ning og arkivering af 2.800-3.000 glasnegativer. Lokalhistorisk Arkiv for Gram og Om
egn har nu 206 medlemmer.
Lokalhistorisk Forening for Højrup sogn
Formand: Andreas Petersen, Vestergade 53, Arnum, 6510 Gram. tlf. 74826141.
Foreningens arkiv: Skolevej 2, Arnum, 6510 Gram.
Åbningstid: Torsdage i lige uger kl. 19.30-21.45 og efter aftale.
Leder: Agnes Trans, Kastrupvej 12, Arnum, 6510 Gram. tlf. 74826431.
Foreningen har haft tre arrangementer i samarbejde med Tiset lokalhistoriske Forening.
En aftentur til Møgeltønder med guide, sangaften i Tiset med Grethe Eriksen og en
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Fra arkivudstillingen i Tiset lokalhistoriske forening 1995.

aftentur til Fårmandsbjerget, beliggende ved landevejen mellem Toftlund og Ribe. Deref
ter gik turen til »Amerikanerfarmen« Årup ved Gram. Endvidere har foreningen haft
en udstilling i Arnum forsamlingshus sammen med en hobbyudstilling.
Tiset lokalhistoriske Forening
Formand: Arne Skafsgård, Stenholtvej 6, Tiset, 6510 Gram, tlf. 7482 1296.
Foreningens arkiv: Stenholtvej 6, Tiset, 6510 Gram, tlf. 7482 1296.
Åbningstid: Første mandag i måneden kl. 14-17, og 19-22 eller efter aftale.
Leder: Ellen Skafsgård, Stenholtvej 6, Tiset, 6510 Gram.
Arkivet har haft et travlt år, først med deltagelse i afstemningsfestens store udstilling i
Gram. I oktober lavede vi en udstilling med arkivalier, billeder og dele fra et dødsbo
for at vise, hvad vi har liggende i arkivet. Vi har haft to lysbilledforedrag, først med
P.Mathiesen, der viste billeder fra sin jordomsejling for ca. 120 deltagere. Til generalfor
samlingen var det E. Højbjerg med billeder fra en tur gennem Kina. I juni gik aftenturen
med ca. 65 deltagere til Møgeltønder, hvor vi så kirken og slottet. Turen blev afsluttet
med kaffe i forsamlingshuset. Ved aftenturen i august mødtes ca. 60 deltagere på Får
bjerg ved Arnum, hvorefter vi kørte til Aarup, hvor vi gik det sidste stykke ud til, hvor
Gelså og Fladså løber sammen.
Gråsten kommune

Gråsten kommunes lokalhistoriske arkiv
Ahlmannsparken (biblioteket), 6300 Gråsten, tlf. 7465 13 75.
Åbningstid: Mandag kl. 14-16, torsdag kl. 16-18 og efter aftale.
Leder: Hans Paulsen, Stjernevej 31, 6300 Graasten, tlf. 7465 1070.
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I jubilæumsåret for Genforeningen arrangerede arkivet en plancheudstilling i Den Dan
ske Banks vinduer. De nyanskaffede mikrokort over kirkebøger fra Kværs, Rinkenæs,
Adsbøl og Gråsten sogne kan nu udnyttes, idet arkivet har fået overladt et læseapparat.
I forbindelse med nedlæggelse af Slagteriregion Syd har arkivet modtaget et stort antal
billeder og protokoller. For at styrke kontakten udadtil vil der i begyndelsen af 1996
blive etableret et arkivudvalg. Arkivet har 4 frivillige medarbejdere samt en lønnet biblio
tekar i nogle enkelte timer.

Historisk Forening for Gråsten by og Egn
Formand: Frede Chr. Ihle, Buskmosevej 16, 6300 Graasten, tlf. 7465 11 99.
Den 10. februar var foreningen medindbyder til Afstemningsfest på »Rinkenæshus«,
hvor et af de seks egnsspil »Mennesker ved en Korsvej« blev opført. Efter kaffen og
mange sange, talte Inge Adriansen for de 250 mennesker, som var mødt frem.
Ved generalforsamlingen den 27. april viste Børge Kristensen og H. C. Lassen lysbil
leder fra Gråsten og omegn. På genforeningsdagen den 15. juni var foreningen, sammen
med de større foreninger i kommunen, indbyder til et arrangement, som startede fra
Torvet i Gråsten til Slotsbakken, hvor en ny flagstang skulle indvies, og hvor tidligere
forstander for Jaruplund højskole Egon Rasmussen talte.
Eftermiddagsudflugten var i år afløst af en aftentur til Bov den 21. juni. Vi kørte
rundt i sognet med H. H. Bang som kyndig vejviser. Turen sluttede på Bov Museum
med kaffe og en redegørelse for Museets tilblivelse. Den 22. november var der efterårs
møde på Den Gamle Kro i Gråsten. Jørn Buch holdt foredrag over emnet Grænsekam
pen i Sønderjylland efter 1920.
Haderslev kommune

Haderslev byhistoriske Arkiv
Haderslev Bibliotek, Bispegade 15-17, 6100 Haderslev, tlf. 745231 30.
Åbningstid: Tirsdag og torsdag kl. 13-16, onsdag kl. 13-17 og efter aftale.
Leder: Bent Vedsted Rønne, Simmerstedvej 66, 6100 Haderslev, tlf. 74533321.
1995 var et overgangsår for Haderslev Byhistoriske Arkiv, idet arkivet var uden daglig
leder det meste af året. Først den 1. december blev lederstillingen besat af cand.phil. i
folkloristik Bent Vedsted Rønne.
Haderslev Byhistoriske Arkiv markerede sig selvstændigt i jubilæumsåret for Genfor
eningen 1920 og besættelsestidens afslutning. Arkivet medvirkede ved udstillingen »Fra
besættelse til befrielse« på Haderslev Bibliotek, og på arkivets vegne indgik Per Christen
sen i redaktionen af »Besættelse - Befrielse. Haderslev 1940-1945«, som blev udgivet af
Haderslev Kommunale Skolevæsen. Billedmateriale blev stillet til rådighed for Haders
lev Daghøjskoles kursus »Informationsmedarbejder« i forbindelse med udgivelsen »Det
glade budskab. Stemningsbilleder fra befrielsesdagene i foråret 1945«. Arkivet bidrog
også til fotoudstillingen »Mester Hugo’s Haderslev 1920-1995«, en sammenlignende fo
toserie af huse og gader, som blev vist på Haderslev Bibliotek i august måned og igen i
september-oktober.
Af særlige indleveringer skal nævnes Haderslev Kommunes Tekniske Forvaltnings
aflevering af bygningstegninger og arkivalier vedrørende havekolonier. Derudover den
fortsatte aflevering af avisudklip og fotos fra Jydske Vestkysten. Kortsamlingen omfatter
efter Teknisk Forvaltnings aflevering ca. 900 kort, tegninger og prospekter. Den er
færdigregistreret på EDB og et fjerde registerbind er under udarbejdelse.
Den kommende udgivelse af Henrik Fangels værk »Haderslev Bys Historie 1864-
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1920« har i vinteren lagt beslag på arkivets lokaler og samlinger. Billedredaktionen,
bestående af Lennart S. Madsen og Per Christensen, har taget fast plads her.
Som en følge af arkivets trange pladsforhold er en omorganisering og udskillelse af
dele af samlingerne nødvendig. I første omgang er arkivets store samling af forordninger
fra før 1920 ved at blive gennemgået og dubletter overgives senere til Det danske Central
bibliotek, Flensborg og Det tyske Mindretals Arkiv, Aabenraa.
Haderslev arkiv- og museumsforening
Formand: Karen Bagge Hansen, Abildgård, Fjelstrupvej 118, Fjelstrup, 6100 Haderslev,
tlf. 74566144.
Haderslev Museum skiftede museumsinspektør, da Steen Andersen blev ansat på »Mu
seet på Trelleborg« og Orla Madsen, Horsens, tiltrådte stillingen. Allerede i januar var
Orla Madsen foreningens gæst med et foredrag om Horsens’ berømte søn, Vitus Bering’s
liv og levned i 1700-årene om de arkæologiske fund i det østlige Sovjetunion, hvor Vitus
Bering døde under en af sine ekspeditioner.
Programmet i kalenderåret 1995 havde relation til 1920 og 1945, idet der blev afviklet
tre foredrag i foråret og to foredrag og en paneldiskussion i efteråret under den samlende
titel »Mindretal og Flertal«. Årets medlemsbog »Kampene i Haderslev 9. april 1940« af
Sigvald Ejsing, Frederikshavn blev udsendt i april måned.
I maj måned modtog foreningen 6.500 kr. fra Ruth Jensen’s Fond. Vi havde søgt om
penge til at forny vore Højskolesangbøger, så ved efterårets foredragsrækkes begyndelse,
tog vi de nye sangbøger i brug. Foreningens årlige udflugt i begyndelsen af september
gik til Oldtidsparken »Hjemsted« (under opbygning), til Skærbæk Museum, Vikingemuseet m.m. i Ribe, og sluttede ved Søren Wellings landsbymuseum/samling i Mejlby. Turen
gav et meget spændende indtryk af, hvor vidtfavnende vore museer/samlinger i landsde
len kan informere. Året sluttede med den traditionelle »Julestue« 2. søndag i advent,
med gløgg og æbleskiver, musik, luciapiger, åben museum, udstilling, salg fra museet’s
kiosk m.v.
»Gammelting«, foreningens forlag, deltog sammen med andre museer, nemlig Holste
bro, Varde, Koldinghus og Langelands museum i »Bogmessen« i »Forum« i november.
Der var ikke stort salg fra den samlede stand, men det gav PR.

Halk-Hejsager lokalhistoriske forening
Formand: Jørgen Schmidt, Halkvej 100, 6100 Haderslev, tlf. 7457 1364.
Foreningens arkiv: Halk-Hejsager Fællesskole, 6100 Haderslev. Leder: Jørgen Schmidt
(se ovenfor).
Haderslev Slægtsforsknings Forening
Formand: Orla Iver Madsen, Skovbrynet 14, 6100 Haderslev, tlf. 7452 15 14.
I februar afholdt foreningen to aneaftener, hvor Asger Thomsen fortalte om livet på
fattiggården, hvor hans fader var leder. Endvidere fortalte Orla Madsen om en drukneu
lykke på Dammen.
Den første tirsdag i måneden holder vi åbent hus, hvor alle kan få hjælp med deres
studier i slægtsforskning om eftermiddagen. I marts måned havde vi et foredrag ved
Birgit Weitling og Anne Marie Jacobsen om fattiggårde i landsdelen, og de skæbner
som de husede. I april måned talte vi om etikken i slægtsforskning. Afslutningsudflugten
afholdtes på Slægtshistorisk Center i Fredericia, hvor vi fik en grundig vejledning i
brugen af centret.
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I efteråret begyndte vi på at registrere Bjerning Kirkebøger. Ca. 10 medlemmer sled
og hyggede sig fire timer hver anden tirsdag med at læse og skrive kartotekskort. Vi
fortsætter til næste år. Vi har holdt et kursus i slægtsforskning på EDB. Ved det første
møde i september fortalte E S. Grove-Stephensen om ægteskabet og enlige mødre. I
november fortalte A. B. Keck om kommunesammenlægninger i 1920.1 december måned
holdt vi vores juleafslutning, hvor Ingrid Schrøder fortalte historier.

Hoptrup sogns lokalhistoriske forening
Formand: Holger Bonde, Lysmosen 34, Marstrup, 6100 Haderslev, tlf. 74575274.
Foreningens arkiv: Hoptrup kommuneskole, Hoptrup Hovedgade 62, Hoptrup, 6100
Haderslev.
Åbningstid: Torsdag kl. 14-16 og efter aftale.
Leder: Holger Bonde (se ovenfor).
Både ved afstemningsfesten i Marstrup Forsamlingshus den 10. februar og ved befriel
sesfesten i Hoptrup Forsamlingshus den 5. maj 1995 deltog foreningen i arrangementet.
Den 25. maj deltog foreningen som sædvanlig ved byfesten i Hoptrup med »Hvornår
var det nu det var«. Sidst på året havde vi arrangeret en udstilling på arkivet, der viste
fotografier af samtlige sogneråds- og amtsrådsmedlemmer fra Hoptrup sogn fra perio
den før kommunesammenlægningen i 1970. I anledning af 75- og 50-året for afstemnin
gen og befrielsen havde vi udvidet årsskriftet. Det var især modstandsbevægelsen i Hop
trup, der skulle have deres fortjente hyldest. Årsskriftet uddeles gratis til samtlige med
lemmer, i alt 639 ved udgangen af 1995.

Moltrup sogns lokalhistoriske forening
Formand: Karin Bonde, Bramdrup Lillefort 5, 6100 Haderslev, tlf. 74522398.
Foreningens arkiv: Bramdrup Vestergade 7, 6100 Haderslev.
Åbningstid: Efter aftale.
Leder: Ragnhild Thy, Rovstrupvej 17, Rovstrup, 6100 Haderslev, tlf. 74526589.
Den 1. februar 1995 holdt foreningen sammen med menighedsrådet afstemningsfest,
hvor der var en kort mindegudstjeneste i Moltrup kirke. Der blev lagt en krans ved
mindestenen fra 1. Verdenskrig. Derefter gik vi i fakkeltog til forsamlingshuset, hvor
oberst Nørgaard, Haderslev, holdt 75-års festtalen.
Ved generalforsamlingen i marts fortalte gdr. Peter Mink, Rovstrup, om sin barndom
ved Østerskoven, hvor tyskerne havde store ammunitionsdepoter under anden verdens
krig. Den 6. maj holdt alle foreninger i Moltrup »Åben Landsby«, hvor foreningerne
viste, hvad de kunne tilbyde af aktiviteter. I Lokalhistorisk Forening lavede vi en udstil
ling med billeder. Den 12. november havde foreningen 10-års jubilæum, og i den anled
ning besluttede bestyrelsen at skrive »Moltrup sogns historie«.

Starup sogns lokalhistoriske Arkivforening
Formand: Karl Erik Olesen, Starup Kirkevej 25, 6100 Haderslev, tlf. 74525420.
Foreningens arkiv: Starup Skole, Starup Skolevej, 6100 Haderslev.
Åbningstid: Hveranden torsdag kl. 19 og efter aftale.
Leder: Niels P. Bladt, Bjørnøvej 3, Starup, 6100 Haderslev, tlf. 74524195.
I forbindelse med generalforsamlingen i foråret 1995 blev Lunding Mejeri’s historie
fortalt af tidligere medarbejdere og leverandører. Den 23. november havde vi et efterårs
møde med over 50 deltagere, hvor Theodor Wogensen og Aage Niemann, der begge er
født og vokset op i Starup sogn, fortalte om deres barndom i henholdsvis Vandling og
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På efterårsmødet i Stamp sogns lokalhistoriske forening den 23. november 1995 blev der fortalt erin
dringer, og der blev flittigt studeret billeder.

Brorsbøl. Foreningens årsskrift bliver godt modtaget og er medvirkende til en støt sti
gende medlemskreds.
Højer kommune

Højeregnens lokalhistoriske arkiv
Møllegade 12, 6280 Højer.
Åbningstid: Mandag kl. 14.30-17.00 eller efter aftale.
Leder: Folmer Christiansen, Strandvej 40, 6280 Højer, tlf. 74782123.
De nye arkivlokaler i Højer Mølle har givet stigende besøgstal.
Lundtoft kommune

Historisk Sogneforening for Varnæs og Bovrup
Formand: Knud Krog, Blansvej 28, Bovrup, 6200 Aabenraa, tlf. 74680037.
Foreningens arkiv: Bovrup Aktivcenter, Bytoften 13, Bovrup, 6200 Aabenraa.
Åbningstid: 1. oktober - 30. april, torsdag kl. 18.30-21.00 eller efter aftale.
Leder: Johan Meier, GI. Skolevej 6, Varnæs. 6200 Aabenraa, tlf. 746806 18.
Den 10. februar holdtes afstemningsfest, hvor forhenværende minister J. K. Hansen,
Sønderborg, talte og Wichmann Andersens orkester fra Agerskov underholdt. Forenin
gen har udover den årlige udstilling på Aktivcentret arrangeret to udstillinger. En om
kommunens logo »De tre klokketårne« og en med før- og nu billeder fra kommunen.
Felsted sogns historiske Forening
Formand: Andreas Asmussen, Kirkevej, Felsted, 6200 Aabenraa.
Foreningens arkiv: Rådhuset, Gråstenvej 2, Felsted, 6200 Aabenraa.
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Åbningstid: Sidste lørdag i måneden kl. 14-16 i vinterhalvåret, eller efter aftale.
Leder: Hans Thomsen, Møgelmosevej 27, Felsted, 6200 Aabenraa, tlf. 74685283.
Ved generalforsamlingen i januar fortalte Kim Furdal om Hærvejen nord for Kongeåen.
Den 10. februar var der et stort Genforenings-jubilæumsarrangement. Aftenen var tilret
telagt med historiske sange og en film om Kong Christian den X. og hans historiske
tur gennem Sønderjylland. H. C. Staugaard overrakte arkivet et Dannebrog, syet af de
sønderjyske piger på Christiansborg Slot lige før Genforeningen.
Den 19. juni havde foreningen en sommerudflugt til Kobbermøllen, hvor J. P. Hansen,
Aabenraa, fortalte om produktionen på Kobbermøllen. Den 1. december udkom for
eningens årbog. Leif Thomsen viste lysbilleder fra sin tur i et veterankøretøj til Norman
diet på 50-års dagen for invasionen.
Lokalhistorisk Forening for Kliplev sogn
Formand: Jakob Mørk, Præstevænget 3, Kliplev, 6200 Aabenraa, tlf. 74687893.
Foreningens arkiv: Straagaards Smedie, Smedehuset, Skolegade 4, Kliplev, 6200 Aaben
raa.
Åbningstid: Efter aftale.
Leder: Jørgen Hansen, Lillegade 3, Kliplev, 6200 Aabenraa, tlf. 74687628.
Ved generalforsamlingen talte fhv. forstander Frits Teichert. Ved »Kliple’ Mærken« var
der som sædvanlig arbejdende smedie. Der var godt besøgt også i arkivet, hvor der blev
serveret kaffe. Søndag den 18. juni var der eftermiddagsudflugt til Dybbøl Banke. Den
5. juli og 2. august havde vi by vandring om aftenen med kaffe og gemytligt samvær i
»Smedehuset«.
Sommerudflugten gik i 1995 til landsbyen Unewatt i Sydslesvig. Den 13. september
havde vi en aften for vestersognet og den 18. oktober en aften for østersognet, begge
aftener med lysbilleder og kaffebord. Søndag den 26. november var der arbejdende
smedie, hvor det nye årsskrift blev præsenteret, og der blev serveret kaffe i Smedehuset.
Løgumkloster kommune

Historisk Forening for Løgumkloster kommune
Formand: Vagn Lauritzen, Ved Dammen 56, 6240 Løgumkloster, tlf. 74744303.
Lokalhistorisk arkiv: Løgumkloster kommuneskole, Grønnevej, 6240 Løgumkloster.
Åbningstid: Efter aftale.
Leder: Frede Gotthardsen, Ringgade 15, 6240 Løgumkloster, tlf. 74744204.
Arkivmedarbejderne har anvendt mange timer med at registrere monumenter i kommu
nen fra krigen 1939-45 i forbindelse med et projekt ved Odense Universitets historiske
Institut.
Foreningens sommerudflugt gik til Nolde Museet og til Bjerremark. Begge steder
orienterede dr.phil. Sigurd Schoubye, suppleret af den daglige leder, Bente Kirchheiner.
I forbindelse med kulturugen i oktober afholdtes en foredragsaften med Jørn Buch
om »Sønderjylland i mellemkrigsårene«. Ved generalforsamlingen i oktober underholdt
Andreas Roost med erindringer fra barndomsårene i Løgumkloster.
Nordborg kommune

Lokalhistorisk Arkiv for Nordborg kommune
Løjtertoft 32, 6430 Nordborg, tlf. 74450829.
Åbningstid: Mandag-torsdag kl. 10-14, samt fra september til udgangen af april, man
dag kl. 17-20.
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Leder: Erik Manthei Nielsen, Fribjerg 32, 6430 Nordborg, tlf. 7445 18 10.
Genforeningen, befrielsen og kommunesammenlægningen i 1970 dannede basis for ud
stillinger i årets løb. I september markerede Hardeshøj - Ballebro færgefart sig med
reception og udgivelse af en bog i anledning af selskabets 40-års jubilæum. I den forbin
delse havde arkivet lavet en fotoudstilling i det Maritime Center i Hardeshøj.
Efter anskaffelsen af såvel Pc’er og Arkibassystemet har vore to medarbejdere i job
træning været fuldt ud beskæftiget med indtastning af arkivalier. De traditionelle 5 fore
dragsaftener i samarbejde med LOF samlede fuldt hus. Emnerne var 1. Retsvæsen og
Galgebakker, 2. Brugsforeninger, 3. Havne og færgesteder, 4. Skoler fra fortid til nutid
og 5. Musiklivet. Alle indlæg focuseret på Nordals og foredraget af lokale folk.
Sammenslutningen af lokalarkiver (LASS) afholdt sin årlige arkivdag i Nordborg
lørdag den 23. september, hvor der var samlet 46 deltagere fra hele Sønderjylland.

Egen sogns lokalhistoriske forening
Formand: Henrik Skrydstrup, Runevænget 37, 6430 Nordborg, tlf. 74458713.
Foreningens arkiv: GI. Guderup 19, 6430 Guderup, tllf. 744587 13.
Åbningstider: Mandag kl. 18,00 eller efter aftale.
Leder: Henrik Skrydstrup (se ovenstående)
I juni arrangerede vi en udflugt til Østerholm Slotsruin, hvor Chr. Fægteborg fortalte
om stedets historie. I februar flyttede vi vores arkiv fra et kælderlokale på Guderup
Skole til GI. Guderup 19, hvor pladsforholdene er mere tilfredsstillende. Vi har købt
Egen Sogns kirkebøger 1734-1876 på microfiche og har to læseapparater til rådighed. I
november deltog vi på Idé-messen i Guderup og præsenterede vores første årsskrift.
Medlemstallet er 325.
Nørre Rangstrup kommune

Lokalhistorisk Forening for Agerskov sogn
Formand: Viggo Thomsen, Bålstedvej 11, 6535 Branderup J., tlf. 7483 51 76.
Foreningens arkiv: Agerskov skole, Nørregade 14, 6534 Agerskov.
Åbningstid: torsdage kl. 15-17 eller efter aftale.
Leder: Karen Bech Jensen, Sønderbyen 18, 6534 Agerskov, tlf. 7483 3109.
Udflugten den 1. juni gik til Sønderborg Slot, hvor museumsinspektør Lefévre gav en god
orientering om slottet. Som sædvanlig har foreningen haft en udstilling ved den årlige
Ringrider- og Ravnefest i Agerskov den første weekend i august. Sidst på året havde vi
udstilling på »Møllevang« plejehjem i Agerskov. Endelig uddelte vi det første årsskrift.

Lokalhistorisk forening for Arrild sogn
Formand: Inger Sophie Andersen, Hofmannsvej 3, Roost, 6535 Branderup, tlf.
74834384.
Leder: Inger Sophie Andersen (som ovenstående).
Arkivet har fra 1988 haft meget fine forhold i den gamle tyske skole i Arrild. På grund
af hushandel blev vi desværre hjemløse i september 1995, og arkivet har derfor ikke
fungeret siden.
Branderup-Rur up lokalhistoriske forening
Formand: Verner Bruhn, Smedegade 1, 6535 Branderup J., tlf. 7483 5251.
Foreningens arkiv: Tingvej 1, 6535 Branderup, tlf. 74835322.
Åbningstid: efter aftale.
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Leder: Mette Marie Andersen, GI. Toftlundvej 13, Rurup, 6520 Toftlund, tlf. 7483 1537.
Ved generalforsamlingen så vi lysbilleder fra en tur til de gamle krigsskuepladser og
grave fra første verdenskrig. Den årlige udflugt gik til »Oldemorstoft« i Bov.
Lokalhistorisk forening for Bevtoft-Tirslund
Formand: Jens Christensen, Rosenvænget 18, 6541 Bevtoft, tlf. 745143 17.
Foreningens arkiv: Bevtoft Skole, Krügersvej 45, 6541 Bevtoft.
Åbningstid: Onsdag kl. 14.30-17.30, eller efter aftale.
Leder: Holger Rosenberg, Rosenvænget 2, 6541 Bevtoft, tlf. 745145 19.
Vi begyndte året med afstemningsfest, hvor vi skænkede de nye officielle regentbilleder
til Bevtoft forsamlingshus. Ved 25-års jubilæet for kommunesammenlægningen bidrog
arkivet med 9 sider til jubilæumsskriftet. Ved 50-årsdagen for afslutning af anden ver
denskrig den 4. maj vistes en udstilling i forsamlingshuset, og den 5. maj kl. 08.00
samledes 125 personer ved mindestenene for flystyrtet i 1942 syd for Bevtoft. Foreningen
optog video af både 4. og 5. maj-arrangementerne.
14. maj skænkede foreningen de nye officielle regentbilleder i farver til Tirslund for
samlingshus i anledning af 75-års jubilæum. Den 18. og 19. november deltog arkivet
med en udstilling i forsamlingshuset. Temaet var penge, mejeriet 1887-1970 og forsam
lingshuset fra 1908. Arkivet har modtaget microkortene af Bevtoft og Tirslunds kirkebø
ger. Foreningen havde i 1995 350 medlemmer.
Lokalhistorisk Forening for Toftlund og Omegn
Formand: Tove Rasmussen, Østergade 41, 6520 Toftlund, tlf. 7483 17 33.
Nørre Rangstrup Lokalarkiv: Søndergade 56, 6520 Toftlund.
Åbningstid: Mandag kl. 16-18, eller efter aftale.
Leder: Tove Rasmussen, Østergade 41, 6520 Toftlund, tlf. 7483 1733.
Rødding kommune

Rodding lokalhistoriske arkiv
Vestergade 9, 6630 Rødding, tlf. 748411 28 eller 74841288 (Rødding Bibliotek)
Åbningstid: Tirsdage kl. 9-12 og torsdage kl. 15-18, eller efter aftale
Leder: Hans Carlo Jensen.
Post bedes sendt til: Rødding Bibliotek, Kongevej 6, 6630 Rødding
Rødding lokalhistoriske Forening
Formand: Ester Torp, Gravlundvej 12, Åbølling, 6683 Føvling, tlf. 75398382.
Rødding lokalhistoriske Arkiv og Rødding lokalhistoriske Forening (der blev stiftet den
21. november 1994) åbnede dørene til de nyetablerede arkivlokaler over Rødding Biograf
lørdag den 20. januar 1996.
Interessen for arkivets virke og arbejde har siden starten været ganske overvældende.
Medlemstallet er på nuværende tidspunkt tæt ved 100, og forespørgslerne på arkivet har
været mange. Ved hjælp af entusiastiske frivillige medarbejdere er det lykkedes at skabe
gode rammer for det fremtidige arbejde. Der er blevet nedsat arbejdsgrupper, der arbej
der selvstændigt ud fra bestyrelsens afstukne beslutninger og retningslinjer.
Der har i foråret været afholdt generalforsamling med lysbilledforedrag om den gamle
amtsbane ved H. C. Grauslund, Haderslev, hvor der deltog 105 interesserede, samt en
byvandring i Rødding ved borgmester Peter Holst og afsluttende lysbilledforedrag ved
Peter Lindberg, Rødding. Her deltog 75.

338

Den lokalhistoriske arbejdsmark

Brændstrup Hjemstavnsforening
Formand og leder: Hans Madsen Schmidt, Haurumvej 2, 6630 Rødding, tlf. 74841283.
Foreningens arkiv: Brændstrup kristne Friskole, Ramsherred 13, 6630 Rødding.
Åbningstid: Første mandag i måneden kl. 19-21, eller efter aftale.
Foreningen har holdt afstemningsfest med 85 deltagere.
Hjerting sogns lokalhistoriske forening
Formand: Jes Friis, Hjerting Skovvej 1, 6630 Rødding, tlf. 74841361.
Foreningens arkiv: Hjerting forsamlingshus, Skovvej 1, Hjerting, 6630 Rødding.
Hygum lokalhistoriske forening
Formand: Peter Madsen, Lille Brøstrupgaard, Ribevej 5, Brøstrup, Hygum, 6630 Rød
ding, tlf. 74841269.
Foreningens arkiv: Ribevej 42, Hygum, 6630 Rødding, tlf. 74841269.
Åbningstid: Første tirsdag i hver måned kl. 15-17, eller efter aftale.
Vi har haft en aftenudflugt til Vilslev med en køretur gennem engene til Kammerslusen.
Heldagsudflugten gik til Sydslesvig, først med ophold og gennemgang af Museet i Unevad og derefter gennem Angel til Hedeby.

Landbrugsmuseet Hygum Hjemstavnsgård
Formand: Johannes Knudsen, Søndergyden 30, 6630 Rødding, tlf. 74845566.
Åbningstid: Medio maj-juni, lørdag og søndag kl. 13-17, fra 24. juni-1. september, hver
dage kl. 11-17, søndag kl. 13-17.

Lokalhistorisk Forening for Jels sogn
Formand: Margit Falkenberg Ottosen, Jelsvej 39, Grønnebæk, 6630 Rødding, tlf.
74552245.
Foreningens arkiv: Jels Skole, Krygersvej 2, Jels, 6630 Rødding.
Åbningstid: Efter aftale.
Leder: Margit Falkenberg Ottosen (se ovenfor).
Der har været et arrangement i forbindelse med de historiske mærkedage - befrielsen
og Genforeningen. Der blev lavet en udstilling i en af byens tomme forretninger. Vi har
været på byvandring i Tønder og deltaget i et optog i anledning af byfesten. Vi kørte med
en gammel hestevogn med neg og bestyrelsen var iført »gammelt« tøj og bar forskellige
høstredskaber.
Vi har husstandsomdelt en folder med tekst og billeder fra den nu lukkede Troldkær
Købmandshandel. Lokale kræfter har fortalt egnshistorie bl.a. med et tidsbillede af 30ernes udstykning på Jelsegnen, hvor domænegårdene afgav jord til husmandsbrug. De
tre arbejdshold - billeder - arkivalier og ejendomsregistrering - fortsætter med en
gennemgang af de modtagne ejendomsskemaer.
Lintrup sogns lokalhistoriske udvalg
v/Mogens Lorentzen, Grænsevej 1, Foldingbro, 6660 Lintrup, tlf. 74855345.
Foreningens arkiv: Lintrup skole, Kirkepladsen, 6660 Lintrup.
Åbningstid: 1. og 3. tirsdag i måneden kl. 16-18, eller efter aftale.
Leder: Mogens Lorentzen, (se ovenfor)

Den lokalhistoriske arbejdsmark

339

Skodborg Hjemstavsforening
Formand: Kirsten Fynbo, Rugtoften 43, Skodborg, 6630 Rødding, tlf. 74848148.
Foreningens arkiv: Skodborg bibliotek, Søndergade 2, Skodborg, 6630 Rødding.
Åbningstid: Onsdag kl. 9.30-12.00, eller efter aftale.
Leder: Kristian Holmgård, Mølletoften 16, Skodborg, 6630 Rødding tlf. 74848485.
Året var præget af de to store mindedage, hvor foreningen og arkivet i fællesskab lavede
en udstilling. Ved afstemningsfesten holdt Frode Kristoffersen foredrag om »En sønder
jyde i Europa«. Vi havde endvidere en udflugt langs Vestkysten til Strandingsmuseet i
Thorsminde og herregården Nr. Vosborg. Forårsvandringen gik langs Gramå med Arne
Buhrkal som kyndig fortæller. Foreningen var på Sønderskov Slot, hvor Svend Aage
Knudsen gennemgik udstillingen »Kongeå - en Danmarkshistorisk grænse«.
På efterårsmødet fortalte lektor ved Odense Universitet, Johannes Nørregaard Frand
sen om »Da landbolivet blev til en by i provinsen«. I november fortalte den nye inspektør
ved Haderslev Museum, Orla Madsen om sin tur i Vitus Berings fodspor. Endvidere
havde vi en aften med »egne kræfter«, hvor lokale fortalte om deres liv. Foreningen
havde en stand på julemessen om Nørregårdene og sognevandring.
Skodborg Hjemstavnsforenings Arkiv har i flere år lidt af pladsmangel. Det er nu
blevet afhjulpet, da Rødding Lokalhistoriske Arkiv har hjemtaget sine arkivalier.

Skrå ve Hjemsta vnsforen ing
Formand: Karl Kristoffer Juhl, Skravevej 28, Langetved, 6630 Rødding, tlf. 748471 75.
Foreningens arkiv: Skrave skole.
Åbningstid: 1. mandag i måneden (i vinterhalvåret) kl. 19.30-20.30, eller efter aftale.
Lokalhistorisk Forening for Øster-Lindet sogn
Formand: Arne Buhrkal, Villavej 7, Øster-Lindet 6630 Rødding, tlf. 74846154.
Foreningens arkiv: Vestergade 9, 6630 Rødding.
Åbningstid: Efter aftale.
Leder: Hanne Flebo og Arne Buhrkal, Villavej 7, Øster-Lindet, 6630 Rødding.
Foreningens hovedopgave i 1995 var flytning af arkivet fra Skodborg bibliotek til Rød
ding. Sammen med den nystartede forening i Rødding, har vi fået plads på 1. sal i
Rødding Biograf. Arrangementet er et samarbejde mellem de to lokalhistoriske forenin
ger i Rødding og Øster-Lindet, biografforpagteren og kommunen.
Der er ca. 210 medlemmer, og kontingentet gør det muligt at udgive et lille hæfte en
gang årligt.

Rødekro kommune

Lokalhistorisk Forening for Rødekro kommune
Formand: Thomas Heisel, Horsbyggårdevej 1, 6230 Rødekro, tlf. 74669 98.
Foreningens arkiv: Villa Catharina, Callesensvej la, 6230 Rødekro.
Åbningstider: Første og tredie mandag i måneden kl. 15-17 og efter aftale.
Leder: Inger Danielsen, Skovvænget 11, 6230 Rødekro, tlf. 74662642.

Skærbæk kommune

Romø lokalhistoriske forening
Formand: Rosa Schmidt, Ternevej 11, 6792 Rømø, tlf. 74755210.
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Leder: Arne Jørgensen, Strømmen 10, 6792 Rømø, tlf. 74756347.
Foreningens arkiv: Arkivleder Arne Jørgensen (se ovenstående)
Ideen til oprettelse af et lokalhistorisk arkiv og en lokalhistorisk forening udsprang fra
foreningen »Venner af Rømøs natur« og skyldes, at foreningen gennem årene har samlet
en del ting, som bør bevares for kommende slægter, og som kræver opbevaring på
forsvarlig vis.
Efter et orienterende møde den 15. marts 1995 indkaldtes til stiftende generalforsam
ling den 27. april 1995, hvor »Rømø Lokalhistoriske Forening« blev stiftet. Samme aften
blev der indmeldt 22 medlemmer. Medlemstallet nærmer sig nu 60.
Allerede i marts modtog foreningen 15.000 kr. til arbejdet fra »Rislum Fonden«. Vort
store problem er, at vi mangler lokaler. Ved det første bestyrelsesmøde var vi på Rømø
Skole, hvor vi kunne få et hjørne i et kælderlokale til vore skabe m.m., men lokalet var
uegnet til arbejds- og mødelokale.
Vi har besluttet, at udsende et »Nyhedsbrev« til medlemmerne. Der er erhvervet et
metalskab, og Aksel Skov har en stor, fin samling af tegninger af gamle huse på
Rømø. Senere på året modtog vi 20.000 kr. fra Rislum Fonden til køb af en kopima
skine. Vi har rettet henvendelse til Skærbæk Kommune om erhvervelse og drift af
lokaler.
Historisk Forening for Skærbæk og Omegn
Formand: H. E. Sørensen, Melbyvej 27, 6780 Skærbæk, tlf. 7475 1704.
Foreningens arkiv: Skærbækegnens Museum, Storegade 47, 6780 Skærbæk, tlf.
74752052.
Åbningstid: Efter aftale.
Leder: Bodil Bjerre, Tøndervej 13, 6780 Skærbæk, tlf. 7475 1410. (Museets tlf. benyttes)
Den 7. december fortalte Christa Andersen om sin barndom på Djursland og tiden på
Tønder seminarium, inden hun blev landmandskone i Ottersbøl og lærer på Skærbæk
kommuneskole.
Den 24. januar berettede Kim Furdal under overskriften »Når livet er kort«, om
livsvilkår og levealder i sønderjyske landsogne. Den 10. februar havde vi afstemnings
fest, hvor journalist Sven-Erik Ravn holdt talen over emnet »Hvorfor er vi sønderjy
der noget særligt«. Den 5.marts fortalte museumsinspektør Jens Ole Lefévre fra Mu
seet på Sønderborg Slot om »En feltpræsts gerning og oplevelser i de slesvigske
krige«.
Årsskriftet - Fra Skærbækegnens fortid - drejede sig om museets 10-års jubilæum,
der fejredes ved sammenkomster dels på museet, dels på Jernbanehotellet.
Museet viste udstillingen »1940-1945, besat-befriet«. Frode Jakobsen, der var medlem
af Frihedsrådet og senere befrielsesregeringen, foretog åbningen. Under bogmarkedet i
september viste vi billeder fra 1.Verdenskrig. I oktober var der en vandreudstilling »Fra
afstemning til afspænding« om forholdene omkring grænsen fra Genforeningen til i dag.
Besøgstallet var 2600.
Museets tilskud blev sat så meget i vejret, at Dorte Jessen kunne ansættes på heltid i
tiden april-oktober.
Der blev modtaget gode og værdifulde gaver til samlingerne, bl.a. i forbindelse med
udstillingen om besættelsestiden. Ved køb har vi erhvervet en gasgenerator til en bil fra
besættelsestiden og en samling sjældne afstemningsplakater fra »Anden Zone i 1920«.
I forbindelse med etableringen af Hjemsted Oldtidscenter har vi måttet aflevere de
oldsager fra Hjemsted, vi havde lånt fra Haderslev Museum.
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Skærbækegnens Museum
Storegade 47, 6780 Skærbæk, tlf. 74752052.
Åbningstid: Ca. 20. maj - ca. 20. oktober: tirsdag-fredag kl. 10- 17, lørdag-søndag kl.
14-17.
Leder: H. E. Sørensen (se ovenfor).
Sundeved kommune

Historisk Forening for Sundeved
Formand: H. C. Clausen, Langbro 2A, Ullerup, 6400 Sønderborg, tlf. 74461286.
Foreningens arkiv: Truenbrovej 21A, Avnbøl, 6400 Sønderborg.
Åbningstid: Onsdag kl. 15-19 og efter aftale.
Leder: Ellen Margrethe Olsen, Møllehøj 5A, Avnbøl, 6400 Sønderborg, tlf. 74461122.
Ved afstemningsfesten den 10. februar talte provst Christensen fra V. Sottrup. Der var
200 deltagere. 50-års dagen for befrielsen blev holdt den 4. maj med 200 deltagere. Her
blev festtalen holdt af pastor dr.teol. Anders Kingo, Ullerup. Sommerudflugten gik til
Ballegård, hvor H. E. Sørensen, Skærbæk, fortalte om Ballegård og de 11 store gårde,
som i tiderne har været i Ullerup sogn. Her deltog ca. 300.

Selskabet for Nydamforskning
Formand: Vincent Jensen, Peberbjerg, Skovbyvej 14, 6470 Sydals, tlf. 7441 5747.
Foreningens arkiv: Historisk Forening for Sundeved, Truenbrovej 21A, Avnbøl, 6400
Sønderborg.
Udstilling: Nydamhuset, Nydamvej 41, Øster Sottrup, 6400 Sønderborg.
Åbningstid: Efter aftale. Nøglen udleveres på Nydamskolens bibliotek, tlf. 74467242.
Sydals kommune

Lokalhistorisk Forening for Kegnæs sogn
Formand: Peter Wehl, Forsthoved 3, Kegnæs, 6470 Sydals, tlf. 74405192.
Foreningens arkiv: På Kegnæs skole.
Åbningstid: Første mandag i måneden kl. 18-19.30 og i vinterhalvåret etter aftale.
Leder: Hans Bertelsen, Østerbyvej 50, Kegnæs, 6470 Sydals.
Lokalhistorisk Forening for Horup sogn
Formand: Chresten Wolf. Østerbakken 11, Høruphav. 6470 Sydals, tlf. 7441 5215.
Foreningens arkiv: Hørup centralskole, Vestervej 42, Kirkehørup, 6470 Sydals.
Åbningstid: Efter aftale.
Leder: Peter Hell, Havemose 4, Lambjerg, 6470 Sydals, tlf. 7441 5215.
Efter generalforsamlingen den 13. marts fik foreningen overrakt en gammel fane af
fanebærer Hans Clausen. Den havde tilhørt Foreningen af Krigsinvalider og enker efter
første verdenskrig. Aftenturen den 30. maj gik til den genoprettede sø ved Oldenor.
Byvandringen foregik den 5. juni i Majbøl, hvor beboere fortalte om deres by. Som
noget nyt afsluttede vi med ristede pølser i haven hos Alice og Hugo Christiansen. Til
efterårsmødet på Kirkehørup Stationskro den 9. november fortalte sygeplejerske Karin
Kaad, Mindebjerg, om sine oplevelser i Jugoslavien.

Lysabild sognehistoriske forening
Formand: Viggo Vandkær Thomsen, Lysabild Degnegård, Lysabild, 6470 Sydals, tlf.
74404284 (kl. 16-18).

Hokalljiötoriöh
for hantelet öogn.
Äöleinökort 1995
Medlemskortet for Lokalhistorisk Arkiv for Tandslet sogn 1995 bærer et skolebillede fra 1934-35.

Foreningens arkiv: På Lysabild skole.
Åbningstid: Første torsdag i hver måned (undtagen juli) kl. 16-18 og efter aftale med
arkivlederen.
Leder: Nicolai Hansen, Mommarkvej 395, Mommark, 6470 Sydals, tlf. 74407995.
Ved afsløringen af en mindesten for 5. maj 1945 foran Lysabild skole med efterfølgende
spisning i skolens store sal og gudstjeneste i kirken deltog op mod 400 mennesker. Vi
samlede endvidere fulde huse til forfatteren Birgit Meisters foredrag om »Bogen til mine
kære«. Medlemstallet er nu 736.
Tandslet lokalhistoriske forening
Formand: Peter Johannsen, Mommarkvej 313, Tandslet, 6470 Sydals, tlf. 74407733.
Foreningens arkiv: Tandslet skole, Ertebjergvej 2, 6470 Sydals.
Åbningstid: (1/10-1/4) torsdag kl. 19-21 eller efter aftale.
Leder: Svend Iversen, Østkystvejen 117, Ertebjerg, 6470 Sydals, tlf. 74447785.
Efter generalforsamlingen var der foredrag ved lokale kræfter om Tandslets skolevæsen.
I forbindelse med 50-året for 5. maj blev der holdt en mindehøjtidelighed i kirken og
ved genforeningsstenen. Der blev afsluttet med kaffe og foredrag på skolen, hvor ca 150
deltog. Den årlige udflugt gik til Genner Hoel vognmuseum, og til Kalvø skibsmuseum.
Sønderborg kommune

Lokalhistorisk Forening for Dybbol, Ulkebol og Sonderborg
Formand Ole Andersen, Ringløkke 24, 6400 Sønderborg, tlf. 74488479.
Arkivets adresse: Kirkegade 8, 6400 Sønderborg, tlf. 744327 10.
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Åbningstider: Mandag kl. 09-12 og onsdag kl. 15-19.
Arkivleder: Ruth Kümpel, Arnkilgade 62, 6400 Sønderborg, tlf. 74427031.
Arkivafdeling: Torvet 2, Ulkebøl, 6400 Sønderborg, tlf. 74429366.
Åbningstid: Tirsdag kl. 10-12, onsdag kl. 19.30-21.
Arkivleder: Sofie Rasmussen, Sneppevej 5, 6470 Sydals, tlf. 74404863.
Årets arrangementsserie indledtes med en billedforevisning i Dybbølbibliotekets lokaler
om Statsbanegården og Chr. X’s Bro. På den årlige generalforsamling viste Peter L. Ja
cobsen lysbilleder fra det gamle Sønderborg. Ved »Bygningskulturens Dag« den 9. og
10. september bidrog foreningen med rundvisning i Brohovedskanserne. I oktober var
vi på virksomhedsbesøg på landbrugsejendommen Langdel. Vor lokale ekspert i land
brugets historie, Henning Mathiesen, gav en flot redegørelse for udskiftningen i 1700tallet.
ARKIV-NYT udkom med to numre å 24 sider.
Arkivet har i 1995 fået mange billeder fra Jydske Vestkysten. I november måned havde
vi åbent hus med en udstilling over emnet »Børn og unge toner frem«. Til jul deltog
arkivet i konkurrencen om at pynte det smukkeste juletræ. I den forbindelse havde
medarbejderne på Kirkegade 8 arrangeret en gammeldags julestue og en eftermiddag
med hyggemusik ved Viggo Armstrong. Udstillingen gav mange besøgende.
Tinglev Kommune

Lokalhistorisk Forening for Tinglev kommune
Formand: Benny Lau, Kværnholtvej 16, 6372 Bylderup Bov, tlf. 747611 00.
Foreningens arkiv: Bylderup Bov Bygade 17, 6372 Bylderup Bov. tlf. 74762141.
Åbningstid: Mandag og onsdag kl. 15-18, og efter aftale.
Leder: Bibliotekar Ina Juhl, Tinglev Bibliotek, Tinglev Midt, 6360 Tinglev, tlf.
74644169.
Som følge af bibliotekets indførelse af EDB har lokalhistorisk arkiv holdt et lavt aktivi
tetsniveau. Foreningen har medvirket ved en udstilling i anledning af Genforeningen,
ligesom vi har deltaget i arbejdet med en landsomfattende registrering af mindesmærker
vedrørende 2. Verdenskrig og et landsdækkende projekt om biografer.
Tønder kommune

Lokalhistorisk Forening for Tønder kommune
Formand: Kaj Elkjær Larsen, Grev Schacksvej 3, 6270 Tønder, tlf. 74722020.
Foreningen har haft foredrag om Tønders skarprettere og kirurger ved læge Jørn Querling Jacobsen, om arbejdet i kommunalbestyrelsen før og efter kommunesammen
lægningen ved gårdejer Aksel Thomsen, og om byens berømte søn, astronom P. A. Han
sen, ved lektor Leif Kahl Kristensen, Århus Universitet. Den traditionelle udflugt Kristi
Himmelfartsdag gik til Sliens byer, under ledelse af Jesper Bolund Nielsen fra det danske
bibliotek i Slesvig.
Lokalhistorisk Arkiv for Tønder kommune
Richtsensgade 10, 6270 Tønder, tlf. 74723326.
Åbningstid: Tirsdag kl. 13-18, torsdag kl. 13-17, lørdag kl. 10-12 og efter aftale (lukket
i juli måned).
Leder: Britta Bargfeldt, Marskvej 15, 6270 Tønder, tlf. 747233 11.
75-året for Genforeningen gav startskuddet til en række jubilæer i byens foreninger og
institutioner, hvor arkivet hjalp med at fremskaffe materiale til udstillinger og jubi-
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læumsskrifter. Besøgstallet og øvrige forespørgsler er blevet fordoblet i det forløbne år.
Uden den trofaste skare af frivillige hjælpere ville det ikke have været muligt at klare de
mange opgaver.
Med økonomisk støtte fra fonde er der fremstillet kopier af en stor samling fotografi
ske glasplader, efterladt af fotograf Schwennesen.
Vojens kommune

Lokalhistorisk Forening fro Vojens kommune
Formand: Agnes Svendsen, Jernhytvej 21, 6500 Vojens, tlf. 74541941.
Foreningens arkiv: Møllerens Hus, Tørning Mølle, Tørningvej 6, Hammelev, 6500 Vo
jens. tlf. 74507031.
Åbningstid: Tirsdag kl. 19.30-21.00, torsdag kl. 14-16.
Leder: Laurids Lund, Hovedgaden Vest 104, Over Jerstal, 6500 Vojens, tlf. 74547345.
Vojens Kommunes 25-års jubilæum den 1. april blev markeret med en udstilling på
Rådhuset om Vojens Kommune gennem 25 år.
De to næste jubilæumsudstillinger var henholdsvis 50 år for befrielsen den 4. maj og
75 år for Genforeningen, hvor vi var en del af Tørning Mølles arrangementer. Den 17.
maj var vi på Damgaard Mølle og så, hvordan boghvede bliver behandlet.
Den 21. august var der aftenrundvisning i Skrydstrups gader ved Asmus Schmidt, 4.
september busrundtur til Flyvestation Skrydstrup, hvor vi fik en spændende rundvisning
ved Flyvestationens presseofficer Helge Jacobsen.
Den 2. november fortalte tidligere boghandler/bogtrykker Ludde Schmidt om »Huse,
der forsvandt i Vojens«. Vi havde lavet to lysbilledserier, som Ludde Schmidt fortalte
ud fra - en med gamle billeder fra Arkivets samlinger - og en med nye billeder fotografe
ret af Folmer Hildebrandt i sensommeren 1995, hvor trafiksaneringsprojektet har foran
dret bymidten.
1995 sluttede med den traditionelle julemesse på Tørning Mølle. 10. december lagde
vi lokaler til præsentationen af Michael Uldalls bog om Styding »En landsby ved
Adelvejen«. Vort medlemsblad »Arkiv-Tidende« udsendes ca. 2 gange årligt og dertil
den årlige årbog. Arkivet modtog 85 afleveringer.

Lokalhistorisk Forening for Jegerup sogn
Formand: Mathias Nørgaard, Haderslevvej 2, 6500 Vojens, tlf. 745061 84.
Foreningens arkiv: Jegerup skole, Bygaden 18, Jegerup, 6500 Vojens.
Åbningstid: Første tirsdag i måneden kl. 19-21, eller efter aftale.
Leder: Kaj Sandholdt, Kærager 8, Jegerup, 6500 Vojens, tlf. 74542980.
Festligholdelsen af 50-året for Danmarks befrielse skete sammen med skolen og menig
hedsrådet. Over 100 af sognets beboere deltog. Vi stod for den historiske del af aftenen
og havde sammensat et forløb, der dels byggede på landsbegivenheder, og dels på lokale
begivenheder. Som kilder havde vi protokoller fra dengang og to personer, der oplevede
besættelsen som børn. Sommerudflugten gik til Skamlingsbanken.
Vi har fået yderligere to lokaler i skolens kælder, så vi har bedre muligheder for at
opbevare de indkomne ting på forsvarlig måde.
Lokalhistorisk Forening for Oksen vad sogn og Omegn
Formand: Ernst K. Svennesen, Vadstedvej 10, Oksenvad, 6560 Sommersted, tlf.
74504305.
Foreningens arkiv: 0. Lindetvej 5, Oksenvad, 6560 Sommersted, tlf. 74504607.
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Åbningstid: Mandag kl. 19-21, eller efter aftale.
Leder: Ernst K. Svennesen (se ovenfor).
Samarbejdet med menighedsrådet angående gravminder og kirkegården fortsætter. Fo
tografering af gårde og huse, samt indsamling af gamle billeder er fortsat og udvidet
med besøg på matrikelkontoret med udarbejdelse af ejerrække for øje. Året 1995 afslut
tedes med udsendelse af vort medlemsblad, der denne gang omhandler den ældre skole
historie.

Aabenraa kommune

Løjt lokalhistoriske forening
Formand: Erling Madsen, Sandskærvej 582, 6200 Aabenraa, tlf. 74617804.
Foreningens fotoarkiv:
Åbningstid: Efter aftale.
Leder: Claus Lildholdt, tlf. 74618043.
Foreningen var med til at markere afstemningen gennem en foredragsrække. Vi lavede
en lille udstilling i Forsamlingshuset, og »Det lille Teater« fra Aabenraa viste spillet
»Tanken har tusinde veje«. Ved generalforsamlingen fortalte Karl Lildholdt om Jørgen
Bruun som skibsbygger, og han var primus motor i udarbejdelsen af »Fra det gamle
Løjt« bind 18.
Foreningen lå i 1995 i flytterod. Foreningen fik efter lange forhandlinger overdraget
en del af biblioteket. Nu er det lukket og brandvæsenet er herrer i huset. I forbindelse
med den europæiske naturdag var vi medarrangører på en tur til Rundemølle og Kalvø,
hvor der kom 75 gæster. Skibsreder H. M. Jebsen inviterede bestyrelsen til en snak om
Rundemølles fremtid, og arkitekt Günther Andersen har lånt foreningens gamle billeder
af Rundemølle. Foreningen deltog i Løjt Skoles 75-års jubilæum, hvor vi skænkede hele
rækken af »Det gamle Løjt« til skolen.
Ensted sogns lokalhistoriske forening
Formand: Hans Peter Meier, Buen 80, Stubbæk, 6200 Aabenraa, tlf. 7461 3398.
Foreningens arkiv: Skolegade 1, Stubbæk.
Åbningstid: Efter aftale.
Leder: Hans Peter Meier (se ovenfor)
Foreningen har sammen med Ensted Foredragsforening og Ensted Husholdningsfor
ening fået sat navneskilte og lavet personbeskrivelse til billedgalleriet i Ensted sogns
forsamlingshus. 50-året for Danmarks befrielse blev festligholdt i samarbejde med En
sted Menighedsråd med mindegudstjeneste i Ensted Kirke og samvær i forsamlingshu
set. Mange af de tidligere modstandsfolk var med til at præge festen.

Aabenraa byhistoriske forening
Formand: Esther Buchreitz, Nybro 14, 6200 Aabenraa, tlf. 746235 11.
Efter generalforsamlingen den 19. april 1995 fortalte lederen af Institut for Sønderjysk
Lokalhistorie, Kim Furdal, om arkivets funktioner, hvorefter vi blev vist rundt i Institut
tets lokaler på Landsarkivet.
I efterårets møderække, i samarbejde med Aabenraa Museums Venner og Historisk
Samfund for Sønderjylland, Aabenraa Amtskreds holdt først museumsinspektør Hanne
Poulsen, Handels- og søfartsmuseet på Kronborg foredrag om C. W. Eckersberg som
marinemaler. Derefter fortalte skovrider Erik B. Nielsen om skove og skovdrift omkring
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Aabenraa og fhv. politimester i Aabenraa, Iver Møller, berettede om 25 år som grænse
politimester.
I slutningen af oktober blev årets julemærke præsenteret med H. P. Hanssens hjem i
Nygade som hovedmotiv, og i marts modtog vi 7.500 kr. af årets overskud ved salget.
Juleudsendelsen var i 1995 Sv. Aa. Faaborg: »Rundt om byens torve«.
Til det store arbejde med Slotsmøllen har vi til dags dato til restaureringen modtaget
ca. 671.000 kr. Foreningen har i dag 456 medlemmer.
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Oversigt over årsskrifter og periodica 1995
Udgivet af de lokalhistoriske foreninger, museer og arkiver
1995/96
Bedsted
Brudstykker af Bedsted Sogns Historie
Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard
nr. 21 1995. Indhold: Rim fra Mårbæk omkring 1910 - Sagn om vætter i Mårbæk Mårbæks historie - Brodersens gård (A) i Mårbæk - Jørgensens gård (B) i Mårbæk Møllers gård (C) i Mårbæk - Kanalgravning i Terp i 1950’erne - Bækgård (D) i Mår
bæk - Da Martin Madsen så en høg i sin hønsegård - Nie. C. Nielsen: Mårbækbjerg Bedsted sogn 1929.
Ekspedition: Henning Haugaard, Brændkjærgade 46, 6000 Kolding, tlf. 755043 39.
Bevtoft og Tirslund sogne
Lokalhistorisk forening for Bevtoft og Tirslund sogne
Udgivet af Lokalhistorisk Forening for Bevtoft og Tirslund sogne
1 årgang 1995. 14 sider. Indhold: Kirken er et gammelt hus - Lidt om arkivets omtumle
de tilværelse - Strandelhjørn omkring år 1900 - Sanglærkens Atterkomst - Vaaren Lidt om foreningens virke i 1995.
Ekspedition: Jens Christensen, Rosenvænget 18, 6541 Bevtoft, tlf. 745143 17.

Bov
Historisk Forening for Vis Herred. Bov Museum
Udgivet af Historisk Forening for Vis Herred
Årgang 18. 1995. 63 sider. Indhold: H. H. Bang: Fra foreningen - Foreningens 25 års
jubilæum - N. P. Lund-Jensen: Fra Bov Museum - 5 år med pyramiderne - H. H. Bang:
Familien Rønnenkamp, Klues - Inger Jørgensen: Glimt fra Hokkerup - Inger Jørgen
sen: Det lyder som et eventyr - Marie Jessen: Sønderjyske dialektord - Det arbejdende
museum - N. P. Lund-Jensen: Grænsedragningen 1920 i Bov Sogn - Lars H. Bak: 1920:
Padborg - Danmarks yngste stationsby - Fra redaktionen - Bestyrelserne.
Ekspedition: Historisk Forening for Vis Herred. Møllegade 1, 6330 Padborg.

Ensted
Årsskrift 1994-1995
Udgivet af Ensted Sogns Lokalhistoriske Forening
1994-1995. 40 sider. Indhold: Fortælling om Balzer Funda og fru Maria - Fortælling
om Carl Funda og fru Maria - Fortællinger af Susanna Theurich - Fortællingen om
Susanne Theurich - Billeder m.v. Hostrupskov Skole 1901-1969 - Interview med Peter
Clausen - Interview med Johan Loff - Beretning for 1995.
Ekspedition: Hans Peter Meier, Buen 80, Stubbæk, 6200 Aabenraa, tlf. 7461 3398.
Gram
Årsskrift for Lokalhistorisk Arkiv for Gram og Omegn
Udgivet af Lokalhistorisk Arkiv for Gram og Omegn
1996. 23 sider. Indhold: Vedrørende foreningen - Forord - Uddrag af pastor F. C. Clau-
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sens optegnelser om Gram sogn 1776 - Aaskovgaard fra Petrea Ewalds slægtsbog Østergaard Mejeri fra Peter Jensen Nielsens erindringer - Beretning om Mine Petersen,
Skjoldager - Tildragelser fra Slotsvej 13, Tine Brud, uddrag af Margrethe Bennetzens
erindringer - En overenskomst vedrørende vandværket - Gram 1945 - Baldur - Arkivets
bestyrelse.
Ekspedition: Gunnar Lundgaard, Kirkealle 13, 6510 Gram, tlf. 74822161.

Gråsten
Årsskrift 1995
Udgivet af Historisk Forening for Graasten by og egn
1995. 52 sider. Indhold: Lars N. Henningsen: Poul Andersen in memoriam - Marie
Petersen: Minder fra genforeningstiden - Hans Storm: Genforeningsdigte - Om Hans
Storm - Hans Storm: Primula Veris - Hans Storm: Bogen - Peter Villy Böttcher: I
halvtredsåret for Danmarks befrielse 1945 - Hans Sahl: Dagene efter befrielsen - Frede
Chr. Ihle: Rinkenæshus 60 år - Elsebeth Thygesen Kristensen: Årets gang - Frede
Chr. Ihle: Årsberetning - Hans Parker: Beretning fra arkivet.
Ekspedition: Hans Paulsen, Stjernevej 31, 6300 Gråsten, tlf: 7465 1070.

Haderslev
Langs Fjord og Dam. Lokalhistorie omkring Haderslev
Udgivet af forlaget Gammelting Haderslev
Årgang 1. 1994. 80 sider. Indhold: Holger Bonde: Kirstines Ynde - Lennart S. Madsen:
Haderslev-præsten Johannes Oldendorph - Erik Jørgensen: Boghoved og Lønt - Jakob
Røjskjær: Julie præst og andre originaler i Haderslev - Lars N. Henningsen: Hof
jægermester Fritz Ræder: Min skoletid i Haderslev lærde skole 1858-61 - Peter Laursen:
En anonym legatstifterske i året 1590 - Karin Bonde: Diddesminde - Hans Chr. Car
stensen: Restaureringen af Diddesminde.
Ekspedition: Haderslev Museum, Dalgade 7, postboks 122, 6100 Haderslev.
Hoptrup
Hoptrup Sogns Lokalhistoriske Forening
Udgivet af Hoptrup Sogns Lokalhistoriske Forening
1995. 52 sider. Indhold: Holger Bonde: Årsberetning for 1995 - Sven Ohlsen: Fra besæt
telsestiden 1940-1945 - Sven Ohlsen: Hverdagen i Hoptrup efter den 5. maj - Knud
Ottesen: Dr. Ottesens hjemkomst fra Horserød - For 100 år siden - For 75 år siden For 50 år siden - For 25 år siden - Holger Bonde: Erindringer fra dagene omkring 5.
maj 1945 - Sven Ohlsen: Tobaksavl på Brærsaa - Sven Ohlsen: Fra afstemningen i
Hoptrup sogn i 1920 - Cathrine Jørgensen: Minder fra tiden omkring genforeningen Sven Ohlsen: Fra genforeningstiden - Kirkeklokken i Hoptrup - Når heldet er ude.
Ekspedition: Holger Bonde, Lysmosen 34, Marstrup, 6100 Haderslev, tlf. 7457 5274.
Horup
Lokalhistorisk Forening for Hørup Sogn
Udgivet af Lokalhistorisk Forening for Hørup Sogn
14. årgang. 1996. 40 sider. Indhold: Gudrun Forum Rasmussen: Skomager bliv ved din
læst - En alsisk landsby for 60 år siden - Gamle vejr-regler - Chr. Petersen: Christian
Maibøll: Historien om en afholdt mælkekusk - Jørgen Nielsen - Sygdom og lægehjælp
på Als i gamle dage - Thomas Jørgensen: Lidt om Hamborrehuset i Kirkehørup -
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Chr. Møller: Lidt om grænsegendarmerne i distrikt Høruphav - Jørgen Wejlby: Jørgen
Wejlby - Chr. Petersen: En sygetransport under krigen 1940-45 - P. A. Christensen: Om
mennesker og murfolk i Høruphav og Omegn - Hans Tækker - Peter A. Christensen:
Kort over »Ørhuset« - Alfred Hildebrandt: Jørgen Kocks Kobbel - Peter Hell: Arkivet
1995 - Hans J. Christensen: Sådan gik 1995.
Ekspedition: Peter Hell, Havemose 2, Lambjerg, 6470 Sydals, tlf. 7441 52 15.

Jegerup
Lokalhistorisk Forening for Jegerup Sogn 1995
Udgivet af Lokalhistorisk Forening for Jegerup Sogn
1995. 50 Sider. Indhold: Matthias Nørgaard: Befolkning - folk - Året 1995 - Hans
Fredsted: Lidt om starten på voksenliv efter 7 års skolegang i Jegerup og de senere rejser
ud i verden - Chr. Petersen: Et lille kalajdoskopisk tilbageblik - Ellen L. Petersen og
Kaj Sandholt: 1940-1945 set fra Jegerup - Ellen Louise Petersen: Tanker ved 75-årsdagen
for 10. februar 1920 - Anette Aalling: Vejen til at blive konservator og en sådans beskæf
tigelse - Regulativ for gadefejning - Jegerup Skole 1947 - l.-2,-3.-4.-årgang på Jegerup
Skole 1960.
Ekspedition: Matthias Nørgaard, Haderslevvej 2, Simmersted, 6500 Vojens, tlf:
74506184.

Kliplev
Fra Kliplev Sogn
Udgivet af Lokalhistorisk Forening
årgang 13. 1995. 72 sider. Indhold: Foreningen - Poul Heltzen og N. Møller Sørensen:
Heltzenfamilien og Søgaard - Aage Laumark Møller: Om Carl og Jensine Jespersen,
Lundtoft - Jens Jaenicke: Hvide Kors i Kliplev - For 50 år siden - Jørgen Hansen:
Søgaardparceller, fortsat - æ digtermand.
Ekspedition: Jacob Mørk, Præstevænget 3, Kliplev, 6200 Aabenraa, tlf. 74687893.
Løgumkloster
Årsskrift 1995
Udgivet af Historisk Forening for Løgumkloster Kommune
1995. 32 sider. Indhold: Walter Lauterbach: Erindringer fra Løgumkloster omkring 1.
verdenskrig - Louise Schjær-Jacobsen: Gamle huse i Møllegade - Ervin Leitner: Løgum
Kloster mod Solvig Gods - Frede Gotthardsen: Nødlandingen.
Ekspedition: Vagn Lauritzen, Ved Dammen 56, 6240 Løgumkloster, tlf. 74744303.

Det gamle Løjt XVIII
Udgivet af Løjt Sogns Lokalhistoriske Forening
1995. 128 sider. Indhold: John T. Lauridsen: Hjemstavnstab og slægtens spor - Grethel
Lildholdt: Kloster i Løjt-Løjt Kloster? - Grethel Lildholdt: Det lille hus »æ Kappel« i
Stollig - Petrea Schmidt: Dagens Dont på en gård i 20’erne - Jes M. Holdt: Kirkebøger
ne Brændte - Petrea Schmidt: Sømand Jørgen Jespersens brev til sin far 1824 - Hans
Hansen Toft: Runde Mølle - Marcus Lauesen: »Portræt« - Erling Madsen: Brandfoge
der på Løjt - Erling Madsen: Historien i avisen - Petrea Schmidt: Skik og brug i ældre
tider - Karl Lildholdt: I Neptuns vold-fra Hans Bruhns erindringer - Lorenz Jacobsen:
Jørgen Lauritsen Kruhls erindringer - Lorenz Petersen: En Levnedsberetning - Petrea

350

Den lokalhistoriske arbejdsmark

Schmidt: Et Afskedsord til pastor de Richelieu - Erling Madsen: Mindeord om Mads
J. Lildholdt - Løjt Lokalhistorisk Forenings bestyrelse.
Ekspedition: Aase Boysen, Hønsnap 10, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa, tlf. 7461 6572.

Oksenvad
Lokalhistorisk Forening for Oksenvad Sogn og Omegn
Udgivet af Lokalhistorisk Forening for Oksenvad Sogn og Omegn
996. 32 sider. Indhold: Marius Kock: Skolearkiv.
Ekspedition: Ernst K. Svennesen, Vadstedvej 10, Oksenvad, 6560 Sommersted tlf.
74504305.
Rødding
Historisk Årbog for Rødding-egnen 1995
Udgivet af de lokalhistoriske arkiver og foreninger i Rødding kommune
1995. 87 sider. Indhold: Niels H. Kragh-Nielsen: Grev Raben i Skodborg - Peter
Madsen: Bettelfogeder i Hygum Sogn - P. J. Seeberg: Erindringer fra Brændstrup - Peter
Schøsler: Barndomserindringer fra Store Barsbøl - Sv. Aa. Aakjær: Arkitekten L. P. Aakjær i Rødding - Signe Jørgensen: Fra besættelsestiden i Rødding og Københoved Carlo Jensen: Kommunesammenlægningen i 1970 - Lokalhistoriske arkiver, foreninger
og udvalg.
Ekspedition: Hans Carlo Jensen, Rødding Bibliotek, Kongevej 6, 6630 Rødding, tlf:
74841288.

Rødekro
Fra Rødekro Kommune
Udgivet af Lokalhistorisk Forening for Rødekro Kommune
1995. 159 sider. Indhold: Foreningens bestyrelse og udvalg - Forord - Thomas Heisel:
Året 1994-1995 - Aksel Ravn: Genner Kirke - Torp Friis Møller: Hjordkær Stationsby
(fortsat) - Jens Christensen: 1995-75 år efter Genforeningen. Minder fra 1920 - Jes
Friis: Ung Rødekroer på særlig opgave - Torp Friis Møller: Den nationale udvikling i
Rødekro Kommune fra 1867-1920 - Aage Winther: To veteraner var med - Aage Win
ther: Erindringer i et jubilæumsår - Else Christensen: Hellevad omegns Andelsmejeri byens største arbejdsplads - Torp Friis Møller: For 100 år siden. Små udpluk af Hejmdal - Torp Friis Møller: For 50 år siden. Små udpluk af Hejmdal - Harald Mathiassen:
Landsbysmede i Nr. Hostrup - Harald Mathiassen: Høker Sine Lund af Nr. Hostrup Hans Chr. Lassen: Landbrugets udvikling i Hellevad Sogn (1. halvdel) - Adolf Schaick:
Erindringer fra Nordslesvig - Nis Branderup: Efterskrift - Torp Friis Møller: Fra de
gamle landsbyvedtægter - Torp Friis Møller: Små glimt fra svundne tider - Min hjem
stavns Søes - Sangen om Øster Løgum.
Ekspedition: Thomas Heisel, Horsbyggårdevej 1, 6230 Rødekro, tlf. 74669498.

Skærbæk
H. Hofmann Nielsen: Fra Vodder Sogn. Fra Skærbækegnens Fortid nr. 8
Udgivet af Historisk Forening for Skærbæk og Omegn, Skærbækegnens Museum og
Forlaget Melbyhus.
1994. 24 sider. Indhold: Spredte træk af Vodder Sogns historie - Vodder kirke - Bernt
Notke og Sankt Laurentius figuren i Vodder kirke - En maskingeværrede ved Vodder
kirkegård - Pastor Johannes Schmidt, Vodder.
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H. E. Sørensen: Skærbæk Museum 1985-1995. Fra Skærbækegnens Fortid nr. 9
Udgivet af Historisk Forening for Skærbæk og Omegn, Skærbækegnens Museum og
Forlaget Melbyhus. 1995. 24 sider.
Ekspedition: Historisk Forening, tlf. 74751704 eller Skærbækegnens Museum, tlf.
74752052.

Starup
Årsskrift 1995
Udgivet af Starup Sogns Lokalhistoriske Forening
1995. 25 sider. Indhold: Karl Erik Olesen: Forord - Erindringer fra Starup sogn, fortalt
ved et indsamlermøde den 24. november 1994 i Starup Sogns lokalhistoriske arkivfor
ening på Starup Skole - Vandling Station - Didde Nissen: Erindringer fra Lønt - Anne
Kathrine Andersen: Erindringer fra Lunding bageri - Misse Jensen: Lidt om starten af
Den Socialdemokratiske Forening i Starup Sogn - Erik Vindel: Familien Vindel og
Starup præstegård i 1930’erne - N. P. Bladt: Hovedfærdselsårer gennem Starup Sogn Starup Skole.
Ekspedition: Karl Erik Olesen, Starup Kirkevej 25, Starup, 6100 Haderslev, tlf.
74525420.
Sundeved
Skrift for Historisk Forening for Sundeved
Udgivet af Historisk Forening for Sundeved
1995. 108 sider. Indhold: Holger Hansen: Niels Thuesen in memoriam - Niels Peter
Thuesen - Viggo Alexandersen: Om afstemningsfester - Käthe Schmidt: Omkring af
stemningen 1920 - Peder Ludvigsen: Oplevelser i befrielsesåret 1945 - Hans Jørgen
Lorensen og Svend Lorensen: Fjordsejladsen - Henrik Koch: Mine erindringer - O.
Andersen: Det tyske linjeskib i Als Fjord under 1. verdenskrig - Marianne Feil: Minder
fra en regnfuld sommer - O. Bonefeld: E kaptejn o hans kjærest - Knud Erik Sørensen:
Holbæk - O. Bonefeld: Civilfanger i 1914 - Vincent Jessen: Nydam Mose - hvad viste
udgravningerne i 1995? - Året der gik 1994.
Ekspedition: H. C. Clausen, Holmbogård, Langbro 2A, 6400 Sønderborg, tlf.
74461286.
Vojens
Årbog 1995 for Lokalhistorisk Forening for Vojens Kommune
Udgivet af Lokalhistorisk Forening for Vojens Kommune
9 årgang. 1995. 61 sider. Indhold: Orla Madsen: Arkæologien i Vojens Kommune H. P. Jensen: Hammelev-gruppen 50 år efter - Tinne Pedersen og Aage Jensen: Vores
bror var medlem af Hammelev-gruppen - Laurids Lund: Som jeg oplevede dagene om
kring befrielsen - Laurids Lund: Mindestene over faldne fra 1. verdenskrig - Hans
Thomsen: Flugten til Danmark - Aage Gram: 39 år ved katederet - med 4 skolelove og
4 inspektører - Iver Nielsen: Vort sogn! Tilflytter (nybygger) 1948 - Knud Schultz:
Skoledage i 1930’erne - Stemningsbilleder fra Vojens - Hans Albin Kallenbach: Minde
ord om Henrik Hansen - Kurt Hansen: Smånoter fra foreningen - Laurids Lund: Årets
gang i arkivet - Agnes Svendsen: Foreningens virke 1994/95 - Vojens Kommune 1995.
Ekspedition: Laurids Lund, Hovedgaden 104, Over Jerstal, 6500 Vojens, tlf.
74547345.

Regnskab for Historisk Samfund for Sønderjylland 1995
INDTÆGTER
Modtaget foreningstilskud..............................................................................
Kontingent/årbøger .........................................................................................
Sønderjysk Månedsskrift.................................................................................
Skrifter ..............................................................................................................
Medlemsaktiviteter...............................................................................................

84.340
308.854
317.398
479.857
49.350
1,239.799

UDGIFTER
Årbøger..............................................................................................................
Sønderjysk Månedsskrift.................................................................................
Skrifter ..............................................................................................................
Medlemsaktiviteter...........................................................................................

-285.717
-300.451
-349.374
—106.267
-1.041.809
DÆKNINGSBIDRAG .................................................................................
197.990
Sekretariatsudgifter ............................................................................................ -182.220
RESULTAT FØR RENTER OG EKSTERNE INDTÆGTER.............
15.770
Renteindtægter .................................................................................................
54.434
Kursdifference/rabatter.......................................................................................
553
RESULTAT......................................................................................................
70.757
Årets resultat foreslås disponeret således:
Overførsel til frie reserver ..............................................................................
70.757
Tilbageført fra tidligere hensættelser:
Hensættelse til indholdsfortegnelse, Sønderjysk Månedsskrift..................
100.000
Hensættelse til Årbøgerne..............................................................................
50.000
Hensættelse til Genforeningsjubilæet............................................................
85.000
TILBAGEFØRSEL I ALT ............................................................................
235.000

Balance pr. 31. December 1995
AKTIVER
Beholdning skrifter .........................................................................................
31.198
Debitorer...........................................................................................................
21.318
Tilgodehavende moms ...................................................................................
74.136
Periodeafgrænsningsposter..............................................................................
66.617
Obligationer, nom. kr. 500.000 (kursværdi kr. 511.850)..................................
499.248
Likvide beholdninger.............................................................................................
261.177
OMSÆTNINGSAKTIVER ...............................................................................
953.694
PASSIVER
EGENKAPITAL
Saldo pr. 1/1 1995 ...........................................................................................
186.428
Hensat pr. 1/1. 1995 .........................................................................................
510.000
Årets overskud .............................................................................................................. 70..757
EGENKAPITAL PR. 31/12 1995 ................................................................
767.185
Der er disponeret således:
Ikke disponerede midler .................................................................................
592.185
Hensættelser:
Sønderjysk Landbohistorie ............................................................................
150.000
Genforeningsjubilæet ......................................................................................
0
Indholdsfortegnelse Sønderjysk Månedsskrift............................................
0
Sønderjyske Årbøger 1994 og 1995 ...............................................................
0
Kommende skrifter ............................................................................................
25.00.0
EGENKAPITAL PR. 31. DECEMBER 1995 ............................................
767.185
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GÆLD
Kreditorer ........................................................................................................
Skyldige feriepenge...........................................................................................
Skyldig kildeskat..............................................................................................
Skyldige omkostninger ....................................................................................
KORTFRISTET GÆLD IALT ....................................................................
PASSIVER IALT..............................................................................................

110.839
0
2.416
73.254
186.509
953.694

Styrelsens erklæring
Nærværende årsregnskab indeholder efter vor opfattelse alle relevante oplysninger, her
under alle aktiver og passiver.
Aabenraa, den 16/4 1996.

Lars N. Henningsen

Hans Schultz Hansen

Kim Furdal

Henning Mathiesen

Erklæring fra kritisk revision
Foranstående årsregnskab har vi revideret.
Vor revision har ikke givet anledning til bemærkninger.
Aabenraa, den 7/3 1996

Julius Beier

Frede Rudolph

Revisionspåtegning og revisionsberetning
Vi har revideret foranstående årsregnskab for året 1995 for Historisk Samfund.
Revisionen er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper
og har omfattet de revisionshandlinger, som vi har anset for nødvendige.
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til
regnskabsaflæggelse.
Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og
passiver, den økonomiske stilling samt resultatet.
Aabenraa, den 29. februar 1996
REVISIONSCENTRET A/S, AABENRAA

Julius Beier
registreret revisor F.R.R.

Historisk Samfund for
Sønderjyllands styrelse

Styrelse:
Formand: arkivar, dr.phil. Lars N. Henningsen, Arkivet ved Dansk Central
bibliotek for Sydslesvig, Postboks 528, 6330 Padborg
Næstformand: arkivar, lic.phil. Hans Schultz Hansen, Ærholm 29, 6200 Aa
benraa
Sekretær: ubesat
Kasserer: regnskabschef Henning Mathiesen, Poppelhegnet 6,6400 Sønderborg

Styrelsesmedlemmer iovrigt:
museumsinspektør Inge Adriansen, Kyshøj 24, Høruphav, 6470 Sydals
direktør, dr.phil. Henrik Becker-Christensen, Jørgensgård 5A, 6200 Aabenraa
højskolelærer Elsemarie Dam-Jensen, Jernbanevej 11, 6240 Løgumkloster
lokalhistorisk konsulent Kim Furdal, Institut for Sønderjysk Lokalhistorie,
Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa
overbibliotekar Niels H. Kragh-Nielsen, Sandnæsvej 11, 7100 Vejle
museumsinspektør Lennart S. Madsen, Haderslev Museum, 6100 Haderslev
stiftamtmand O. Perch Nielsen, Gamle Kongevej 86, 6200 Aabenraa
arkivar, dr.phil. Bjørn Poulsen, Landsarkivet, 6200 Aabenraa
landsarkivar Hans H.Worsøe, Tækkerløkke 34a, 6200 Aabenraa

A m tsudvalgsformænd
overlærer Hans H.Bang, Padborgvej 27, Bov, 6330 Padborg
ingeniør Paul Rathje, Midtkobbel 22, 6440 Augustenborg
skoleinspektør Karl Erik Olesen, Starup Kirkevej 25, Starup, 6100 Haderslev
overlærer Peter Madsen, Vænget 17a, 6240 Løgumkloster
bibliotekar Jesper Bolund Nielsen, Hafengang 8, D-24837 Slesvig
Sekretariat og ekspedition:
Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa, tlf. 74624683
åbningstid: ma.-to. kl. 9-14
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Redaktionsadresser:
Sønderjyske Årbøger: Lars N. Henningsen, Dansk Centralbibliotek for Syd
slesvig, Postboks 528, 6330 Padborg, tlf. 004946186970
Sønderjysk Månedsskrift: Kim Furdal, Institut for Sønderjysk Lokalhistorie,
Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa, tlf. 74625860
Skriftrække: Hans Schultz Hansen, Landsarkivet, Haderslevvej 45, 6200 Aa
benraa, tlf. 74625858

Amtskredsudvalg:
Haderslev amtskreds
Karl Erik Olesen (formand)
Starup Kirkevej 25, Starup
6100 Haderslev
74525420

Aabenraa amtskreds
Hans Henrik Bang (formand)
Padborgvej 27, Bov
6330 Padborg
74671618

Asger Gyldenkærne (sekretær)
Hjerndrupvej 112, Hjerndrup
6070 Christiansfeld
74561733

Ellen Jensen
Stationsvej 36, Hovslund
6230 Rødekro
74664404

Kirsten Fynbo (kasserer)
Rugtoften 43, Skodborg
6630 Rødding
74848148

Erling Madsen (sekretær)
Sandskærvej 582, Løjt
6200 Aabenraa
74617804

Svend Fink
Stubbum Landevej 60, Stubbum
6070 Christiansfeld
74561193

Svend Agertoft (kasserer)
Vibevej 3, Varnæs
6200 Aabenraa
74680194

Laurits Lund
Hovedgaden 104, Over Jerstal
6500 Vojens
74547345

Inger Jørgensen
Nederbyvej 23, Hokkerup
6340 Kruså
74608361

Holger Bonde
Lysmosen 34, Marstrup
6100 Haderslev
74575274

Sønderborg amtskreds
Paul Rathje (formand)
Midtkobbel 22
6440 Augustenborg
74472169
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Jørgen Wangel (kasserer)
Mosevang 29, Ulkebøl
6400 Sønderborg
74427533
Anne-Dorthe Overgaard (sekretær)
Snogbækvej 25, Ø.Snogbæk
6400 Sønderborg
74469853
Henning Mathiesen
Poppelhegnet 6
6400 Sønderborg
74429216

Briks Iversen
Snogbækvej 7, Baså
6400 Sønderborg
74487651

Tønder amtskreds
Peter Madsen (formand)
Vænget 17a
6240 Løgumkloster
74743740

Ingolf Haase (næstformand)
Slotsgaden 28, Møgeltønder
6270 Tønder
7473 8569
Bertel Steffensen (kasserer)
Nygade 20
6780 Skærbæk
74751208

Ellen Jepsen
Kærvej 6b, Jejsing
6270 Tønder
74734222

Else Nissen
Storegade 22
6261 Bredebro
747101 18

Sydslesvigs amtskreds
Jesper Bolund Nielsen (formand)
Hafengang 8,
D-24837 Schleswig
0462125509
Carsten Reyhé (sekretær)
Winningmay 5
D-24882 Füsing-Schaalby
04622671

Marie Møller (kasserer)
Norder Allee 3A
D-24939 Flensborg
0461 56446

Anders Schaltz Andersen
Osterwung 5
D-25856 Hattstedt
04846590

Jørgen Kühl
Danevirkegården
Ochsenweg 5
D-24867 Dannewerk
0462137814
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Christian Avon

GOKES GNADEN
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