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Min barndom i Toftlund
af Maria Wilhelmine Bay
Forfatteren er født i 1908 i Toftlund, hvor faderen var bygmester. Gennem
mange byggerier var han med til at sætte sit præg på byen i årene efter år
hundredskiftet. Her fortæller datteren Maria om barndomsårenes Toftlund
frem til Genforeningen. Erindringerne er nedskrevet i 1990.

Familien
Min morfar, Johan August Heil, var født i Elberfeld i Tyskland i 1833.
Han kom i 1852 som udlært damaskvæver til Brede til firmaet Wulff.
Ejeren Jens Wulff var oprindelig kniplingskræmmer og havde kniplepiger siddende vidt omkring i landsdelen, men han indså på det tids
punkt, at kniplenet ikke kunne konkurrere med de fabriksfremstille
de varer. Han var blevet en velstående mand på kniplingshandel, og
på den nyoprettede fabrik blev min morfar, 19 år gammel, ansat som
leder og læremester i damaskvæveri.
Johan August giftede sig i 1861 i Brede med Johanne Marie Andrea
Nielsdatter Lund, født i Nørre Vollum i 1834. Det unge par blev hus
venner til familien Wulff, og medlemmer af denne stod faddere til
parrets børn.
I 1868 fik de datteren Maria Wilhelmine Heil, som blev min mor.
Mor var i nogle år i huset på gårde i Angel og var til sidst mejerske
på Ellehus ved Løgumkloster. Hun blev i 1891 i Brede gift med min
far Carl Andreas Christensen, født 1864 i Jels sogn. Far var som 4årig blevet forældreløs og blev opdraget hos en faster i Sønder Hy
gum. Han var som ung elev på Vestbirk Højskole og kunne derfor
højskolesangbogen fra først til sidst.
Far blev uddannet som tømrer i Brede. Efter nogle år som svend
tog han certifikat som Baumeister fra Byggeteknisk Skole i Rends
borg. Han oprettede en byggeforretning i Toftlund 1891. At være
»Baumeister« betød, at han påtog sig ansvaret for byggeriet. Murere,
arbejdere, indkøb af materialer sorterede under en »Baumeister«. Alt
var i god fremgang, da jeg blev født den 23. november 1908 som den
yngste af 10, hvoraf de to dog døde som spæde. Far havde en god
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Min mor Maria Wilhelmine født Heil (1868-1949) og far, bygmester Carl Andreas
Christensen (1864-1938) fotograferet ca. 1905 i deres pæne tøj. Foto i privateje.

forretning, underviste tømrerlærlinge på aftenskole, sad i perioder i
kommunerådet og byggede egen villa samt værksted og lagerbyg
ning. Han byggede bl.a. Centralhotellet, præstegården, dyrlæge Riis's
hus i Søndergade foruden mange enfamiliehuse til gårdmænd, der
flyttede til byen.

Vores hus
Jeg hørte i min barndom megen tale om det »gamle« hus og det »nye«
hus, som vi flyttede ind i i april 1911. Det første, jeg husker om det
nye hus, var bare tomme mure og vægge og huller i loftet, hvor man
kom op ved hjælp af en stige, og så fik jeg at vide, at det man kunne
kikke ned i, skulle blive til vore stuer og køkken. Deroppe på planker
ne skulle vi sove. Mærkeligt!
Næste tydelige erindring må stamme fra tiden efter at vi var flyttet
ind. Det var godt vejr, og jeg var fint klædt på med hollænderkyse,
en broderet, hvid ting holdt sammen i nakken med rynkebånd og
under hagen med silkesløjfe. løvrigt fint pyntet sad jeg i det, som
man kaldte en sports-barnevogn, hvid med høje hjul og to stænger til
at styre med. Neden for sædet var der en hylde til at sætte benene

Mit barndomshjem med tømrerværkstedet bagved. Tegnet af min bror Johannes Wil
helm (»Wille«) i 1929. Tegning i privateje.

på. Vi var inviteret hen for at besøge damen, der nu boede i »det
gamle hus«.
De nye indvånere var forøvrigt det nye bestyrerpar, som skulle pas
se elektricitetsværket. Dette havde min far år 1900 selv bekostet og
ladet bygge for en arv efter en gammel morbroder. Han havde selv
passet det ved siden af byggevirksomheden, men i 1904 solgte han
det til kommunen, fordi folk ikke ville betale for elektriciteten, selv
om den var indlagt. Før den tid brugte far petroleumsmotor til save
og høvlefræser. Han har vel indset, at det var lidt halvfarligt i et værk
sted, der lå lige op til køkkenet og i et børnerigt hjem!
Far har været meget forudseende, da han byggede og anlagde
elværket. For os børn hørte det med til hverdagen, at vi havde
elektricitet. Først langt senere, da jeg kom hjemmefra, opdagede
jeg, at det var ekstraordinært. Senere under krigen, da el blev me
get stærkt rationeret, havde vi i køkkenet kun petroleum. Lampen
hang på væggen bag køkkenbordet og havde en hank, så man kun
ne tage den med sig. Det var altså al den belysning, der var i køk
kenet.
I den fine - den »køen« - stue var der en fin lysekrone med fire
pærer med skærme af udfingret, mælkehvidt glas med rosa kant. I
nævnte stue havde vi fået nye møbler. De var betrukket med lysegråt
plys med indvævet mønster med gulligt islæt, meget fint, syntes vi.
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Karakteristisk nok med én sofa, én lænestol og fire højryggede stole.
Midt i stuen stod et ottekantet elmetræsbord, inddelt i striber, fint
poleret, lavet af far selv. Desuden var der et buffetskab med glaslåger
foroven og to låger forneden, også inddelt i felter, også lavet af far,
men dette møbel var af mørkbejdset eg. Desuden var der selvfølgelig
et konsolspejl helt til loftet. Jeg tror, at det var prestige at eje et sådant.
Standere til potteplanter var der selvfølgelig også. Fra stuen førte en
glasdør til haven. Stuen havde røde vægge og foran dobbeltdøren også fornemt - hang røde portierer påmalet hvide margueritter. I
hjørnet mellem dør og buffet var der en lille, rød, emaljeret
kakkelovn.
Dobbeltdøren førte ind til dagligstuen, som vi jo brugte mest, og
som derfor føltes mest hyggelig. Her var der også en sofa med til
hørende 6 stole i antik stil, et bord med udtræksplader, en kommode,
et bogskab, en blomsterkrybbe i lys eg med udskåret bladmønster,
også fra eget værksted. Mellem vinduerne var der et mindre konsol
spejl og mors sybord med rørarmstol. Ved det andet vindue stod sy
maskinen, en trædemaskine, noget meget nymodens dengang.
Også i denne stue var der en emaljeret kakkelovn. Jeg tænker, at
det var højeste luksus for mor at være fri for at pudse de sorte jernov
ne med ovnsværte. Det var et hestearbejde!
I dagligstuen sad vi om aftenen. Far læste avis, mor strikkede
eller læste, og vi børn spillede kort eller læste. I skumringen sang
vi ofte de danske sange. Om søndagen skrev mor i sin poesibog,
hvis hun ikke var i kirke. Digtene må hun have fundet i Den blå
Sangbog, i salmebogen, i avisen eller efter krigen i »Hus og Hjem«.
Poesibogen fik hun i 1887, og hun skrev i den til 1934, og hun ind
førte foruden digte små dagbogsnotater om os, især om August, da
han var i krig.
I køkkenet var der et fint komfur, og det skulle jo pudses engang
imellem, men i det daglige kunne det klares med ovnbørsten efter at
middagsmaden var lavet. Ved vinduet stod langbordet, hvor vi spiste
til daglig. Der var en køkkenbuffet til kopper, smørebrikker, kander,
knivtøj og kolonialvarer. Det fine porcelæn var i stuebuffeten, hvor
der også var sølvbestik.
Ved siden af køkkenet var bryggerset med en gruekedel og pumpe
til vand. Her i bryggerset foregik storvasken: Efter kogning i gruekedlen kom tøjet over i en zinkforet træbeholder med tilhørende trævug
ge. I denne blev tøjet med håndkraft vugget frem og tilbage i sæbe-
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vandet. Disse vaskevugger kan nu ses på museer. Om vinteren blev
tøjet tørret på loftet over tømmerladen. En gang om ugen blev der
varmet vand i gruekedlen til vask af familien. Den foregik i brygger
set i de store kar.
Desuden var der et spisekammer med udgravet kælderbund til su
lesaltkarret. Spisekammeret fungerede, som de fleste steder, som fade
bur med gryder, potter og pander under bordpladen, hvorpå brødma
skinen stod. På hylder rundt omkring stod de daglige tallerkener og
skåle foruden madvarer. Syltetøj og surt stod på de øverste hylder.
Under bordpladen var der en lav hylde til mælkefade, hvori mælken
blev hældt, så vi kunne skumme fløden.
Vi kunne enten købe mælk fra en hestetrukken mælkevogn, der
kom forbi hver formiddag, eller fra gården lige overfor. Det bedste
var, når de ovre på gården lige havde kærnet smør, for så kunne vi
få helt frisk kærnemælk, og der kunne være små gryn af smør på.
Det må have været under krigen, hvor de smugkæmede. Der var jo
afleveringspligt af mælk, og det var strafbart at kærne smør. Før og
efter krigen var det nemlig mejerierne, der bearbejdede gårdenes
mælk. Så fik de tilbage, hvad de havde brug for af smør og skummet
mælk til grisene. Sødmælk til husholdningen beholdt de selv til eget
brug.
Fra bryggerset kom man ud i gården, nej det var egentlig bare en
kørevej, som omkransede vores have, der var omgærdet med hvid
malet stakit. Vejen var grusbelagt, så hestekøretøjer bekvemt kunne
komme til tømmerlageret og værkstedet.
På den anden side af omtalte vej var køkkenhaven og tømmerplad
sen, hvor tømmeret til bygninger blev tilvirket. Der var dengang ikke
noget med præfabrikerede bygningsdele, så hele tagkonstruktioner
samt døre og vinduer blev lavet henholdsvis på tømmerpladsen og i
værkstedet.
Inden for stakittet var altså haven med rosenbed under køkken- og
stuevindue, dernæst en grusgang og en halvmåneformet græsplæne
omkranset af en grusgang. På den anden side af gangen var der et
bed med jordbær, solbær, ribs, sirbuske og stauder i den nævnte ræk
kefølge, startende fra enden af huset ved køkkendøren. Bedet var af
grænset af en buksbomhæk og stakittet på den anden side. De to
grusgange mødtes altså ved hushjørnerne. Mod øst på hver side af
havedøren stod der to pæretræer. Op ad muren stod der ligeledes to
blommetræer. Min mor var meget interesseret i haven.
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Ud mod gaden var hoveddøren. Her var plantet to lindetræer
ved hver side af indgangen. Gennem hoveddøren, der var smukt
udskåret og med ruder i, kom man ind i entréen. Derfra førte dø
ren til venstre til den fine stue. Lige over for hoveddøren var der
en smuk vinkeltrappe med fint poleret gelænder og hvidmalede
sidetremmer, også lavet af far. På denne vinkeltrappe havde vi en
herlig leg, når vi blev sendt op for at gå i seng: Vi bumpede på
vore haler ned, steg op igen og forestillede os, at vi var henholds
vis sol, måne og stjerne i op- og nedgang. Vi troede i vores uskyld,
at vore forældre ikke kunne høre os, for vi blev ikke bremset i det
foretagende. Denne leg gjorde os vel tilpas trætte, så vi selv fandt
kanen.
Til højre for indgangen var døren til fars kontor, og lige ud var
døren til køkkenet med et lille kikhul, så man kunne se, hvem der
kom. Dette lille kikhul benyttede Jenny sig af, når hun kom hjem fra
kontoret for at spise, for så spejdede hun efter, hvad middagen stod
på. Var det noget med kanin eller hestekød gik hun direkte op på sit
værelse.
Trappen førte op til 1. sal. Vi kaldte det bare loftet. Der var man
sardtag, og derfor var der fire gode soveværelser. Desuden var der et
godt siderum med to store dragkister og to almindelige lågkister til
opbevaring af stadstøjet. Herinde stod også tøjrullen, en stor kasse
fyldt med sten. Det var for os børn en stor fornøjelse, hvis vi fik lov
til at sidde i kassen og blive vippet skiftevis op eller ned, mens rulle
stokkene blev omviklet med en ny forsyning af lagner, dynebetræk,
duge o.s.v.
Herinde stod også stigen, der førte op til overloftet. Deroppe stod
bl.a. modeller af tagkonstruktioner, som mine brødre August og Hai
se havde lavet som svendeprøve. Her stod også min før omtalte
sportsvogn.
Loftet var indrettet med vore forældres soveværelse i midten og et
børneværelse til hver side. Drengene sov i det ene i en stor kasseseng,
som der godt kunne være tre i. Mor havde vist altid den mindste
hos sig. I det »nye« hus var det altså mig. Jenny boede i det andet
børneværelse, som hun siden måtte dele med mig. Det fjerde værelse
var først gæsteværelse med to enkelte senge, men det blev under kri
gen inddraget til børneværelse. Jeg kan huske, da jeg fik min egen
seng. Det var den ene af dem fra gæsteværelset. Svenden havde et
udmærket værelse ovre ved værkstedet.
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De 6 af søskendeflokken ca. 1908. Fra
venstre August, f. 1898, Hans (»Hai
se«), f. 1900, foran ham Carl Andreas
(»Calle«), f 1906, Johannes Wilhelm
(»Wille«), f 1904, foran ham Jenny Ni
kotine (Jenny), f. 1897 og yderst til højre
Johanne Marie (»Haie«), f. 1895. Foto i
privateje.

Krigsårene
1. Verdenskrig bryder ud
Jeg husker tydeligt krigsudbruddet den 2. august 1914. Jeg stod sam
men med far, der stod og talte med en nabo om noget, der hed krig,
og som Kaiser Wilhelm ville have. Mens vi stod der, kom en stor
dreng løbende, slående på en tromme, og han råbte ustandseligt:
»Mobilmachung, alle kriegsfähigen Männer haben sich sofort zu mel
den«. Jeg, der kun var 5V2 år gammel, forstod på de voksne, at der
var noget frygteligt på færde. Denne form for meddelelse var nødven
dig, for kun få havde telefon, og aviser havde mange ikke råd til at
holde, eller de delte avisen med andre, så den kunne være daggam
mel, før folk fik den. Den stedlige myndighed, amtsforstanderen, fik
meddelelsen pr. telegram direkte fra Berlin, og den skulle så gives
videre »sofort«.
Systemet fungerede også, for næste dag afgik tog fra landsdelen til
opsamling af alle våbenføre mænd, der skulle til diverse garnisonskasemer, iklædes uniformer og så videre til fronten.
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Skolegang
Jeg kom i skole 1. april 1915, knap 6]/2 år gammel. Brødrene Calle og
Wille tog mig med og afleverede mig i forrummet til klasseværelset
til nogle store piger, der hjalp den betuttede lille nybegynder af med
overtøjet. De lodsede mig ind i klasseværelset, hvor en strengt ud
seende lærerinde tog venligt imod mig og de andre nye elever.
Hun talte dansk til os den første dag. Men den næste dag havde
hun til vores undren glemt det danske og talte kun tysk til os herefter.
Jeg kan tydeligt huske min forbløffelse, for jeg vidste, at hun var søn
derjyde og kom fra den nærliggende landsby Gestrup. I hjemmene
talte vi sønderjysk, og de tyskfødte embedsmandsbørn snakkede også
sønderjysk. Men der blev iblandet mange tyske ord under legen med
dem f.eks. »Du er immer so gemein« (=gemen). Vi brugte mange
ordsprog bl.a. »Ein Esel nennt sich immer erst zuerst«.
Vor første lærebog hed en fibel. Den var med billeder, hvor vi stave
de os frem til, hvad ordene hed på tysk. Det var jo let nok - og dog
en dag råbte en dreng, der blev holdt tilbage af andre drenge »Fräu
lein, ich kann nicht umkommen!« Hvortil vores lærerinde siger »Um
kommen heisst sterben«. - Så lærte vi det.
Skolen havde to bygninger. I den gamle skole var der kun to klasse
værelser og overlærerboligen. I den nye skolebygning, bygget 1907,
var der også kun to klasseværelser samt en lærerbolig i plan hermed.
På kvisten var der to værelser til lærerinden. Disse sidstnævnte blev
efter Genforeningen anvendt til realklasserum. Den nye skolebygning
havde nogenlunde store, lyse klasserum med stor tromlekakkelovn
og stor brænde- og tørvekasse ved siden af. Her stod også en vand
spand med et drikkekrus vedhængt. Ordensduksen sørgede for frisk
vand fra pumpen i gården og andre for at fylde op i tørvekassen. Jeg
mindes kun, at vi i 1. klasse kunne finde på at drikke af vandet fra
spanden.
Parallelt med bygningen lå brændeskuret og klosetterne. Ud for
bygningen var der en stor græsbeklædt plads til boldspil og et »Turn
gerät« til kropsøvelser. Gymnastik fik vi først efter Genforeningen,
og det foregik i en balsal i et af hotellerne og kun om vinteren. I
sommerperioden måtte vi nøjes med diverse boldspil og med at slå
svalereder og lignende i stativet.
I skolen ville man gerne gøre os krigsbegejstrede ved at animere os
til at lege krig. Men det lykkedes nu ikke rigtig. Den sag var for

Min

barndom i

Toftlund

15

Toftlund gamle skole, bygget i 1878. Foto i Nørre-Rangstrup Lokalhistoriske Arkiv.

alvorlig og smertefuld. Mange af børnene havde en far eller en bror
med i krigen, og nogle af dem faldt på slagmarken.
Fra de første år husker jeg kun spredte hændelser, men dog, at en
søn fra nabogården var »faldet«, senere Peter »Doktor«, lægens søn,
og vor overlærers søn, siden mors søstersøn fra Bredebro. Tit sad en
pige med sorte sløjfer i håret i klassen og græd. Så vidste vi, at hun
havde mistet en far eller en bror i krigen. Så skulle vi helst ikke tale
til hende, for det var så frygtelig sørgeligt. De, der kom hjem på orlov,
kunne jo fortælle om krigens gru. Skrive hjem om det var forbudt, og
breve fra og til frontsoldateme blev strengt censurerede.
Foruden overlæreren og frk. Schmidt, som havde 1. klasse, var der
unge vikarer, som havde været ved fronten, og som kom hjem for at
undervise som en slags rekreation efter et lazaretophold. Jeg kan
huske, at jeg ved den tyske skoles ophør talte op, at jeg havde haft
22 forskellige lærere, siden jeg kom i skole. De udfyldte altså man
gelen på lærere, og de var ikke indstillet på at være strikse og uddele
straffe. Det havde Calle og Wille ellers erfaret, at deres ældre lærere
var. Der vankede tit lussinger, og spanskrøret blev også hyppigt
brugt. Navnlig én, fortalte Wille, havde et væmmeligt tag med at dreje
en hårtot ved tindingen mellem to fingre. Men han blev så god og
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Toftlund nye skole, bygget 1907. Foto i Nørre-Rangstrup Lokalhistoriske Arkiv.

medgørlig, da han efter at have været ved fronten og efter et lazaret
ophold igen skulle undervise.
Vi havde en virkelig god skolegang. Jeg mindes ikke, at det voldte
besvær at lære det tyske sprog. Hjemme og med folk i byen talte vi
kun sønderjysk. Vi skulle lære vers og digte udenad, og de store brød
re øvede sig højlydt på deres digte og vers. Da hele familien sad
samlet i samme rum, fik jeg tidligt hældt sproget ind i bevidstheden,
og da jeg senere nåede så vidt selv at skulle lære det samme, var det
mig så velkendt.
Brødrene var af princip uvenner med drengene fra Østergade, så
da skolens overlærer foreslog de store skoleelever at lege krig, erklæ
rede de Østergade krig. Den foregik bag baghaverne til Vestergade
og Østergade. Pigerne skulle så være Røde Kors søstre, og nogle var
af mødrene blevet forsynet med hvide forklæder, bredt hvidt arm
bånd og ditto pandebånd med påmalet rødt kors. Nødlazarettet var
på græsplænen i en af haverne. Der kom bare ingen sårede, for dren
gene ville hellere slås på god, gængs facon. Det hele gik vist hurtigt
i sig selv igen. Jeg mindes kun en gang, hvor jeg var nede i Østergade
og så pigernes forsøg på at agere sygeplejersker.
Da det kneb med foder til hestene ved fronten, blev vi fra skolens
side sat til at plukke løv i småskovene, i gærder og i buskadser. Jeg
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fandt hurtigt ud af, at løv fra asketræer fyldte godt i sækkene. Løvet
blev lagt til tørre på loftet over værkstedet og senere afleveret på
skolen.
Vi skulle også samle brændenælder til tekstilindustrien. Dem kun
ne bønderkonerne bruge, d.v.s. de, der endnu havde vævestol i huset.
Af brændenælderne kunne der væves netteldug. Hør dyrkede de
også, og de vævede deraf deres fine linned og hørduge. I skolen fik
vi udleveret plakater, hvor der var afbildet spiselige urter, som kunne
bruges i en urteret. Der var også beskrevet, hvor på marker og grøfte
kanter, de kunne findes. Det havde vi børn allerede fundet ud af. I
grøftekanter fandt vi »Surampher«, i skoven surkløver, bog og agern,
røde tjørnebær, og bøgebladsknopper. Slåen kunne også spises, selv
om de var lidt bitre.

Lege og fritid
Om sommeren fik vi lov til at lade vore to køer græsse i en lille skov
med åben beplantning og græs i bunden. Den tilhørte vor genbo på
gården. Mine brødre Carl og Wille skulle passe køerne. Jeg fulgte
med, for der foregik altid en utrolig masse, hvor de to brødre var
med deres venner, der fulgte dem i tykt og tyndt. De legede for det
meste indianerlege, og køerne var deres vilde heste. Somme tider blev
de også vilde af deres forsøg på at ride på dem. Det var jo ikke så
nemt at få skikkelige køer til at agere heste, og drengene fik hårde
knubs, når køerne tabte besindelsen og bæsede af. sted med dem. Min
rolle i legen var at være squaw og stå bundet til en totempæl, fanget
af fjendestammerne, eller hvad de ellers kunne finde på at sætte en
»tøs« til.
En yndet leg foregik ved bækken i engen syd for gården. Der lege
de vi med sejlbåde af træ, lavet i værkstedet. Haise havde, mens han
endnu var hjemme, lavet en lille vandmølle. Den havde vi megen
fornøjelse af. Eller vi fangede haletudser i lergraven og morede os
med at sætte dem i store syltetøjsglas. En anden stilfærdig leg, der
foregik hjemme på tømmerpladsen, var »Pik-Pak« eller »Stikke land
af«, en meget gammel leg. Mellem to sten lagde man en pind, og man
forsøgte så at slå pinden så langt væk som muligt. Derhenne satte
man en pløk ned, den forsøgte modparten at vælte med en dolk skråt
ind på pløkken, inden han skulle kaste sin pind. Den, der havde flest
stående pløkke, havde vundet land.
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De fire søstre fra ca. 1911. Fra venstre Anne Margrethe (»Grethe«), f. 1892, Maria
Wilhelmine (»Misse«), som er forfatter til disse erindringer, Jenny og Haie. Foto i
privateje.

Kartoffelavlen skulle vi tre yngste også tage os af. Først hyppe,
siden grave kartoflerne op i kartoffelferien. Sådan hed efterårsferien
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dengang, og den var det virkelig. Det var en kold omgang. Vi lå på
sække og samlede op, mens en anden, gerne en af de ældre brødre,
gravede op. Både vi og sækkene kunne godt blive gennemblødte, når
regnen begyndte at sile ned. Så var det rart at komme hjem i det lune
køkken, hvor der var ild på komfuret, og der vankede en fedtemad.
Når kartoflerne var taget op, og når vejret var til det, brændte vi
toppene, og de kartofler, der endnu var at finde, stegte vi på bålet.
Det smagte herligt, selv om det kunne knibe med at få al den brændte
skorpe af.
På efterårsdage, i mørkningen, havde vi en yndet gemmeleg, kaldet
»Klapfut«. Den foregik i vor gades baghaver. Jeg har senere undret
mig over, at vi ikke blev gennet af vejen, for det var en ret støjende
leg. De to, der skulle finde banden, råbte ustandseligt »gib Signal«,
de andre svarede med hyletoner. Hvis de blev genkendt, råbte man
»Klapfut« og navnet, så gjaldt det om at komme først til det aftalte
sted og banke Klapfut. Hvis den fundne ikke kom først, skulle han
være finderen, og den anden måtte gemme sig.
Efterårets regn og blæst kunne nok jage os ind. Herinde havde vi
megen fornøjelse af kortspil, såsom de letteste sorteper og rommy og
de mere avancerede mausel, 66 og whist. Vi spillede de gængse bræt
spil som mølle, domino, ludo og skak. Det sidste holdt vi meget af,
for vi fandt det meget spændende.
Vi havde et lysbilledapparat kaldet kinematograf. Billederne, der
nemt kunne vises på vinduets hvide fortræksgardin, var på smalle,
aflange glasplader, der blev stukket ind i apparatet, ét ad gangen. Jeg
husker ikke, om der har været en fortsat handling, men vi syntes, at
det var spændende, og nabobørnene måbede af betagelse. Der var
sikkert ikke råd til legetøj der, for faderen, der i civil var postbud, var
indkaldt fra krigens første dag, og han faldt forøvrigt i det sidste
krigsår.
Om efteråret kom der postordrekataloger med ting og sager, bl.a.
legetøj. Vi fik lov til at vælge julegaveønsker derfra. For drengenes
vedkommende var det gerne noget med mekanik. En rigtig dampma
skine havde de og små kanoner, der kunne skyde med gule ærter og
nedlægge en bataljon tinsoldater. Desuden husker jeg en kopi af et
originalt krigsskib og en sparebøsse af form som en kanonbåd med
øgenavnet »Dicke Bertha«.
Det må have været i 1916 efter Jyllands-slaget, som Dicke Bertha
var med i, at der nødlandede en dobbeltdækker flyvemaskine på en
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mark syd for vor tømmerlade. Der stimlede vi børn samt andre børn
fra nabolaget straks sammen om den underbare (underfulde) maski
ne, som vi hidtil kun havde set i horisonten ude mod vest som en
sort fugl. Det var en blæsende, frostkold dag, og jeg havde derfor en
stor, lodden filthue på. Piloten har vel syntes, at jeg var påklædt til
en flyvetur, for han spurgte mig, om jeg ville med. Jeg løb forskrækket
min vej, det turde jeg skam ikke. Det har nok kun været en spøg fra
hans side.

Sicherungsstelle Nord
I løbet af sommeren 1916 blev en garnison tysk militær anbragt i
Nordslesvig for at bygge en befæstningslinie tværs over landet fra
Skærbæk i vest til Haderslev i øst. I vor by Toftlund lå der en afdeling
militær, som efter at have bygget sig baraklejre byggede »Unterstän
de«, solidt støbte rum halvt under jordsmonnet. Der lå en lige syd for
vejen, hvor vi boede, og en på hver side lidt længere væk, men ikke
længere borte, end at vi sagtens kunne nå dem på vore inspektions
togter.
Befolkningen fik ikke noget at vide om formålet med disse beton
klodser, men troede dog ikke på, at det bare var en øvelse, og rygtet
gik, at befolkningen i tilfælde af fjendtligt angreb nordfra skulle eva
kueres til Mecklenburg.
Mellem disse Unterstände gik der tipvogne på skinner. Tipvognene
var til daglig trukket af heste med tipkærren fyldt med støbemateri
ale. Om søndagen, hvor vi vidste, at vagten tog bevogtningen let, var
det en herlig leg at skubbe tipvognen op på det højeste punkt. Brødre
ne med venner satte sig på randen af tippeladet, og jeg fik lov til at
sidde i bunden, og så gik det ellers, hu hej ned ad bakken i fuld fart!
Men en dag gik det galt, for på farten nedad kom et hold drenge også
på tipvogn imod os, vi ramlede sammen. Det lykkedes drengene at
springe af i farten, men netop på den tur havde jeg insisteret på, at
jeg også ville sidde oppe på kanten. Ved sammenstødet faldt jeg ned
mellem de to vogne tværs over skinnerne, og drengene skreg: »Skynd
dig at komme ud, vagten kommer!« Jeg skreg »jeg kan slet ikke«. Det
kunne jeg altså ikke, og da vagten så, at der virkelig var sket noget,
drejede han hastigt om og forsvandt. Han kunne jo straffes for ikke
at have passet sin vagt og måske blive sendt til fronten. Det var til
stor lettelse for drengene, der jo nødig ville »verhaftes« og sættes i
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Maria Wilhelmine
(»Misse«) foto
graferet 1918.
Foto i privateje.

kachotten. Men de måtte jo hjem for at hente vor legevogn til at køre
mig hjem i, for jeg kunne hverken stå eller gå. Calle og Wille var
meget nedtrykte, og storebroder August sagde til dem »Kom med
over i værkstedet, så skal I få nogle klø!« Tænk, det skulle de have
for min skyld! Jeg var imponeret. Hvad far og mor sagde til hændel
sen, kan jeg slet ikke huske.
Der blev sendt bud til doktoren, der havde ord for at være dygtig
til at sætte benbrud sammen. Der var ikke noget, der hed røntgen
dengang. Lårbenet var brækket lige over knæet, og jeg blev lagt i
stræk. Det var noget med lodder og trisser, og så kunne jeg bare ligge
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der og gro sammen. Jeg fik heldigvis ikke mén af bruddet. Jeg var
blevet anbragt i dagligstuen i en jernseng, som var velegnet til trisse
værket. Der skulle jeg så ligge i 6 uger, og jeg havde det såmænd
meget godt. Fars kontor var beslaglagt af en officer, så kontoret var
forlagt til dagligstuen. Jeg kunne derfor følge med i, hvad der skete.
Folk, der kom for at betale regninger, gav mig gerne en lille skilling.
Calle og Wille sørgede for at skaffe mig bøger fra skolen. Det var
mest billedbøger med stor tekst. Jeg fyldte 8 år, mens jeg lå der, men
læse kunne jeg da heldigvis.

August som soldat
Det var også, mens jeg lå der, at August lige fyldte 18 år. En dag
sad han nedtrykt ved bordet og blev kræset for af mor med nybagte
knepkager. Vi spiste ellers i køkkenet. Han var blevet indkaldt til mili
tærtjeneste. Hvem det var værst for, er ikke godt at sige: den arme
dreng eller den stakkels mor, der skulle sende sin søn i krig.
Efter en kort rekruttid ved ulanerne i Berlin kom August i pinsen
1917 til fronten ved Rheims. Her foregik det store slag på Vestfronten.
De unge rekrutter blev brugt som stafetter, sendt fra hovedkvarteret
ud i forreste frontlinie med besked til derværende befalingsmænd om
situationen eller eventuelt nye ordrer.
Dette ved jeg fra anden side, for selv ville han ikke tale om livet
ved fronten, når han var hjemme på orlov. Det var han to gange,
første gang fra 11. februar til 25. februar 1918. Når Calle og Wille
spurgte om soldaterlivet, svarede han barskt: »De æ itt lissom næer I
leghe krig, hold saa kæft«! Oplevelserne må have præget ham i meget
høj grad, for han blev tidligt ældet og måtte sælge tømrerforretningen
til sine to svende.
Inden han kom hjem på orlov, skulle han være »entlaust« på en
aflusningsinstitution, men der var stadig rigeligt med lus at dele ud
til brødrene, som sov sammen med ham i den store seng. De sad
sammen om aftenen og knækkede lus foran kakkelovnen, og August
belærte brødrene om at se godt efter i sømfolderne, for der sad ægge
ne. Det har sikkert været en sand lise for frontsoldaten at sidde ved
hjemmets arne med familien omkring sig og udrydde de plagsomme
udyr.
August kom efter sin orlov tilbage til fronten lige ved forårsoffensi
ven fra 21. marts til 3. april ved Somme, men blev såret i venstre hånd
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17. april. Han kom på lazaret i Westphalen (Alfeld an d. Leine) 21.
april til 22. maj. Han kom så hjem på rekreation og prøvede at komme
over grænsen til Danmark, men blev fanget af grænsevagterne. Det
var en alvorlig sag, for »Fahnenflucht« betød dødsstraf. Han blev
sendt i krigsfængslet i Spandau ved Berlin. Forinden havde politisol
dater været hos os og forlangt soldateruniformen udleveret. Den var
gemt godt af vejen i hulrummet mellem to af loftsværelserne.
Haise skulle have været på session i 1917, men det var lykkedes
ham at komme over grænsen. Mor har skrevet et afskedsvers til ham

24

Maria Wilhelmine Bay

i sin poesibog 9. august 1917. Da hans navn blev råbt op på sessionen,
blev der svaret af de tilstedeværende: »Er ist nach Dänemark gelaufen
um Butter zu holen und ist nicht wieder gekommen«. I Danmark var
han blevet vel modtaget af en kreds af danskere, som tog sig af de
flygtende sønderjyder og sørgede for, at de kom på højskole, hvor de
fik befæstet deres danskkundskaber, og senere hjalp de dem med at
få arbejde. Haise skrev hjem under pseudonymet Ude Pedersen, for
at han ikke skulle blive opsporet, hvis han skrev under sit rigtige
navn.
Det lykkedes altså ikke for August at flygte, og vi gik derhjemme
med bange anelser om hans videre skæbne. Men det viste sig snart,
at den tyske armé var svækket, og oprør i hæren begyndte indefra
med Arbeiter- und Soldatenräte. De startedes i Kiel af tyske marine
soldater i begyndelsen af november 1918, og oprøret bredte sig hur
tigt sydpå, hvor oprørerne lukkede krigsfangerne ud af fængslerne.
Det gjaldt også det store Spandaufængsel, hvor August og andre fan
ger, der skulle nordpå, skyndsomst hægtede sig uden på de allerede
fyldte tog. Han kom til Toftlund den 11. november, våbenstilstands
dagen.
Men 8. januar 1919 måtte August rømme til Danmark på grund af
indkaldelsesordre; for årgang 98 skulle melde sig til vagttjeneste i
Berlin. I Danmark kom han på en højskole.

Soldater og fanger
Det må have været en svær belastning for byen at have alle de solda
ter liggende. Der blev bygget baraklejre til dem, dels ved egen ind
sats, dels ved hjælp af byens håndværkere. Haise blev tilkaldt for at
tømre sengesteder i barakkerne. På genboens gårdsplads var der op
stillet en såkaldt gullaschkanon, en kæmpe gruekedel, hvori dagens
varme ret til soldaterne blev kogt. Det var kålroe- eller kartoffelsuppe
med godt med nudler i og meget lidt kød. Drengene fik sommetider
en skål suppe med.
Til officererne blev der beslaglagt passende boliger hos byens bor
gere. Vi havde en Hauptmann anbragt i fars kontor. En af dem var
fra det af tyskerne okkuperede franske Alsace/Elsass og forstod vort
problem dansk-tysk og vi hans. Han holdt af at komme ind til os om
aftenen, og han læste fransk med Jenny. Det havde hun god nytte af
senere. Vi havde forskellige officerer boende, men én husker jeg bedst.
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Lorche hed han. Når han havde været på orlov i Berlin havde han en
eventyrbog med til mig hver gang: »Grimms Märchen« og »Tausend
und eine Nacht«, indbundet og fint illustreret, men trods alt krigsud
gaver. Det kunne også hænde, at disse officerer, der boede hos os, gav
mor et »Kommisbrot«, et ret lyst rugbrød, til husholdningen.
Foruden det tyske militær kom der også russiske krigsfanger. De
var mest anbragt på gårdenes staldkamre og hølofter, og de hjalp til
ved landbruget, hvor manden eller karlene jo var indkaldte. De var
altid under bevogtning. Fangerne fik også deres kost på gårdene.
En afdeling fanger var en kold vinterdag sat til at save træstammer
i vores savlade. Da kom far ind i køkkenet og hentede en kedel ko
gende vand, som vagten og fangerne fik hældt i deres lommelærker.
Vodka eller lignende havde de formodentlig selv. Vi andre inde i hu
set fik strenge påbud om ikke at sladre om dette, for det var strengt
forbudt at tale med og omgås fangerne, og vagten kunne risikere at
blive sendt til fronten.
Det må have været ved denne tid, at byens borgere skulle have
pas, når de skulle uden for bygrænsen. Her var opstillet patruljevagt.
Her skete tidligt en vintermorgen en tragisk hændelse, idet en slagter,
der var hjemme på orlov, skulle ud på landet for at slagte, og så blev
han skudt ned af vagten. Han stod nemlig ikke af cyklen, men rakte
blot sit pas frem. Det vakte stor bestyrtelse og medfølelse med de
efterladte, at han skulle omkomme hjemme på orlov og ude i et frede
ligt ærinde.

Varemangel under krigen
Vi forstod ikke meget af, hvad der foregik, men restriktioner og ratio
nering mærkede vi. Fra april 1915, da jeg kom i skole, gik det stærkt
med hændelser, restriktioner og rationering. Nu var knapheden på
alle fødevarer og på beklædning særdeles mærkbar. For os tre yngste
gik det nogenlunde ved indbyrdes bytning med mors søskendebørns
tøj og med omsyning. Det var værre for søstrene Grethe, Jenny og
Haie. Sidstnævnte tjente hos gårdejere, og hun fik i hvert fald god
kost, og hendes solide førkrigstøj måtte holde, til hun 1. maj 1919
kom i huset hos en manufakturhandler i byen. Der kunne hun få sin
løn omsat i stoffer - endda gode førkrigsvarer - både til sig selv og
til Jenny.
Jenny var flink til at sy på mors trædesymaskine. Mønstrene ridse-
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de hun ud af Bayers Schnittmode. Det så indviklet ud, syntes jeg.
Hun syede bl.a. en fin fløjlsfrakke til mig, og hun købte en matroshat,
der passede til, og så blev jeg altså fotograferet. Jo, der blev gjort stads
af lillesøster!
Far havde, vist som betaling for noget arbejde, fået en sæk uld og
en spinderok. Ulden kartede og spandt mor. Vi børn hjalp med at
vinde garn, somme tider fik vi det i vældig urede, så det var mere
sikkert at sætte os til at trævle slidte striktrøjer op. Det bedste af gar
net blev strikket igen til sokker eller til forfødning af samme. Det
slidte garn blev lagt under sålbelægningen til hjemmeskoene, kaldet
»pusser«. Sålerne blev syet på mors symaskine af mange lag stof fra
kasserede arbejdstømrerbukser, overdelen af »pusserne« var gerne
strikket af det optrevlede garn, eller vi kunne være heldige at finde
en pæn rest i kludeposen. En pige i min klasse havde altid nogle flotte
»pusser« med plysoverdel, men hendes far var møbelpolstrer, så hun
kunne sagtens.
Vi gik mest i træsko og i fedtlæderstøvler om vinteren. Dem blev
der sat træbunde i, når sålerne var slidt op. Det var vist udmærket,
for jeg mindes ikke, at vi måtte holde op med at løbe på skøjter af
den grund. Det var vores største fornøjelse om vinteren. Der var en
mose i nærheden af hjemmet, og vi vidste nøje, hvor meget frost, der
skulle til, før isen kunne bære. Til tider kunne der være så meget
vand i engene syd for byens skov- og parkanlæg, at vi også kunne
løbe på skøjter der. Så legede vi tagfat, skøjtede kædeløb eller parløb.
Byens børn var, som man så ofte hører, delt i to lejre, dem fra Øster
gade og så os fra Vestergade. Dem fra øst havde værsgo at holde sig
fra vor isbane i mosen, mens vi mærkelig nok kunne enes om at være
sammen nede i engene, men de lå nu også midtvejs, så vi følte vel,
at vi havde lige ret. Det har sikkert været fornøjeligt at mødes med de
andre i fælles fredelig leg og ikke som for drengenes vedkommende i
strid og slagsmål.
Jeg havde arvet nogle dejlige, lange fedtlæderstøvler af kusine
Hanna Heil. Hun var enebarn, så det var gode sager, der kom derfra.
Jeg må have fået dem, da jeg var kommet i skole, for jeg prøvede at
sove med dem på, fordi det tog så lang tid at snøre dem om morge
nen. Men mor opdagede det, og så kom de af i en fart. Jeg havde
ellers holdt dem pænt uden for dynen! Det var en brat opvågning,
men det var alligevel en lettelse at komme af med dem.
Alle varer var rationerede, især fødevarer, alt skulle gå til fronten.
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Da der ikke var nogen spædbørn i vor familie, havde vi ingen ret til
mælk. Smør og fedt var strengt rationeret, så derfor købte far to køer
og en gris, og han tømrede en interimistisk stald i den ene ende af
laden, hvor vi i forvejen havde et bur til høns. Under buret var der
plads til grisen. Hønsene kom op i buret ad en rigtig hønsestige ude
fra hønsegården, der var indhegnet med et mandshøjt hønsenet. Når
køkkenhaven var afhøstet, løb de frit omkring. Desuden havde far
lejet en mark i nærheden til kartoffeldyrkning og en eng syd for byen
til høslæt.
Takket være de to køer havde vi dog mælk, som vi egentlig havde
strenge ordrer til under strafansvar at aflevere en vis del af. Når gen
darmen med pikkelhuen kom og mindede os om afleveringspligten,
fik han at vide, at de var »sene«, hvilket betyder, at de var med kalv
og derfor ikke giver mælk. Med den besked gik han, og jeg mindes
ikke, at vi fik bøder eller ordrer om at aflevere mælk.
Mor malkede køerne. Mælken blev hældt op i store fade, der stod
på den nederste hylde i spisekammerets kælderdel, hvor sulekarret
stod på gulvet. Når fløden dagen efter opsætningen havde sat sig,
blev den skummet over i en lerkrukke og stillet til syrning på en lun
plads ved siden af komfuret. Når det var sket, hæld tes det hele i
smørkærnen, en cylinderformet træbeholder med tilhørende kærnstav. Denne stampede man nu op og ned, indtil flødefedtet havde
samlet sig i klumper, og det blev så samlet op af kærnen med en
hulske. Smørret, som det nu var blevet til, blev æltet og pænt formet
og var så klar til brug. Vædsken, der blev tilbage, var den dejligste
kærnemælk med små smørgryn i. Smørkærnen var lavet af morbror
Niels Heil, der var bødker og boede i Højer.
Knapheden på fødevarer var meget stor, og vi hørte tit forældrene
tale om, at denne eller hin i byen eller i omegnen var død af underer
næring. Det kunne dreje sig om en familiefar, der var over den værne
pligtige alder, eller om en enlig mor. Jeg vidste knap nok, hvad under
ernæring betød, men jeg kendte svindsot, også kaldet tæring, og kir
telsyge. Begge former for den frygtelige tuberkulose krævede sine
ofre i den ernæringssvækkede befolkning. For at undgå smittefare af
den dengang meget udbredte tuberkulose, var befolkningen blevet
belært om, at pinlig hygiejne og effektiv rengøring var nødvendig.
Det gjaldt især for hjem, hvor der var smittede familiemedlemmer,
men også i almindelighed fulgte folk rådene om hygiejne og var me
get propre. Det fik de unge piger i landsdelen fordel af, når de søgte
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huslige stillinger i »Det gamle Land«, for de var meget eftertragtede,
da de var kendt for deres properhed.
Hjemme var vi som regel 6 personer i husholdningen, deraf 4 hjem
meboende børn. August og Haise var først lærlinge hos far, men af
sluttede deres læretid i omegnsbyerne Rødding og Jels, men de var
ofte hjemme, fordi byggeriet gik rent i stå. Far havde heller ikke mere
nogen svend eller nogen anden lærling, men måtte nøjes med repara
tioner eller snedkerarbejde.
Æg havde vi jo også fra hønsene. Det var ikke dårligt. Det var
det derimod med alle kornprodukter og med alle udenlandske varer.
Savnet af den elskede kaffetår hjalp man sig fra ved at riste korn,
vistnok bygkorn i en dertil indrettet gryde over komfurild. Det gav
en skrækkelig osende røg fra sig. Jenny kom forfærdet hjem en dag,
da mor stod og ristede »kaffebønner«, og sagde, at det kunne lugtes
langt hen ad gaden. Hun, der var ansat på amtsforstanderkontoret,
den højeste myndighed i Haderslev Vesteramt, følte sig medansvarlig
for hvad vi sådan gik og lavede, og det var noget nær en dødssynd
at øde de gode gryn til noget så formasteligt som »kaffeersatz«.
En anden gang kom vi også i klemme med det gode brødkorn. Far
havde fået en pose rugkerner som betaling for noget reparationsarbej
de. Men da det var et strafbart betalingsmiddel, kunne vi ikke få det
malet på den nærliggende Vestermølle, så mor kogte kernerne, male
de dem gennem kødmaskinen og bagte brød af dem. Selv om vi var
sultne, kan jeg huske, at vi syntes, at det ikke smagte godt. Brødrene,
der var i voksealderen, var konstant sultne og kom ofte ind og tiggede
om en fedtemad. Når jeg så også gerne ville have en, fik jeg at vide,
at det behøvede jeg ikke, for jeg var jo ikke så stor, og jeg blev også
ved med at være den mindste og mest spinkle af søskendeflokken.
Brødet var strengt rationeret. En gang om ugen var der brødudle
vering fra en mel- og grynforretning. Det var drengenes job at hente
det. De var flinke og sikkert også snedige til at møve sig frem i køen,
så vi fik vores ration. Men en dag glippede det for dem, og de kom
tomhændede hjem. Da græd mor, smed rationeringsmærkerne hen
ad bordet og udbrød »Va ska æ da med di skidde mærker, næer æ itt
ka fo noe fo dem, om o æ haer æ pæng.«
Det må have været svært at være husmor under de forhold, og så
var vi endda heldigt stillet med de to køer og en gris.
Af selvdøde svin kogte vi sæbe. Det foregik i gruekedlen ved at
tilsætte soda og glycerin til det smeltede fedt. Det lugtede fælt, og jeg

Tømrerværkstedet, som det så ud omkring 1940. Til venstre med kasket min bror
August, i forgrunden sønnen Carl og i baggrunden en svend. Foto i privateje.

mindes kun, at det blev gjort én gang hos os. Genbogårdens grueke
del var meget større, så det foregik nok derovre. Sæben var god nok.
Bønderkonerne kappedes om at lave den bedste, hvide sæbe. Den
blev efter kogningen skåret ud i stænger og brugt til kogevask. Min
dre stykker blev skåret ud til håndsæbe. Den kunne købes, men be
stod mest af savsmuld og sand tilsat tinktur eller »Ersatz« af ukendt
art.
Savsmuld kunne også af bagerne bruges til at strø bageplademe
med. En af byens bagere blev engang afsløret for at have strakt hvede
melet med savsmuld. Det fik han nu alligevel en bøde for, men und
gik da kachotten. En bager kunne man jo ikke undvære, for den an
den var i krig.
Ølbrygningen blev genoptaget. Den havde de store gårde altid
foretaget, men den blev nu helt nødvendig, og humlen groede fro
digt ude på landet. Tobak kunne efterhånden slet ikke fås, og far,
der ellers røg meget pibe, prøvede i sin fortvivlelse at tygge inge
fær. Kvinder blev opfordret til at strikke sokker, trøjer og huer til
soldaterne. Fra den tid stammer elefanthuen, der var god under

30

Maria Wilhelmine Bay

hjelmen i den russiske vinter. Men det blev ikke til meget strikning
på vores egn, for der var næsten ingen fåreavl. Ude i Vestslesvig,
hvor de havde den, kunne man nok selv bruge det, som de ikke
skulle aflevere.
Fra 1917 blev rationering endnu strammere, og der blev lukket for
el til privat brug. I stedet brugte vi petroleum, så vidt det kunne fås,
og karbid, som osede frygteligt, når det blev slukket. Koks og briket
ter slap også op. Vi kunne købe tørv hos bønderne. Affaldstræ og
spåner havde vi på værkstedet. Det betød, at vi mest opholdt os i
køkkenet, hvor der var varme på komfuret. Når det blev koldt om
fødderne, dansede Jenny og jeg os til varmen.
Befolkningen skulle aflevere alt, hvad de havde af kobberting og
gammelt jern til våbenindustrien. Guldsmykker indsamledes også, og
som kvittering fik man udleveret en jernring vedhæftet en mærkat,
hvorpå der stod »Gold gab ich für Eisen«.

Slagtning
Når grisen var stor nok, skulle der søges om tilladelse til slagtning.
Den fik man med ordre om at en vis del skulle afleveres til det
offentlige. Slagtningen foregik tidligt om morgenen af en hjemmeslagter fra landet. Når vi børn stod op og skulle i skole, hang grisen
allerede sprættet op derovre på stigen ved laden, og mor stod og
rørte i blodet, der ikke måtte størkne, før der var kommet gryn i.
Derpå blev det fyldt på tarme og resten i buddingeforme for at ko
ges. Når vi kom hjem fra skole, lugtede hele huset af disse blodpøl
ser samt af flæsk, der blev smeltet af til fedt, og det kom der her
lige fedtegrever ud af; det var lige noget for de sultne drenge. Sø
ster Jenny og jeg syntes, at det var kvalmende med al den
fedtdunst. På selve slagtedagen fik vi gerne sortsuppe kogt på gri
seben, tilsat noget af det føromtalte blod. Andendagen stod midda
gen på blodpølse stegt på panden med flæsketerninger tilsat sirup.
Flæsketerningerne fik vi også til store kogte rismelboller, »klum
per«, vist en speciel vestslesvigsk ret fra mors hjemegn. Jeg mindes
ikke, at vi fik medister.
Vi skulle aflevere kød, og den ene ryghalvdel blev også afleveret.
Men skinke, sideflæsk og bovben kom da i saltkarret til senere ryg
ning. Ribbenstegen og karbonadestykket kom i eddike i høje lerkruk
ker, som blev smeltet til med fedt. Julestegen var reddet.
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Jul
Det var værre med julebagningen. Lidt småkager skulle vi da have,
men hvedemel var der ikke meget af, smør kunne ikke undværes til
bagning, og margarine fandtes ikke under krigen, så vi ledte efter
opskrifter, hvor der ikke skulle bruges smør og kun få æg. I stedet
for mandler brugte vi nødder, som vi børn plukkede på strejfture
langs marker og hegn. Svinefedtet var redningen, for det kunne bru
ges både til stegning og til bagning af de specielle fedtnødder
(Schmalznüsse - fedtkager), der skulle ganske vist kakao i, men det
var vi nødt til at se stort på. Jeg kan huske et år op mod jul, hvor
Wille med far var på arbejde på Sandetgård, og de kom hjem med
klejner. Oh, salighed, hvilken fryd - indtil vi satte tænderne i dem;
de var kogt i fåretælle, og selv for vores lidet forvænte munde smagte
de nu for stygt.
En festlig og hyggelig jul havde vi nu alligevel trods trange tider.
Fra genbogården købte vi gerne en hare. Det var juleaftensmaden.
Det var jo noget ganske særligt at få middagsmad om aftenen, og det
gjorde sit til, at det var noget usædvanligt og højtideligt. Til daglig
fik vi middag kl. 12. Det hed »unnen« på sønderjysk, men juleaftens
dag fik vi æbleskiver til unnen, derefter gik far og drengene over
i værkstedet for at rydde op og samle træaffald og spåner ind til
komfurbrænde. Bagefter skulle drengene pudse alt fodtøjet og hjælpe
Jenny og mig med at skrælle kartofler. Det var noget særligt, for til
hverdag fik vi pillekartofler. Pyntning af stuerne kendte man ikke
noget til den gang. Før jul havde vi klippet kræmmerhuse og kurve
og foldet jakobstiger af glanspapir til juletræet.
Julemaden spiste vi i dagligstuen - til daglig spiste vi ved køkkenets
langbord, og nu var stuebordet trukket ud i sin fulde længde med hvid
dug på og det fine spisestel. Far og mor sad for hver sin bordende. Før
spisningen læste mor juleevangeliet af sin danske bibel, men bordbøn
nen, der fulgte efter, var på tysk. Den lød således: Komm lieber Jesus,
sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast! Det lyder måske
besynderligt med denne blanding af dansk og tysk, men det faldt gan
ske naturligt dengang. Så spiste vi altså harestegen med rødkål og hvi
de kartofler. Bagefter fik vi rombudding. Rom kunne vi få ret længe.
Det fremstilledes i Flensborg. Jeg mindes ikke, at vi genoptog skikken
med rombudding efter krigen. Da var den jo blevet så dyr, for nu kom
der rigtig dyrtid mest på grund af varemangel.
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Efter maden og opvasken pyntede far og mor juletræet færdigt,
påbegyndt af mor om eftermiddagen. Det stod i den fine stue, hvor
det var os strengt forbudt at komme ind, før der blev kaldt på os.
Imens sad vi spændt i køkkenet og ventede, indtil vi hørte hoveddø
ren smække i. Så sagde August: »Så nu gik julemanden«, og nu blev
vi kaldt ind i den fine stue, og der strålede juletræet i al sin glans, og
det fine tæppe var dækket med gaver, anbragt særskilt til hver enkelt
af os. Men først sang vi julesalmer, og det var igen både danske og
tyske. Både far og mor havde jo også gået i tysk skole, men religionsti
merne foregik endnu i deres barndom på dansk.

Afstemning og Genforening
Oprør - våbenstilstand
Som nævnt var oprøret i Kiel startet i november 1918, og det bredte
sig hurtigt. Flugten fra krigen var begyndt. Arbejder- og soldaterrådet
havde også lavet oprør i Toftlund, hvor de rev epauletter af officerer,
men mere skete der vist ikke her.
Den 11.11.1918 kom Jenny hjem og kundgjorde, at krigen var sluttet
kl. 11, og at kejser Wilhelm var flygtet til Holland et par dage før. Det
fik vi først at vide nu, for censuren var meget streng. Vi vidste heller
ikke, at krigens afslutning var så nær.
Det må have været en uhyre lettelse for byen at komme af med
den militære garnison. Men nu kom der en svær opbygningstid for
både bønder og håndværkere, alt var jo blevet forsømt i krigsårene.
Vareknapheden var stadig stor. Nu hørte vi forældrene og andre tale
om § 5 og afstemning.

Skolen stadig tysk
Skolen fungerede stadig som tysk skole. I skolen havde vi kun lært
tysk historie, og det forekom mig, at vi mest hørte om kejser Wilhelm,
Herrscher des Vaterlandes. På hans fødselsdag 27. januar skulle vi
møde fint pyntede og i hvert fald med rene forklæder og sløjfe i håret,
og så sang vi »Der Kaiser ist ein lieber Mann, er wohnet in Berlin,
und wär es nicht so weit von hier, so ging ich heut noch hin«.
Men i januar 1919 må jeg have følt, at det ligesom ikke gjaldt mere,
for jeg blev hjemme, og på mors forespørgsel, om jeg ikke skulle i
skole, sagde jeg: »Nej, for det er Kaisers fødselsdag«. Så så hun til-
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freds ud. Det var min lille private afsked med »der Kaiser«. Det ville
ikke være blevet tolereret af skolen året før, men nu var alt åbenbart
forvirring, for jeg fik ingen bebrejdelser fra lærerens side.
På det tidspunkt havde vi endnu tyske lærere, og den gamle, dygti
ge, men strikse overlærer Ravnsgaard fungerede også endnu både
med lussinger og med undervisning. Jeg husker, at en dag, hvor vi
små elever undtagelsesvis skulle have time hos ham, kom de store
piger ind og fjernede en træstang bag tavlen. Den skulle han i hvert
fald ikke slå med. Der skete os nu ikke noget, selv om han var bøs
og bister. Han underviste kun i de ældste klasser og var efter brødre
nes udsagn flink, bare de kunne deres lektier. Men de tungnemme
havde det ikke let, og der kunne både vanke lussinger og hånsord
som »Dumm geboren und nichts zugelernt«.
Calle kom i en privat realskole i Agerskov, oprettet af den daværen
de præst. Til skolen kom han med amtsbanen, og som skolebørn er,
lavede de en vældig ballade i toget, men konduktøren så gennem
fingrene med drengenes løjer, og når der var tyske officerer med, og
dem kunne han ikke udstå, sendte han drengene ind i deres kupé og
anbefalede ungerne at »lau regte moi radau!«. Det var så den private
krig.
Skolen i Agerskov blev nu nedlagt, og Calle gik sit sidste skoleår i
Toftlund Skole. Det kedede ham bravt. Han kunne være kommet i en
nyoprettet dansk skole i Løgumkloster, hvor han kunne have taget
præliminæreksamen, men trafikmæssigt var det for besværligt og
navnlig for dyrt, så derfor blev han sendt i Toftlund Skole og kom
derefter i tømrerlære hos far.

Feriebarn
Som sagt kom der en trang tid, for meget skulle rettes op efter krigens
forsømmelser på grund af mændenes fravær. Varemangelen var sta
dig stor, især tekstilmangelen, så der var indvævet papir i det meste.
Netteldug var ikke det værste: Man havde genoptaget almuens kend
skab til at væve brændenælder. Nu kom inflationen til og gjorde alt
vanskeligt.
Fra dansk side, »i det gamle land« som vi sagde, blev der gjort en
stor indsats. Blandt andet sørgede man for, at sønderjyske børn kunne
komme på ophold i Danmark. Mor mente ikke, at vi kunne komme i
betragtning, men Jenny afgjorde det ved at sige, at jeg trængte sådan
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Fra opholdet som feriebarn pä Falster 1919. Misse (yderst til højre) er fotograferet
ved besøget på gården i nabobyen. Foto i privateje.

til nye sko, som slet ikke var til at købe endnu, og vi kunne da bare
sende værtsfolkene penge til skoene.
Jeg blev feriebarn hos en parcellist på Falster, hvor der var en jævn
aldrende pige. Jeg blev meget forkælet og blev vist frem for undrende
naboer, og jeg blev inviteret på en gård i nabobyen. Der tjente en
anden datter af parcellisten. Jeg overnattede på gården, og da jeg blev
fulgt i seng af gårdmandskonen, som ville have mig til at bede Fader
vor, så græd jeg, for jeg kunne kun »Vaterunser«. Det fik jeg så lov til
at bede. Hjemme sagde vi: »Nu lukker sig mit øje« som aftenbøn i
stedet for Fadervor. Jeg var bange for, at hun ville blive vred over, at
jeg kun kunne den på tysk, for jeg var jo et dansk barn! Men som
nævnt før var dansk-tysk tale for os så ligetil, så vi derhjemme ikke
tænkte over, om vi talte eller læste det ene eller det andet.
Nå, men jeg blev vist om på gårdene, for alle ville se det her søn
derjyske feriebarn, og de roste min fine kjole, som jeg sagde, var syet
af mormors skørt. Det var af fint, uldent, lilla klæde, og Jenny havde
broderet et smukt motiv på bærestykket. For os var »skørt« betegnel
sen for en nederdel, men for dem var det »underskørt«, så de var
meget imponeret og drøftede indbyrdes, om jeg var et herskabsbarn.
Hos husmanden havde jeg det godt. De boede meget primitivt.
Køkkendøren førte direkte ud til hønsegården, så når døren stod
åben, kom hønsene ind, men det generede mig ikke, selv om jeg syn-
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tes, at det var mærkeligt. De prøvede da også at holde døren lukket,
for det lugtede jo. At sove på halm bare med et lagen over var jo også
nyt og mærkeligt. Værtsfolkene var rare, men den jævnaldrende pige
husker jeg ikke meget om. Jeg fik lært at cykle derovre. Vi var da
også en tur i den nærmeste købstad for at købe sko til mig for penge
ne, som mor havde sendt i et brev. Heri udtrykte hun sin tak for mit
ophold og håbede, at jeg var artig og opførte mig pænt. Jeg tror, at
jeg var der 4-5 uger, og da jeg kom hjem, syntes jeg, at alt så så frem
med ud, og de lo af mig hjemme, fordi jeg talte rigsdansk, påstod de,
for jeg sagde »at jeg havde lagt 5 pund på«.

Internationalt styre
Men nu var jeg altså hjemme igen, og jeg må kort tid efter have været
på besøg i Haderslev. Jeg så franske tropper blive modtaget med
hornmusik fra domkirkens glamhuller. Der blev spillet »Nu takker
alle Gud«. Der var honnør og modtagelse på torvet, og derefter mar
cherede de ud på kasernen, der jo nu var forladt af tysk militær. Der
blev de, indtil Genforeningen var fuldbyrdet. Vi var altså under inter
nationalt styre.
Det har muligvis været i dagene lige før de franske troppers an
komst, at Kaiser Wilhelm-statuen, der stod på torvet i Haderslev, blev
fjernet. Jeg stod der sammen med svoger Jørgen, gift med Grethe, og
det var en mærkelig oplevelse for os at overvære, for »kejseren« hav
de vi jo i skolen lært at se op til som symbol for Das Vaterland, og
især var det mærkeligt for Jørgen, der havde været soldat i kejserens
hær. Kejseren var nu bare blevet fjernet, og han sad i eksil i Holland
og kløvede brænde, sagde man. At den danske befolkning følte det
som en befrielse, mærkedes tydeligt ved den lejlighed.

Tyske embedsmænd
For de tyske embedsmænd har det nok været svært, for de måtte jo
forflyttes til Tyskland, og mange af dem var måske fra Nordslesvig.
Flere af mine skolekammerater flyttede derned, bl.a. en veninde fra
nabolaget. Hendes far, der havde været med i krigen, blev forflyttet
til Holsten. Hun var barnebarn af den stedlige danske jordemoder.
Amtsforstanderen, i hvis kontor Jenny havde været ansat, blev for
flyttet til Altona. Hans frue bad Jenny om at tage med og hjælpe til
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med at indrette det nye hjem. Det syntes hun jo var en spændende
opgave. Men det syntes mor åbenbart ikke, for hun kaldte hende tele
grafisk hjem efter 14 dage. Som dansksindet kunne man ikke tillade
sig at have en datter, der flyttede med tyskerne. I stedet for fik Jenny
et arbejde ved amtsbanestationen i Toftlund på telefoncentralen, og
efter Genforeningen fik hun en stilling ved den nye telefoncentral i
Haderslev.

Forberedelserne til afstemning - dansk/tysk sindelag
Længere hen på året blev det klart, at der ville komme en afstemning.
Nu var de fleste indkaldte vendt hjem. For manges vedkommende
kunne det dog vare længe endnu, hvis de havde været i krigsfangen
skab og blev sendt hjem gennem internationale lejre. For dem, der
havde været i lejr i Sibirien, varede det flere år, inden de nåede hjem,
og man havde ofte opgivet håbet om at se dem igen.
Der blev nu travlhed med forberedelserne til afstemning, og der
blev hængt plakater op. Af dem husker jeg kun »Nu kalder Danmark
på sine børn, farvel for evigt, du tyske ørn«. Der var mange af denne
slags, og tyskerne havde også deres. Vi havde i denne tid internatio
nale frimærker, kaldet Plebiscit. Pengesedlerne - »Darlehenskasse
scheine« - trykte bankerne selv. Pigerne i byen var selvsagt meget
ombejlede, og nogle drog da også af med deres officerer efter krigen,
bl.a. Hansine fra genbogården. De holdt stort bryllup for hende med
telt i gården, skaffer, tysk officersmusik og hele molevitten. Foruden
vore forældre var Jenny og jeg med. Til mig havde Jenny syet en
lyseblå waleskjole, og hun havde snoet roser af stoffet og pyntet kjo
len dermed. Brudeparret bosatte sig i Løgumkloster, men Hansine
blev meget isoleret af familien efter Genforeningen, for manden var
jo tysker. Bryllup holdt de dog for hende.
Det var vist først senere op mod Hitlertiden, at svælget dansk-tysk
blev meget dybere, end det egentlig var, mens vi var under tysk styre.
Dog i tiden op mod afstemningen 1920 skærpedes afstanden mellem
folk, nu turde man vise sindelag.
Fra begge sider blev der gjort et stort arbejde for at hverve stemmer,
og der var mange møder med fælles kaffebord og fællessang fra Den
blå Sangbog, hvor vi nu kunne synge alle de sange, der havde været
forbudt i tysk tid. Til kaffen var der medbragt brød, bundbrædder
som drengene kaldte disse såkaldte gærbrødsstænger. Men de var
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Æresport og udsmykning i Søndergade foran Centralhotellet i anledning af konge
modtagelsen 15. juli 1920. Foto i Nørre-Rangstrup Lokalhistoriske Arkiv.

dog ikke værre, end at brødrene engang kom hjem med hver et styk
ke, som de gemte i fars tobaksbord. De var meget ærgerlige, da kagen
dagen efter var aldeles uspiselig på grund af tobakssmag!
Op til afstemningsdagen havde vi på begge sider - tysk/dansk travlt med at hente gæster hjem for at stemme. Det skete med fuld
musik, og det gjaldt jo om at overdøve hinanden. Det har sikkert
lydt gyseligt. Gæsterne blev så i samlet trop med hver sit orkester
fulgt hjem gennem gaderne fra amtsbanegården. Vort, d.v.s. dan
skernes musikkorps blev ledet af byens barber. Wille kaldte ham
»een op og to i mente«, for han haltede. To af barberens kønne døt
re blev gift med tyske officerer. Derfor spillede han særlig energisk,
sagde man. Han yndede åbenbart meget »I vor barndom vi hørte
kartovernes brag«, men det var vel også, fordi den var forbudt at
synge i tyskertiden, - og så fordi takten passede så godt til hans
gangart.
Alt, hvad der kunne krybe og gå af børn, fulgte med i optoget. De
mindre, endnu ikke nationalbevidste børn gik med i begge optog. Jo,
der var fest i gaden, det var rigtig folkeliv.
Men som før antydet skærpedes skillelinjen. Når vi børn i den ty
ske tid blev spurgt, om vi var danske eller tyske, vidste vi knap nok,
hvad vi turde svare. Men jeg havde på det tidspunkt heller ikke gjort
mig mange tanker om, hvorfor vi talte dansk og sang danske sange
hjemme, mens alt i skolen og på offentlige kontorer foregik på tysk,
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Fra kongebesøget i Toftlund 15. juli 1920. Kongen og de to prinser Frederik og Knud
fotograferet da de igen kører fra Centralhotellet. Foto i Nørre-Rangstrup Lokalhistori
ske Arkiv.

og da vor læseindlæring foregik ved hjælp af billeder, fik vi jo både
lært tysk og læsning samtidig. Skrivningen var værre. Det var gotiske
bogstaver, og vi lærte kun få ad gangen. Jeg husker, da vi nåede til
de store bogstaver, og jeg var stolt, da jeg kunne skrive et stort K og
R. Jeg husker også, at jeg undrede mig over, at lærerinden ikke mere
talte dansk, for jeg vidste jo, at hun kunne. Jeg mente dengang, at de,
der talte tysk, ikke kunne dansk, så enkelt var det, troede jeg. Så
derfor kom spørgsmålet bag på mig, da jeg i afstemningstiden blev
spurgt, om vi var tyskere eller danskere.
Det må have været en trang tid for fars byggeforretning, men nu
kunne der dog købes tømmer igen, og far kunne drage på skovauktio
ner og købe op, især granstammer til flagstænger. Dem stod drengene
og barkede af på tømrerpladsen. Alle skulle have flagstænger nu, og
de, som vi havde anset for mest tysksindede, skulle have to, en på
hver side af forretningsdøren. Det gjaldt jo om at markere sig.
Afstemningsdagen oprandt. Jeg husker den som en regnfuld, blæ
sende dag. Mor skriver i sin poesibog: »Den 10. februar 1920. Afstem
ningsdagen for 1. Zone. Tilbage til Danmark blev resultatet. Her i
Toftlund 513 danske mod 177 tyske stemmer. Ialt 74.817 stemmer for
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Jenny (til højre)
spiller i tableau på
Snoghøj højskole i
anledning af Gen
foreningen.

Danmark og 25.223 tyske stemmer imod. Grundtvigs sang: Er det
muligt er det sandt, overstod vi faren: O Gud ske Lov.«

Genforeningen
Nu kunne vi så forberede os på den officielle indlemmelse af Nord
slesvig i kongeriget. Det skete ved den danske konge Christian X.'s
besøg i landsdelen. Majestæten med følge kom også igennem vor by.
Vi skolebørn var stillet op i byens centrum og afjublede fædrelands
sange, viftede med dannebrogsflag og skreg hurra m.v. Jo, det var
gribende. Majestæten trykkede de nærmeste i hånden og sagde: Gud
velsigne jer, I er Danmarks fremtid.
En i nabolaget havde rejst æresport, og alle vi omkringboende hav
de været med til at binde egeløvsguirlander til at hænge omkring
æresporten. Det foregik i genbogårdens store vognport under sang
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og megen snak. Da kongeparret kørte gennem æresporten, stod der
6 børn på æresportens to platforme og kastede margeritter ned over
kongeparret og prinserne Frederik og Knud, der sad i bilen bag ved
kongeparret.
Til den store genforeningsfest på Dybbøl var samlet alt folket, der
havde mulighed for at komme. Jenny var på Snoghøj Højskole den
sommer, og forstander Otterstrøm havde sørget for at sejle med ele
verne til Sønderborg, så de kunne være med til festen på Dybbøl
Banke.
Vi derhjemme måtte nøjes med at fejre dagen med at hejse Danne
brog og have fælles kaffebord til medbragt madkurv og med diverse
taler af byens spidser bl.a. folketingsmand Slepsager samt fælles sang
fra den kære Blå Sangbog. Særlig populære sange var: »Skal atter vi
til forår nå i ruggrønt land«, »Fald ned for alle fædres gud, fald ned
for ham« (Chr. Richardt) og »Vinterstorm i al sin vælde« (Vilh. Gre
gersen).

St. Marie-handelspladsen
i Flensborg
af Hans-Friedrich Schütt
Den tidligere mangeårige leder af byarkivet i Flensborg, Dr. Hans-Friedrich
Schütt, har gennem mange år arbejdet med byens ældste historie. Her frem
lægger han nye resultater og teser om tilblivelsen af den bydel, som ligger
rundt om byens Nørretorv og St. Marie kirke. Grundlæggelsen og befæstnin
gen kan være et udtryk for den danske kong Valdemar den Stores virksom
hed.

Indledning
Anlæggelsen af handelspladsen omkring Nørretorv og St. Marie kirke
i Flensborg er en del af historien om Flensborg bys opståen. St. Mariehandelspladsen voksede frem formentlig fra 1000-årene, og dens ud
vikling som en selvstændig enhed varede indtil midt i 1200-årene. I
flere hundrede år har historikerne arbejdet med at nå til klarhed om
byens tilblivelse.1 Udforskningen af Flensborgs opståen er meget van
skelig, da der knap findes skriftlige kilder og kun meget få arkæolo
giske.
Ikke desto mindre er det i de sidste 100 år lykkedes at øge vor
viden om byens allerførste tid væsentligt. Det fremgår klart af Erich
Hoffmanns artikel fra 1984 »Die Entstehung Flensburgs«; han giver
et eksakt overblik over den foreliggende viden om emnet.2 I betragt
ning af den vanskelige kildesituation er det imidlertid næppe muligt
at nå frem til entydige resultater - en god del arbejdshypoteser og
analogislutninger er nødvendige og kan ikke undgås. Men nye fund
betyder, at forlængst kendte kilder må tydes og analyseres på en ny
og anderledes måde. Det er også tilfældet når det gælder den
handelsplads, som opstod ved St. Marie kirke i Flensborg. De byarkæ
ologiske gravninger, som blev udført af Landesamt für Vor- und
Frühgeschichte i 1988 og 1989,3 og erkendelsen af overensstemmelser
mellem Flensborgs ældste kendte bysegl og de arkæologiske
gravningsresultater fra Søborg på Sjælland,4 gør det nødvendigt at
revidere den hidtidige viden - og fører til nye resultater.
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Pä dette 1800-tals bykort over Flensborg er indtegnet den middelalderlige bys opde
ling i bydele/kirkesogne.
Kort gengivet efter Flensburger Bilderbögen 3, Flensburg in der Zeit der Waldemare,
1992 Abb. 2.
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Før oprettelsen af handelspladsen ved St. Marie fandtes der så vidt
vi kan se to små bopladser i området, nemlig ved St. Hans kirke ved
fjordens sydøstende og omkring den forsvundne St. Gertrud kirke,
dér hvor de nuværende gader Norderfischerstraße og Schloßstraße
skærer Norderstraße. Disse to tidlige bosættelser har sikkert været
sæsonmarkeder, »købinge«, med en meget beskeden befolkning af
landsbykarakter. Senere, efter St. Marie bebyggelsen, kom omkring
1240 handelspladsen omkring Søndertorv/Siidermarkt, som blev an
lagt af hertug Abel. Det er den senere St. Nikolai-bebyggelse. Grund
læggelsen af de to markedsbebyggelser ved St. Marie og St. Nikolai
er i grunden to forskellige bygrundlæggelser umiddelbart ved siden
af hinanden. Her skal opmærksomheden samles om bopladsen ved
St. Marie.5
Om bygrundlæggelser i højmiddelalderen er der skrevet meget. By
historien for denne tid har udviklet sig til en hel disciplin for sig. I
sammenhængen her er det dog tilstrækkeligt at betragte tre strukture
lementer, som havde betydning ved alle bygrundlæggelser: kirken,
landsherren og borgernes organisation eller samfund.

Bygrundlæggelsens tre komponenter
Kirken
Når der blev anlagt en handels- og havneby var det mest vanskelige,
men også det mest påtrængende problem at skabe et område, hvor
der var sikret »fred« - i dag ville vi sige »retssikkerhed« - en fred,
som gjorde det muligt for skippere, købmænd og håndværkere at
Dette refererer til kortet på foregående side.
1. Nørreport.
15. Helligåndshospitalet, senere
2. Norderfischerstr./Nørrefiskergade.
den danske kirke.
3. St. Gertruds-kapellet.
16. Tingpladsen, senere rådhus.
17. St. Nicolai-kirke.
4. Schlossstrasse/Slotsgade.
18. Sildermarkt/Søndertorv.
5. Duborg.
19. Friesisches Tor/Friserporten.
6. Knudsgildegården.
20. Rotes Tor/Røde Port.
7. Vandmøllen.
21. Franciskanerklostret.
8. Neues Tor/Nyport.
22. Mühlentor/Mølleporten.
9. Neue Strasse/Nygade.
23. St. Johannes kirke/St. Hans kirke.
10. Tårnborgen.
24. Damhof.
11. Kompagniporten.
25. Angelburger Tor/Angelboporten.
12. Kompagniestrasse.
26. St. Jørgens hospitalet.
13. St. Marie-Kirke.
14. Nørretorv.
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handle og arbejde i ro. Almen retssikkerhed fandtes ikke dengang.
Retten var knyttet til personer, som kunne søge deres »ret« ved det
ting, hvortil de hørte. Det var dog ikke til nytte for søfolk og køb
mænd, som dengang nok havde fast bopæl, men kun var hjemme om
vinteren og ellers rejste rundt med deres varer, så meget mere som
grænserne mellem røveri og køb var flydende både til lands og til
vands. De havde brug for et sted, hvor der rådede en permanent,
højere fred som var anerkendt af alle. Kun kirken kunne yde en sådan
fred, så at sige en »hellig fred« inden for et kirkeligt område. Derfor
hørte bygning af en kirke med kirkegård og anlæggelse af et marked
sammen, ligesom også den umiddelbare adgang til markedet fra skib
broen og byportene.
Det var ikke blot sådan, at budet om kristelig fred, forpligtende
for alle kristne, skabte en forøget retssikkerhed inden for den nye
handelsplads. Den kirkelige ret, den såkaldte »kanoniske ret«, greb
også grundlæggende ind i handels- og omsætningsretten, f.eks. ved
sit forbud mod udlån mod rente,6 mod pantsætning7 og andre be
stemmelser.
Markedsfreden forudsatte derfor samtidig et opsyn med markedet.
Gennemførelsen af den kirkelige fred og markedsopsynet i den nygrundlagte by var kongens eller hertugens opgave.
I første fase af enhver bygrundlæggelse stod således anlæggelse af
en kirke og en markedsplads. Flensborgs nuværende St. Marie kirke
blev som det fremgår af et bevaret dokument indrettet »på ny« om
kring 1284.8 Den havde altså en forgænger, hvoraf der endnu findes
rester i den nuværende kirke. Denne tidliggotiske forgængerbygning
kan næppe være opstået før 1230. Det er muligt, at den er bygget på
den tid, da kongesønnen Abel førte titlen hertug af Slesvig (fra 1231)
eller også udførte denne funktion (fra 1237). I så fald kan kirken alle
rede være ødelagt i broderkrigen mellem kong Erik og hertug Abel
(1248). Måske skete det først 1261, i krigen mellem kong Erik Klipping
og de holstenske grever.9 Spor af en romansk forgængerbygning, evt.
i stil med den kirke af granitkvadre, som gik forud for Haderslev Vor
Frue Kirke, er ikke bevaret. En så kostbar bygning ville næppe heller
være at vente i Flensborg. Haderslevs og Flensborgs økonomiske pla
cering var dengang forskellige. Haderslev var en østkysthavn svaren
de til Ribe, som næst efter Slesvig var en af de to virkelig betydnings
fulde handelscentre i vort område. Den betydning som »Viti og Mo
desti dag«, dagen hvor kongen vandt Rygen, længe havde for
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Haderslev,10 antyder vel at der allerede i 1100-årene foregik handel
over Ribe-Haderslev og ind i Østersøen, og at denne handel blev truet
af faren fra venderne, så kong Valdemar 1. den Stores sejr over ven
derne i 1169 betød en afgørende vending til det bedre. Derimod har
gravninger på Flensborgs Nørretorv ikke bragt fund, som viser en
handelsmæssig betydning for torvet allerede i 1100-årene.11 Udgrav
ningsresultaterne tyder på et nyanlæg i slutningen af 1100-årene eller
først i 1200-årene. Marie-kirkens beskytterrolle (patrocinium) peger
på en kirkegrundlæggelse i det sene 1100-tal,12 og ved nyanlæggelse
af en handelsplads må man i alle tilfælde i vort område regne med at
der er begyndt med en kirkebygning af træ.13 Når det gælder
handelspladsens kirkelige tilknytning kan man således på indeværen
de tidspunkt blot antage, at begyndelsen har ligget før 1230, måske
endda lidt før 1200.

Landsherren
I den tidlige middelalder og højmiddelalderen rådede der vel ikke et
»sakralkongedømme«, hvor kongen i sin person forenede den øverste
verdslige og præstelige funktion, men kongedømmet havde dog et
sakralt fundament. Oprindelig, i hedensk tid, opfattede kongefamili
erne sig som efterkommere af guderne. Da kristendommen havde sej
ret, gjaldt den valgte konge som kaldet af Gud, og derfor omfattede
hans embede såvel det verdslige som det kirkelige. Kaldelsen fra Gud
blev understreget, da Valdemar 1. den Stores far Knud Lavard 1170
blev ophøjet til helgen, og kongeembedet derved så at sige fik en
formidlerrolle mellem det jordiske og det himmelske.14
Ganske vist kunne kongen ikke gribe ind i den bestående retsordning og ændre retspraksis efter sin vilje, for også retten havde sakralt
udspring og kunne ikke skabes eller forkyndes, men skulle blot fremfindes. Men kongen kunne oprette fredhellige områder, hvor der
gjaldt en forøget fred i Guds og hans helgeners ånd. Sådan var det
ved de klostre og det klostergods, som kongerne og kongefamilien
indstiftede, og over hvilke de frem til kong Valdemar 1. den Stores
tid kunne råde selvstændigt som familiens såkaldte »egenkirkelige«
centre, navnlig hvad angår gravlæggelse.15
Sådan må det også antages at kongens vilje var normgivende ved
de nygrundlagte byer indtil omkring år 1200 hvad angår det kirkelige
midtpunkt i den nye bebyggelse, f.eks. at han forbeholdt sig afgørel-
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sen ved indsættelsen af gejstlige. Indføringen i embedet og indvielsen
var derefter biskoppens sag. Indretningen af en ny by under kongens
beskyttelse mindede således i et »folkeretligt« præget område som
vort om etablering af et »immunitetsområde«.
Helt generelt var det kongens opgave at tage vare på handelsplads
ens særlige fred. Han skulle beskytte byen mod angreb udefra, hvad
enten den blev truet af fjender, røverbander eller naboer, og han skul
le tage vare på retsfreden i byen selv. Begge dele var ikke muligt
uden kongelige styrker. Derfor indsatte kongen i byen en byfoged
(»advocatus«), som sammen med en skare af bevæbnede folk handle
de på kongens vegne.
Til en bygrundlæggelse hørte følgelig en kongelig borg, som fast
punkt ved byens forsvar i tilfælde af overfald eller belejring, eller som
støttepunkt eller som et sted uden for byens jurisdiktion, hvor man
kunne søge asyl ved indre uro i byen. En borg kunne også benyttes
som fængsel med henblik på afstraffelse for brud på byfreden. Byfo
geden med hans folk og kongeborgen forudsætter hinanden.
En sådan kongelig borg var der også ved St. Mariebyen i Flensborg,
sådan som det ses afbildet på det ældste bysegl. I Flensborgs byhisto
riske forskning har man hidtil antaget, at det tårn, som ses på Flens
borgs bysegl,16 viser en Flensborg-landsherres tårnborg (dansk »bar
fred«). Man mente, at denne tårnborg måtte have været af træ,17 sva
rende til Flensborgs beskedne begyndelse.18 En nøje betragtning af
det ældste bevarede segl fra 135019 viser at denne antagelse er tvivl
som; facaden peger snarere i retning af store regelmæssigt behuggede
kvadersten.
Egenartet er tårnborgens ottekantede form, egentlig kender man
kun runde eller firkantet anlagte tårnborge.20 Den nærliggende anta
gelse, at den ottekantede form er udtryk for seglstikkerens smag, kan
imidlertid afvises. Ved udgravninger fra 1913 til 1947 af den vigtige
middelalderborg i den senere forsvundne by Søborg i Nordsjælland
fandt arkæologen C. M. Smidt fundamentet til en ottekantet tårnborg.
Hans for så vidt meget omhyggelige undersøgelser21 blev dengang
betvivlet af forskningen, navnlig af V. la Cour. Men i 1983 blev der
foretaget en fornyet udgravning,22 som ikke blot bekræftede Smidts
resultater, men også kunne datere tårnborgen til årene umiddelbart
efter 1160, altså til kong Valdemar 1. den Stores første regeringsår, da
kampen mod venderne var bestemmende for kongens politik.
Udgravningerne viste også, hvordan tårnborgens ottekantede form
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Flensborgs bysegl omkring 1350 og tegning af byvåbnet fra 1930'erne. Gengivet efter
Erwin Nöbbe: Die älteren Siegel und das Stadtwappen von Flensburg, i: Unser
Schleswig, 1934 s. 31-34 samt Verwaltungsbericht der Stadt Flensburg 1936-1937,
Flensborg 1938 s. 2f

skulle forklares. Den skyldtes, at tårnborgen hvilede på et stjernefor
met, ottekantet fundament af svære egebjælker,23 som bar lodret ståen
de egebjælker og sammen dannede en art bindingsværkkonstruktion,24
som kan have støttet muren af kampesten og kalkmørtel, som sluttelig
blev beklædt med behugne kvadersten. Den ottekantede tårnborg kan
anses for en overgangsform mellem tårnborgen af træ og den af tegl
sten, som da nok blev benyttet af kong Valdemar allerede i 1160'erne.
En sådan tårnborg har der også været i Flensborg, og den er ikke
kun kendt fra seglet. Hvis man antager, at den er blevet moderniseret
i forbindelse med den kostbare opbygning af Duborg Slot (efter 1410)
og befæstelsen af bydelen Ramsherred (Norderstraße) nedenfor Du
borg, er den identisk med det by tårn, som indtil 1700-årene lå i skæ
ringspunktet mellem de nuværende gader Neue Straße/Schiffbrücke,
og som var sæde for Flensborg-byfogeden. Denne tårnborg med dens
gammeldags-tunge stenkvadre ses på gamle byprospekter. Den blev
først nedrevet 1771. En del af granitkvaderstenene blev genanvendt i
skalmuren på Adelby kirkes tårn.25
Til landsherrens tårnborg hørte der en ydre befæstning, som måske
antydes på seglet fra 1350 i ottekantet form. Som Søborg lå også
Flens(å)borg direkte ved vandet. Beskyttelse fik den måske desuden
af bækken, som bruste ned til havnen gennem dalen ved de nuværen
de gader Marienstraße/Toosbüystraße.26

Flensborg 1588. Til venstre ses Helligåndskirken, i midten Marie Kirke, øverst på
bakken Duborg slot og ned mod stranden, direkte under Duborgs tårn, ses resterne
af den gamle tårnborg. Stik i Braun & Hogenberg: Theatrum Urbium.

Det er muligt at navnet Flensborg (ældste dokumenterede navne
form lyder »Flensaaborg« - borgen ved Flenså) går tilbage til denne
beliggenhed. »Flen« betyder en trekant ved udmundingen af en strøm
eller bæk. En sådan trekant kunne med udnyttelse af terrænet under
specielle forhold være meget nyttig til indretning og sikring af en
borg.27 Mod vest, hvor den nuværende Toosbüystraße skærer Norder
straße, drev bækken i århundreder via en opdæmmet dam en vand
mølle, som oprindelig tilhørte kongen, og hvor borgerne havde møllepligt.
Hvis man betragter landsherrens faktiske foranstaltninger til sik
ring af freden, d.v.s. den militære sikring og ydelsen af retssikkerhed
i St. Marie-handelspladsen, så er der to forhold, som fortjener op
mærksomhed. For det første kan man antage, at de to ottekant-borge
Søborg og Flensborg - andre lignende eksempler på typen kendes
endnu ikke - er blevet bygget inden for et snævert afgrænset tidsrum
i kong Valdemar 1. den Stores første regeringsår, i overgangsfasen
mellem den gamle byggeskik i træ og de nye teglstensanlæg, d.v.s.
under Venderkrigene omtrent mellem 1160 og 1165. Vi får dermed en
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ret præcis datering af anlæggelsen af handelspladsen ved Marie kir
ken med Nørretorv. For det andet er det bemærkelsesværdigt, at den
kongelige tårnborg blev indrettet meget kostbart og solidt. Den kunne
da også modstå hansetroppernes stormangreb 1431, omend på davæ
rende tidspunkt renoveret og ombygget. Tårnet blev heller ikke ned
revet i 1771, fordi det var brøstfældigt, men fordi det ikke længere
var tidssvarende som fængsel.28

Bysamfundet29
Det vigtigste ved grundlæggelsen af en by var bosættelsen af be
folkningen. Men der må skelnes mellem indbyggere og borgerskab.
Indbyggere var alle, som havde fast bopæl i byen. Borgerskabet be
stod af indbyggere, som også var hus- og grundejere. Kun borgere
var dengang tingberettigede, d.v.s. de dannede »bythinget«, som
sørgede for retsplejen og afvikling af de almindelige byting. Borger
ne repræsenterede som »husherrer« i ordets egentlige betydning
deres familie og ansatte for retten. Det gjaldt også for handelsven
ner eller handelspartnere, der som »gæster« boede hos dem. I og
for sig var fremmede handlende og håndværkere retsløse. Da køb
mænd og handlende rejste rundt med deres varer, var de derfor
anvist på det skiftende gæstevenskab, uden hvilket handel og
vandel ikke kunne finde sted.
Ejere af hus og gård var borgerne dog ikke på det tidspunkt, da
»Mariebyen« Flensborg blev anlagt. De blev bosat på grund og jord,
som tilhørte kongen. Byens hovedfærdselsåre, ud til hvilken de enkel
te gårde blev anlagt, forblev som »Haerscopstrate« landsherrens ejen
dom længe efter at borgerne var blevet ejere af deres grundstykker.
For deres grundstykker betalte de nybosatte borgere i højmiddelalde
ren afgifter, som man oprindelig ikke kan betragte som skatter, men
snarere som en slags forpagtningsafgift til kongen: den såkaldte »ar
negæld« og »toftgæld«. Gæsterne betalte markedsgæld (»torchørtich«), en afgift som berettigede til at bruge markedet. For at kunne
lade hus og gård gå i arv måtte borgerne erlægge »arvegæld«. Indkrævelsen af disse afgifter var en vigtig opgave for byfogeden. Kon
gens beskyttelse blev altså betalt både med en vis afhængighed og
med afgifter. Denne borgernes afhængighed var rent formelt synlig
endnu i 1700årene: De nye borgere aflagde fortsat deres borgered på
den kongelige byfogeds sværd.
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Adelby kirke set fra sydvest. Stentårnet blev bygget i 1726 og atter totalt renoveret i
årene 1774-1780. Til denne ombygning købte kirken fra Flensborg by en mængde
granitkvadre, som efter alt at dømme stammede fra tårnborgens nedbrydning. De blev
benyttet til at skalmure tårnet, så det blev vejrbestandigt. Adelby kirkes tårn giver
på den måde endnu i dag et indtryk af Flensborg-tårnborgens udseende. Dog er kirke
tårnet med dimensionen 4X4 m kun knap halvt så bredt som »barfreden« i Flensborg.
Foto efter Die Kunstdenkmäler des Landkreises Flensburg (1952).
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I øvrigt regulerede borgerne formentlig i vid udstrækning selv by
ens anliggender. Der fandtes en slags styrende organ, som bestod af
borgere, d.v.s. i reglen de borgere der var »meliores«, altså »mere
værd« end de andre. Disse borgere var sluttet sammen i et »overgil
de« (»summum convivium«). Dette overgildes særlige karakter be
stod, udover i den særlige velstand, som dets medlemmer havde er
hvervet, deri, at de stod direkte i kongens tjeneste, på samme måde
som »dem, der dagligt tjente ham«.30 De hørte altså på en vis måde
retsligt til kongens tyende eller tjenestefolk. Deres virksomhed for
kongen kan have bestået i, at de som led i deres handel afsatte de
naturalafgifter, som kongen modtog og på den anden side besørgede
og indkøbte de varer, som kongemagten havde brug for, og som ikke
blev fremstillet i landet selv. Den særlige stilling som kongetjener in
debar en særlig retsstilling ikke kun i indlandet, men også på rejser.
På den anden side betød det naturligvis også, at overgildets køb
mænd var bundet af kongens anvisninger.
Både i Flensborg og i Slesvig bar overgildet navnet St. Knudsgilde.
Dette navn kan gildet i alt fald have ført fra 1170, da Knud Lavard,
kong Valdemar 1. den Stores fader, officielt blev erklæret for helgen.
Men gildets forbindelse til Knud Lavard rækker langt tilbage, hans
»offerdød« var allerede forinden blevet opfattet som noget helligt.
Derfor kan man lade det stå åbent, om overgildet allerede før 1170
har æret ham som skytspatron. Overgildet var et meget fast forbund,
et edsforbund, som levede efter faste regler. I Flensborg er det også
tydeligt, at det var et styringsinstrument som, i nogen lighed med
den samtidige landsbyforfatning, forberedte tingmøderne og deres
beslutninger og påvirkede dem. Det fremgår særlig tydeligt ved by
samfundets oprindelige finansstyre og skal derfor nævnes som ek
sempel her: Bysamfundets udgifter blev lagt ud af de borgere, som
rådede over tilstrækkelige frie midler. Pengegiverne har sikkert været
de såkaldte »meliores«, som sad i overgildet. Ved årets afslutning blev
der aflagt regnskab, der blev beregnet en »Umlage«31 (fordeling/ud
skrivning), som blev indkrævet, og pengegiverne fik deres udlæg er
stattet. Denne måde at finansiere på synes endnu i 1300årene at have
ligget i hænderne på St. Knudsgildet.
St. Knudsgildet havde som førende korporation i byen sit sikkert
statelige domicil i Marie sogn, sandsynligvis indenfor det område,
som i dag optages af grundstykkerne Nørregade 22 til 28. Det betyder,
at de tre vigtigste komponenter i den nygrundlagte by havde deres
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centrer tæt ved hinanden: mod syd Marie kirke med Nørretorv og
gaden ned til skibbroen, Schiffbrückstraße, nord derfor omkring den
nuværende Neue Straße landsherrens område med tårnborgen og
vandmøllen, og sluttelig St. Knuds gildets gård som broderskabets
område. Men de tre komponenter kan ikke adskilles, de er på mange
måder kompliceret slynget ind i hinanden og udgør tilsammen et
hele, som sammen danner det særegne i højmiddelalderens by her i
vort land.

Bygrundlæggelsen
Vi ved ikke, hvordan Mariebyen blev grundlagt. Men man kan gå ud
fra at kongen indsatte en »exactor« (opsynsmand, eksekutor, længere
sydpå kaldt en »locator«), der på kongens vegne ledede grundlæggel
sen af byen.32 Borgerne er med løfter, eventuelt under pres, som kon
gen jo kunne udøve, blevet foranlediget til at flytte til den nye bosæt
telse. En god del er vel kommet fra Slesvig, thi den senere stadsret
fra 1284 var en variation af Slesvigs ret. I overgildet eller St. Knudsgildet rådede kongen over et sagkyndigt ledelsesorgan, som hans exac
tor kunne betjene sig af. Også her har kongen nok i første række
betjent sig af gildebrødre fra Slesvig. De nødvendige »offentlige arbej
der«, som man ville sige i dag, som anlæg af befæstning, skibbro og
andet, blev udført af håndværkere, især tømrere, som kunne kaldes
sammen til sådanne arbejder på kongens anvisning. Stenhuggere og
murere hvervede kongen vel i regelen fra udlandet.
Den oprindeligt herskende antagelse, at St. Marie handelspladsen
har begrænset sig til området umiddelbart omkring Nørretorv, er ble
vet revideret efter de nylige udgravningers resultater. Mod syd rakte
den nye by mindst til husene Storegade 61 og 63,33 sandsynligvis
indtil Helligåndskirken. Den daværende Store Gades bredde var kun
omtrent det halve af den nuværende. Gaden svarede derfor i bredde
til Kompagniestraße såvel som Schiffbrückstraße før 1870. Kirke, borg
og Knudsgildegården har sikkert ikke ligget ved udkanten af den
nye by, men snarere mere eller mindre i centrum. Med Knudsgildets
gildehus rækker den oprindelige Marieby ind i den nuværende Nor
derstraße. Også på dette punkt er der altså brug for nytænkning.
Byens todeling i et St. Marie sogn og Ramsherred er sikkert først et
resultat af de store befæstningsarbejder efter 1410. Den »nye port« og
»Neue Straße« var i 1400tallet faktisk nye og ændrede grundlæggen-
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de byens topografi. Den første Marieby kendte ikke til dette indsnit
og rakte længere mod nord. Hvor langt den rakte og om en ældre
bosættelse - den i indledningen som påstand nævnte »købing«
St. Gertrud - blev inddraget, det kan kun udgravninger afklare. Prin
cipielt må man også for så vidt tænke nyt, som Flensborg dengang
ikke skal »tænkes« fra syd til nord, som det længe har været alminde
ligt,34 men fra nord til syd. På grundlag af de foreliggende indicier
kan man kun formode, at Valdemar 1. den Stores by grundlæggelse
rakte fra den daværende Nørreport, kort nord for Norderfischerstraße
og indtil Hellig-Geist-Gang, der hvor nu den danske Helligåndskirke
ligger.
Inden for rammerne af denne hypotese ville det være betydnings
fuldt, hvis den formodning kunne bekræftes, at Helligånds-hospitalet
har haft en forgænger i et St. Laurentius-Hospital, som kan have lig
get mellem St. Gertrud-kirken og den nuværende Nørreport.
I hvert fald bliver det tydeligt, at St. Marie bygrundlæggelsen in
genlunde var så begrænset, som hidtil formodet. Den må snarere be
tegnes som af stort format og passer derfor til indretningen af en
imponerende tårnborg omtrent i dens midte.
Kong Valdemar 1. den Stores hensigter ved anlæggelse af en sådan
by Flensborg må have været begrundet i Slesvigs stagnation og Lü
becks hurtige fremvækst. Sliens farvand og Slesvigs lavvandede havn
var til afbræk for den gamle Slimetropols handelsmæssige betydning.
For Slesvig var det også til skade, at Henrik Løve gav Lübeck en så
massiv politisk støtte, hvadenten det var gennem traktater eller ved
åbning af kysten langs Østersøens sydkyst. For hertug Henriks for
bundsfælle og rival kong Valdemar 1. den Store gjaldt det om ikke at
lade den så indbringende handel mellem Nord- og Østersøen glide
sig af hænde til Lübeck. Vigtigt var det også, at den nordfrisiske han
del ikke vandrede mod syd, men at der blev skabt en ny ydedygtig
modhavn i det ny anlagte Flensborg, som jo let kunne nås fra de frisi
ske havne Læk og Tønder. Hvis Valdemar 1. den Store ville nå sådan
ne mål, så måtte hans planer have stort format.
Imidlertid skal man ikke undervurdere de vanskeligheder, som en
sådan nygrundlæggelse stod overfor også under disse forhold. Det
varede over 100 år, før Flensborg begyndte at blive en generende kon
kurrent for nabobyen Slesvig. En konkurrent til Lübeck blev Flens
borg aldrig, i alt fald når man hvad angår det skandinaviske område
ser bort fra tiden fra 1530 til 1610.
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NOTER

1. Om de lærde arbejder, som i 16001700årene beskæftigede sig med byen
Flensborgs opståen og som især sam
lede sig om at tyde navnet »Flens
borg«, beretter Georg Claeden i 1.
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401.
2. Erich Hoffmann: Die Entstehung
Flensburgs, i: Flensburg 700 Jahre
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Flensborg 1984 s. 23f, med litteratur
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3. Landesamt für Vor- und Frühgeschichtes byarkæologiske gravninger
fandt sted 1988-89 og er endnu upublicerede. Lederen af disse gravninger,
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artikel.
4. Hans-Friedrich Schütt: »Die als Steinbau errichtete Turmburg in Flens
burg«, i: Offa 53, 1996.
5. Erich Hoffmann, 1984 s. 26f. St. Ger
trud sogn inddrages kun i fornødent
omfang.
6. Corpus Juris Canonici Kap. 52 II.
7. Corpus Juris Canonici Kap. 36 IV, 39
II.
8. »... ecclesiae beatae Mariae in Flensaeburch quandam ecclesiam lapideo
opere de novo inceperant construendam ...«. Diplomatarium Flensborgense, udg. af H. C. P. Sejdelin, bd. 1,
Kbh. 1865 nr. 6 s. 15f.
9. Iflg. Hans-Friedrich Schütt: Flensburg
im Mittelalter, i: Flensburg, Geschich
te einer Grenzstadt, SFSt nr. 17, Flens
burg 1966 s. 23 og 27.
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iebener Stadtrecht von 1292, i:
Schriften der Heimatkundlichen Ar
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Arkæologiske undersøgelser i kirkens
indre til klarlæggelse af spørgsmålet
om forudgående bygninger er endnu
ikke foretaget.
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bei den Angelsachsen und den skan
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Neumünster 1975. Erich Hoffmann:
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telalters bd. 5, Berlin 1976.
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hunderts, Kieler Werkstücke, R.A.,
Bd. 4, Frankfurt a.M. 1992.
Erwin Nöbbe: Die älteren Siegel und
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Unser Schleswig, 1. årgang, 1934 s.
31-34 og i Flensburger Nachrichten
25.1.1936.
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Vilhelm la Cour og Hans Stiesdal, i:
Danske Borganlæg, bd. 1 og 2, Kbh.
1972 bd. 1 s. 79f og 260.
I afsnittet om St. Marie-bygrundlægelsen taler Fritz Fuglsang i sin
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Olsen: Borge i Danmark, Herning
1986.
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Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed
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Robert Egevang og Søren Frandsen:
Det ottekantede tårn, i: Nationalmu
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des studerekamre. Et godt eksempel
herpå er den almindelige opfattelse,
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ling er fremstillet i Poul Johannes
Jørgensen: Dansk Retshistorie, Kbh.
1971 (5. oplag) s. 418f. Om gildet se
Hans-Friedrich Schütt: Gilde und
Stadt, ZSHG Bd. 105, 1980 s. 77f.;
samme: Die dänischen St. Knuds-gilden (se note 12). Forfatterens igang
værende undersøgelser om overgil
de, gilder og bysamfund er endnu
ikke afsluttet.
30. Kong Knud 4.s stadfæstelse af Flens
borg St. Knudsgildes skrå ca. 1200: »...
wy taghem them allae under wort
waern ogh wor fryth, sosum them
thae ws dagligh thyene; ...« Diploma
tarium
Flensborgense,
udg.
H. C. P. Sejdelin, Kbh. 1865 s. 7.
31. Denne »Umlage« blev fra 1300tallet
som byskat til en »Schate« eller
»Schot«, af hvilken en fast sum, den
såkaldte »bede«, blev overført til
landsherren. De gamle afgifter til
landsherren forsvandt. Se H. F.
Schütt: Flensburg im Mittelalter, i:
Flensburg, Geschichte einer Grenz
stadt, 1966 s. 53.
32. Det har været en person, som kunne
anvende tvang, fremfor alt til at ind
drive ydelser af enhver art, f.eks. af
gifter og skatter. I vort område ken
des ikke navn og samtidig betegnelse
for den der havde bygrundlæggelsen
i opdrag. Hans beføjelse svarede til
byfogedens (advocatus). I Slesvigs og
Flensborgs byretter betegner »exac
tor« og »advocatus« samme funktion,
»exactor« er efter alt at dømme den
ældste betegnelse. Ordet »Advoca
tus« betyder omtrent »den til retsvæ
senet hidkaldte«.
33. Ved udgravningen dér 1988/89 blev
der fundet rester af bebyggelsen. Den
dendrokronologiske datering peger
efter alt at dømme på Valdemar l.s
tid.
34. Det drejer sig ikke kun om det afta
gende sociale niveau fra Søndertorv
nordpå, som har eksisteret i århun
dreder, men om en i Flensborg ind
groet, nærmest ubevidst grundfølelse,
som betragter byen fra Søndertorv og
nordpå. Det var sikkert anderledes i
Valdemarstiden. Det politiske, åndeli-
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ge og administrative centrum lå den
gang mod nord. Også hvis man brin
ger byseglet i forbindelse med den
Oversættelse: Lars N. Henningsen

her skildrede beliggenhed, så må man
se bytårnet og rindende vand fra
nord - kun da passer det.

Kirker og godsejere i Vestslesvig
i 1500-1600-tallet
af Jesper Thomassen
I kongeriget Danmark - både nord for Kongeåen og i de kongerigske enklaver
i Vestslesvig - blev patronatsretten til kirkerne i ældre tid ofte overdraget til
godsejerne. Men hvad betød denne ret egentlig for de fornemme herrer? Arki
var, ph.d. Jesper Thomassen, Aabenraa, belyser her spørgsmålet med henblik
på kirkerne under de to store godser Schackenborg og Trøjborg.

De kirkelige forhold i enklaverne
I kongeriget nord for Slesvig overtog kongen ved reformationen den
øverste kirkeledelse og dermed også jus patronatus til kirkerne, inklu
sive kaldsretten.1 Allerede før reformationen var enkelte jus patrona
tus blevet erhvervet af adelige, og de forblev i kraft, men for største
delen af kirkerne forvaltede kongen patronatsretten, og han tildelte
den, til hvem han ville.2 Dette førte til, at der allerede fra 1540'erne
blev givet patronatsrettigheder til en række adelige godser.3 Senere
gik en del sammen med konge- og kirketienderne til de nye kirkelige
institutioner, først og fremmest superintendenterne, latinskolerne og
universitetet samt hospitalerne.4 I løbet af 1600-tallet tog afhændelser
ne til, og efterhånden fulgte tienderne med som en fast bestanddel af
patronatsretten. I Christian den 5. og Frederik den 4.s tid begyndte et
regulært salg, og efter 1720 var der stort set ikke en eneste kirke i
kongeriget, der ikke havde en godsejer som patron.5 Sådan lå landet
indtil begyndelsen af dette århundrede, hvor kirkerne blev selvejende
med menighedsrådene som bestyrere.
I hertugdømmerne var udviklingen en ganske anden. Ved arvedelingen mellem Christian den 3. og hans yngre brødre i 1544 og igen
i 1580/81 efter Hans den Ældres død blev Slesvig og Holsten som
bekendt delt på kryds og tværs. Selvom de enkelte områder i Slesvig
var mere sammenhængende end tilsvarende i Holsten, er indtrykket
af området som et administrativt kludetæppe alligevel påfaldende.6
Kongen havde sin del, som blev administreret gennem Tyske Kancelli
i København, de gottorpske hertuger og hertug Hans d. Ældre havde
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De kongerigske enklaver før 1864 (det skraverede). Foruden de på kortet afbildede
områder omfattede enklaverne også den nordlige del af Sild (List), Vesterlandfør og
Amrum. Gengivet efter Trap: De sønderjyske Landsdele, 1929.

deres dele. De adelige godser lå under fællesstyre. Både i de kongeli
ge og hertugelige dele af Slesvig forblev patronatsretten hos landsher
ren. »Privatiseringen« af kirkerne må siges at have været en eneståen
de dansk specialitet, og det kan derfor ikke undre, at de gottorpske
hertuger og Hans d. Ældre ikke efterlignede denne.7 Anderledes

Kirker

og godsejere i
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i i5oo-16oo-tallet
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mærkeligt er det, at patronatsretten til kirkerne i Slesvigs kongelige
dele heller ikke blev afhændet. Umiddelbart nord for grænsen var
antallet af private jus patronatus stort, men syd for beholdt kongen
selv denne rettighed.
De kongerigske enklaver i Vestslesvig fulgte derimod mønstret fra
kongeriget. Disse områder nordvest for Tønder blev administreret
gennem Danske Kancelli, og her blev overdragelsen af jus patronatus
almindelig ligesom i kongeriget. Af kirkerne blev Visby, Randerup,
Mjolden og Døstrup lagt under de mægtige Rantzauer på Trøjborg i
1579.8 Det vides ikke, hvilket omfang Rantzauernes kirkestyre oprin
delig var tænkt at skulle have. I mageskiftebrevet fra 1579 hed det
(her gengivet efter et tysk forlæg, som formodentlig har samme ord
lyd, som den tekst Rantzau kendte): »... Deß gleichen haben wir auch
gnädigst bewilliget Jhm undt Seinen Erben, daß jus patronatus, undt
Vorsprach zu allen denen Kirchen in Løeharde, so der Kron zugehörich, mit Priester einzusetzen, so der Bischopen in Riepen examineret
undt tüchtig erkendt sindt, doch der Bischopen visitation, und der
Riepers Capitels freiheit, mit anhörung der Rechnung undt auch an
der maßen hierdurch gäntzlich undt aller mäßen ungekränket ...«.9
Som udgangspunkt har Rantzau været af den opfattelse, at patronats
retten omfattede mere end blot kaldsretten. Ribe kapitel havde imid
lertid i 1586 fået bekræftet sine rettigheder af Frederik den 2., herun
der retten til at høre regnskaberne og til at bortfæste kirketienderne,
kirkegårdene og kirkejorderne.10 Rantzau har vidst dette. En kopi af
brevet var sendt til ham af Ribe kapitel allerede 1589.1 1590'erne blev
patronatsretten indskrænket til kun at omfatte kaldsretten. Anlednin
gen til denne begrænsning var Ribe kapitels ærkedegns klage over
Peter Rantzaus ombygning af Visby kirke. Rantzau havde ladet de tre
øvrige kirker betale en stor del af ombygningen, og ærkedegnen fandt
derfor lejlighed til at hævde embedets gamle rettigheder over kirker
ne. Rantzau blev i 1598 ved kongens retterting dømt til at tilbagebe
tale de øvrige kirker 2.200 daler og ærkedegnen 1.100 daler, og iøvrigt
skulle han fremover lade kirkegodset være i fred.11 Hvad angår de
øvrige enklavekirker Møgeltønder, Daler, Rømø, Amrum og Vesterlandfør, blev jus patronatus med kirkernes tiender samt jus patrona
tus med kirke- og kongetienden af Ballum og Emmerlev overdraget
til Schackenborg efter 1661. Hermed var rettighederne til alle kirkerne
i enklaven overgået til adelige godsejere.12 Rømø, Vesterlandfør og
Amrum gik imidlertid tilbage til kronen igen allerede 1683.13
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Visby kirke set fra syd-øst. Rantzaus ombygning omkring 1590 satte afgørende præg
på kirken, der bl.a blev forsynet med svungne renæssance-gavle. Tårnet blev ved
ombygningen forsynet med et højt og prangende spir med en dristig søjlekonstruktion
og forgyldt blik på taget. Spiret blev dog siden erstattet med et mindre og mere
holdbart. Foto: Institut for Sønderjysk Lokalhistorie.
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I de sogne der grænsede op til enklaven, beholdt kongen (og hertu
gerne) patronatsretten. Sammenhængen mellem administrationen un
der Danske Kancelli og kronens afgivelse af patronatsretten var hår
fin. Emmerlev sogn var delt imellem enklaven og hertugdømmet;
men præstegården og kirken lå i enklaven, og derfor fik Hans Schack
patronatsretten. I Hjerpsted, Skast, Højer og Brede var det omvendte
tilfældet, og her beholdt landsherren patronatsretten til kirkerne.
Disse sogne kom til at ligge som øer i det ellers godsejerdominerede
område.14
Der findes næppe nogen entydig årsag til, at godsejerne i kongeri
get skaffede sig jus patronatus til sognekirkerne. De ældste kendte
patronatskirker stammer fra tiden før reformationen, og det er uvist
hvordan og hvorfor disse ældste patronatsrettigheder er blevet til
knyttet et gods. Det er dog kendetegnende, at de var forholdsvis få,
og at gods og kirke lå i samme sogn.15 Efter reformationen fortsatte
kongen som nævnt med at give patronatsrettigheder til udvalgte
godsejere, og den tætte sammenhæng mellem sædegård og kirke var
stadig markant. Af de efterreformatoriske overtagelser af jus patrona
tus stammer de fleste imidlertid fra tiden efter enevældens indførelse.
Adskillige kirker blev påduttet kronens kreditorer som afbetaling af
statens store gæld efter særlig Skånske Krig 1675-79, og ikke alle disse
kirker lå nær ejerens gods. Men samtidig synes der også at have været
en vis efterspørgsel fra godsejernes side - særlig efter de bedst belig
gende kirker, d.v.s. dem der lå i umiddelbar nærhed af godset. Patronatskirkerne syd for Kongeåen hører alle til kategorien af jus patrona
tus, hvor der var en tæt sammenhæng mellem gods og kirke. Yderli
gere blev de også alle givet eller solgt til særlig udvalgte og
højtstående personer.
Men hvilken interesse kunne en godsejer have i at besidde patro
natsrettigheder? Dette spørgsmål vil blive behandlet i denne artikel
på grundlag af de både m.h.t. erhvervelsestidspunkt og indhold vidt
forskellige patronatsrettigheder, som ejerne af Schackenborg og Trøjborg havde. Der vil blive lagt særlig vægt på to mulige interesser,
nemlig den økonomiske og den sociale/statusmæssige.

Patronatsretten - den økonomiske betydning
Umiddelbart skulle man tro, at de adelige godsejeres erhvervelse af
jus patronatus til sognekirkerne var begrundet i den økonomiske ge-
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vinst, der lå i overtagelsen af kirkernes administration.16 Dette synes
imidlertid ikke (altid) at have været tilfældet. Lige siden reformatio
nens gennemførelse i Christian den 3.s tid havde kongemagten stræbt
efter at forbedre kirkernes og præsternes forhold. Ved hjælp af talrige
indberetninger fra præsterne blev alle sognekirkernes og præsternes
rettigheder registreret og denne viden samlet i kancelliet og hos prov
sterne i herredsbøgerne.17 De opnåede forbedringer var til gavn for
religionsudøvelsen, og de skulle ikke sættes over styr ved kirkernes
salg. Nok findes der mange eksempler på, at patroner eller adelige
herremænd forgreb sig på kirkens ellers præsternes ejendom, men der
findes ligeså mange eksempler på, at kongen greb ind og standsede
overgrebene.18 Ved adskillige lejligheder både før og efter 1660 blev
det fastslået, at kirkernes ejendom skulle blive ved den enkelte kirke.
En patron kunne altså ikke uden videre inddrage kirkens gods eller
formue til eget brug.
I patronens ret til at disponere over kirkens indtægt lå en mulighed
for at skabe en fortjeneste. Mod at vedligeholde kirken, afholde alle
omkostninger til driften og alle uforudsete udgifter, måtte patronen
oppebære kirkens overskud.19 Meget tyder imidlertid på, at der selv
ved forholdsvis velhavende kirker var meget lidt at tjene i det lange
løb. I kirkernes regnskabsbøger kan man følge de årlige udsving i
overskuddene. Indtægten var som regel stabil, og ændredes kun lidt
fra år til år.20 Udgifterne varierede derimod meget, og konstant blev
der repareret på kirkerne. Perioder med overskud afløstes af perioder
med underskud, og i det lange løb gik regnestykket stort set op. Det
kunne derfor være en fordel for patronen stort set at lade kirken have
sine indtægter i fred.

Schackenborg
For Schackenborgs kirkers vedkommende ser det ud til, at det netop
var hvad patronerne, greverne Schack, gjorde. Det fremgår af skødet
fra 1661, at grev Schack måtte betale 500 rd. for hver af de seks kirkers
korn- og kvægtiende. For en enkelt af kirkerne, Ballum, fulgte kro
nens korn- og kvægtiende med til samme pris - d.v.s. i alt 3.500 rd.21
Umiddelbart er det svært at vurdere, om der var tale om en god
forretning. I betragtning af at jus patronatus til Emmerlev kirke med
kirkens og kongens tiende i 1673 blev sat til 1800 rd., kunne det tyde
på, at det var det.22 Beregningen skruede ikke prisen kunstigt op;
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Emmerlev kirketiende var i jordebogen sat til 72 td. hartkorn, og ved
handel med jus patronatus var normen, at en td. tiendekorn kostede
25 rd. Ballum kirkes kongetiende udgjorde 33 td. htk. og den kostede
altså grev Schack 500 rd. i 1661, d.v.s. 325 rd. mindre end den normalt
ville have kostet.
Grev Schack var imidlertid ikke tilfreds med en del af de indkøbte
jus patronatus. Rømø, Vesterlandfør og Amrum kirker var formodent
lig nærmere udgifts- end indtægtskilder. I en jordebog over grevskab
et fra 1663 er der redegjort for kirkernes forhold.23 De tre kirker på
øerne havde ifølge jordebogen ingen sikker tiendeindtægt, da øernes
befolkning var fiskere og søfolk. Sognemændene gav efter formue lidt
hvert år til kirkernes vedligeholdelse, og også kongen ydede et til
skud: »ellers de ikke af sognene haffuer kundet verit holdt ved lige«.
Skulle patronen leve op til sit ansvar for kirkens vedligeholdelse, ville
det med tiden næsten uundgåeligt koste penge. Elendigheden gjaldt
sikkert ikke kun kirkerne, hvilket har været årsagen til, at Schack i
1683 overlod kronen alt gods på øerne samt patronatsretten til kirker
ne til gengæld for bl.a. retten til østersfiskeriet ved øerne og en årlig
pension på 1000 rd.24
Greverne Schack var altså kommet forholdsvist billigt til patronatsrettighederne på fastlandet, og de urentable kirker på øerne var man
sluppet af med i 1683. Som tidligere nævnt betød det imidlertid ikke,
at der blev gjort fortjenester på de tilbageblevne kirker. Kirkernes
regnskaber viser, at både tiender, kopenge, afgifter af kirkernes gods
og rentepengene blev ved kirkerne - ihvertfald indtil 1705.25 I de år
hvor der var overskud, oppebar kirkeværgerne det, og beløbet blev
ført til indtægt i det følgende års regnskab. Var der derimod under
skud, måtte værgerne yde kirken kredit, og beløbet blev ført til udgift
året efter. Ved det årlige regnskabs aflæggelse blev det gjort op, hvor
meget kirken skyldte værgerne eller omvendt - intet forsvandt i lom
merne på nogen godsejer.
Denne situation ændredes dog, muligvis som følge af det økono
miske uføre grevskabet efterhånden kom ud i. 1 1705 figurerer der en
udgiftspost på 95 rd. 5 skilling i kirkeregnskabet for Møgeltønder kir
ke med forklaringen: »Till Skole Huusets Opbygning«. En udgift som
kirken strengt taget ikke skulle have afholdt. 1714 skete der til gen
gæld noget, som utvetydigt pegede i retning af en hårdere udnyttelse
af kirkens indtægter. Møgeltønder kirke havde i årene 1703 til 1714
oparbejdet et overskud på ikke mindre end 550 rd. 41 skilling, og
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dette beløb blev ved regnskabets afslutning på grevens befaling over
ført som indtægt i godsregnskabet. Året efter måtte kirken begynde
på bar bund, men den oparbejdede dog snart en formue igen. I 1720
var formuen på 430 rd. 28 skilling. I løbet af 1720'erne og 30'erne blev
det stadig mere almindeligt, at kirkens overskud blev brugt på god
set. Det foregik oftest ved, at kornindtægterne (tienden) blev leveret
direkte til Schackenborgs ladefoged. Fra og med dette tidspunkt blev
kirkerne en regulær indtægtskilde for patronen.
En enkelt af Schackenborgs patronatskirker udgjorde en undtagelse
fra reglen om, at godset indtil begyndelsen af 1700-tallet ingen ind
tægt havde af kirkerne, nemlig Emmerlev. Dog var det ikke kirken,
men præsten der måtte holde for. De særlige forhold stammede til
bage fra før reformationen, og må siges at have været helt ekstraordi
nære. På et tidspunkt havde ejeren af den adelige sædegård Kogsbøl
givet fem gårde i Emmerlev sogn til Vor Frue alter i Ribe. Da altergod
set efter reformationen blev givet tilbage til donatorerne eller deres
arvinger, krævede Ifver Eriksen til Kogsbøl i 1547 gårdene tilbage
leveret.26 Da altergodset imidlertid blev anvendt til underholdning af
en kapellan ved Ribe kapitel, enedes man om, at landgilden i frem
tiden skulle gives til kapellanen, mens herrerne på Kogsbøl beholdt
de øvrige rettigheder.
1 1690 skulle landets præster indberette om kaldenes beskaffenhed.
Præsten i Emmerlev Claus Clausen forfattede i den anledning en ud
førlig beskrivelse.27 Heri skrev han blandt andet, at kapellaniet de
sidste 80 år ikke havde været besat, og at præsten selv forrettede hele
tjenesten.28 Af de fem altergårde var fire tilbage, og præsten modtog
for sin tjeneste landgilden samt udbyttet af »Capellan-Moose« (tid
ligere kaldet »Vor Frue Moose«); en ordning der formodentlig havde
eksisteret de nævnte 80 år, og som indebar, at præsten som erstatning
for Ribe kapitlets manglende indtægt måtte yde en stor del af sin
korntiende til ærkedegnen i Ribe. Ved grev Schacks overtagelse af
jus patronatus til Emmerlev kirke fulgte denne særlige indtægt med.
Schackenborg modtog derfor årligt 22 Riper ørtug byg af præstens
korntiende.
Selvom Schackenborgs jus patronatus for 1600-tallets vedkommen
de ikke indeholdt nogen direkte økonomiske fordele ud over indtæg
ten fra Emmerlev præstetiende, så var der jo også kongetienderne. I
Slesvig fandtes normalt ingen kongetiende, og tienden blev derfor
kun delt mellem kirke og præst, men i flere af enklavesognene blev
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Møgeltønder kirke set fra nord-vest. Begge tilbygninger var reserveret grevefamilien.
Forrest ses det Schackske kapel og bag dette den murede opgang til det grevelige
pulpitur. Foto: Institut for Sønderjysk Lokalhistorie.

der givet kongetiende som i kongeriget. Som tilfældet var nord for
Kongeåen, opkrævedes kongetienderne direkte af bønderne, og de
var reelt uden forbindelse til kirkernes og præsternes indtægter. Disse
tiender kunne nok spille en rolle for godset. 11671 blev Hans Schack
ophøjet i den nystiftede grevestand, men hans gods Møgeltønderhus
bestod på daværende tidspunkt kun af ca. 1.660 td. hartkorn. Da der
ifølge grevernes privilegier krævedes 2.500 td. hartkorn til et grev
skab, manglede Schack altså ca. 840 td. - helst i nogenlunde nærhed
af Møgeltønderhus.29 Den nærmeste mulighed var det gejstlige gods
i Ribe, som kongen jo rådede over. For en fordring på 30.000 rd. fik
han udlagt ca. 432 td. hartkorn af Ribe domkapitels og hospitals gods
i Højer, Lø og Hvidding herreder. Desuden fik han jus patronatus
med kongetienden til Emmerlev sogn, hvilket udgjorde 72 td. hart
korn. Hans Schack døde i 1676, inden grevskabet var blevet oprettet.
Det blev derfor sønnen Otto Didrik Schack, der fik godset erigeret til
grevskab - med dispensation for de manglende 300 td. hartkorn.
Det kan ikke afgøres, hvor stor en andel af grevskabets hartkorn
der stammede fra patronatskirkerne - men det må have været en ikke
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helt uvæsentlig del. Alene Emmerlev kongetiende udgjorde 72 td.
hartkorn. Ballum kongetiende blev oprindelig sat til 72 td., men i
jordebøgerne blev den imidlertid nedskrevet til 33 td.301 Møgeltønder
og Daler blev der ikke givet kongetiende, da tienden kun deltes mel
lem kirke og præst. Møgeltønders, Dalers og Ballums kirketiender
blev ikke opgjort i hartkorn i jordebøgerne. Tilsammen blev der i de
tre sogne ydet ca. 124 ørte tiendekorn, hvilket var to og en halv gange
så meget, som der blev ydet i kongetiende i Ballum. Med lidt forsig
tighed kan de tre kirkers samlede tiendehartkorn derfor anslåes at
have udgjort ca. 70 td. Hertil kom yderligere kirkernes fæstere, der
dog fortrinsvis havde små ejendomme. Selvom kirkerne ikke bidrog
væsentligt til godsets økonomi, var de alligevel uundværlige for det
hartkorns-fattige grevskab.

Trøjborg
Efter dette overblik over kirkerne under Schackenborg vil vi se på det
andet store enkiavegods, Trøjborg. Her undgik de fire kirker ikke helt
patronens overgreb, selvom det næppe skete udelukkende med tanke
på den økonomiske gevinst. Som før nævnt foretog Peter Rantzau
ved hjælp af de tre øvrige kirkers indtægter en ombygning af Visby
kirke ca. 1590, for hvilket han ved kongens retterting blev dømt til at
betale erstatning samt for fremtiden holde sig fra kirkernes gods.
Rantzau fik indskærpet, at kun kaldsretten og ikke patronatsretten
tilhørte ham. Af ærkedegnens klager over Rantzau og de øvrige akter
i sagen fremgår det, at han ikke blot havde benyttet de tre kirkers
indtægter til ombygningen af Visby kirke.31 Også kirkens jordegods
havde han forgrebet sig på: En kirkeeng og et kirken tilhørende hus
i Mjolden havde han lagt under Trøjborg, mens en kirkeeng i Randerup var givet til præsten sammesteds, Hr. Iver. Begge enge og huset
var allerede fæstet bort af ærkedegnen, men det så Rantzau stort på.
Dog skal det siges, at kirkeengen i Randerup ikke var kommet til
præsten med Rantzaus gode vilje. Tværtimod havde præsten Iver
Mortensen i 1583 krævet jord af Rantzau med henvisning til lov og
ret, og sagen blev sandsynligvis afgjort ved herredstinget.32
Peter Rantzaus mulige sociale gevinster ved besiddelsen af Visby
kirke 1590 vil blive behandlet i et senere afsnit. Her skal blot konstate
res, at de fire patronatskirker sandsynligvis ikke gav noget økono
misk overskud til Trøjborgs ejere i den efterfølgende tid. Der findes

Kirker og

godsejere i

Vestslesvig i isoo-16oo-tallet

67

På de øverste stole i Visby kirke sidder til venstre Peter Rantzaus og til højre hans
hustru Catharina von Dammes smukt malede våbenskjolde. Foto: Knud Schmidt
Nielsen.

ingen optegnelser derom i godsarkivets regnskaber og jordebøger fra
1600-tallet Tilsvarende viser kirkeregnskaberne i samme periode, at
alle indtægter årligt blev opkrævet til kirkerne selv.33 Ærkedegnen i
Ribe levede op til sit ansvar som patron for kirkerne, og efter episo
den i 1590'erne har Trøjborgs ejere næppe haft indflydelse på øko
nomien. Skønt rent hypotetisk er det spørgsmålet, om Trøjborgs ejere
havde kunnet opretholde den agressive linje overfor kirkerne - også
selvom ærkedegnen og kapitlet i Ribe ikke havde klaget til kongen.
Det må have ramt de tre kirker hårdt at få reduceret indtægterne i
flere på hinanden følgende år. Selv med tilbageførslen af godt og vel
700 daler til hver af kirkerne klarede de sig ikke overvældende godt
i tiden der fulgte. Formodentlig er størstedelen af pengene blevet
brugt til anskaffelse af den efter reformationen obligatoriske prædike
stol; dette inventar blev ihvertfald indkøbt til både Mjolden, Randerup og Døstrup kirker omkring århundredeskiftet.34
Ejerne af Trøjborg mistede imidlertid ikke interessen for kirkernes
økonomi, hvilket fremgår af en række overvejelser som godsets da-
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værende ejer Otto Friedrich Buchwald i 1738 eller 1739 gjorde sig
vedrørende kirkerne. Buchwalds tanker kendes fra en vejledning,
som han skrev til sønnen Friedrich Buchwald umiddelbart før sin død
i december 1739.35 Vejledningen omhandler alle sider af godsets drift
med formaninger om, hvad Friedrich særlig skulle være opmærksom
på. O. F. Buchwalds gengivelse af striden mellem bispen i Ribe og
Peter Rantzau viser, at de fire patronatskirkers tiender efter hans op
fattelse retteligt burde tilhøre Trøjborg: »... wie in Dennemarck gebrowlich«. Men de var kommet fra godset da: »... einer von meinen
vorfahren etwas getahn, darüber ihm diese zehend genommem und
dem Bischoff von Ripen zugeleget worden ...«. Altså ikke noget om,
at tienderne sammen med kirkernes øvrige indtægter faktisk aldrig
havde været indeholdt i Peter Rantzaus patronatsret. O. F. Buchwald
forestillede sig den situation, at tienderne igen skulle kunne komme
til Trøjborg på bekvemmelig vis. I så fald skulle sønnen overveje sa
gen nøje, idet tienderne udgjorde en del af bispens løn (så han skulle
jo have erstatning for dem). Buchwald var også opmærksom på en
væsentlig fordel ved ikke at besidde kirketienderne; nemlig fritagel
sen for vedligeholdelsespligten. Sønnen skulle blot holde øje med, at
bispen også i fremtiden vedligeholdt kirkerne.
En ting var imidlertid kirkerne, en anden præsterne og deres gårde.
I O. F. Buchwaldts vejledning findes vidnesbyrd om, at Trøjborgs ejere
havde tilgodeset præsterne ved patronatskirkerne. Han nævner de
naturalieindtægter, som var tillagt præsterne, men gør samtidig søn
nen opmærksom på, at hans moder Anna Dorothea Rantzau havde
forsøgt at tage dem fra præsten i Visby. Ydelserne var derfor næppe
at anse for en pligt, der påhvilede godset. Interessen for præsterne
kan spores helt tilbage til Peter Rantzaus tid. I 1591 indgik han en
skriftlig aftale med den nylig kaldede præst i Visby Andreas Jacobsen
(Andreas Jacobi). Præsten skulle herefter årligt modtage 60 mark
lybsk og to ørte rug, byg og havre af Trøjborg. Herforuden skulle han
have vinter- og sommersæd (6 ørte, 4 skp. rug, 4 ørte byg og 4 ørte
havre), hvilket skulle sås af godset i præstens livstid. Sidst, men ikke
mindst, fik han et velbygget hus og en »wische« (våd eng) beliggende
i Mollerup skov; af engen skulle degnen dog bruge en femtedel. Til
gengæld for dette skulle præsten love ikke at tage et andet kald uden
Rantzaus tilladelse, og at han eller hans arvinger skulle vedligeholde
huset. Forbedrede han eller arvingerne huset, skulle de have erstat
ning.36 Aftalen blev indgået på et tidspunkt, hvor Rantzau stadig var
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overbevist om sin ret til kirken. Det kan være som følge heraf, at han
følte sig forpligtet til at hjælpe præsten.
Det vides ikke, hvilke naturalieindtægter Trøjborgs ejere skulle
have givet til præsterne i de tre andre enklavesogne under godset,
Mjolden, Døstrup og Randerup. Kilderne er få for 1500- og 1600-tallets vedkommende og senere synes indtægternes forbindelse til Trøjborg at være glemt, eller de var forsvundet. I Christian 4.'s reces fra
1643 blev det påbudt at føre bøger over kirkernes og præsternes ind
tægter og øvrige forhold.37 Fra 1649 er bevaret en herredsbog for Lø
herred, der består af præsternes egenhændige indberetninger.38 Ind
beretningerne fra de tre ovennævnte sogne vidner om præsternes
svære vilkår, men der er ingen oplysninger om, at Rantzauerne skulle
have hjulpet dem. Særlig i Randerup og Mjolden stod det slet til.
Antallet af tiendeydende gårde var henholdsvis 12 og 18, og ofte blev
høsten ødelagt af blæst og saltvand. De få mennesker i sognet kunne
heller ikke yde noget særligt i kvægtiende, offer og smørbyrd, og
præstegårdenes avl var forholdsvis ringe. Bedre stod det til i Døstrup,
hvor antallet af gårde var højere (40), vejret mere nådigt og præstegår
dens avl større. Men heller ikke her nævnes Trøjborgs ejere. I indbe
retningen fra Visby kunne præsten derimod fortælle, at salig Peter
Rantzau havde benådet præstegården med et areal i Mollerup enge,
der gav 20 læs hø. Muligvis er der tale om den »Wische«, som er
omtalt ovenfor.
Brede sogn lå ikke i Ribe stift. Det hørte derimod under Slesvig stift,
og derfor findes der ingen tilsvarende indberetning herfra. Alligevel er
der vidnesbyrd om, at præsten er blevet tilgodeset af søstrene Anna
Dorothea Buchwald og Margareta Hedewig von Ahlefeldt til Trøjborg.
11686 stadfæstede de overdragelsen af brugsretten til 13 blokke land på
Brede mark til pastoratet i Brede: »...zu Gottes Ehre, und des priesterthumbs besten ,..«.39 Den fungerende præst Andreas Fabricius måtte
have arealerne uden afgift, men hans efterfølgere skulle betale 2 mark
lybsk. O. F. Buchwald nævner de 13 »kleine blocke« land i sin vejled
ning, og han må have haft dem i frisk erindring. Den 3. september
1738 - omtrent samtidig med at han skrev sin bog til sønnen - blev bre
vet fra 1686 læst på landstinget i Viborg. Måske har han forsøgt at få
dem tilbage eller forhøje afgiften? Under alle omstændigheder er der
noget der tyder på, at de skiftende godsejere fortrinsvis har haft interes
se for de nærmest liggende sogne Visby og Brede - uanset at de tre
øvrige sognepræster nok kunne have haft hjælp behov.

70

Jesper Thomassen

Patronatsretten - den sociale betydning
Når der ikke var nogen væsentlig økonomisk gevinst ved patronats
retten, er det nærliggende istedet at søge godsejernes interesse for
kirkeejet i den indflydelse det havde på deres sociale position. Der
kan næppe herske tvivl om, at enkeltpersoner siden middelalderen
har benyttet kirkerne som et af de steder, hvor de kunne vise deres
position og betydning. Fra højmiddelalderen er der kun overleveret
spredte vidnesbyrd om denne brug af kirkerne, og ikke alle vidnes
byrdene er entydige og klare. Mange har ment, at de romanske sten
kirker - og før dem trækirkerne - var enkelte stormænds værk.40 For
holdt det sig sådan, kan byggerierne meget vel have haft baggrund i
en hævdelse af social position - foruden selvfølgelig personlig from
hed. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at i det mindste nogle kirker
har været kollektive projekter, udført på basis af det der efterfølgende
skulle blive til et sognefællesskab. I så fald har individets rolle næppe
haft den store betydning. I løbet af senmiddelalderen udviklede der
sig under alle omstændigheder plads til individets hævdelse i kirker
ne. For den der gerne ville sætte sig et mindesmærke, ovenikøbet til
gavn for frelsen, kunne der indstiftes tidebønner og altre, der kunne
gives inventar og gaver i form af rettigheder, jordegods og meget
mere.
Reformationen medførte i første omgang en nedtrapning af folks
brug af kirkerne som steder, hvor de kunne manifestere sig selv og
deres status.41 De mange katolske former for hævdelse af gudsfrygten
ved gavegivning forsvandt. I kirkerne kom der fokus på prædikesto
len og døbefonten, mens interessen for den øvrige udsmykning aftog.
Først omkring 1570'erne synes lysten til at investere i inventar og
udsmykning igen at være kommet tilbage. Der opstod nye måder at
synliggøre sig på i kirken i form af epitafier, herskabsstole og frem
trædende gravmonumenter. Dette var også tilfældet i Vestslesvig,
hvad Tønder kirke så tydeligt viser. Adelen havde sin storhedstid,
borgerstanden voksede sig stærk og enevældens indførelse 1660 syn
tes at have stimuleret behovet for manifestion og selviscenesættelse.

Trøjborg
Visby, Mjolden, Randerup, Døstrup og Brede sogne udgjorde kernen
i Trøjborgs godskompleks i hele 15- og 1600-tallet. Skulle Rantzau for
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alvor markere sin indflydelse i området, var disse kirker højst aktuel
le. Som tidligere nævnt lå kun en del af Brede sogn i den kongerigske
enklave; præstegården og kirken lå i hertugdømmet. Hertug Hans d.
Ældre havde patronatsretten, hvilket blev stadfæstet 1576-78.42 Det
var derfor naturligt, at Peter Rantzau ikke fik jus patronatus til Brede
kirke i 1579. Dette kan godt tænkes at have ærgret Trøjborgs ejere.
Dels var Brede det sogn, hvor Trøjborg havde flest fæstere, og hvor
flest gårde blev erhvervet i perioden.43 Ved overtagelsen af Trøjborg
i 1579 boede knap 30 af godsets fæstere i Brede sogn, men allerede i
1589 var antallet vokset til ca. 70 - dog var de fleste nytilkomne (ca.
30) kun kådnere. I 1679 var antallet af gårde i sognet øget til 53, og
kådnernes antal tilsvarende reduceret til fire. Formodentlig var dette
resultatet af sammenlægninger. Derudover lå Brede sogn godt i for
hold til hovedgården - nærmere end Døstrup, Randerup og Mjolden.
Tilbage var altså de fire patronatskirker, og ligesom senere tiders
kirkeejere koncentrerede Rantzau indsatsen om Trøjborgs egen sogne
kirke, Visby. Peter Rantzaus byggeri på Visby kirke i 1590'erne kan
meget vel have været et udtryk for ønsket om at benytte kirken til
selvhævdelse. I lyset af ærkedegnens klage og kongens efterfølgende
dom over Rantzau forekommer hans ombygning af Visby kirke og
udnyttelsen af de øvrige tre kirker som et voldsomt overgreb. Men
Rantzau har formodentlig følt sig i sin gode ret til at handle som han
gjorde. Kongen havde givet ham betydelige rettigheder i Lø herred,
og under normale omstændigheder omfattede jus patronatus mere
end blot kaldsretten.
Rantzau havde foretaget byggearbejder siden overtagelsen af Trøj
borg slot i 1579, og i slutningen af 1580'erne må hans prægtige nye
renæssanceslot have stået færdig. Visby kirke blev ikke genopført fra
grunden, men ved til- og ombygninger blev den gamle kirke skjult.
Herved kom slot og kirke til at indgå i en arkitektonisk enhed - uden
dog at være hinanden helt lig - og beskueren kunne ikke være i tvivl
om den fælles bygherre. Foruden de tidstypiske svungne gavle blev
kirken forsynet med et mægtigt tårn, der foroven afsluttedes af et
spir. Som tagbeklædning blev anvendt fortinnet blik, som med ærke
degnen i Ribe Ægidius Lauritsøns ord: »... skinnede oc pralede megit
i mareken ...«.44 Ærkedegnens udtalelse viser, at Rantzau opnåede
hvad han ville ved at bygge stort og flot - nemlig at folk blev op
mærksomme på hans magt. Den forargede ærkedegn var mest tilfreds
med, at blikket snart blæste af kirken og måtte erstattes med træspån

72

Jesper Thomassen

og bly; til stor udgift for kirken. Alene den omstændighed at Rantzau
på det nærmeste byggede en ny kirke, er bemærkelsesværdig. Både i
Slesvig og i Danmark blev der kun bygget meget få nye kirker efter
reformationen, i Nordslesvig foruden Visby kirke kun Kegnæs.
Karakteristisk nok var det de mægtigste og mest magtfulde godsbe
siddere der gav sig af med den slags, som f.eks. kansleren Johan Friis
i Hesselager på Fyn og senere Ellen Marsvin på Thurø og Podebu
skerne på Kørup og Einseidelborg.
Kirken kom til at indgå i Rantzaus visuelle magtdemonstration.
Også kirkens indre forandredes i takt hermed. Den væsentligste del
af inventaret blev fornyet ved samme lejlighed, bl.a. prædikestolen,
døbefonten, altertavlen og stolestaderne (evt. gavlene). Rantzaus vå
ben sås flere steder, f.eks. på altertavlen og døbefonten. Siddeplads
erne i kirken var en nyskabelse, der formodentlig først for alvor
trængte frem i løbet af 1500-tallets første halvdel. For en godsejer var
stolestaderne oplagte, når der skulle gøres opmærksom på vedkom
mendes centrale position i sognet. Der kan have været stader i kirken
før 1590, men Rantzau fornyede dem. De forreste stole forsynede han
med gavle med sit våben. Den mest fremtrædende plads var hans og
det kunne alle se, også selvom han oftest var fraværende fra Trøjborg,
og derfor ikke deltog i gudstjenesterne.
Peter Rantzau har med god grund kunnet anse hele kerneområdet
i godsbesiddelsen, Lø herred, som sit domæne. Her var han herre:
Bønderne var hans fæstere, herredsfogeden udnævnte han selv, og
alle kongelige rettigheder tilkom ham. Kaldsretten til de fire patronatskirker indgik fint i denne sammenhæng. Den sidste manifestation i
form af et gravmæle i kirken kunne det imidlertid ikke blive til. Trøj
borg var blot et af Peter Rantzaus mange godser, og næppe det han
følte sig mest knyttet til. Han døde i 1602 på Ahrensburg i Holsten,
på slottet som han selv havde ladet opføre i 1590'erne sammen med
en kirke, i hvilken han blev begravet.45

Schackenborg
Schackenborgs sognekirke var Møgeltønder, og her blev der ikke tale
om nogen storstilet ombygning. Alligevel satte patronerne efterhån
den deres præg på kirken, først og fremmest ved at tilegne sig den
fornemste og mest centrale placering i kirkerummet. 1 1691-92 blev to
pulpiturer opsat, og et allerede eksisterende fik fornyet udsmyknin-
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gen, så det passede til de to nye. Det fornemste af pulpiturerne (med
udvendig muret trappehus) lige overfor prædikestolen var grevskab
ets.46 Her kunne herskabet trone højt hævet over det meste af menig
heden, sådan som herremænd gjorde det mange andre steder i riget
på samme tid.
Det vides ikke med sikkerhed, hvor Schackenborgs ejere havde
deres pladser i kirken før 1692. Sandsynligvis var det på de forreste
bænke i begge sider af kirkens skib (kvinder mod nord, mænd mod
syd). Det fremgår af et udførligt stolestaderegister fra 1692, at disse
stole tilhørte Schackenborg.47 I registeret er noteret, at overinspektø
ren og de grevelige betjente sad øverst, dernæst fulgte godsets folk,
og endelig var der en ledig plads, som blev bevilget kirken at leje ud.
Den ledige plads var formodentlig opstået ved, at herskabet rykkede
op på det nye grevelige pulpitur, og godsets folk rykkede frem på de
ledige pladser.
Folks placering i kirken afspejlede deres position i sognet og deres
økonomiske formåen. Stolestaderegisteret fra 1692 illusterer den rolle
kirken havde ved opretholdelsen af det sociale hierarki i sognet - et
hierarki hvor Schackernes befandt sig helt oppe i toppen. Registeret
blev ifølge indledningen lavet på foranledning af Sophia Dorothea
Marschalk, grevinde af Schack, og sandsynligvis havde hun afgøren
de indflydelse på dets udformning. Hun underskrev det, og forsyne
de det med en personlig efterskrift. Heri tillod hun sin søn at forandre
indholdet, når han om fire år blev myndig. Registeret nævner først
skibets sydlige side, mandssiden. På de forreste bænke sad som
nævnt først overinspektøren, derefter betjentene og i tredje stoleræk
ke godsets øvrige folk samt fem sognemænd, der havde råd til at
betale en leje på tilsammen 1 mk. og 16 skilling. Pladserne var skibets
bedste (og kirkens dyreste), idet de var placeret umiddelbart foran
prædikestolen. Efter de tre første stolerækker fulgte 15 rækker med
bolsmænd, der samlet betalte en afgift i naturalier og penge til deg
nen og organisten. Bolsmændene havde ikke faste pladser, men der
skulle »... over alt her udi kircken holdis den skick efter gammel sæd
vane, og kong: Mayt:s lougs tilhold, at de unge skall ydmyge sig for
de gamle og søge deris sted og sæde udi stolene der efter ...«. Efter
bolsmændene fulgte tre stolerækker til mænd, der hver betalte seks
eller otte skilling.
I skibets nordre side sad først godsinspektørens kone og de øvrige
kvindfolk fra godset. Yderligere havde grevinden bevilget, at præ-
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Møgeltønder kirke set fra koret. Forrest på nordvæggen ses det grevelige pulpitur.
Prædikestolen var placeret direkte overfor (her skjult af korbuen). Umiddelbart bag
det grevelige pulpitur (på samme væg som dette) ses det nye pidpitur. På endevæggen
sad det gamle pulpitur, hvorpå også orgelet var anbragt. Det var bygget før Schackenborgs oprettelse, og pladserne her var billige. På det nye pulpitur tronede efter 1692
sognets ledende mænd med greveparret i spidsen. Kvinderne og bolsfolkene måtte
nøjes med pladserne på kirkens gulv. Foto: Nationalmuseet.
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stens samt birke- og delefogedens koner fik plads her. En enkelt gård
mandskone lejede sig ind formedelst 16 skilling. Derefter fulgte 15
stolerækker til bolsmændenes koner, og endelig blev de sidste fem
rækker lejet ud til kvinder for henholdsvis tre og fire skilling. Efter
skibet kom turen til korets sydlige side, helt oppe ved alteret, hvor
tre stole var besat af kvinder, der hver svarede otte skilling. I den
øvrige del af koret var der også kvinder; på de nordlige stole gav
hver tre skilling og på den sydlige to og en halv: »Jn Consideration,
das diese die geringste Stühle sein ...«. Fra disse pladser kunne præ
stens prædiken dårlig høres, og prædikestolen end ikke ses. I koret
var døbefonten placeret, og to rækker var derfor reserveret til faddere
og kirkegangskoner. På kirkens dårligste pladser var således pøblen
og kvinderne placeret. Kun de per tradition fornemste stole ved præ
dikestolen var besat med folk med høj status, og disse har formodent
lig lyst op i forsamlingen på gulvet.
Det nye pulpitur var anbragt på kirkens nordvæg, og her var for
holdene anderledes end i kirkens bund. Her sad gårdmændene sam
men med sognets øvrige »middelklasse« formedelst otte og en halv
skilling per person.48 Det grevelige pulpitur var også placeret på
nordvæggen i umiddelbar forlængelse af det nye pulpitur; direkte
overfor prædikestolen. I skibet var der foruden de to nye pulpiturer
også et gammelt på vestvæggen (endevæggen). Det bestod af en
nord- og en sydside; adskilt af det i 1679 installerede orgel. Også her
sad der mænd, men prisen var kun fire skilling på sydsiden (den
bedst placerede i forhold til prædikestolen) og to skilling på nord
siden. Pulpituret var bygget på kirkens bekostning før Schackenborgs
oprettelse, hvilket grevinden tog hensyn til ved prisfastsættelsen. Højt
over pøbel og kvinder sad således sognets vigtigste personer, i pulpi
turer der dog synede af lidt i forhold til det grevelige. Ingen som var
til stede i kirken kunne være i tvivl om, hvordan forholdene i sognet
var - her var greveparret konge og dronning.
Modsat Trøjborgs ejere blev Schackerne begravet i deres kirke, i
krypten under koret. Oprindelig havde stedet fungeret som begravelse
for Rantzauerne, der umiddelbart før reformationen og igen 1564-99
havde haft Møgeltønderhus i forlening. 1696 blev deres lig imidlertid
flyttet for at gøre plads for den grevelige familie fra Schackenborg, der
dermed overtog den fornemste begravelsesplads. I længden var dette
ikke tilstrækkeligt, og 1763 blev et anseeligt gravkapel i tilknytning til
koret bygget; ligene i krypten fik dog lov at blive, hvor de var.
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Møgeltønder kirke set fra orglet mod koret. De to pulpiturer i koret blev først sat op
i 1737, og de eksisterede altså ikke i 1692, da stolestaderegisteret blev lavet. Udvendig
på kirken var et muret trappehus, hvorfra man havde adgang til den lukkede grevestol
(til venstre i billedet). Herfra havde greveparret en god udsigt til præsten på prædike
stolen - når de fine folk ellers var til stede i kirken. Umiddelbart foran prædikestolen,
men på kirkens gulv, ses de tidligere herskabsstole. Her sad godsets inspektør, betjente
og øvrige personale efter 1692, mens deres hustruer havde de tilsvarende pladser i
kirkens nordside (under grevestolen). De bedste pladser var altså reserveret Schackenborgs ejere og deres nærmeste ansatte. Af billedet fornemmer man, hvorfor stolene i
koret blev anset for de ringeste. Herfra var udsigten til prædikestolen og pulpiturerne
dårlig. Det har kun hjulpet lidt, at bondekonerne i koret bedre kunne følge med, når
der var barnedåb i kirken, og at de desuden sparede lidt penge i forhold til folkene på
de dyrere pladser i kirkens skib. Pladserne var og blev de ringeste, og sad man her,
var det tegn på ens lave status - eller i det mindste ens dårlige økonomi. Foto:
Nationalmuseet.

Patronernes indflydelse har overvejende været indirekte når bort
ses fra pulpituret og begravelsen. Lensgreven skulle i princippet god
kende alle større byggearbejder og nyanskaffelser, hvis ikke han lige
frem tog initiativet. I praksis var det dog grevskabets inspektør, der
tog sig af de daglige forretninger. Formodentlig har han kun forelagt
de vigtigste sager for greven. Anskaffelsen af kirkens orgel kan tjene
som et eksempel på den forholdsvis selvstændige stilling, inspektøren
indtog på vegne af herskabet overfor kirken.49
Orgelsagen var et resultat af den uro, der herskede i forholdet mel-
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lem herskab og bønder i den første greves tid. Ved overtagelsen af
Møgeltønderhus i 1661 havde dette været i en sørgelig forfatning.
Hans Schack udskød derfor at etablere hovedgårdsdriften, indtil god
set var genopbygget og organiseret påny. Forholdet til de hoveriplig
tige fæstebønder blev ordnet midlertidigt med en skriftlig overens
komst. Schacks arbejde med at gøre godset rentabelt førte imidlertid
til flere krænkelser af overenskomsten, og også på andre måder følte
bønderne sig dårligt behandlet. I 1672 sluttede Møgeltønder birks
bønder sig derfor sammen og bad birkeskriveren Anders Nissen føre
deres sag. Den dramatiske sag skal ikke gentages her, blot skal en
enkelt begivenhed nævnes: I 1674 fik Schack Anders Nissen og den
nes broder Karsten dømt til døden. På grevens befaling fik de dog
dommen eftergivet, men for Anders Nissens vedkommende skete
dette først på selve retterstedet. Istedet pålagdes han at betale 200
rigsdaler til et nyt orgel til kirken. Bag bødestraffen stod godsets in
spektør Nikolaus Tych, og i denne sag ser han ud til at have handlet
mod grevens vilje. Denne mente at Anders Nissen slap for billigt,
hvilket dog formodentlig forblev mellem godsejeren og inspektøren.
Godsejerens del af bøden (sagefaldet) ville under normale omstæn
digheder være tilfaldet Hans Schack, men nu kom det istedet til at gå
til kirkens nye orgel.
Herskabspulpitur og stolestadeordning, gravkrypt- og kapel samt
orgel var store og meget synlige dele af inventaret. Men patronerne
satte også deres aftryk andre steder i kirken. Til skiftende tider gav
de kirken inventar med navnetræk og våben, og af det der fortsat
eksisterer (eller som vi har kendskab til), kan bl.a. nævnes et alterklæ
de (nævnt 1766), en oblatæske (1750) og en vinkande (1674). Også
korgitteret fra 1653 blev på et tidspunkt før 1766 forsynet med det
grevelige våben og navne.
Schackenborgs interesse for sognekirken Møgeltønder var markant
større end interessen for de øvrige patronatskirker. Alligevel fandtes
der i de enkelte kirker inventar, givet af Schack'eme og med navne
træk og våben.50 Mest iøjnefaldende var vel alterklæderne i Ballum
og Daler, begge formodentlig skænket at Otto Didrik Schack (lensgre
ve 1719, død 1741). Derudover fandtes der i Ballum en kirkeklokke
(1709) med det Schackske våben, i Emmerlev en sygekalk og disk
(1745) med Anna Ernestine Schacks navn og i Daler henholdsvis en
messehagel skænket af grev Schack i 1670'erne og en disk (1751) med
Schacks våben. Selvom f.eks. messeklæder, alterduge og altersølv
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med forbindelse til Schackenborg sagtens kan være gået til, så var
patronerne næppe særlig synlige i disse kirker, kun i Møgeltønder
var deres fremtræden påfaldende. Ligesom Trøjborgs ejere var
Schackerne mest optaget af deres egen sognekirke.

Afrunding
Schackenborg og Trøjborg var på mange måder to vidt forskellige
godser, men i forholdet til de underliggende patronatskirker var der
alligevel mange fælles træk. Først og fremmest havde ingen af god
serne nogen væsentlig økonomisk fordel af patronatsretten i form af
naturalie- eller pengeindtægter, på det tidspunkt hvor rettighederne
blev erhvervet eller i tiden umiddelbart derefter. Motivet for erhver
velsen kan derfor ikke antages at have været økonomisk. Dog indgik
kirkerne med gods og tiender i Schackenborggrevskabets samlede
hartkorn, der derved kom nærmere de 2.500 td, som var betingelsen
for oprettelsen af et grevskab.
Ejerne af begge godser ses derimod på hver deres måde at have
benyttet godsets sognekirker til en meget markant fremhævelse af sig
selv - til selviscenesættelse. Der kan næppe herske tvivl om, at kirker
nes væsentligste funktion var at bidrage til patronernes markering af
deres sociale status - et forhold af stor betydning i det standsoriente
rede samfund fra 15-1700-tallet. Kirkerne har ikke spillet nogen afgø
rende rolle; slægt, embeder, rigdom og godsbesiddelse var trods alt
det vigtigste. Men patronatsretten var ligesom godsernes nye hoved
bygninger, luksusforbruget, rejserne, titlerne m.v. med til at skabe
indtrykket af godsejeren som en mægtig og magtfuld mand.
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NOTER
1. Jus patronatus var betegnelsen for
overhøjheden over kirkelige institu
tioner. Patronatsretten indeholdt som
regel retten til at besætte gejstlige em
beder og forpligtigelsen til at varetage
institutionens forsvar. Derudover
kunne indholdet variere, og patroner
og kirkeledelse ses ofte at have været
uenige om rettighedernes omfang. Jvf.
Artikel »patronatsret« i: Dansk kultur
historisk opslagsværk, Kbh. 1991.
2. Jesper Thomassen: Kronens afhæn
delser af dens fynske jus patronatus
1646-1698, i: Historie 1994.
3. Kansler Johan Friis' erhvervelse af jus
patronatus til Hagested kirke 1541
regnes almindeligvis som det første
eksempel, Kane, brevb. 16. sept. 1541.
Jvf. dog Anders Jahansens overtagel
se af patronatsretten til Graverslund
kirke efter Stie Pors, Kane, brevb. 15.
marts 1538.
4. Ejvind Slotved: Studier over kongeti
enden efter 1536, i: Festskrift til Svend
Ellehøj, Kbh. 1984. Jesper Thomassen:
Sognepræsten som Statstjener 15361660, utrykt ph.d.-afhandling, Odense
1996.
5. Jesper Thomassen: Kronens afhæn
delser af dens fynske jus patronatus
1646-1698, i: Historie 1994.
6. Jvf. kort i Gyldendals Danmarkshi
storie, bd. 2.2.
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tronatus; nemlig Gram og Fole (Hans
Schack, Gram slot 1673), Kliplev,
Kværs og Asbøl (Ahlefeldteme på
Søgård), Dybbøl (Reventlow, grev
skabet Reventlow 1676). Se Danmarks
Kirker.
8. Kronens skøder 17. okt. 1579.
9. LAa, Af Ribe bispearkiv, nr. 160 (ad
reg. nr. 7. Capsa 18. pk. 11, Trøjborg
1579-80. Genparter).
10. Ibid.
11. V. A. Secher: Samling af Kongens Rettertings Domme 1595-1604, Kbh.
1881-83, 21. juni 1598. Jvf. P. Fedder
sen Jensen: Visby sognekrønike, Visby
1946.
12. Kronens skøder 1. nov. 1661 og 4. nov.
1673.

13. Kronens skøder 3. jan. 1683.
14. J. P. Trap:
Hertugdømmet Slesvig
1864.
15. Jvf. Jesper Thomassen: Kronens af
hændelser af dens fynske jus patrona
tus 1646-1698, i: Historie 1994.
16. Jvf. C. T. Engelstoft: Om beskikkelse
af kirkens tjenere i den danske kirke
fra reformationen til vore tider. Patro
natsretten, i: Theologisk Tidsskrift
1842.
P. Severinsen:
Folkekirkens
ejendomshistorie, Kbh. 1920.
17. En oversigt over præsteindberetningeme gives af Gunnar Olsen: Indbe
retninger om sognekaldenes og kir
kernes økonomiske vilkår, i: Fortid og
Nutid 1956. Jvf. Jesper Thomassen:
Sognepræsten som statstjener 15361660, Odense 1996.
18. F.eks. Holger F. Rørdam: Om gods
ejernes udøvelse af patronatsretten
1670-91, i: Kirkehistoriske Samlinger
1867-48. Jvf. sagen om Peter Rantzaus
ombygning af Visby kirke.
19. F.eks. reces 1643 I. 4.2. Udgivet af
V. A. Secher: Forordninger og reces
ser, bd. 5, Kbh. 1903.
20. LAa, diverse vestslesvigske kirke
regnskabsbøger ca. 16-1700. Jvf. Ge
org Rasmussen (udg.): Ullerup kirke
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21. LAa, Schackenborg godsarkiv, pk. 5.
22. LAa, Schackenborg og Trøjborg god
sarkiver, diverse jordebøger og ma
trikler.
23. LAa, Schackenborg godsarkiv, pk.
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24. Kronens skøder 3. jan. 1683.
25. LAa, Schackenborg godsarkiv, især
pk. 499, 515, 523 og 534.
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forfædre.
27. LAa, Emmerlev præstearkiv, Cbl, En
rigtig fortegnelse, paa Emmerlev præ
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1956.
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Modernisering eller stagnation?
- reformer i Slesvigs forvaltning og jurisdiktion
1850-1864
af Gerret Schlaber
Mellemkrigsårene 1850-64 var en periode, hvor den dansk-tyske modsætning
blev yderligere skærpet. Det har medført, at både danske og tyske forskere i
deres studier ofte har samlet opmærksomheden om netop dette aspekt. Ud
viklingen på andre områder er derimod blevet forsømt. Man får det indtryk,
at der ikke skete mange forandringer i Sønderjylland i disse år.
I denne afhandling, der er en del af forfatterens magisterspeciale, gives en
oversigt over hertugdømmet Slesvigs retsvæsen og forvaltning i de sidste år
under dansk styre. Forfatteren stiller spørgsmålet: Var disse år præget af stag
nation eller modernisering i retsvæsen og administration? Som udtryk for
modernisering betragtes omlægning af kompetencer mellem de enkelte for
valtningsområder, oprettelse af nye institutioner, adskillelse mellem admini
strativ og juridisk myndighed, demokratiske reformer og regulering af di
striktsgrænser.

Det politisk-administrative landkort
Den administrative inddeling i Slesvig indtil 1850
Mellem 1850 og 1864 gennemgik den administrative inddeling vigtige
ændringer. I århundredernes løb havde lokalforvaltningen i hertug
dømmet Slesvig fået en kompliceret og broget karakter. Den største
administrative enhed var amterne, som hørte direkte under landsher
ren (kongen), og hvis omfang var meget forskellige. Helt små amter
og amter sammensat af spredte distrikter, som de kendtes i Holsten
og Lauenborg, eksisterede dog ikke i Slesvig. Enkelte amter blev be
tegnet som »landskaber«, således Ejdersted, Stabelholm og desuden
Femern. Sidstnævnte ø var hvad angår demografisk struktur, admini
strative traditioner og geografisk beliggenhed præget af det holsten
ske naboland. Amterne var inddelt i herreder, i Husum og Løgumklo
ster amter bar de dog navnet »fogderi«. Østerland-Før og Sild blev
ligeledes betegnet som »landskaber«, skønt de hørte under Tønder
Amt som almindelige herreder. Desuden fandtes der i Slesvig, bortset
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fra enklaverne i Vestslesvig, to birker, der var gamle kongelige lens
godser. Løgumkloster Birk var reelt et fogderi i amtet af samme navn,
og Varnæs Birk omfattede kun et sogn i Aabenraa Amt.
Sogne og landsbykommuner udgjorde de nederste trin i forvalt
ningssystemet. Flækkerne blev i administrativ og juridisk henseende
behandlet som almindelige landsbyer. Et ensartet kommuneregulativ
var blevet foreslået både i 1846 af provinsialregeringen på Gottorp og
i januar 1851 (kort før ophævelsen den 1. februar) af den slesvigholstenske fællesregerings indenrigsministerium i Kiel, dog kom det
ikke til reformer på dette felt før efter 1864.1 Købstæderne Ekernførde,
Flensborg, Frederiksstad, Garding, Haderslev, Husum, Slesvig, Søn
derborg, Tønder, Tønning og Aabenraa, desuden Burg på Femern og
Ærøskøbing, hørte umiddelbart under landsherren (kongen) og var
uafhængige af den stedlige amtsforvaltning.
Ved siden af amter og landskaber fandtes flere forskellige forvalt
ningsenheder med større eller mindre selvstændighed i forhold til
statsadministrationen. Kogene på vestkysten og i lavningerne langs
Ejderen og Sorge nød stor selvstændighed, og det gjaldt også de adeli
ge gods- og klosterdistrikter. Mens Dänischwohld, Svans og Første
Angelske Godsdistrikt (godserne i Øst-Angel) udgjorde homogene
enheder, var Andet Angelske Godsdistrikt (godser i Sundeved, Nordog Vestslesvig) og Slesvigs Set. Hans Klosterets ejendomme spredt
over store områder. De enkelte godser dannede egne kommuner, og
da deres tilliggende ofte lå spredt, var deres administrative landkort
et kompliceret kludetæppe. Dette brogede billede blev yderligere for
stærket gennem Flensborgs og Sønderborgs kirke- og hospitalsejen
domme, der ganske vist hørte under de omliggende amter, men alli
gevel var uafhængige af herrederne.
Disse uoverskuelige forhold kaldte i stigende grad på en omfatten
de reform.

Kloster- og godsdistrikterne ophæves
I midten af 1800-tallet stod det klart, at der i høj grad var brug for
reformer af dette »kludetæppe«. Indtil 1850erne indtog de adelige
godsdistrikter en væsentlig plads i Slesvigs administrative inddeling.
Straks efter krigens afslutning tog regeringen imidlertid fat på deres
ophævelse. Allerede i 1851 blev de Gråstenske Godser udsondret af
Andet Angelske distrikt og henlagt under Aabenraa og Sønderborg
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amter.2 Det var frem for alt det hidtil ret lille Lundtoft Herred, der på
grund af denne foranstaltning voksede betydeligt. Blandt andet blev
Søgaard, der siden 1850 var ejet af Aabenraa-amtmanden Eugenius
Sophus Ernst Heltzen - indlemmet i Lundtoft herred.
Ved patent af 2. marts 1853 blev de Augustenborgske godser ind
draget, efter at Hertug Christian August, der måtte give afkald på
alle sine krav i helstaten fordi han var blevet anklaget for højforræde
ri, havde fået en finansiel godtgørelse på 3 mill, rigsbankdaler.3 Mini
steriet dannede et nyt Augustenborg Herred i Sønderborg Amt af
Augustenborgernes oprindelige ejendom på Als.
Godsdistrikternes definitive skæbne blev fastlagt ved patent af 3.
juni 1853, som trådte i kraft den 6. februar 1854. Godserne i det meget
spredte Andet Angelske godsdistrikt blev lagt under de omgivende
amters og herreders styre. Alt strøgods blev ligeledes indlemmet i
herrederne. Første Angelske distrikt blev omdannet til Kappel Her
red, Dänischwohld og Svans Godsdistrikter forenedes til Ekernførde
Herred.4 De gamle godsdistrikter overlevede kun i de adelige gods
ejeres indbyrdes kommunikation i den såkaldte Fortwährende Depu
tation, som på dette tidspunkt kun havde repræsentativ betydning.
Det er påfaldende, at de to nye distrikter blev betegnet som »herre
der«, selv om de var sideordnet amterne. Måske skulle de først og
fremmest opfattes som retslige enheder, for selve godsforvaltningen
oplevede ingen forandringer bortset fra at godserne kom under amtmændenes opsyn.
Det var dog ikke kun godserne, der mistede deres administrative
og juridiske særstilling. Ved samme patent indlemmedes også Slesvigs adelige Set. Hans Klosters spredte ejendomme i de omliggende
herreder og amter.5 Den største del af disse små enheder - ikke sjæl
dent kun enkelte huse og gårde - fandtes nordøst for Slesvig i forskel
lige herreder i Angel.
Med den kongelige resolution af 27. september 1853 forsvandt de
kirkelige særdistrikter, der ganske vist allerede var underordnet am
terne, men nu blev indlemmet i herrederne.6 Set. Jørgens Hospital i
Sønderborg ejede forskellige små ejendomme i Sønderborg Amt,
Flensborgs to største kirker Set. Nikolaj og Vor Frue frem for alt i Vis
Herred. Helligåndshospitalet i Flensborg havde betydelige ejen
domme i flere amter, og dets bykvarterer Nørre og Sønder Set. Jørgen
i Flensborg, der havde karakter af en østlig forstad, forenedes med
Flensborg by.

Hertugdømmet Slesvigs administrative inddeling 1854-64
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Til sidst mistede også de oktrojerede koge ved Vesterhavskysten en
betydelig del af deres administrative særstilling. Kogene på Nord
strand blev forenet til et nyt distrikt, der svarende til Ekernførde og
Kappel Herred fik navnet Nordstrand Herred.7 En meget sværere op
gave var det at forene syv koge med Bøking Herred. Kogenes indbyg
gere ville ingenlunde opgive deres selvstændighed og krævede endda
at få oprettet et eget herred, der skulle bære navnet »Frederiksherred«.8 Regeringen afslog dog kogsejernes forslag og indlemmede dem
under Bøking herred. Andre isoleret beliggende koge blev svarende
til godsdistrikternes afvikling indlemmet i deres naboherreder. Nyop
rettede koge fik herefter ikke længere tildelt den selvstændighed, der
hidtil var givet ved dannelse af nye koge. Blandt andet blev den
nyinddigede forstrand ved Frederikskog straks indordnet i Højer
Herred.9
Patenterne af 3. juni 1853 hhv. 6. februar 1854 var den mest
gennemgribende og dybtgående foranstaltning, som blev gennemført
vedrørende landets administrative inddeling i mellemkrigsårene.
Ganske vist lykkedes det ikke at få skabt ensartede distrikter. Man
kan dog ikke anklage regeringen for at have manglet reformplaner.
Det var tværtimod de lokale områder og befolkningsgrupper, der
frygtede at tabe deres forrettigheder, som satte sig imod en mere kon
sekvent regulering af forvaltningsdistrikterne og hindrede planerne i
deres fulde omfang. Dog lykkedes det i hvert fald hvad angår gods-,
kloster- og kogsdistrikternes ophævelse for regeringen at nå væsent
lige fremskridt henimod en mere moderne kommunalforvaltning.

Regulering af distriktsgrænser
Det var imidlertid ikke kun indenfor de hidtil privilegerede distrikter,
at der var behov for ændringer. Også amterne og herrederne, som
stort set ikke havde haft særrettigheder, var ofte sammenvævet på
sogne- og landsbyniveau. Forvaltningen og retsplejen savnede et
overskueligt system, og der var behov for en klarere opdeling distrik
terne imellem.
Den første og bortset fra den ovenfor nævnte opløsning af klosterKortet viser den administrative inddeling, som blev resultatet af de betydelige ændrin
ger i årene 1850-1854. Reformerne medførte en kraftig forenkling af det hidtil eksiste
rende »kludetæppe«, og alligevel fandtes der stadig en del uligheder på grund af
enkelte distrikters historisk betingede særstilling.

86

Gerret Schlaber

og godsdistrikterne største regulering af distriktgrænser indtil 1864
blev foretaget allerede i 1850 i Aabenraa Amt. Bolder slev Fogderi, der
indtil da hørte under Nørre Rangstrup Herred og dermed Haderslev
Amt, blev da indlemmet i Rise Herred. Samtidig kom også Genner til
Sønder Rangstrup Herred og blev så forenet med Øster Løgum sogn
også på herredsniveau. Det meget heterogene sogn Bjolderup blev
forenet under Rise Herred og fik en klar grænse mod Slogs Herred
og Tønder Amt. Desuden mistede Slogs Herred landsbyen Lovtrup i
Uge sogn til Lundtoft Herred, mens det parcellerede gods Stoltelund
i Tinglev sogn til gengæld blev overført fra Lundtoft herred til Slogs
herred. Den vigtigste reform i denne sammenhæng var dog, at hele
Lundtoft Herred blev overført fra Tønder Amt til Aabenraa Amt. Med
denne reform, som blev fastlagt den 17. oktober 1851, fik de to amter
klare distriktsgrænser, og de blev nogenlunde lige store.10
Resten af Hertugdømmets gammeldags forvaltningsstruktur blev
dog kun ramt af små og lokalt begrænsede reguleringer. Den 15. april
1854 mistede Treja Herred sin enklave Hyllerup i Hanved sogn, der
nu blev en del af Vis Herred11, og den 19. februar 1858 samlede mini
steriet hele Adsbøl sogn, som hidtil hørte delvis under Nybøl Herred
og dermed Sønderborg Amt, under Lundtoft herred.12
To år senere blev alle enklaver i købstæderne Aabenraa og Tønning
henlagt under bystyrelsen.13 Derimod afviste Haderslev Amtsråd,
Haderslev Herreds herredsfoged og de lokale beboere, at forstaden
Sønder Otting blev indlemmet i Haderslev købstad.14
Regeringen viste således en tydelig interesse for at gøre distrikts
grænserne ensartede, men den undgik at træffe gennemgribende for
anstaltninger. Lokalbefolkningen forsvarede ivrigt deres ind
flydelsesområde, og den lokalpatriotiske tradition var stadigvæk
stærkere end pragmatismen. Men alligevel lykkedes det at gennemfø
re effektive moderniseringer, og det komplekse billede af hertugdøm
mets administrative landkort blev derved stærkt forenklet.

Grænsereguleringer ved Slesvigs ydre grænser
Ikke kun distrikterne indenfor hertugdømmet havde ofte uklare
grænser. Det gjaldt også Slesvigs grænser til Holsten og Jylland.
Mange sogne og kommuner på begge sider af de to grænser var fak
tisk delt mellem kongeriget og Slesvig eller mellem Slesvig og Hol
sten. En reform var derfor tiltrængt.
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Allerede i 1851 nedsattes en grænsereguleringskommission i
Rendsborg med repræsentanter både fra Danmark og Det tyske For
bund. Skønt forhandlingerne varede flere måneder, nåede de ikke til
et resultat. Tyskerne krævede at hele Ejderdalen, landskabet Stabel
holm samt Børm Kog og Megger Kog, Kiel fjordens vestskrænt og
Femern skulle indlemmes i Det Tyske Forbund. De tyske kommissæ
rer var i modsætning til deres danske kolleger dog ikke bemyndiget
til at slutte og undertegne nogen overenskomst, og deres historiske
forhåndsviden var ringe.15
Et kongeligt patent af 16. marts 1853 løste de administrative vanske
ligheder på grænsen mellem Slesvig og Holsten. Her fandtes seks sles
vigske landsbyer, der siden 1778 hørte under det holstenske Rendsborg
amt. Nu blev de alle indlemmet i det slesvigske Hytten amt: Borgsted
og Lembek forenedes med deres sognekirke Bynstorp under Hytten
Herred, mens Fokbæk, GI. og Ny Bydelstorp og Nybøl ved Ejderen
kom til Hohn Herred. De sidste fire landsbyer forblev i kirkelig hense
ende dog under Rendsborg Garnisonskirkes menighed.16
Det var næsten en selvfølge, at denne grænsekorrektion blev kriti
seret skarpt af både tyske og danske nationalister. Ti år senere kræve
de den slesvig-holstensk dominerede stænderforsamling i Itzehoe, at
de seks landsbyer nord for Ejderen skulle føres tilbage til Rendsborg
Amt.17 På den anden side ville en gruppe ejderdanskere forhindre, at
den gamle danske grænsebastion Rendsborg blev adskilt fra Slesvig selv om byen altid har været en holstensk købstad.18
Hvad angår de blandede områder på grænsen mellem Vestslesvig
og det sydvestlige Jylland var de centrale myndigheder meget mindre
konsekvente. Ganske vist dukkede der i 1856 et bemærkelsesværdigt
forslag op. Formålet var en forenkling: De spredte slesvigske ejen
domme i sogne der i øvrigt var kongerigske skulle lægges under Kon
geriget mens omvendt spredt kongerigsk gods i slesvigsk dominerede
sogne skulle lægges under Slesvig, således at de berørte sogne kom
til at danne ensartede helheder. De kongerigske enklaver i Vestslesvig
skulle forblive under kongeriget, idet også deres slesvigske dele blev
lagt under kongerigsk administration.19 Hvert enkelt sogn skulle altså
fremover være enten helt slesvigsk eller helt kongerigsk. Alle kom
munale anliggender såsom juridiske, politi-, kirke-, skole- og fattigsa
ger, desuden vej- og brosager og erhvervsopsyn skulle behandles
samlet for hvert enkelt sogn. Centrale anliggender som vandafledning
skulle behandles på amtsniveau.

88

Gerret Schlaber

Det er påfaldende, at regeringen var konsekvent med reformforsøg
i de holstenske grænseområder, mens der næsten ingen forandring
blev gennemført ved de blandede slesvigsk-jyske kommuner. Man
kan formode, at ændringerne mod syd blev gennemført som en del
af »Ejderprogrammet« - Slesvig skulle have en klar og umisforståelig
grænse mod Holsten og dermed Tyskland - mens der ikke lagdes
tilsvarende vægt på de administrative forskelle mellem Hertugdøm
met og Kongeriget; de to dele af Jylland blev jo alligevel betragtet
som en enhed.

Administrationen
Amtmandsembedet
Amtmændenes stilling gennemgik nogle betydningsfulde ændringer
i mellemkrigsårene. Hidtil havde amtmanden i administrativ og juri
disk henseende været landsherrens repræsentant i landdistrikterne.
Ved patent af 16. september 1850 blev amtmandens myndighed også
udstrakt til købstæderne, og den 14. oktober 1852 kom også gods- og
kogsdistrikterne under deres opsyn. Der var i alt ni amtmænd i hele
hertugdømmet. En af dem var Flensborgs overborgmester, der nu bar
titlen »overpræsident« og som sådan udøvede en amtmands funktio
ner i byen. Slesvigs største by var således den eneste by, som ikke
kom under den stedlige amtmands myndighed, byen fik dermed en
privilegeret status som »amtsfri«. Flækken Kappel og købstaden
Ekernførde blev henlagt under Gottorp-amtmanden.20
Amtmændenes opgaver var mangfoldige. Da den slesvig-holstenske provinsialregering endelig blev opløst i 1852, overdrog Ministeriet
for Slesvig dem ved patent af 21. november samme år en stor del af
de opgaver, som hidtil havde ligget under provinsialregeringen. 21 Det
drejede sig især om økonomiske spørgsmål; amtmanden udstedte
herefter koncessioner, f.eks. til håndværk, og det var ligeså ham der
igen kunne kassere dem. Men også amtmandens oprindelige arbejds
område blev udvidet. Den 23. december 1859 overlod regeringen amtmændene at kontrollere gendarmeriets drift.22
Til gengæld mistede amtmændene næsten hele den virksomhed
som dommere, som de havde haft hidtil. Alle retsstridigheder skulle
tidligere først indbringes for amtmanden, der fungerede som forligs
mægler. I en del mindre sager, gældssager, sager angående tjeneste
folk, injuriesager, vej- og håndværkersager, aftægts- og fattigvæsens-
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sager, dømte amtmanden som endelig instans. I 1850 blev amtman
dens jurisdiktion i disse sager overdraget herredsfogederne, og
amtmanden beholdt kun forligsmæglingen. Ganske vist var herreds
fogderne fortsat underordnet amtmanden, og amtmændene skulle
kontrollere justitsembedernes sporteljournaler, men civil- og kriminalprocesserne var nu udelukkende herredsfogedernes opgaver. Amt
manden fungerede herefter kun som forligsinstitution i civilsager;
hvis han ikke kunne nå en løsning, måtte han overdrage sagen til
vedkommende tingret.23 Dette var et skridt i retning af en opdeling
mellem administrativ og juridisk myndighed. Ganske vist var stats
magtens deling endnu ikke ført helt igennem, men disse reformer i
mellemkrigsårene markerede dog store fremskridt i Slesvigs admini
stration.

Den underordnede kommunalforvaltning
Købstædernes forvaltning var meget selvstændig, og den varierede
stærkt fra by til by. Dens grundlag var købstadsrettigheder fra mid
delalderen og senere forordninger udstedt af kongerne og de gottorp
ske hertuger. På grund af disse uoverskuelige tilstande syntes det
nødvendigt at der blev skabt et ensartet reglement. Allerede i 1846
udarbejdede provinsialregeringen forslag til ny regler for kommune
styret, men det førte ikke til lovgivning før krigens udbrud.24 Slesvigholstenernes provisoriske regering genoptog initiativet og udarbejde
de et lovudkast, der inddrog alle slags kommuner. Men da Stathol
derskabet den 6. januar 1851 ville forelægge udkastet for den fælles
stænderforsamling, var den jo uden indflydelse på begivenhederne i
Slesvig og blev i øvrigt ophævet allerede 1. februar. Nu var det den
danske regering som havde overtaget styret, og den nåede ikke at
genoptage initiativet i de følgende år. På dette område forblev forhol
dene i Slesvig derfor gennem 1850'erne mere uændrede og utidsva
rende end i Holsten.25
Også for landdistrikterne gjaldt, at der ikke rådede ensartede for
hold i administrationen. Enkelte landskaber bevarede de nedarvede
forrettigheder og oplevede ikke nogen reformer i mellemkrigsårene.
Den enestående forvaltning i Ejdersted, der på den ene side gav om
fattende medbestemmelse til halvøens bønder, og på den anden side
rummede sammenblanding af juridiske og administrative myndighe
der, blev endda stadfæstet i 1853.26 Regeringen turde åbenbart ikke
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røre privilegierne, fordi den vidste, at lokalbefolkningen ville forsvare
dem med alle midler.
Forskelle og uoverskuelige forhold kendtes også mellem embedsmænd inden for samme gruppe. Ikke engang amtsforvalterne, hvis
hovedopgave var de finansielle anliggender, var ligestillede i alle
amter. I Munkbrarup Herred i Flensborg Amt fungerede herreds
fogden således stadigvæk som amtsforvalter, på Sild var det land
fogden (d.v.s. herredsfogden), og i Tønder Amts marskherreder var
det endda tingskriveren, der udførte en amtsforvalters opgaver.27 I
1860 tog Laurids Skau, der som amtsforvalter i Haderslev Amt var
en god kender af de administrative forhold, initiativ til at afskaffe
embedet som husfoged, idet denne embedsmands opgaver - bl.a.
vejvæsen og bygningsinspektion - i de fleste tilfælde allerede blev
udført af andre embedsmænd. Selv om den Slesvigske Stænderfor
samling bifaldt Skaus forslag, nåede det dog ikke at blive realiseret
før 1864.28

Haderslev Amtsråd
Den kommunale forvaltning blev altså ikke genstand for centrale re
former. Alligevel skete der vigtige forandringer i enkelte amter, og
det kunne ikke undgå at påvirke forholdene i hele hertugdømmet. En
af de vigtigste og mest konsekvente fornyelser var uden tvivl opret
telsen af et amtsråd i Haderslev Amt.
Efter at Kong Christian 8. i 1841 havde anordnet, at der skulle ind
føres amtsråd i Kongeriget, varede det helt indtil 1850'erne, før rege
ringen tog skridt til at indrette institutioner med en tilsvarende demo
kratisk karakter i Slesvig. Her undlod regeringen også at indføre
amtsrådene efter en almen lov gældende for hele området.29 Regerin
gen frygtede, at nye forsamlinger i distrikter med tysksindet flertal
kunne misbruges som agitationsforum af den slesvig-holstenske op
position, således som det var sket i Stænderforsamlingen.
Denne frygt for, hvad nye demokratiske organer kunne bevirke i
følsomme områder afsløres klart i en af ministeriets forestillingsproto
koller, hvor det den 10. juni 1858 hedder: »... maatte samtlige disse
Bestræbelser med Oprørets Udbrud gaae i staae og fremdeles forblive
hvilende, saalænge der ikke i en ny Generations befæstede Kj ærlig
hed til Fædrelandet kan hæves en fuldkommen Garanti for, at en Or
ganisation af communale Repræsentationer ikke paa noget Sted i Her-
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tugdømmet vil blive benyttet som et Middel til at støtte og styrke et
statsopløsende Partis Bestræbelser.«30
Ud fra denne tankegang var det kun naturligt, at regeringen valgte
det overvejende dansksindede Haderslev Amt som første region i
hertugdømmet, hvor man turde indføre mere demokratiske struk
turer. Alligevel varede det indtil 1858, før det første Haderslev Amts
råd kunne begynde arbejdet. Åbenbart lå skylden for denne forsinkel
se ikke hos regeringen. Allerede den 18. september 1855 beklagede
Ministeriet for Slesvig sig til amtmand William Walker von Stockfleth
i Haderslev over, at der aldrig var kommet nogen reaktioner på den
bekendtgørelse af 25. april 1854, hvor der var givet et grundlag for
amtsrådets oprettelse.31 Den Slesvigske Stænderforsamling blev ikke
involveret i beslutningsprocessen, fordi den allerede i 1846 i anled
ning af den dengang foreslåede kommunalordning havde stemt for
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en grad af medbestemmelse, der svarede til den nu gyldige, og fordi
regeringen ikke ønskede, at forsamlingen skulle få for megen indfly
delse på kommunale anliggender.32
Den 24. juni 1858 udkom Regulativet for en Communalrepræsentation for Haderslev Amt udsendt af Slesvigske Ministerium og under
skrevet af minister Wolfhagen.33 Amtmanden skulle være formand
for amtsrådet, og de otte delegerede skulle vælges af amtets befolk
ning. Valgret havde alle mænd med uplettet rygte, der mindst var 30
år gamle, som havde boet i helstaten i 10 år og 2 år i amtet og dér i
mindst 2 år ikke havde stået i et privat tjenesteforhold uden at have
et eget ildsted. Vælgeren skulle have fri rådighed over sin formue,
men ellers var der ingen census. Det var en mere liberal og omfatten
de valgret end til stænderforsamlingen, dog var der reelt kun tale om
indirekte valgret. I første omgang valgtes ved åbent og offentligt valg
en mand i hvert sogn. Stedfortræder blev den der havde fået næsthøj
este stemmetal. Disse valgmænd valgt af sognene mødtes så i Haders
lev for at vælge de otte medlemmer af amtsrådet og deres fire supple
anter.
Dette første amtsrådsvalg blev en stor succes for nogle af de bedst
kendte politikere i amtet: Det gjaldt frem for alt møller Hans Ander
sen Krüger, Bevtoft, der samtidig var medlem af Rigsrådet og den
Slesvigske Stænderforsamling, og gårdejer Nis Lorenzen, Lilholt, der
havde været med allerede i den første stænderforsamling fra 1835.
Ifølge Dannevirke, der sammen med Ribe Avis var Amtsrådets med
delelsesblad, var Lorenzen ikke kandidat i første omgang, »men da
Nis Lorenzen igaar Formiddag viste sig i sin Funktion som Valgmand
og Medhjælper ved Stemmeoptællingen, saa følte alle, at han, der har
været saa tro imod sig selv og sin Fortid, mindst burde udelukkes fra
Æresposten, og stiltiende uden forudgaaet Aftale slettede de et andet
Navn og satte hans paa Listen.«34 Det syntes altså åbenbart vigtigere
at få de rigtige personer valgt end at garantere den størst mulige
grad af demokratisk medbestemmelse. Den garvede parlamentariker
Lorenzen, der havde været med lige fra begyndelsen, måtte dog opgi
ve efter knap to år, fordi hans helbred ikke længere var stabilt. Hans
efterfølger blev den første suppleant, møller Utzon fra Dalby ved Kolding.
Amtsrådet, der skulle mødes mindst fire gange om året, havde til
opgave at afgøre næsten alle kommunale spørgsmål, der vedrørte
mere end et sogn. I modsætning til Stænderforsamlingen for hele her-
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tugdømmet kunne Amtsrådet råde selvstændigt over de amtskom
munale finanser.35 Amtsforvalterne skulle aflægge regnskab over for
amtsrådet; det betød, at der var indført en legislativ myndighed, som
førte kontrol med et eksekutivt embede. Desuden var det nu ikke
længere muligt for amtmanden at træffe afgørelser uden at spørge
Amtsrådet; på den anden side skulle han overvåge, at forsamlingens
beslutninger ikke stred mod gældende retsforhold.
Det første store projekt, der blev udført under Amtsrådets styre,
var bygningen af sygehuset for amtets vestlige del i Gram i I860.36
Haderslev Amtsråd var den første moderne kommunalrepræsenta 
tion som blev indført i hertugdømmerne. Ganske vist var en stor del
af befolkningen stadigvæk udelukket fra at vælge, dog var valgretten
set efter datidens målestok ret udstrakt. Reformens vigtigste resultat
var dog, at de udøvende myndigheder, også amtmanden, nu var af
hængige af det valgte amtsråd. Haderslev Amtsråd etablerede sig
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hurtigt. Fra 18. september 1858 til 3. februar 1864 mødtes amtsrådet
32 gange. Desuden fremgår af protokollerne, at der kun sjældent blev
antaget særlige mindretalsvota, som det næsten var en selvfølge i
Stænderhuset. Indførelsen af Haderslev Amtsråd var uden tvivl en af
de vigtigste reformer i Slesvigs administrative struktur i mellemkrigs
årene.

Herredsrådene i Aabenraa Amt
Da amtsrådet var indført i Haderslev Amt foreslog amtmanden for
Aabenraa, Sønderborg og Nordborg amter, Eugenius Heltzen, at der
også skulle oprettes et amtsråd i disse distrikter.37 I modsætning til
det stort set ensartede Haderslev Amt var der dog her store hindrin
ger at overvinde på grund af den forskelligartede forvaltningsstruk
tur i de tre amter. Da det stod klart, at befolkningen aldrig ville akceptere oprettelsen af et fælles amtsråd, fandt regeringen en enestående
løsning. Ministeriet afviste et forslag fra Sønderborg, at man skridt
for skridt skulle oprette amtsråd i de enkelte amter.38 Man foretrak
en fælles løsning for alle tre amter. Alle de berørte myndigheder i de
tre amter blev involveret i udarbejdelsen. Censusspørgsmålet viser
tydeligt, hvor mange forskellige anskuelser der fandtes i området.
Mens Augustenborgs herredsfoged ønskede, at valgretten skulle ud
strækkes til så mange som muligt, beklagede amtsforvalteren i Nord
borg, at der var alt for mange valgberettigede der ikke betalte til re
partitionsfonden.39
Resultatet blev den 21. maj 1861 forordningen om herredsråd, en
kommunalrepræsentation i Aabenraa, Sønderborg og Nordborg am
ter. Valgretten var mere liberal end i Haderslev Amt. Hvert sogn
valgte et medlem af herredsrådet direkte (to i de største sogne), valg
retsalderen var 25 år, ellers var reglerne som for Haderslev amtsråd.
I Aabenraa Amt blev der dannet et råd for Rise og Sønder Rangstrup
Herreder samt Varnæs Birk med i alt 11 valgte medlemmer, Lundtoft
Herred fik et råd med 7 (deriblandt en repræsentant for de store gods
ejere). I Sønderborg Amt havde rådet for Augustenborg og Sønder
Herreder 11 medlemmer (ligeledes en repræsentant for godsejerne),
mens det nye Nybøl Herredsråd omfattede 7 delegerede. Nordborg
Amts Nørre og Egen Herreders råd havde ligeledes 7 medlemmer,
landskabet Ærø hvis integration havde været det største problem un
der herredsrådenes forberedelse, fik et kommunalråd for landdistrik-
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terne med 6 medlemmer. Regeringen udnævnte dog formændene, og
det var i alle tilfælde herredsfogderne.
Herredsrådenes opgaver svarede til amtsrådets i Haderslev Amt,
men de enkelte medlemmer kunne få væsentlig større indflydelse og
forfølge deres særinteresser. Blandt andet stillede birkefogden
J. J. Juhler i Rise og Sønder Rangstrup Herredsråd som sin første em
bedshandling i rådet andragende om, at Varnæs Birk skulle skilles ud
og lægges til Lundtoft Herredsråd, hvilket selvfølgelig blev afvist.40

96

Gerret Schlaber

Et mere heldigt initiativ, som var udtryk for en stærk lokal patriotis
me, kom fra Rinkenæsboerne den 29. oktober 1863, da de udtalte at de
med alle ikke forbudte midler ville bekæmpe oprettelsen af et fælles
Aabenraa Amtsråd; denne holdning var åbenbart almindelig udbredt
i Lundtoft Herred.41 Ganske vist genoptog Heltzen forsøget på at få
oprettet et fælles amtsråd, men krigen i 1864 hindrede sagens videre
gang.
Med både Haderslev Amtsråd og herredsrådene blev der skabt in
stitutioner, som fortsatte også under preussisk styre, de sidstnævnte
endda indtil 1891, selv om der i 1871 blev oprettet kredsdage. De
markerer det måske mest påfaldende eksempel på et kompromis mel
lem ministeriets forsøg på at modernisere kommunalforvaltningen i
Slesvig på den ene side, og på den anden side lokalbefolkningens
ønske om at bevare gamle særforhold og forrettigheder. I AabenraaSønderborg-området medførte lokalbefolkningens udholdenhed og
uvilje mod oprettelsen af en fælles kommunalrepræsentation, at her
redsrepræsentanterne (og dermed også vælgerne) i disse områder fik
større indflydelse på beslutningerne end befolkningen i Haderslevområdet. På den anden side indebar ordningen i Aabenraa-Sønderborg-området, at herredsfogederne dér som følge af deres formand
skab for herredsrådene også skulle deltage i forvaltningsopgaver og
ikke kunne begrænse sig til rets- og politiopgaverne. Den vigtige op
deling mellem udøvende og dømmende funktioner, som ellers var et
vigtigt led i tidens reformer, kom således ikke så stærkt frem her.
Det skal nævnes at både Stockfleth og Heltzen alvorligt planlagde
at oprette sogneråd i deres amter, således som det var sket i Danmark
i 1841, og som det var forudset i de to udkast til en ny kommunelov
for Slesvig fra 1846 og 1851.42 Men forordningen om Slesvigs forfat
ning fra 1854 gav ikke grundlag for det, og efter alt at dømme ønske
de regeringen heller ikke at indrømme for mange nye særrettigheder
til amterne i den nordligste del af hertugdømmet.43 Den underordne
de lokalforvaltning oplevede derfor næsten ingen modernisering i
mellemkrigsårene.

Jurisdiktionen
Appellationsretten i Flensborg
Det var ikke kun i administrationen der var behov for reformer; også
retsforholdene i Sønderjylland var uoverskuelige. I størstedelen gjaldt
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stadig Jyske Lov fra 1241. Landskaberne Ejdersted, Nordstrand (og
nogle koge i Nordfrisland) og Femern havde specielle retsordninger.
Forholdene i købstæderne var som nævnt ret forskellige, og Tønder
og Burg på Femern havde endda lybsk byret. Særrettighederne var
udtryk for en vis selvstændighed, og derfor var det ikke let at
gennemføre reformer, som udjævnede forskellene.
En betydningsfuld reform blev dog gennemført for de højere in
stanser. Fra 5. maj 1852 blev alle domstole i Hertugdømmet Slesvig
underordnet Den Kongelige Appellationsret, der blev indrettet i de
nyrenoverede regeringsbygninger på Holm i Flensborg. Den hidtidige
fælles overinstans, Over appella tionsretten i Kiel, som siden 1834 hav
de været fælles overinstans for alle tre hertugdømmer, var nu udeluk
kende gældende for Holsten og Lauenborg. Desuden skulle den nye
ret i Flensborg overtage opgaverne fra de hidtidige melleminstanser i
Slesvig, de såkaldte landsdikasterier (Overretten, Overkriminalretten,
Overkonsistoriet, Landretten, Landoverkonsistoriet), der allerede var
blevet afskaffet den 29. juli 1850 og forløbigt erstattet med en justits
kommission. Bortset fra enkelte gamle melleminstanser, der fik lov at
bestå i Ejdersted og fire herreder i Tønder Amt, var der herefter kun
to instanser i Hertugdømmet. Denne begrænsning af instanserne fra
tre til to var sket mod stænderforsamlingens ønske om at bevare tre
delingen.44
Rettens første præsident var den kendte jurist Christian L. E. von
Stemann, der før og efter 1864 udgav vigtige retshistoriske afhandlin
ger45 Han og de otte retsmedlemmer - deriblandt de to superinten
denter - blev udnævnt af kongen. Oversagfører Schmidt von Leda,
der havde været en af retsreformens forkæmpere, hørte dog ikke til
dommerkollegiet. Han var udelukkende statens anklager og forsvarer
i sager der umiddelbart vedrørte statens interesser.
Appellationsretten var appel- og højeste instans i alle civiljustitssager og i mindre kriminalanliggender. Med hensyn til grovere krimi
nalsager og i centrale anliggender, f.eks. sager som involverede rege
ringen, var den eneste juridiske institution. En anden vigtig opgave
var prøvelsen af de juridiske kandidater der ønskede stilling eller
koncession til at virke i Hertugdømmet Slesvig. Ved denne eksamen
skulle de bevise, at de havde kendskab til de slesvigske lovforhold,
og at de beherskede både tysk og dansk.46
Den kongelige Appellationsret for Hertugdømmet Slesvig var for
sin tid en moderne institution. Beslutningerne blev truffet af et kol-
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Den kongelige Appellationsret for Hertugdømmet Slesvig fik til huse bag den smukke
volutsmykkede gavl på Holm i Flensborg. Næsten alle centrale myndigheder for her
tugdømmet Slesvig ind. Stænderforsamlingen samledes på denne adresse. Efter 1883
fungerede bygningerne som byens rådhus, indtil komplekset i 1964 måtte vigefor et
stormagasin. Foto fra 1950'erne i Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.
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legium af fagfolk, og dommerne var i deres afgørelser uafhængige
af statslige myndigheder. Desuden mistede adel og gejstlighed
deres hidtidigere særretter (Landretten og Overkonsistoriet), således
at alle borgere nu var ligestillet ved appellationsretten. På den an
den side var det blevet vanskeligere at appellere, fordi der ikke
længere eksisterede en melleminstans. Derfor foreslog dommerne i
1855 at der skulle genoprettes en melleminstans under appellations
retten.47

Underretterne i købstæderne
Mens der ved den højeste instans var en nøje adskillelse mellem ad
ministrativ og retslig myndighed, var retsplejen i kommunerne fortsat
præget af en tæt forbindelse med administrationen. I købstæderne var
det stadigvæk magistraterne, der dannede underretterne. I Flensborg
eksisterede desuden to specielle retter, nemlig politiretten og kæmnerretten, og her kom dommeren også fra magistraten og byfor
valtningen. Den særlige byfoged havde ikke længere en funktion som
retsformand. I Haderslev og Aabenraa bar borg- og politimesteren
også titel af byfoged. Der fandtes kun én kommune, der havde en
separat retsformand, nemlig flækken Kappel. Dens flækkefoged var
både retspræsident, dommer og retsbetjent. Forsøget på at oprette et
»justitskammer« for alle købstæder i Flensborg i 1860 fik kun karakter
af et provisorium.48 Kort sagt var der stadig brug for reformer af
byernes retsvæsen.

Herredsfogderierne som underinstanser
Også i landdistrikterne var retsforholdene i tiden frem til omkring
1850 præget af store forskelle. Landskaberne havde som nævnt deres
helt særlige forhold. I amterne var herredstingene med herredsfog
derne som formænd fra gammel tid den lokale retsinstans. De adelige
godser sorterede dog ikke under herredstingene. For godserne her
skede en selvstændig patrimonialjurisdiktion. Ganske vist var den i
1805 blevet lidt indskrænket, idet godsherrerne fremover var forplig
tet til at indstille en faguddannet kandidat til dommerembedet (og
dommeren blev herefter udnævnt af kongen og kunne ikke afskedi
ges af godsejeren). Men de selvstændige retsinstanser for godserne
betød dog, at godsundersåtterne også herefter var afhængige af gods-
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herskabet. Dette havde på den anden side eget værneting i den fælles
landret.
Disse forhold blev genstand for afgørende reformer i mellemkrigs
årene. Da overdikasterierne blev afskaffet i 1850, forsvandt også ade
lens særlige landret. Den førnævnte reform af 3. juni 1853 hhv. 6.
februar 1854 vedr. godsernes administrative tilhørsforhold ophævede
også godsernes patrimonial] urisdiktion. Skønt den bestående ordning
havde været forbundet med mange omkostninger for godsejerne, øn
skede godsherrerne ikke frivilligt at give afkald på denne forrettig
hed. I Stænderforsamlingen tilsluttede et flertal sig et andragende fra
baron von Hobe-Gelting om at revidere beslutningen. Men da var det
allerede for sent. Alle godser blev indlemmet i de omliggende herre
der, og herredsfogderne blev dermed også politi- og retsformænd i
godsområderne. I summariske sager (d.v.s. rutinesager, sager uden
karakter af retsstrid) var herredsfogden og tingskriveren alene-dommer. Hvis der krævedes en forhandling, blev underretten suppleret
med to sandemænd.49
I princippet skulle omkostningerne efter nyordningen tilfalde sta
ten, men den konkrete fordeling kunne give anledning til retsstridig
heder. Således klagede greven af Reventlow-Sandbjerg i 1860 over, at
han ikke længere ville betale justits- og politiomkostningerne for sine
i Nybøl, Lundtoft og Rise Herreder beliggende ejendomme. Som sta
tens repræsentant afviste amtmanden at betale under henvisning til
en meddelelse fra ministeriet. Både en speciel underret bestående af
de tre herredsfogder og - efter oversagførerens appel - den Kongelige
Appellationsret - tog grevens klage til følge.50 Staten blev dermed
erklæret ansvarlig for omkostningerne. Denne proces viser at retterne
i vid udstrækning var uafhængige af regeringen.
Ophævelsen af den selvstændige særjurisdiktion kom også til at
ramme kogene. Også de oktrojerede koge mistede deres selvstændige
jurisdiktion ved patentet af 3. juni 1853. Appellationsretten anbe
falede dog at bevare de to gamle tingretter på øen Nordstrand, og de
fik faktisk lov til foreløbigt at arbejde videre.51 Men deres formand
blev nu kongeligt udnævnt som alle andre herredsfogder.
Det var dog ikke kun afskaffelsen af gamle privilegier, der bragte
fremskridt. Det gjaldt også opdelingen mellem administrative og
retslige myndigheder, som nu blev udbygget. Allerede i 1850 over
tog herredsfogderne som nævnt jurisdiktionen i politi- og kriminal
sager, der hidtil havde hørt til amtmandens virksomhed.52 Det var
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dog en beslutning, som ikke uden videre kunne gennemføres over
alt i Slesvig: i Haderslev Amt skete det først med resolutionen af
2. maj 1853, dagen efter også i Tønder Amt, hvis to marskherreder
rigtignok bevarede en særstilling. I Bøking og Viding Herreder
samt deres indlemmede koge ydede beboerne modstand mod
gennemgribende reformer; dog lykkedes det at få gjort herredsfog
derne til formænd i tingretterne. På Ejdersted fik landskabsretten af
1572 lov at bestå; som nævnt ovenfor bekræftede regeringen endda
privilegierne i 1853.
For underretterne gik udviklingen således i retning af en stadig
større uafhængighed af forvaltningen, og den store reform af 3. juni
1853 betød afskaffelse af de fleste særprivilegier. Alligevel er det dog
tydeligt, at regeringen ikke vovede at gennemføre gennemgribende
reformer, når det stred mod tilkendegivelser fra befolkningen.

En forsigtig modernisering
På de foregående sider er det påvist, at årene mellem 1850 og 1864
blev kendetegnet af vigtige reformer inden for administration, kom
munalforvaltning og jurisdiktion i Slesvig: Helhedsbilledet viser dog
forskellige udviklinger. De skiftende regeringer og især ministrene for
Slesvig var rede til at gennemføre en nødvendig modernisering, men
på den anden side viste de dog en betydelig grad af forsigtighed. Det
lykkedes at få afskaffet godsherrernes vigtigste privilegier, men på
andre områder turde man ikke angribe hævdvundne forrettigheder.
Den lokale elite forsvarede sine særrettigheder med stor udholden
hed, også selv om det måtte stå klart, at en reform var påtrængende
nødvendig.
En nøglerolle spillede de nationale forhold: Det gjaldt både for
stænderforsamlingen, som var domineret af de slesvig-holstensk sin
dede, og den danske regering i København, at deres beslutninger blev
truffet med hensyntagen til mulige nationalpolitiske konsekvenser.
Her er Haderslev Amtsråd det tydeligste eksempel: kun i dette klart
danskorienterede område vovede man at lancere det nye amtsråd
som nyt demokratisk forum. Nationalismen var således demokratise
ringens værste fjende.
Alligevel lykkedes det at opnå gode fremskridt hvad angår mag
tens deling og sikring af en jurisdiktion uafhængig af den udøvende
magt. Ligestillingen af alle borgere for retten kom ligeledes et godt
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skridt fremad, især når man sammenligner med udviklingen i Hol
sten og Preussen.
Som konklusion må således gælde, at administrationen og retsple
jen i Slesvig oplevede en følelig modernisering i mellemkrigsårene.
Men denne modernisering blev samtidig præget af forsigtighed og
inkonsekvens. Begivenhederne i 1864 forhindrede at udviklingen
kunne bringes til afslutning. Den videre udvikling blev lagt i hænder
ne på den nye preussiske administration.

Note:
Nærværende artikel er en forkortet og revideret udgave af forfatte
rens magisterspeciale »Verwaltungsreformen in Schleswig und
Holstein 1851 bis 1863/64«. Schriftliche Hausarbeit zur Erlangung des
Grades eines Magister Artium (M.A.) der philosophischen Fakultät
der Christian Albrechts-Universität zu Kiel (1997), især s. 7-46.

Se også forfatterens artikel vedr, samme emne i Zeitschrift der Gesell
schaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte bd. 124,1999.
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Om Ernst A. Kiørboe
Komponist til den vestslesvigske hjemstavnssang
»For en fremmed barsk og fattigt«
af Kaj Sørensen
11922 skrev daværende lektor ved Tønder Statsskole Andreas Egeberg Jensen
sin lovprisning til Vestslesvig og egnen omkring Tønder For en fremmed barsk
og fattigt. Samme år komponerede hans kollega Ernst A. Kiørboe melodien,
og sangen blev første gang sunget ved Tønder Statsskoles translokation i 1922.
Den blev trykt i skolens årsskrift 1923. Siden er sangen næsten blevet en søn
derjysk »nationalsang«. Her fortæller organist Kaj Sørensen, Tåstrup, efter
omfattende studier og kontakt med familien om komponisten og hans miljø.

I årene efter Genforeningen var der i Tønder kun få fritidstilbud til
børn og unge. Derfor så nogle af statsskolens unge lærere, deriblandt
Egeberg Jensen,1 det som deres opgave at tage sig af drengene i deres
fritid og arrangerede bl.a. cykelture i omegnen. På disse ture blev der
sunget meget, og mange af sangene, bl.a. Vi drenge fra Tønder, skrev
Egeberg Jensen selv.
En dag besluttede Egeberg Jensen, at han ville lave en skolesang,
der kunne synges af alle - også af pigerne - og så skrev han For en
fremmed barsk og fattigt. Ernst Kiørboe satte melodi til teksten, og san
gen blev i løbet af få år den hyppigst sungne sang på Tønderegnen.2
Den kom med i den sønderjyske sangbog, Den Blå Sangbog, men blev
også kendt ud over landsdelen. Sangen blev første gang optaget i
Højskolesangbogen i 13. udgave, der udkom i 1939, og har været med
i samtlige udgaver siden.
Det er blevet sagt, at For en fremmed barsk og fattigt er blevet til,
fordi forfatter og komponist gerne så lidt andet sat i stedet for den da
meget sungne Det haver så nyligen regnet. Det benægter Ernst Kiørboe
imidlertid og anfører, at de fra starten overhovedet ikke nærede no
gen som helst forestillinger om, at sangen ville nå ud over statssko
lens grund.3
Kiørboes melodi er skrevet i Es-dur, og det er ganske givet ikke
nogen tilfældighed, at han valgte netop den toneart. Der er over Es-
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Præstegården i Ulstrup, Ernst Kiørboes barndomshjem, fotograferet i sommeren 1899,
få dage før faderen tiltrådte embedet som sognepræst ved Set. Nicolai kirke i Kolding.
Præstegården eksisterer ikke mere, den blev nedrevet i 1950'erne. Foto i Kalundborg
Lokalhistoriske Arkiv.

durtonearten noget heroisk, noget storladent, og netop derved kom
melodien til at passe fortrinligt til Egeberg Jensens tekst med dens
lovprisning af vesteregnens høje, lyse himmel og de langstrakte
vidder.
Det er intet mindre end en fremragende melodi Kiørboe her har
lavet. Men hvem var han egentlig? Hvad beskæftigede han sig i øv
rigt med? Og har han skrevet andre ting end denne melodi?
Nedenfor vil jeg forsøge at tegne et billede af manden bag melo
dien.

Barndom og uddannelse
Ernst August Kiørboe blev født den 11. februar 1883 i Refsnæs (nu
Røsnæs) Præstegård i Ulstrup by som søn af sognepræst til Refsnæs
Carl William Kiørboe og hustru Susanne Sophie Elizabeth Henriette
K., født Laub.4 Han blev døbt i Refsnæs Kirke den 26. marts 1883.
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Ernst Kiørboe fik i vuggegave rige musikalske evner, som han dyr
kede og udviklede livet igennem. Fra faderen arvede han en smuk
sangstemme, men det var nok især fra moderens slægt, hans musika
litet stammede. Moderen var kusine til kirkesangsreformatoren, orga
nist Thomas Laub,5 der i øvrigt sad ved orglet, da Ernst Kiørboes
forældre blev gift i Garnisons Kirke i København den 29. august 1877.
Desuden var Ernst Kiørboe - ligeledes på mødrene side - tipoldebarn
af organist, musikpædagog, professor, syngemester ved Det kgl. Tea
ter H. O. C. Zinck,6 komponist bl.a. til salmemelodierne Nu kom der
bud fra englekor og Nu rinder solen op af østerlide.
De økonomiske forhold i hjemmet i Refsnæs Præstegård var ikke
særlig gode, men Ernst Kiørboe og hans søskende fik alligevel men
neskeligt og udviklingsmæssigt set en uforlignelig start på livet. For
ældrene fik i alt otte børn, fem drenge og tre piger, hvoraf to af
pigerne døde som helt små.
Ernst Kiørboes fire år ældre bror, Frederik,7 fortæller følgende om
barndomshjemmet i Refsnæs Præstegård: »Det hjem, som far og mor
skabte sig og os børn på dette dejlige sted, var et lykkeligt hjem. Ikke
på grund af rige materielle kår; thi fars økonomiske kår var dengang
små, hvad vi børn dog aldrig mærkede noget til. Men på grund af
den åndelige rigdom, som de hver især sad inde med og forstod at
gøre hinanden og deres omgivelser delagtig i, blev deres samliv med
hinanden og med deres børn til stor velsignelse. Den afsides beliggen
hed, som vort hjem havde, førte uvilkårligt til, at vi levede et udpræ
get hjemmeliv, og vore forældre gav sig derfor ualmindelig meget af
med os ... Så godt som alle vinteraftnerne, når far havde tid, læste
han højt hjemme, mens vi børn broderede korsstingsbroderi eller
strikkede, alt under mors ledelse. Far læste mange forskellige genrer:
Holbergs komedier, Oehlenschlægers tragedier, Hostrups komedier,
Heibergs vaudeviller, Ingemanns romaner, Paludan-Müller, Dickens
o.s.v.«.8
Den første skoleundervisning fik børnene af deres forældre. Senere
overtog en huslærerinde en del af undervisningen, mens faderen fort
satte med at undervise børnene i latin, matematik og bibelhistorie.9
I august 1895 blev Ernst Kiørboe optaget på Sorø Akademi i II
klasse. Familien var godt bekendt med Sorø Akademi, idet broderen
Frederik et par måneder tidligere var udgået fra akademiet med en
præliminær-eksamen, og broderen Otto10 rykkede i august 1895 op i
skolens IV klasse.
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Standpunktsmæssigt klarede Ernst Kiørboe sig fint på Sorø Akade
mi.11 I 1897 anbefaler rektor således, at faderens ansøgning om en
legatportion af Det Müllerske Legat12 for skoleåret 1897/98 imøde
kommes, idet Ernst Kiørboe er »i meget god fremgang«. Resultatet
blev, at ministeriet tildelte ham en legatportion på hele 300 kr. for det
omtalte skoleår, det højeste beløb, der blev uddelt det år.13 Beløbet
synes ikke af meget i dag, men den tildelte legatportion, som var lig
med en hel månedsløn for hans far, har givetvis lunet gevaldigt.
Det ser ud til, at Ernst Kiørboe befandt sig udmærket som elev på
Sorø Akademi, og at han havde gavn og glæde af årene dér. Tilsynela
dende har der i hele skoleforløbet kun været ganske få problemer.14
I 1899 afsluttede han næstsidste klasse med 1. karakter,15 og i foråret
1900 bestod han studentereksamen, ligeledes med 1. karakter.16 Der
med var årene på Sorø Akademi slut.
Blandt andet på grund af økonomiske problemer var faderen, Willi
am Kiørboe, i 1895, efter 13 år i Refsnæs, begyndt at søge et mere
indbringende embede. I marts 1899 søgte han sognepræsteembedet
ved Set. Nikolai Kirke i Kolding, byens dengang eneste kirke, med et
sogn på ca. 13.000 indbyggere mod Refsnæs sogns ca. 900!17 William
Kiørboe blev indstillet til embedet som nr. 1 og udnævnt i maj 1899.
Han blev indsat i slutningen af juni samme år. Embedets nettoindtægt
var på ca. kr. 5.200 årligt.18
I efteråret 1900 flyttede Ernst Kiørboe til København. Han lejede
sig ind i en kvistlejlighed i Kronprinsensgade 11 til en årlig husleje af
400 kr.19 Der var dog heldigvis fire om udgiften, idet Ernst Kiørboe
delte lejligheden med sine to brødre, Frederik og Otto, samt med arki
tektstuderende Carl Fr. Schiøtz, der seks år senere blev far til sangeren
Aksel Schiøtz.20
Flytningen til København skyldtes, at Ernst Kiørboe den 29. sep
tember 1900 skulle begynde som studerende ved Københavns Uni
versitet, hvor han valgte at læse fransk som hovedfag og engelsk og
latin som bifag. I juni 1901 bestod han Den filosofiske Eksamen.21
I perioden efteråret 1903-sommeren 1904 afbrød Ernst Kiørboe sine
studier og tog et job som huslærer hos driftsbestyrer Aage Bentzon
på »Kløverbakken« ved Odder.22
Fra efterårssemestret 1904 genoptog Ernst Kiørboe sine studier ved
universitetet og boede 1905-07 på Regensen.
I juni 1906 afsluttede Ernst Kiørboe bifagseksamen i latin og en
gelsk. Han skrev i 1907 specialeopgave i hovedfaget fransk over
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Kursuslæreren Ernst Kiørboe. Foto maj
1910 i Lokalhistorisk Arkiv for Tønder
kommune.

emnet »Novellen i Frankrig i det 19. århundrede« og bestod i januar
1908 hovedfagseksamen i fransk.23 Emst Kiørboe havde dermed af
sluttet skoleembedseksamen. Han opnåede 1. karakter og var nu
cand.mag.
Både i studietiden og i årene i København efter embedseksamen
dyrkede Kiørboe musikken. Allerede i september 1900 blev han opta
get i Cæciliaforeningens Kor som 1. bas og sang i koret under Frede
rik Rungs ledelse, indtil han rejste til Odder i 1903.24 Også klaverspil
let blev der i København tid til at videreudvikle. Det skete hos en
af datidens kendteste klaverpædagoger, Henrik Knudsen,25 samtidig
med, at han fik undervisning i musikteori af Carl Nielsen.
Ud over en bestået skoleembedseksamen og et fire måneders stu
dieophold i Paris skete der i 1908 yderligere det betydningsfulde for
Kiørboe, at hans morbror, arkitekt Ditlev Laub,26 der var bosat i USA,
kom på besøg i Danmark med en del af sin familie, nemlig hustruen
samt to døtre og en søn. Den ene af døtrene, Gwendolynne Laub,27
og Emst Kiørboe fattede interesse for hinanden. De forlovede sig i
1909 og giftede sig i 1916.
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Første embeder
Efter Parisopholdet i 1908 boede Kiørboe en tid hos sin far i præste
gården i Kolding, men flyttede derefter atter til København, hvor han
pr. 1. august 1908 blev ansat ved De forenede Kursus28 som fransk
lærer med en løn på 1 kr. pr. undervisningstime. I skoleåret 1910/11
fik Kiørboe desuden timer i engelsk.
Via sin fætter og senere svoger, Desmond Laub, fik Ernst Kiørboe
i perioden 1911-13 en stilling som fransklærer ved Horace Mann
School i New York. Skolen besøgtes fortrinsvis af børn fra rige fami
lier, deriblandt mange jøder. I New York fik Ernst Kiørboe også lejlig
hed til at besøge sine senere svigerforældre samt sin forlovede, Gwendolynne. Moderen var katolik og ikke alt for begejstret for datterens
forlovelse med en protestant, der oven i købet var Gwendolynnes
fætter.29
Efter hjemkomsten til Danmark tilbragte Ernst Kiørboe atter nogle
måneder hos faderen i Kolding og blev derefter i 1914 genansat ved
De forenede Kursus i København, denne gang til en timeløn på 1,25
kr. Desuden blev han fra 1914 ansat som lærer ved den nyoprettede
Københavns Translatørskole.30
I sommeren 1918 flyttede Ernst og Gwendolynne Kiørboe fra
Nørregade 27 i København til præstegården i Hyrdestræde i Kolding.
Anledningen var, at Kiørboe pr. 1. august var blevet udnævnt til
adjunkt i fransk og engelsk ved Kolding højere Almenskole,31 og da
der var god plads i præstegården, foreslog William Kiørboe, at søn
nen og svigerdatteren kunne bebo et par af værelserne dér, mod at
Gwendolynne til gengæld sørgede for alt vedrørende husholdnin
gen.32 De boede i præstegården i to år, indtil de i sommeren 1920
flyttede til Tønder, hvor Ernst Kiørboe pr. 1. august var blevet ud
nævnt til lektor ved den nyoprettede statsskole. På Kolding højere
Almenskole underviste Kiørboe begge år 33 timer ugentligt i fransk i
gymnasiet og i engelsk i mellemskolen. Begyndelseslønnen for en
adjunkt var i 1918 3.480 kr. årligt, hvortil kom enkelte mindre tillæg,
fx hvis der blev læst over 12 timer ugentligt i gymnasiets eksamens
fag.33 På Ernst Kiørboes ansøgning i foråret 1920 om et lektorembede
ved statsskolen i Tønder, skrev Kolding højere Almenskoles rektor en
anbefaling, der sluttede således: »Hans bortgang fra vor skole vil
være et tab for vor undervisning, og han vil være en vinding for
enhver skole, der knytter ham til sig«.34
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Ansøgning om Tønder
Det vides ikke bestemt, hvorfor Ernst Kiørboe i 1920 søgte embedet
ved Tønder Statsskole.
Måske ville både han og Gwendolynne gerne væk fra præstegår
den i Kolding for igen at få deres eget hjem. Det kan være en mulig
årsag. Forholdet til faderen synes dog at have været vældig godt. Da
William Kiørboe i februar 1926 var blevet pensioneret, flyttede han
straks - på Ernst og Gwendolynnes opfordring - til deres hjem i Ha
vehuset i Carstensgade 11 i Tønder. Det blev i 1926/27 udvidet med
en første sal, så der blev rigelig med plads til dem alle tre. Her boede
William Kiørboe til sin død i december 1930, og han slutter sin selv
biografi således: »Og her i den lille, smukke sønderjyske by har jeg
fået et stille og hyggeligt hjem, hvor jeg hos disse to kære kan bo og
nyde mit otium som pastor emeritus«.35 Ernst Kiørboe bevarede livet
igennem det bedste og kærligste minde om sin far, som han agtede
højt.
Måske søgte Ernst Kiørboe embedet i Tønder, fordi han lige som
mange andre havde lyst til at komme ned og gøre et arbejde for
danskheden i det genvundne land. Der var i 1920'erne en kolossal
interesse for Sønderjylland og for det vigtige arbejde blandt det dan
ske flertal. Alene til embederne ved de fire nyoprettede statsskoler i
Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder indkom der i foråret
1920 over 200 ansøgninger!36
Man kan ikke udelukke, at Ernst Kiørboe kan være blevet opfordret
til at søge det ene af de to (senere tre) lektorembeder, der skulle opret
tes ved Tønder Statsskole pr. 1. august 1920. I marts 1920 var den
40-årige adjunkt ved Metropolitanskolen i København, Axel J. West,
blevet udnævnt til rektor for Tønder Statsskole, og det blev en af den
nye rektors første opgaver at ansætte lærere til sin nye skole. West og
Kiørboe kendte hinanden fra Sorø Akademi, hvor de sammen gik fra
1895 til 1898, da West blev student. De traf et par år senere igen hin
anden på Københavns Universitet, hvor de begge studerede fransk.
Hvad var mere nærliggende for en nyudnævnt rektor end at kontakte
en gammel skolekammerat, studiekammerat og kollega, hvis faglige
kvalifikationer var aldeles indiskutable, og prøve at få ham overtalt
til at komme med til Tønder? Det kan naturligvis kun blive gisninger,
men det er bemærkelsesværdigt, at da embederne ved de fire nyop
rettede statsskoler i Sønderjylland blev opslået den 2. marts 1920, re-

112

Kaj Sørensen

agerede Ernst Kiørboe ikke, men søgte først til Sønderjylland, da stil
lingerne blev genopslået den 15. maj 1920, altså efter at West var ble
vet udnævnt til rektor i Tønder. Og Kiørboe søgte ikke som
størstedelen af de øvrige ansøgere om at måtte komme i betragtning
ved besættelsen af et af embederne ved en af de fire statsskoler, nej,
den 22. maj 1920 søgte han et lektorat ved statsskolen i Tønder.37
Vi ved, at rektor West kraftigt opfordrede Andreas Egeberg Jensen
til at tage med til Tønder. Egeberg Jensen og West kendte hinanden
fra Sorø Akademi, hvor de var kolleger fra 1915 og tre år frem, til
West i 1918 fik embede på Metropolitanskolen i København. Egeberg
Jensen blev i 1920 ansat i det andet af de tre lektorembeder ved Tøn
der Statsskole. Egeberg Jensen søgte, lige som Kiørboe, også først lek
torstillingen ved Tønder Statsskole ved genopslaget i maj 1920.38
Der er ingen grund til at tro, at Ernst Kiørboe søgte til Tønder
udelukkende af økonomiske årsager, men det ligger dog fast, at em
bedet i Tønder indebar nogle økonomiske fordele for ham. For det
første var der et klækkeligt stedtillæg, og for det andet steg grundløn
nen betydeligt, idet Kiørboe nu blev lektor. Årslønnen for de nyud
nævnte lektorer ved Tønder Statsskole blev i sommeren 1920 af
undervisningsministeriet og finansministeriet fastsat til kr. 7.527.39

Mødet med Tønder
Indtil 1920 var Tønder en lille, for de fleste ukendt, slesvigsk pro
vinsby, som lå i en fjern afkrog af det store tyske rige. Efter Genfor
eningen blev Tønder Danmarks yderste grænseby helt nede i det syd
vestlige hjørne af landet. Der var lang vej derned. Først en uendelig
togrejse, og derefter lang ventetid i Tinglev, før rejsen ud til byen i
det flade marskland kunne begynde. Som en fattig trøst sagde man i
1920'erne, at den tid man tilbragte i den dengang så triste ventesal
på banegården i Tinglev, den ville blive trukket fra i skærsilden!40
Den 19. juni 1920 modtog Ernst Kiørboe sin udnævnelse til midler
tidig lektor ved Tønder Statsskole pr. 1. august s.å. Han blev ikke
fastansat med det samme, men konstitueret i stillingen, idet der for
alle lærerne ved de sønderjyske statsskoler var en prøvetid. I februar
1921 spurgte ministeriet rektor, om lærerne ønskede - og om rektor
kunne anbefale - fastansættelse pr. 1. juni 1921. Rektor svarede be
kræftende, men i en skrivelse til ministeriet den 25. februar 1921 på
pegede Ernst Kiørboe imidlertid på lærerkollegiets vegne, at ministe-
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riet samtidig med lærernes fastansættelse burde se nærmere på stør
relsen af de tillæg, de modtog, idet lærerne først kunne anse sig for
økonomisk ligestillede med deres kolleger i det øvrige land, når der
under en eller anden form til deres lønninger blev føjet et tillæg sva
rende til det højere prisniveau i de sønderjyske landsdele. Det følgen
de år blev stedtillægget for lærerne ved Tønder Statsskole hævet fra
kr. 240 til kr. 400 årligt.41
25 år efter sin udnævnelse mindedes Ernst Kiørboe sit første
møde med Tønder i juni 1920: »Henimod sommeren, da jeg havde
modtaget min udnævnelse til stillingen ved statsskolen, så jeg for
første gang Tønder by. Mine venners stående bemærkning, når de
hørte, jeg skulle til Tønder, havde været: »Hvad vil du dog der i
det tyske hul!«. Deres vurdering var i og for sig rigtig: et stort tysk
flertal beherskede jo byen, og - ja, et »hul« var den vel egentlig
også med sin lidenhed, sin afsondrethed og sit primitive ydre. Men
hvor blev mit første indtryk dog en fornøjelig overraskelse. Det var
den 4. juni om aftenen, og vejret var smukt; jeg steg af ved Tønder
Øst (eller, som det hed dengang, Nord) og gennem Richtsensgade,
der dengang var en allé af klippede linde, så man i det milde som-
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meraftenlys op til torvet, hvor der var markedsfest med boder og
telte og laterner; folk talte et sprog, eller rettere to-tre sprog, der
lød fremmed i mine øren: man var i udlandet! Men den næste
morgens klare dagslys viste noget meget mere hjemligt i den gan
ske vist særprægede, men væsentligt danske byggestil, den hjerteli
ge modtagelse af de »gode danske«, til hvem jeg var blevet henvist,
og deres gode jyske mål; deres hyggelige hjem, deres glade smil og
deres lune, når de fortalte om stedlige forhold og personer, alt sam
men gjorde, at man meget snart følte sig hjemme og tryg ... Mit
næste besøg var under genforeningsfestlighederne; vi var indkaldt
til et første lærermøde, dagen før kongen skulle besøge Tønder.42
Det var vanskeligt at få soveplads, da hotellerne var optaget; men
rektor West havde skaffet mig plads på en lille gæstgivergård »Søn
derjylland«, der ikke mere eksisterer. Om aftenen, da jeg skulle i
seng, blev jeg lidt forundret over at finde, at der allerede lå gæster
i 3 af de 4 senge, som var stillet op i det lille værelse. De to af
dem viste sig at være kolleger; den ene af dem var Rosenkjær, og
det var altså mit første møde med ham. Hele natten hørte vi genforeningslystighed nede fra beværtningen og sange i massevis, og
når de danske slap op, tyede man til tyske. Næste morgen, da vi
kiggede ned i den lille lukkede gårdsplads, så vi, at den var fyldt
med gode danske Carlsberg og Tuborg flasker - tomme! ,..«.43
Først var det tanken, at Tønder Statsskole skulle være en dansk
realskole, men der var i befolkningen et stærkt ønske om et dansk
gymnasium, og i maj 1920 gav undervisningsministeriet tilladelse til
oprettelsen af et nysprogligt gymnasium. 1. juni 1920 ophørte den
tyske realskoles undervisning, og den danske Tønder Statsskole over
tog bygninger og grund. Dagen efter begyndte reparationsarbejderne,
så Tønder Statsskole kunne stå klar til den fastsatte åbningsdag, den
25. august 1920. Tønder Statsskoles elevtal var da 126, fordelt på 8
klasser, nemlig 2 forberedelsesklasser, 1.-4. mellemskoleklasse, real
klasse og 1. gymnasieklasse. Ud over rektor var der pr. 1. august 1920
ansat 12 lærere: 3 lektorer, 7 adjunkter, 1 mellemskolelærer og 1 mel
lemskolelærerinde. I årets løb voksede elevtallet fra 126 til 205, og der
blev pr. 1. oktober 1920 ansat yderligere en adjunkt samt en time
lærer.44
Ingen af de lærere, elever eller forældre, der deltog i festlighederne
i anledning af åbningen af Tønder Statsskole den 25. august 1920,
glemte nogensinde den dag.
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Margrete Schultz, der begyndte i Ig i august 1920, og som senere, i
1923, blev den første danske student i Tønder, fortæller følgende om
den 25. august: »Den 25. august ... blev en meget stor dag for mig.
Genforeningens rus, den store forandring i mit daglige liv - intet kun
ne måle sig med den følelse, der fyldte mig, da jeg som elev i Ig for
første gang stod i skolens festsal. Jeg husker ikke de taler, der selvføl
gelig blev holdt af rektor A. J. West, af amtmanden, grev Schack og
sikkert flere. Jeg husker kun, at vi sang Grundtvigs dejlige salme:
»Den signede dag med fryd vi ser fra havet til os opkomme, det lys
ner på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme, det kendes på
os som lysets børn, at natten hun er nu omme«. Det var den dag ikke
kun en salme, og sidste vers var som en verdslig jubelsang: »Så rejse
vi til vort fædreland, der ligger ej dag i dvale ... så fry delig der til
evig tid med venner i lys vi tale«. Jeg har jo sunget den så mange
gange, men den har aldrig tabt sin jubeltone for mig ...«.45
For samtlige lærere og elever, der var med fra begyndelsen, kom de
første år til at stå i en særlig glans. Aldrig i skolens historie er der blevet
arbejdet med større lyst og energi, end da skolen blev grundlagt.
I sine erindringer fra Tønder fortæller Margrete Schultz også lidt
om den første tid på statsskolen: »Da vi var så få, fik vi et sjovt lille
klasseværelse, der lå helt for sig selv. Det havde hørt til pedellens
lejlighed og havde en lille entré. Vi sad omkring et stort bord, tre
piger og tre drenge; jeg var den eneste fra Tønder, de andre kom fra
oplandet med tog ... Når det store frikvarter nærmede sig, sivede der
en dejlig kaffeduft op fra pedellens køkken i kælderen. Vi var som
alle sønderjyder meget kaffeglade, og en skønne dag mødte jeg op på
rektors kontor for at spørge, om vi ikke også måtte få kaffe. Det blev
sandelig tilladt. Jeg tror ikke, vi betalte noget for den. Når 3. time var
ved at være forbi, lød der en hyggelig klirren fra vores entré, det var
pedellens kone med vores kaffebakke. Somme tider inviterede vi en
af vores to yndlingslærere, Egeberg eller Kiørboe. Så løb vi til bageren
efter wienerbrød. Lærerne kom med deres madpakker, det var utrolig
hyggeligt ... Lektor Kiørboe, som vi så op til og holdt af, kæmpede
hårdt med de tre fag, han havde med os. Latinen gik det endda med,
den var jo ny for os, men han sled med at forbedre den skrækkelige
udtale i engelsk og fransk, som vi alle medbragte fra vores tidligere
lærere. Vi måtte slide i det, men vi nød de år. Vi blev unægtelig også
forkælet af næsten alle vore lærere, og vi levede vort eget stille liv i
vor fjerne lille klasse ,..«.46
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Det første skoleår underviste Ernst Kiørboe i engelsk, fransk og
latin i Ig, engelsk i mellemskolen samt engelsk i den ene af skolens
to forberedelsesklasser. Det følgende skoleår fik han fransk i den
nye Ig, og her fik han en ganske særlig elev, der var ca. dobbelt så
gammel som alle de øvrige elever: Gwendolynne Kiørboe! Hun
havde længe haft lyst til at lære fransk, og de gik derfor til rektor
og fik dennes tilladelse til, at Gwendolynne kunne følge franskti
merne i Ig. Ikke mindst pigerne var meget begejstrede for deres
søde med-elev.47
De mange lærere, og embedsmænd i øvrigt, der i 1920 kom nordfra
til det genvundne land, havde alle fået besked på, at det ikke gjaldt
om at skabe en ny Köller-politik48 med modsat fortegn, men at få
arbejdet til at gå så gnidningsløst som overhovedet muligt. Der blev
knyttet mange venskaber mellem de nye, som på kort tid fik en gan
ske stor omgangskreds. Dette gjaldt også familien Kiørboe, som hur
tigt fik mange venner i Tønder trods det, at de i august 1920 så at
sige ingen kendte i byen og dens opland. En af de eneste, som i for
vejen var dem bekendt i Sønderjylland, var den nyudnævnte dommer
og senere tillige borgmester i Løgumkloster, H. H. Stegmann, som i
1937 blev udnævnt til dommer i Tønder. Han var en af Ernst Kiørboes
gamle regenskammerater, og der blev nu rig lejlighed til at få be
kendtskabet genopfrisket. Familien Kiørboe og familien Stegmann
blev nært knyttet til hinanden resten af livet.
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Venskabet mellem Kiørboes og familien på Schackenborg i Mø
geltønder, lensgreve og amtmand over Tønder amt 1920-49, O. D.
Schack og hustru, bør også omtales. De to familier lærte ret tidligt
hinanden at kende og beundrede gensidigt hinandens karakter, væ
sen og kultur, og på den baggrund opstod der et varmt venskab,
som fik stor betydning for begge parter. Kiørboes var ofte gæster
på Schackenborg, også overnattende gæster. De holdt jul på
Schackenborg i årene 1938-40 og igen i 1942, og de to familier fejre
de i 1941 nytår sammen. I 1939 holdt Kiørboes en uges sommer
ferie på Schackenborg og i 1940 to ugers sommerferie. Også døt
rene fra Schackenborg blev nært knyttet til Kiørboes. Ernst Kiørboe
underviste dem i deres gymnasieår på Tønder Statsskole, og alle
tre piger kom ofte på besøg i Havehuset i Carstensgade. Den ene
af døtrene, Eva Schack, var meget musikalsk og havde en glimren
de sangstemme, og Kiørboe akkompagnerede hende ofte, når hun
optrådte. En anden af døtrene, Karin Birgitte Schack, holdt med
lange breve, især til jul og til fødselsdag, forbindelsen med Ernst
Kiørboe ved lige helt til hans død.
Desværre kom det i de sidste krigsår til et brud mellem Kiørboe
og O. D. Schack. Forskelligt syn på, hvordan man efter krigen skulle
sætte ind over for det tyske mindretal i Tønder, skabte modsætnin
ger mellem en gruppe borgere, deriblandt Ernst Kiørboe, og O. D.
Schack. Grev Schack havde igennem hele sin tid som amtmand
undladt at deltage i politisk arbejde, idet han fandt det uforeneligt
med stillingen som kongevalgt formand for et folkevalgt råd. Han
havde dog aldrig lagt skjul på, at det var hans grundholdning, at
de politiske dumheder, som det danske mindretal i Slesvig var ud
sat for af de tyske myndigheder mellem 1864 og 1920, ikke - med
omvendt fortegn - måtte gentage sig efter genforeningen med
Kongeriget. Den indstilling kunne ikke anfægtes, og den prægede i
øvrigt Danmarks officielle politik i mellemkrigsårene. I 1943-44 blev
det imidlertid klart for de fleste, hvorledes krigens udfald ville bli
ve, og så ændrede stemningen sig gradvist i retning af et opgør med
tyskerne. O. D. Schacks kone var af tysk afstamning, og på
Schackenborg fik hun ofte besøg af slægtninge iført nazi-uniform.
Det satte rygter i gang, og man påstod, at O. D. Schack sympatisere
de med nazisterne. Det er der ikke belæg for, men rigtigt er det, at
O. D. Schack ofte - også i 1943-45 - talte det tyske mindretals sag i
forsøget på at skabe ro og fred i grænselandet. Grev Schack følte, at
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Ernst Kiørboe lod sig rende omkuld af de sidste krigsårs letkøbte
stemninger. O. D. Schack døde i januar 1949, uden at en forsoning
mellem de to familier havde fundet sted.49

Gymnasielæreren
Det er blevet sagt - og utvivlsomt med rette - at Ernst Kiørboe var
aldeles suveræn i sin beherskelse af de tre sprog, han underviste i.
En tidligere elev og senere kollega, Chr. Kastberg Nielsen, har udtalt
følgende om Kiørboes sproglige færdigheder: »Han ville have kunnet
lære engelske engelsklærere engelsk, og latin læste han så selvfølge
ligt som en skolastiker«.50 Sådan ønskede Kiørboe også selv, det skul
le være, og allerede i sin studietid på Københavns Universitet blev
det klart for ham, hvor vigtigt det var, at han var i stand til at tale
sine sprog fuldstændig korrekt og helt uden accent.
Den 28. februar 1905 skriver stud.mag. Ernst Kiørboe i et brev til
sin far: »Kære far. Jeg har endnu kun tid til et jasket brev; jeg har
nemlig en ting, som jeg ville spørge dig om. Det er, om jeg må
gennemgå et kursus på Berlitz School for at lære at tale og skrive
engelsk. Som du måske ved, er disciplinen sprogfærdighed dobbelt
karakter til eksamen, altså et vigtigt fag, og jeg tror ikke, det vil lykkes
mig, alene ved at læse engelske bøger og følge øvelser i engelsk stil
O.S.V., at lære det så godt, som jeg gerne ville og skulle. Man plejer
gerne at gøre noget i den retning: nogle har manduktør, andre har
måske udenlandske bekendtskaber her i byen, andre har måske haft
en eller anden lejlighed til at rejse til det pågældende land, f.eks. til
såkaldte feriekursus, som holdes både i England og Frankrig. - Hvor
meget et kursus i Berlitz School vil gavne, ved jeg jo ikke, men jeg
tror, at når man kan så meget af et sprog, som jeg dog kan af fransk
og engelsk, så vil selve det at tale en time med en indfødt et par timer
om ugen være gavnligt. - Jeg har aftalt med en kammerat at læse,
hvis jeg måtte for dig. Et kursus på ca. 3 måneder (30 timer) koster
36 kr. pro persona, når man er to ...«.51
Om Emst Kiørboe har fået lov til at følge det nævnte kursus på
Berlitz School, vides ikke, men ved bifagseksamen i engelsk i juni
1906 opnåede han i sprogfærdighed karakteren mg^-, efter vore dages
karakterskala lig med 8, og ved hovedfagseksamen i fransk i januar
1908 fik han mg i sprogfærdighed, svarende til et 9-tal i dag.52 Da
han i forsommeren 1911 ankom til New York og indfandt sig hos

Tønder Statsskoles lærerkollegium 1920: øverste række fv. A. Egeberg Jensen, Aage
Rosenkjær, Rudolf Kondrup, Kaj Sieverts; mellemste række fv. Aage Jacobæus, A. J.
West, Th. Nissen, Louis Pedersen; forreste række fv. Ernst Kiørboe, Peter Atke, Ella
Arndt, Sofie Otterstrøm, Jenny Kondrup, Ruth Sieverts, Heinrich Langla.

Horace Mann Schools rektor, udtalte den lærer, som stod for skolens
sprogundervisning, og som var tysker af fødsel: »Deres engelsk er
bedre end mit!53«
Det er tidligere blevet omtalt, hvorledes Emst Kiørboe efter skole
embedseksamen i 1908 tog på et fire måneders studieophold i Frank
rig, bl.a. for at få sin udtale af det franske sprog forbedret. Efter an
sættelsen som lektor ved Tønder Statsskole fortsatte han med at tage
på studieture.
Medio december 1922 ansøgte han således undervisningsmini
steriet om tilladelse til at lade sit arbejde ved skolen besørge af vi
kar i tiden fra sommerferien til oktoberferien 1923, idet han gerne
ville foretage en rejse til De forenede Stater i sommeren og efter
sommeren. Han anførte i ansøgningen, at han ikke siden 1911-13,
hvor han virkede som lærer ved Horace Mann School i New York,
havde besøgt noget engelsktalende land, og at han ønskede at for
ny sine kundskaber i det talte sprog samt udvide sit kendskab til
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det engelsktalende Amerikas vigtigste politiske institutioner samt
dets sociale forhold i nutiden. Ernst Kiørboe anførte videre, at han
ved besøg på amerikanske skoler og universiteter ønskede at fort
sætte sine studier af Amerikas højere skolevæsen. Før ansøgningens
videresendelse til ministeriet skulle den påtegnes af rektor West,
som varmt anbefalede, at den blev imødekommet. Den 5. januar
1923 svarede ministeriet, at den ansøgte orlov blev bevilget under
forudsætning af, at Ernst Kiørboes timer kunne blive besørget på
tilfredsstillende måde.54
Primo september 1927 søgte Kiørboe undervisningsministeriet
om en måneds orlov i forlængelse af juleferien, 6. januar-6. februar
1928, til en rejse til Frankrig. Formålet med rejsen var vedligehol
delse og fornyelse af den praktiske færdighed i brugen af talespro
get. Ernst Kiørboe anførte, at han ikke siden 1908 havde været i
Frankrig uden for sommerferien, og at han ville være meget inter
esseret i at se skoler i virksomhed, hvorfor han havde overvejet
muligheden for at søge orlov i løbet af skoleåret. Kiørboe ansøgte
desuden ministeriet om at lette ham udgifterne til vikar, da det var
en studierejse, han søgte orlov til. Skolens rektor anbefalede, at
ministeriet så velvilligt på ansøgningen, også den sidste del om be
taling af vikarudgifterne. Den 10. november 1927 meddelte mini
steriet, at den ansøgte orlov var bevilget, men at Kiørboe selv måt
te betale vikarudgifterne. Til hjælp bevilgede ministeriet ham dog
kr. 300. Da der var tale om ca. 135 timer til en timeløn på 3,16 kr.,
var det trods alt størstedelen af vikarudgifterne, ministeriet be
talte.55
Et par enkelte år havde Ernst Kiørboe ingen timer i latin, og i skole
året 1949/50 havde han ingen timer i fransk, men ellers underviste
han hvert år i alle sine tre eksamensfag, hovedsageligt i gymnasiet,
men også med enkelte timer i realklassen og/eller mellemskolen. Det
vil nok svimle for de fleste gymnasielærere af i dag, når de bliver
konfronteret med en gymnasielærers fagfordeling i 1920'erne og
30'erne. I skoleåret 1931/32 så Ernst Kiørboes fagfordeling således
ud: Engelsk i Illg (5), lig (5), 2. mellem (5). Fransk i Illg (4), lig (4),
Ig (4). Latin i Illg (3). Sang i Ig, lig, og Illg (1). I alt 31 ugentlige
undervisningstimer. 56
Bemærk, at Kiørboe havde både engelsk, fransk og latin i Illg, og
at han i øvrigt i dette skoleår - for første og eneste gang - underviste
i sang, nemlig en ugentlig fællessangtime med musikorientering med
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alle tre gymnasieklassers ca. 40 elever. Selv om arbejdsbyrden har
været betydelig, kan man naturligvis ikke - alene ud fra det ugentlige
antal undervisningstimer - sammenligne den med i dag.
Alt tyder på, at Kiørboe befandt sig godt i Tønder. Når han allige
vel adskillige gange søgte væk, var det ikke, fordi han nødvendigvis
ønskede at forlade Tønder, men fordi han ønskede et avancement.
Efter syv år ved Tønder Statsskole, i juni 1927, begyndte han at søge
rektorembeder, i dette tilfælde ved Svendborg Statsskole. I maj 1929
søgte han rektorembedet ved den skole, hvor han fra 1918-20 havde
været ansat som adjunkt, nemlig Kolding højere Almenskole, i juni
1930 søgte han Nykøbing Katedralskole på Falster, i marts 1934 Her
lufsholm Skole og i juni 1937 Odense Katedralskole.57
Ernst Kiørboe har efter al sandsynlighed søgt flere rektorembeder
end de her nævnte, men på Rigsarkivet er undervisningsministeriets
protokoller over ansøgere til embeder ved statens højere skoler i tids
rummet 1940-57 desværre bortkommet, så det er svært at fastslå det
med sikkerhed. I 1942 udtalte han imidlertid til skolens elevblad,
»Guldhornet«: »... Ved Tønder Statsskole har jeg haft min længste
virketid, og det ser mest ud til, at Tønder Statsskole bliver min sidste
arbejdsplads ...«.58 Helt sikker var han altså ikke! Bag de citerede ud
talelser kunne godt ligge, at han også i begyndelsen af 1940'erne hav
de en eller flere ansøgninger om rektorembeder liggende i ministeriet.
Man kan så spørge, hvorfor Ernst Kiørboe hver gang blev vraget,
når rektorembederne skulle besættes, trods det, at der på det tids
punkt gennemsnitligt kun var 10-15 ansøgere til hvert rektorembede.
Praksis vedrørende ansøgning om rektorembeder ved statens højere
skoler samt kommunale almenskoler var således: Ansøgerne stilede
deres ansøgning til kongen og sendte den til undervisningsmini
steren. Ved ansøgningsfristens udløb sendte undervisningsministeriet
de indkomne ansøgninger til undervisningsinspektøren for gymna
sieskolerne med anmodning om en vurdering af ansøgernes egnethed
som rektor samt en udtalelse om, hvem han anså for den bedst egne
de. Når undervisningsinspektørens udtalelser forelå, indstillede
undervisningsministeren derefter til kongen, at den af undervisnings
inspektøren foreslåede kandidat blev udnævnt. Der findes mig be
kendt ikke fra disse år et eneste eksempel på, at ministeren ikke fulgte
undervisningsinspektørens indstilling, så det var altså i realiteten un
dervisningsinspektøren for gymnasieskolerne, der afgjorde sagen.
Når det aldrig lykkedes Ernst Kiørboe at komme i betragtning ved
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Gymnasielærere
betragter eleverne
ved skolens fød
selsdag. I midten
lektor Kiørboe, til
højre for ham
Aage Rosenkjær.
Foto i Lokalhisto
risk Arkiv for Tøn
der kommune.

besættelsen af et rektorembede, kunne man med god grund tro, at
det var, fordi undervisningsinspektøren ikke fandt Kiørboe egnet som
rektor. Det er imidlertid forkert! I sin vurdering af ansøgerne til rekto
rembedet ved Kolding højere Almenskole i juni 1929, skriver under
visningsinspektøren om Ernst Kiørboe, at han (undervisningsinspek
tøren) er overbevist om, at lektor Kiørboe er et rektoremne, og at han
fuldt ud kan tiltræde de rosende udtalelser om ham af rektorerne
Bruun og West.59 I tilfældet Kolding højere Almenskole var der imid-
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lertid en ansøger, som undervisningsinspektøren fandt endnu bedre
egnet end Kiørboe, og sådan kan det muligvis også have været for
alle de øvrige stillingers vedkommende.
Spørgsmålet er imidlertid, om Ernst Kiørboe ikke i realiteten har
spændt ben for sig selv og dermed i en vis grad selv ødelagt sine
chancer for at blive rektor. I hvert fald kan man ikke lade være med
at undre sig grundigt over hans ansøgninger, som er bemærkelses
værdigt kortfattede. Mens de øvrige ansøgere vender hver en sten for
at vise deres fortræffeligheder, er Ernst Kiørboes ansøgninger yderst
beskedne i omfang. Og der er desuden ingen tvivl om, at den lille
autentiske historie (se side 125f) om Ernst Kiørboe og den ministeriel
le fagkonsulent har nået undervisningsinspektørens skrivebord, og
den historie kan umuligt have styrket Kiørboes muligheder for at bli
ve rektor. Det er blevet sagt om Ernst Kiørboe, at han var aldeles
upåvirket af direktorale love og profeter.60 Måske heller ikke lige,
hvad man venter af en ansøger til et rektorat! Til dette sidste må
dog retfærdigvis nævnes, at Kiørboe gennem alle årene på Tønder
Statsskole var rektors stedfortræder. Når rektor var syg, var på tje
nesterejse, eller havde orlov, var det hver gang Kiørboe, der var fun
gerende rektor, et hverv som han bestred til alles fulde tilfredshed.
I juni 1945 indstillede skolens rektor, Jakob Randrup, til undervis
ningsministeriet, at lektorerne Kiørboe og Kondrup måtte blive deko
reret. Rektor fandt, at 25-året for Genforeningen var en glimrende
lejlighed til at dekorere disse to lærere, der havde været med i arbej
det på Tønder Statsskole igennem alle 25 år. Det viste sig imidlertid,
at der netop i 25-året for Genforeningen var ekstraordinært mange
dekoreringer, så ministeriet henlagde rektors indstilling og satte mid
lertidigt sagen i bero.
30. oktober 1947 skrev rektor atter til undervisningsministeriet og
mindede om sin henvendelse fra juni 1945. Ministeriet forhørte sig
nu hos undervisningsinspektøren for gymnasieskolerne, som den 15.
marts 1948 anbefalede, at indstillingen om at dekorere de to lektorer
blev fulgt.
Den 19. april 1948 indstillede chefen for undervisningsministeriets
2. departement til kabinetssekretæren, at E. A. Kiørboe og K. R. Kon
drup blev udnævnt til Riddere af Dannebrog. Om Emst Kiørboe skri
ver departementschef Paludan-Müller i sin indstilling:
»Lektor ved Tønder Statsskole Ernst August Kiørboe ... ansattes i
1918 som adjunkt ved Kolding højere Almenskole. Ved kgl. resolution
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Kiørboes bolig, havehuset i Carstensgade 11, hvor familien lejede sig ind i 1925.
Oprindelig havde huset været en stald, men var siden lavet om til et havehus. Efter
1925 blev det helt ombygget efter Kiørboe-familiens egne ønsker. Det blev udvidet
med en ekstra etage, bl.a. for at få rigelig plads til Ernst Kiørboes far, som efter
pensioneringen var flyttet til Tønder. Foto: Lars Kiørboe 1981.

af 1. juni 1921 blev han udnævnt til lektor ved Tønder Statsskole,
hvor han siden har haft sin embedsgerning. Lektor Kiørboe er en
særdeles dygtig lærer, der igennem alle årene har været skolen en
udmærket støtte. Han har gennem sin rige og fine menneskelighed
formået at knytte eleverne til sig og har stedse stået i det bedste for
hold til skolens forældrekreds«.61
Det kan undre, at Kiørboes melodi til den vestslesvigske hjem
stavnssang og sangens betydning for Sønderjylland slet ikke omtales
i indstillingen.
Den 14. maj 1948 udnævntes Kiørboe og Kondrup til Riddere af
Dannebrog. Alle personer, der bliver dekoreret, opfordres til at indgi
ve en levnedsberetning til Ordenskapitlet på Amalienborg Slot. Kiør
boe fulgte ikke denne opfordring og sendte aldrig Ordenskapitlet en
sådan beretning.
Ernst Kiørboe deltog aldrig som foredragsholder eller igangsætter
i det folkelige arbejde på vesteregnen, og han var ikke som mange af
sine kolleger, fx Egeberg Jensen, Rosenkjær og Johan Larsen til daglig
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med i skolens fritidsarbejde, hverken i skolens start i 1920'erne eller
sidenhen. Dog bør Kiørboes medvirken bag klaveret ved skoleteater
forestillinger og ved skolekoncerter nævnes. Her var han altid villig
til at være med, og her ydede han gennem årene en fortjenstfuld ind
sats som klaverakkompagnatør.
Hvad det var ved lærergerningen, Ernst Kiørboe fandt inspireren
de, hvad der var den dybeste impuls for ham i arbejdet, har han
aldrig fortalt.
I Chr. Kastberg Nielsens fremragende portræt af ham i skolens års
skrift 1981 kommer vi dog personen Ernst Kiørboe lidt nærmere. Her
fortæller Kastberg Nielsen bl.a. om Kiørboes anderledeshed som
lærer: »Anderledes var han ... fordi ... han var ab-solut, uafhængig,
fri af sine elever: lysets børn eller mørkets, redebonne ånder eller
nothing but body, opmærksomme eller uopmærksomme - ham der
var opmærksomheden selv in persona, autonom opmærksomhed,
ham kunne de ikke anfægte. Til gengæld anerkendte han deres ab
solutte ret til at motivere sig selv og til evt. at forblive delvis eller helt
umotiverede. For den synligt ubevægede, nærmest fraværende elev,
der - fredeligt adspurgt: »Søster, hvad sidder du og tænker på?« lige så fredeligt svarede: »Æ sidder og tænker o, at nu er der kun fire
timer til æ klok er to« - for hende havde han den fuldeste forstå
else«.62
Der var delte meninger om ham blandt eleverne. Specielt elsket
eller populær var han ikke, men hans faglige ekspertise indgød stor
respekt, og for den måtte de alle bøje sig!63
Fhv. landsarkivar Peter Kr. Iversen, Aabenraa, fandt Kiørboes un
dervisning gammeldags og husker endnu hans sorte notesbog,
hvori han dag efter dag noterede elevernes præstationer. Iversen
nævner dog, at hans lidt anstrengte forhold til Kiørboe meget vel
kan skyldes egne begrænsede sproglige anlæg, og at han kun gik i
nysprogligt gymnasium, fordi der endnu ikke var oprettet matema
tisk linie. Peter Kr. Iversen fortæller også den lille, autentiske
historie, som jeg tillige har hørt fra en række andre personer, om
Kiørboe og den nyligt udnævnte ministerielle fagkonsulent, der en
dag kom på besøg på Tønder Statsskole og gerne ville have lov til
at overvære et par timer hos lektor Kiørboe. Da fagkonsulenten se
nere på dagen skulle tage afsked med Kiørboe, sagde han skån
somt og venligt, at man nu til dags i sprogundervisningen var be
gyndt at gøre tingene lidt anderledes end før i tiden. I sine egne

Ernst Kiørboe og fru Gwendolynne ved flyglet. Inger Tryde Haarløv, som var gift
med amtmanden over Tønder amt 1960-72 Tyge Haarløv, fortæller om hjemmet: »Det
kiørboeske hjem var noget af det smukkeste, jeg har oplevet: Dansk guldalder ud i det
yderste led og tilsat et pift af colonial style, men med et præg af gammel-københavnsk
enkelhed og nøjsomhed«. Foto i privateje.

timer fx lagde han nu ikke nær så stor vægt på den og den ting,
men til gengæld brugte han langt mere tid på det og det, hvorpå
Ernst Kiørboe gav ham følgende ord med på vejen: »Det synes jeg,
De skal blive ved med!«.64
Herman Pump, student fra 1945, husker tydeligt fransk- og en
gelsktimerne hos Ernst Kiørboe:
»Undervisningen var præget af rolig venlighed, og ingen af os
drømte om at forstyrre den gode tone. Han var ikke umiddelbart
medrivende i sin form, ind imellem faldt der højst nøgterne bemærk
ninger til, hvad han opfattede som krukkeri eller hykleri. Når jeg fra
fransktimerne mindes en vis capitaine Pamfille, der, stående i fuld
honnør på kommandobroen, insisterede på at gå ned med sin synken
de skude, er det p.g.a. Kiørboes stilfærdige kommentar: »Såd'n en
idiot!« (Vi l.g'ere var vist ellers lige ved at falde for kaptajnens atti
tude!)
Vi læste en del lyrik i engelsktimerne, mest fra den romantiske pe
riode (f.eks. Wordsworth, Shelley, Tennyson). Jeg mindes ikke, at
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Kiørboe knyttede nogen videre udlægning til dem, ud over nødven
dige kommentarer. Når jeg endnu så mange år efter kan citere strofer
fra disse digte, er det vel, fordi han lod dem klinge og tale for sig
selv, når vi fremsagde dem under hans kyndige vejledning«.65
Der blev i tidens løb - og tid var der nok af: Han blev over 98
år - hæftet mange adjektiver på personen Ernst Kiørboe: Nogle Kastberg Nielsen kalder dem »skumlerne« - fandt ham, og ikke
helt uden gode grunde, arrogant, men ellers er det ord som for
nem, fin, aristokratisk og stilfuld, der bliver brugt som karakteri
stik. Da rektor Randrup i 1937 tjenstligt skulle påtegne og videre
sende hans ansøgning om rektorstillingen ved Odense Katedralsko
le, påpegede han, at »lektor Kiørboe er en højt kultiveret og fint
dannet personlighed«, og at Kiørboe »ved hele sin noble færd vin
der agtelse hos alle«.66

Pensionist
Den 11. februar 1953 fyldte Ernst Kiørboe 70 år. Allerede den 7. januar
1953 havde han ansøgt ministeriet om afsked p.g.a. alder fra ud
gangen af februar 1953. Han tilføjede dog i ansøgningen, at han var
rede til at fortsætte skoleåret ud, hvis ministeriet ønskede det. Rektor
anbefalede kraftigt, at Kiørboe måtte fortsætte med at undervise re
sten af skoleåret, idet han både havde engelsk, fransk og latin i Illg.
Den 28. januar meddelte ministeriet Kiørboe afsked p.g.a. alder i nåde
og med pension fra 31. juli 1953 at regne67.
Ved morgensangen på fødselsdagen den 11. februar lykønskede
rektor ham med de 70 år og takkede ham for hans arbejde ved skolen
siden dens oprettelse.
Den 4. marts om aftenen fejrede elevforeningen ham. Til stede var
forældre, lærere og gamle og nuværende elever. Man indledte natur
ligvis med at synge For en fremmed barsk og fattigt, og hovedtalen blev
holdt af en af Kiørboes gamle elever, læge Harald Jensen, Aalestrup.
Han formede sin tale som en personlig tak, og mange andre af de
tidligere elever tog ordet, nogle af dem på sønderjysk, og takkede hr.
og fru Kiørboe. Aftenen blev ud over en hyldest til Kiørboe også en
hyldest til skolen, og det blev fremhævet, at den bedste genforenings
gave til Sønderjylland var den danske skole. Også rektor bragte en
hyldest til Ernst Kiørboe, og til sidst udnævnte elevforeningens for
mand ham til æresmedlem af elevforeningen.68
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Ved translokationen i juni takkede rektor endnu engang Ernst Kiør
boe og sagde bl.a.: »... Lektor Kiørboe har holdt af Tønder Statsskole,
og Tønder Statsskole har holdt af ham. Det har været en lykke for
skolen, at mennesket Ernst Kiørboe har været knyttet til den i 33 år
...«, og formanden for elevforeningen ønskede ham med tak for hans
rolige og dybtgående undervisning et godt otium med megen lejlig
hed til at dyrke de mange interesser, der optog ham.69
Men Tønder Statsskole slap ham nu ikke sådan uden videre! Aldrig
så snart var han blevet pensioneret, før han, bl.a. under kollegers syg
dom, blev bedt om at påtage sig vikariater, og hver eneste gang stille
de han sig til rådighed.
Der er ingen tegn på, at disse vikariater føltes som en byrde for
ham, måske har han ligefrem fundet det hyggeligt lejlighedsvist at
gense sin gamle skole. Men det bør dog ikke forties, at han følte sig
fremmed over for den moderne skole. En skole, hvor alle skranker er
blevet brudt, hvor læreren ikke længere er den docerende, hvor ele
verne har medbestemmelsesret og til dels arbejder på lige fod med
læreren, en skole hvor undervisningen i højere grad skal være un
derholdende end kundskabsmeddelende og kvalitativ, for den skole
havde han kun hovedrysten tilovers.
At han som lærer var anderledes end vore dages lærere, ligesom
eleverne naturligvis var anderledes end vore dages elever, kan ikke
undre. Han kunne fx ikke duplikere, fotokopiere, båndoptage, ja, han
kunne såmænd nok ikke engang skrive på maskine. Han var ikke
medlem af et hav af samarbejdsudvalg, og han var ikke gruppearbej
der eller elevvenlig elevkammerat. End ikke en toptåbe kunne i fuld
skab have fundet på at sige »du« og »Ernst«. - Når nogle talte til ham
om »Deres gamle skole«, erklærede han afvisende: »Den er ikke min
skole!«.70
Hvad angår tiltaleformer fortælles følgende samtale, som i
1970'eme udspandt sig mellem Ernst Kiørboe og den gode hushjælp:
»Sig mig, fru Nielsen, er det nu blevet normalt, at man siger »du« til
folk? Både i banken og på rådhuset sagde de »du« til mig, og uden
at jeg bad dem om det!« - »Ja, det er vist ved at blive normalt!« »Skal vi to så også til at være dus?« - »Det behøves ikke. Det fungerer
udmærket, som det hele tiden har gjort!«.71
Emst Kiørboe komponerede andet end melodien til For en fremmed
barsk og fattigt, men intet af det eksisterer vist mere.
Ernst Kiørboe fik et sjældent langt og aktivt otium på hele 28 år,
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og han døde den 22. februar 1981, mere end 98 år gammel. Han blev
bisat fra Kristkirken i Tønder den 28. februar. Da kisten blev båret
ud, blev For en fremmed barsk og fattigt spillet.72
Men den vestslesvigske hjemstavnssang fulgte ikke Kiørboe i gra
ven. Den er stadig med i Højskolesangbogen og er stadig en af de
mest sungne sange i Sønderjylland. På Tønder Statsskole - nu Tønder
Gymnasium og HF - synges For en fremmed barsk og fattigt både første
skoledag i august og ved translokationen i juni og indrammer således
skoleåret.
NOTER OG HENVISNINGER
1. Andreas Egeberg Jensen, f. 31/7-1889,
+ 25/3-1961, lektor v. Tønder Stats
skole 1920-37.
2. SM 1988 s. 250.
3. VE.
4. Carl William Kiørboe, f. 26/9-1850,
+ 4/12-1930, ~ 29/8-1877 med Susan
ne Sophie Elisabeth Henriette Laub, f.
8/6-1852, t 17/10-1897.
5. Thomas Linnemann Laub, f. 5/121852, + 4/2-1927.
6. SOB -I- K II s. 161 - Hardenack Otto
Conrad Zinck, f. 2/7-1746, + 15/21832, ~ 27/9-1774 med Susanne Eli
sabeth Pontet, der var af fransk her
komst, 1745-1832.
7. Frederik Vilhelm Kiørboe, f. TI /71878, + 29/3-1952, ~ 10/6-1906 med
Anna Margrethe Løssi, f. 6/8-1888,
+ 29/8-1962.
8. K II s. 166ff.
9. K II s. 167.
10. Hardenack Otto Conrad Laub Kiør
boe, f. 23/1-1880, + 21/9-1954, ~ 17/
5-1911 med Marie Madeleine Borchorst, f. 1/9-1884, + 26/2-1958.
11. SA + AAR - EAK afsluttede sit første
skoleår på akademiet, 1895/96, som
nr. 7 ud af 20 elever, og han placerede
sig ved de afsluttende årsprøver efter
III klasse i foråret 1897 som nr. 7 ud
af 23 elever.
12. Det Müllerske Legat blev oprettet i
1828 i henhold til testamente efter di
striktskirurg Heinrich Friedrich Mül
ler fra Skælskør. Legatet uddeltes til
kostelever, hvis fader var kongelig
udnævnt tjenestemand. I dag (1995)

13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

uddeles legatet én gang årligt til tre
eller fire kostelever, hvis fader/moder
beklæder en stilling, der på fundat
sens tid ville kræve en kongelig ud
nævnelse. Hver legatportion er i dag
på kr. 2.000,-. Kilde: Brev af 28. marts
1995 fra Sorø Akademis rektor til ar
tiklens forfatter.
BE.
FO + BE - Et par få gange opstod der
uregelmæssigheder. Det drejer sig
bl.a. om tobaksrygning, om boldspil
på et tidspunkt, hvor det var forbudt
at spille bold, og om en mindre forse
else forårsaget af kådhed; alt sammen
noget, som i dag højst kan fremkalde
en løftet pegefinger; men på Sorø
Akademi i 1897 og 1898 var det alvor
lige brud på skolens ordensregle
ment, og de omtalte forhold udvirke
de både et tilfælde af husarrest og et
tilfælde af havearrest samt i det føl
gende skoleår en nedsættelse af legat
portionen med kr. 100.
AAR -I- BE - EAK placerede sig som
nr. 4 ud af 22 elever. Det fine resultat
fik bl.a. til følge, at han i skoleåret
1899/1900 blev tildelt en legatportion
af Det Müllerske Legat på hele 400
kr., det højeste beløb der indtil da no
gensinde var blevet tildelt en elev på
Sorø Akademi.
EP.
K II s. 170 + PR.
BE.
PO.
K III s. 86.
FI - EAK er oppe til filosofikum den

130

22.
23.
24.

25.

26.

27.
28.

29.
30.

31.
32.
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7. juni 1901 og består med karakteren
mg.
K III s. 87.
OS + SE + BR.
CA - Det er muligt, at EAK vender
tilbage til koret i 1904. Der er dog ikke
fundet bevis herpå i Cæcilia-foreningens arkiv, men arkivet er meget stort
og uregistreret, og noder, breve, pro
tokoller m.m.m. ligger - med arkivar
Knud Andersens ord - »hulter til bul
ter mellem hinanden«. Arkivet er der
for meget vanskeligt at arbejde med,
og det har kun været muligt at finde
EAKs navn i protokollerne fra 19001903, men en effektiv søgning har
som nævnt ikke været mulig.
Henrik Knudsen 1873-1946. Han var
gennem en menneskealder blandt Det
kgl. danske Musikkonservatoriums
mest ansete lærere.
Ditlev Christian Ernst Laub, f. 11/61847, + 30/11-1919, ~ 14/5-1883 med
Cathrine Ann Gaynor, f. 26/7-1856,
+ 23/9-1914.
Gwendolynne Petra Laub, f. 22/81889, t 27/7-1974.
FK - Ved begyndelsen af skoleåret
1908/09 sluttedes Døckers Kursus,
Undervisningsanstalten København
(senere Kursus København), Lang og
Hjorts Kursus og Wedels Kursus sam
men i en institution, der havde et
økonomisk samarbejde, men hvor de
enkelte kursus i pædagogisk henseen
de fuldt ud bevarede deres selvstæn
dighed. Institutionen, der gik under
navnet »De forenede Kursus«, blev i
1909/10 udvidet med eksamens
kurset Lykeion. De forenede Kursus
opløstes i 1921, hvorefter kurset blev
en offentlig institution under navnet
»Statens og Hovedstadskommuner
nes Kursus«.
K III s. 87f.
FK 4- JU III s. 208 - Det har ikke været
muligt at få ansættelsen på Køben
havns Translatørskole bekræftet, idet
det indtil videre ikke er lykkedes mig
at finde frem til Københavns Transla
tørskoles arkiv. Ifølge den her an
vendte kilde varede ansættelsen ved
Københavns Translatørskole til 1918.
AN.
K II s. 178.
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41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.
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49.
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62.
63.
64.

SK.
JO 2. dept. 271/20.
K II s. 179.
GR.
JO 2. dept 271/20.
GR + JU II s. 73.
JO 2. dept. 566/20.
JL s. 6.
JO 2. dept. 566/20 + LØ.
Det er usikkert, om EAK husker rig
tigt her. I hvert fald anfører Egeberg
Jensen i jubilæumsbogen »Tønder
Statsskole 1920-35«, at han for første
gang ankom til Tønder den 12. juli,
samme dag som kongen havde be
søgt byen, idet det nye lærerkorps da
gen efter var indkaldt til det første
møde.
JU II s. 88f.
JU III s. 4 + JU IV s. 49f. + TSAA 1921
s. 12f. + CE.
SAA 1987 s. 157.
SAA 1987 s. 158.
FA + SSG s. 33.
Efter Emst M. von Köller (1841-1928),
preussisk embedsmand og politiker,
der som overpræsident i Slesvig-Holsten 1897-1901 med hård hånd forsøg
te at bekæmpe danskheden.
ODS + K III s. 91 + brev af 14/8-1997
fra lensgreve Hans Schack og brev af
s.d. fra Eva Zachariae, f. Schack.
TSAA 1981 s. 47.
PA AI,1. Pk. 1.
SE.
K III s. 88.
JO 2. dept. 1060/22 + KO 2. dept.
192-94/23.
JO 2. dept. 595/27 + KO 2. dept.
17569-70/27.
FA + TSAA 1920-53.
JO 2. dept. 1. kt. 403/27, 354/29, 378/
30, 467/37 + brev af 16/9-1997 fra
Herlufsholm Skoles arkivar, lektor
Lars Bardram.
GU s. 346.
JO 2. dept. 1. kt. 354/29.
TSAA 1981 s. 48.
JO 2. dept. 1. kt. 10-1/45 + KO 2.
dept. 1. kt. 8394/48.
TSAA 1981 s. 47f.
TSAA 1981 s. 47.
Historien er bl.a. omtalt i brev af 5/21997 fra P. Kr. Iversen og nævnt i
TSAA 1981 s. 48 samt meddelt mig
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65.
66.

67.
68.
69.
70.
71.
72.

telefonisk af Birgitte Hegtmann, f.
Stegmann, august 1997.
Brev af 12/5-1996 fra Herman Pump.
TSAA 1981 s. 50f. + JO 2. dept. 467/
37.
JO 2. dept. 1. kt. 143/53.
GU s. 745f.
GU s. 746.
TSAA 1981 s. 46f.
Brev af 13/8-1997 fra Edith Nielsen.
Brev af 10/3-1997 fra Inger Kiørboe.
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»Front og bro«-løsenet under
nazismens pres
- Ernst Christiansen og Flensborg Avis 1938-1940
af Axel Johnsen
Det nazistiske styre efter 1933 stillede helt særlige krav om forsigtighed og
selvcensur til Flensborg Avis. Gennem syv år lykkedes det avisens chefredak
tør Ernst Christiansen at spille behændigt på meningsforskellene mellem rigs
regeringen i Berlin og grænsetyskerne i Slesvig-Holsten. Bl.a. søgte han at
dække sig bag et »front- og bro«-løsen. Men under stigende pres måtte avisen
ændre sin tolkning af bro-motivet. Det skiftede fra at udtrykke forståelse for
fornyelserne i Tyskland, til fremhævelse af hensyntagen til Danmarks sikker
hed, indtil krigsfrygten blev det afgørende. Museumsinspektør Axel Johnsen,
Sønderborg, følger her Emst Christiansens vanskelige balancegang, indtil det
efter krigens udbrud i 1940 lykkedes modstanderne i Slesvig-Holsten at brin
ge ham til tavshed.

For Flensborg Avis, Sønderjyllands største avis i perioden 1890-1920,
blev tiden omkring århundredskiftet et dramatisk afsnit i en lang og
broget historie. Det var en tid, hvor myndighedernes pres på det
dansk-nationale arbejde nåede sit foreløbige højdepunkt. Ikke desto
mindre var det i denne periode, at Flensborg Avis oplevede sin stor
hedstid med op mod 8.000 abonnenter og endnu flere læsere. Denne
efter tidens forhold anselige udbredelse skyldtes først og fremmest
den berømte redaktør Jens Jessen, der imod alle odds tidoblede opla
get og forsynede danskheden med et virksomt talerør. Bag Flensborg
Avis stod der mænd, der i høj grad trivedes i modvind.
På lignende vis forholdt det sig i 1930'erne, hvor Tyskland påny
demonstrerede sin styrke såvel indad- som udadtil. Efter den nye
grænsedragning i 1920, da Flensborg Avis endeligt blev lukket ude af
Danmark, måtte arvtagerne efter Jens Jessen føle sig stærkt udsatte
for det politiske uvejr, der trak sammen efter Hitlers magtovertagelse
i 1933. Det hjalp ikke, at avisen fortsat havde sit største afsætningsom
råde nord for Skelbækken, for bladet var nu engang underlagt den
ensrettede tyske presselovgivning og Det tredje Riges forvaltnings
mæssige vilkårlighed.
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I den situation gjaldt det for Flensborg Avis om at skærme sig
imod angreb, nu hvor styrkeforholdet i landsdelen var forrykket
sammenlignet med tiden før Genforeningen. Til dette formål skub
bede avisens chefredaktør siden 1906, Emst Christiansen, avisens
gamle løsen »Front og Bro« helt i forgrunden af det daglige arbej
de. Løsenet blev i løbet af 1930'erne en fast bestanddel af Ernst
Christiansens lederartikler og er derfor ikke til at komme udenom
i studiet af den danske bladmands vilkår på grænsen mellem Dan
mark og Det tredje Rige.

»Front og Bro«-parolen
Parolen »Front og Bro« blev mere prosaisk oversat til »folkelig selv
hævdelse og mellemfolkelig forståelse« og rummede en kompleks
mosaik af argumenter. »Fronten« indebar et værn om danske værdier,
såvel på et politisk og kulturelt som på et geografisk plan. I Christian
sens øjne var det kun muligt at indgyde respekt og anerkendelse hos
den store nabo i syd, hvis danskerne gjorde sig fortjente dertil. Det
var en gammel tankegang, der havde sin oprindelse langt tilbage i
1800-tallet, og som havde været en vigtig pointe i konservative kredse
siden katastrofen i 1864. Når Christiansen vedblev at fastholde argu
mentet, skyldtes det, at han fortsat så sig selv som siddende midt i
det nationale opgør, som de fleste danskere mere eller mindre havde
lagt bag sig.
»Broen« i løsenet var mere kompliceret. Der kan ikke herske tvivl
om, at betoningen af den var udsprunget af, at det lille danske min
dretal, som ved grænsedragningen i 1920 var efterladt syd for den
nye grænse, måtte optræde forsigtigt. Danskheden var tvunget til at
udvise loyalitet overfor herbergsstaten, og den skarpe linie, som Jens
Jessen og siden Emst Christiansen havde ført overfor det preussiske
regime i Flensborg Avis, kunne ikke længere opretholdes. Men selv
om forpligtelsen til brobygning i de første år efter Genforeningen må
have virket som et snærende bånd på Emst Christiansen, blev det
efterhånden klart, at såvel Danmark som mindretallet var bedre tjent
med en forståelseslinie. Efter 1933 blev denne besværliggjort: I Dan
mark rejste der sig påny en anti-tysk bølge, der yderligere blev styrket
af den slesvig-holstenske og hjemmetyske nazismes åbenlyse krav om
grænserevision.1 Da Emst Christiansen skelnede skarpt mellem en
slesvig-holstensk og en berlinsk linie i den tyske nazisme, kom Flens-
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borg Avis i den uheldige situation at stå i modsætningsforhold til
store dele af den danske offentlighed, der hverken kunne eller ville
se forskellen.
»Bro«-aspektet indeholdt to elementer: Det første var af taktisk ka
rakter og indeholdt en appel om »anstændighed«. Christiansen gik
nemlig ud fra, at hverken Danmark eller mindretallet havde råd til at
være afvisende overfor den måde, hvorpå Tyskland formede sig i
30'erne. Kun ved en korrekt opførsel overfor naboen i syd var det
muligt at sikre den fredelige sameksistens, som Danmark i bogstave
lig forstand var afhængig af:
»Det sømmer sig for os [mindretallet, AJ] som for hele det dan
ske folk at være varsomme med hel fordømmelse, selv hvor noget
af det, der sker, alvorligt byder os imod [...] Et vårbrud [den nazi
stiske revolution, AJ] kan, hvor elvene skummer, medføre store
ødelæggelser. Ingen kan endnu have nogen vished for, at det ikke
skulle være vårbrud«, skrev Ernst Christiansen i Flensborg Avis
den 5. maj 1933.2
Det andet element var en oprigtig billigelse af nogle af de resultater,
der var nået i Tyskland. I denne billigelse var det underforstået (men
ifølge Christiansen slet ikke forstået i Danmark) at de mål, Danmark
skulle sætte for sig selv, ikke kunne blive de samme som de tyske.
Grundlaget for Flensborg Avis' bedømmelse af Tyskland var altså, at
der var forskel på, hvad der var rigtigt for Tyskland og for Danmark.
Det værste ved tidligere tiders tyske statsformer havde for mindretal
let været det træge bureaukrati, der fulgte med »prøj seriet« og
militarismen, og for en tid havde det for Christiansen set ud, som om
handlingens mand Hitler havde gjort op med disse rædsler og kun
på overfladen fremtonede »med sit Vilhelminske Jeg«.3 For Christian
sen var det vigtigt at fastholde, at befolkningen havde båret en bevæ
gelse og en mand frem til magten og dernæst frivilligt indordnet sig
under ham. Prisen havde ganske vist været afskaffelsen af elementæ
re rettigheder:
»Udviklingen minder for så vidt både om Italien og Rusland,
som en enkelt stor bevægelse bereder sig på helt at overtage styret
under udelukkelse af enhver modstand. Om det tyske folk er mo
dent hertil, vil tiden vise,« hed det i Flensborg Avis den 19. februar
1933.«4
De ting, Danmark skulle tage ved lære af fra Tyskland, var hver
ken den blinde indordning under en diktator eller dennes brutale

Den danske presses anklager mod Flensborg Avis om, at bladet var nazistisk, fik
allerede i september 1933 Ernst Christiansen til at skrive denne programerklæring
for, hvordan han agtede at leve med nazismen. Den var i virkelighed redaktørens bud
på en neutralitetspolitik, ligesom den der udformedes i Kongeriget i de følgende år.
Flensborg Avis 29. september 1933, udsnit.

metoder. Det var den nationale genrejsning, opgøret med middel
mådigheden og mindreværdet, som danskerne burde tage til sig.
Disse anbefalinger af dele af nazistisk tankegods i de tidlige 30'ere
gjorde Flensborg Avis sårbar overfor rigsdansk kritik - og i særde
leshed overfor socialdemokratisk. Trods kritikken havde det imid
lertid vist sig, at der kunne opstå situationer, hvor en dansk sam
menrykning hen over grænsen kunne være nyttig. Denne sammen
rykning var indtrådt under 1933-»påskeblæstens« trussel mod
grænsen, men var blevet afløst af dansk afstandtagen fra Christian
sens ytringer om nazistiske værdier. Først da det blev tydeligt, un
der hvilket voksende pres mindretallet befandt sig - ikke kun fra
slesvig-holstensk side - kom Christiansen i nogen grad på andre
tanker. På dansk side medførte dette en større sympati for avisens
selvforståelse og vilkår.
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»Front og Bro« på kanten af krig
I sidste halvdel af 1930'erne tog udviklingen i Tyskland for alvor fart.
Den gennemgribende Gleichschaltung af alle samfundets afkroge var for
længst gennemført med succes - ikke mindst på presseområdet. I ja
nuar 1934 var den såkaldte Schriftleitergesetz trådt i kraft. Heri krævedes
det blandt andet, at alle redaktører i det tyske rige kunne dokumentere
deres ariske afstamning. Derudover måtte de i deres virke ikke »svæk
ke det tyske folks fællesvilje eller forsvarsevne«. Ingen af disse begreber
var nærmere præciseret. Alle redaktører skulle opføres på en Berufsliste,
hvorfra de kunne slettes i tilfælde af overtrædelse af den vagt formule
rede redaktørlov.5 Tre dage efter denne lovs ikrafttræden blev der ud
stedt en forordning, hvorefter medlemskab af de nazistiske presseorga
nisationer, Reichsverband der deutschen Zeitungsverleger og Reichsverband
der deutschen Presse, blev gjort obligatorisk. Christiansens forsøg på at
undgå disse medlemskaber i efteråret 1934 var mislykkedes.6
Den snærende ensretning gjorde dansk nationalt arbejde på tysk
grund til en balancegang. Flensborg Avis var nødt til at øve streng
selvcensur, hvilket var så meget desto sværere, som avisen blev an
grebet fra flere sider. Det følgende afsnit er en gennemgang af, hvorle
des Emst Christiansen forsøgte at løse denne vanskelige opgave i en
tid, hvor både hjemmetyskerne, slesvig-holstenerne og rigsregeringen
optrådte med stadig voksende selvtillid. Dertil er der i vidt omfang
gjort brug af citater fra hans egne lederartikler i Flensborg Avis. Det
er selvfølgelig ikke muligt at give et fuldstændigt billede af alle
aspekter, der blev behandlet i avisens spalter, men de vigtigste er
taget med, og set i sammenhæng giver de et billede af udviklingen
af Ernst Christiansens arbejdsvilkår i de sene 1930'ere.
I løbet af 1920'erne og 30'erne havde Ernst Christiansen skubbet sit
løsen »Front og Bro« mere og mere i forgrunden, og hen mod slutnin
gen af perioden udgjorde det hele fundamentet for hans ledende ar
tikler. Denne udvikling var sket i takt med, at avisens bevægelsesfri
hed gradvis var blevet indskrænket. Erfaringen havde lært Christian
sen, at han kun ved at indtage en forstående holdning overfor det
nazistiske centralstyre og ved helt at undlade at kommentere indre
tyske forhold, kunne opretholde et lille areal, på hvilket han kunne
føre sit sammenbidte felttog imod hans egne og avisens værste fjen
der, de lokale tyske grænsepolitikere i Slesvig-Holsten, som stod for
en mere ensidig angrebspolitik end ledelsen i Berlin.
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Pasfoto af Ernst
Christiansen fra
1920'erne. Chri
stiansen kom i lære
som 15-årig på
Flensborg Avis.
Året var 1893. 13
år senere overtog
han chefredaktør
posten efter sin læ
remester Jens Jes
sen, der havde
slidt sig selv op på
posten. Kontinui
teten i redaktionen
stod i skærende
kontrast til omgi
velsernes omskif
telighed og kostede
dyrt for dem, der
var sat til at sikre
den. Foto i Lands
arkivetfor Sønder
jylland.

I begyndelsen af 30'eme havde hans forståelses-linie sikkert været
en oprigtigt ment bifaldelse af de mål, der var nået i Det tredje Rige.
Fra den dybeste krise havde folket samlet sig og vist massiv vilje til
genrejsning. Der var blevet gjort op med kontorknirkeri og middel
mådighed; i stedet var indtrådt handlekraft og idealisme, hvis positi
ve virkninger kunne ses på mange områder af det tyske samfund.7
Men i slutningen af 1930'erne var den tyske udvikling gået i en helt
anden retning, end Emst Christiansen havde forventet i 1933. Nu var
det blevet betydeligt sværere for Emst Christiansen og for Flensborg
Avis at udvise forståelse for det tyske styre uden samtidig at vise
forståelse for dets uberegnelige ekspansionsvilje, og han måtte des
uden være indstillet på, at hvert et lille fejltrin i avisen blev registreret
i et voksende synderegister. Dette gjaldt ikke mindst i tider, hvor det
tyske folk befandt sig i sejrsrus.
Den eneste mulighed for at rette op på den unåde, avisen kunne
falde i, var at udvise generel forståelse. Deraf udviklede der sig den
besynderligste sikkerhedsforanstaltning: Enhver kritik, avisen frem
førte i lokale anliggender, blev konsekvent indledt med eller efterfulgt
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Ernst Kracht, fra
1936 formand for
Schleswig-Hol
steiner Bund og
overborgmester i
Flensborg. Kracht
stod som garant
for en hårdere kurs
overfor den danske
mindretalspresse.
En offensiv mod
Ernst Christiansen
i årene 1936-37
gav genlyd i den
samlede danske
presse, der for
langte Kracht af
sat. Den slags kun
ne Flensborg Avis
naturligvis ikke
tillade sig. Foto:
Stadtarchiv
Flensburg.

af et venligt ord til Berlin. Ved ikke at kritisere myndighederne i Ber
lin beholdt han langt hen ad vejen de centrale myndigheders anerken
delse. Ikke een eneste gang i perioden 1933 til 1940 blev der rejst
direkte kritik af centralstyret eller partiet. En sådan linie var efter 1933
absolut livsnødvendig for avisen og mindretallet i dets helhed.
Som den verdenspolitiske situation udviklede sig i slutningen af
30'erne, fik avisens krav om tilbageholdenhed fornyet aktualitet for

140

Axel Johnsen

den danske presse, der ifølge Christiansen ikke altid forstod den risi
ko, der var forbundet med at lade aggressionerne få frit løb:
»Hvem der som dansk pressemand i en farlig tid vil tjene sit folk,
må tænke over disse ting [at holde tand for tunge, AJ] og omsætte
tanken i dåd. Hvad den enkelte slår i stykker, kan hele landet komme
til at betale. Der må regnes med, at intet forbliver uænset, og alt bliver
skrevet ind på en gældskonto,« skrev han i Flensborg Avis den 11.
marts 1938.8
I virkeligheden var disse advarsler fuldt på linie med hvad den
danske regering henstillede til pressen i kongeriget. Først i april 1939
fandt regeringen anledning til at berolige den danske offentlighed
gennem en radiotale. Selvfølgelig var statsministeren nødt til at ud
trykke sig i diplomatiske vendinger, men han mente det samme som
Flensborg Avis: »Der er ikke forekommet blot nogen antydning, der
kan forstyrre den ro, som hidtil har hersket her i landet, og vi har
ingen grund til at tro, at nogen magt vil blande sig i Danmarks indre
forhold eller på anden måde drage vort land ind i forviklinger. [...]
Jeg føler mig overbevist om, at Danmark, ja sikkert hele Norden, be
tragtes med tillid udefra, og denne tillid forstærkes ved uangribelig
optræden fra dansk side«, lød hans beroligende ord.9
Med argumentet om risikoen for Danmarks sikkerhed var Ernst
Christiansens begrundelse for at anbefale de danske aviser en forstå
ende holdning overfor Hitler-Tyskland radikalt ændret i forhold til
1933/34. Dette blev tydeligt allerede efter Hitlers selvudnævnelse til
krigsminister og efter Østrigs Anschluss, men navnlig efter invasionen
af Tjekkoslovakiet, da den verdenspolitiske situation blev spændt til
bristepunktet. Ernst Christiansens anbefaling gik ikke længere på at
forsøge at se Hitler-styrets positive træk, for disse overskyggedes to
talt af faren for krig. Fra og med 1938 var det et simpelt spørgsmål
om at »trygge en fredelig fremtid«, for der kunne »tænkes tider, da
ansvarsløse sladderhistorier bliver en forbrydelse mod eget land,« lød
hans advarsel i marts 1938.10
Netop de tyske troppers indtog i Østrig udløste - som ved alle de
tidligere nazistiske sejre - fornyede hjemmetyske forhåbninger om
grænserevision i Nordslesvig. I Flensborg Avis for den 15. marts 1938
trøstede Christiansen sig imidlertid med, at Hitler kun havde rejst
krav om eller gennemført grænserevision i egne, der i deres oprindel
se var tyske og havde overvejende tyske befolkninger. Med indlem
melsen af Østrig så han intet brud på denne linie. Men Nordslesvig
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kunne ifølge Christiansen med den 85% store andel af dansksindede
umuligt stå på Hitlers territoriale ønskeliste.11

Førerord - et skrøbeligt værn
Østrigs Anschluss var Nazi-Tysklands sidste territoriale ændring, som
Flensborg Avis kunne gå med til. På det punkt var avisen i overens
stemmelse med flertallet af den tyske befolkning. Da tyske tropper
året efter strømmede ind over Tjekkoslovakiets grænser fik den tyske
propagandamaskine store problemer med at »fremkalde« folkets
spontane begejstring.12 Selvom Flensborg Avis måske ikke ligefrem
jublede over indlemmelsen af Østrig, så blev det dog gentagne gange
gjort klart, at Tyskland og Østrig hørte sammen, og at en adskillelse
»rummede en folkelig uretfærdighed i sig selv«.13 På et møde med
ledende nazister otte måneder senere fik Christiansen imidlertid at
vide, at man havde lagt mærke til, at Flensborg Avis ikke havde virket
begejstret nok over indlemmelsen.14
I løbet af 1938 bredte der sig i Tyskland, såvel som i resten af Euro
pa, en udpræget frygt for en gentagelse af rædslerne i 1. Verdenskrig.
Ikke mindst de danske sydslesvigere var bekymrede for, at mindretal
lets unge mænd skulle blive sendt i tysk krigstjeneste. Men fra 1938
var Hitler i en position, hvor han ikke længere behøvede folkets billi
gelse af sine felttog. I Sydslesvig havde luftforsvarsøvelser og flyde
monstrationer været en uhyggelig påmindelse om, at det trak sam
men til uvejr over Europa.15
I Flensborg Avis kom krigsfrygten i løbet af 1938 til at udgøre en
vigtig bestanddel af indholdet i Christiansens lederartikler, og man
kan med rimelighed sige, at der dermed blev føjet et tredje element
til »Front og Bro«-løsenet. Gang på gang understregede Christiansen
sin forventning til Hitler om, at denne ikke ville sætte magt foran
ret - heller ikke i Nordslesvig, men frem til München-aftalen i sep
tember 1938, hvor en verdenskrig foreløbig syntes at være undgået,
måtte håbet synes noget anstrengt. Ganske vist var der på den stor
politiske arena en vis tendens til at tage Hitlers forsikringer for påly
dende eller ignorere deres dobbeltbundethed. Men når Christiansen i
en nærmest naiv grad syntes at pukke på Hitlers fredsvilje og retfær
dighedssans, var det udelukkende af taktiske hensyn overfor hjemmetyskerne. Efter Østrigs Anschluss og Sudeter-krisen vejrede de
morgenluft og blev stadig mere højlydte i deres krav om en nordsles-
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vigsk fuldbyrdelse af Hitlers Heim-ins-Reich-po\itik.16 Endnu var det
muligt for Christiansen at bekæmpe magtpolitik med ord. Hvis han
offentligt havde gjort den indrømmelse, at Hitler havde forladt ret
færdighedens kurs, ville det have været at betragte som en kapitula
tion overfor grænserevisionskravet. Så længe Hitler på nogen som
helst måde kunne tages på ordet, var det at foretrække.
Endnu een gang skulle der blive lejlighed til det.
Hitlers tale den 26. september 1938 i Berlins Sportpalast gav for sid
ste gang anledning til at holde grænsetyskerne stangen med ord. Det
var midt under Sudeter-krisen, og Hitlers udsagn om at Sudeterlandet var det sidste territorium i Europa, som han ville gøre krav på,
må have været dybt skuffende for de hjemmetyske nationalsocialister,
særlig fordi de derigennem stod forsvarsløse overfor rigsdanske pres
seangreb.17 For Flensborg Avis kom Hitlers proklamation som sendt
fra himlen i en tid, hvor det så allersortest ud. Denne enestående
chance for at tage vinden ud af alle krav om grænserevision blev da
heller ikke forspildt - den blev udnyttet til det yderste. I ugerne efter
proklamationen stak Ernst Christiansen dagligt det såkaldte »fører
ord« i næsen på slesvig-holsteneme og hjemmetyskerne.18 Med pro
klamationen stod det jo klokkeklart, i hvor ringe grad Gaw-nazisterne
i Slesvig-Holsten holdt trit med Berlin, som nu praktisk taget havde
anerkendt grænsen. Overfor en sådan boomerang-effekt var selv det
officielle Gau-organ, Schleswig-Holsteinische Tageszeitung ganske mag
tesløs:
»Hver dag beråber »Flensborg Avis« sig på førerord, hver dag taler
den om den store agtelse for førerens ord og mener at burde give
den tyske folkegruppe belæringer om, hvordan den skal indrette sit
folketyske arbejde. Stadig på ny går forsikringerne igen om en ærlig
grænsekamp på grundlaget »Front og Bro« - men hvor bliver bro
bygningen af, når det danske blad opkaster sig som forsvarer for de
mokratiet mod »Stortysklands Tankestrømninger«?« lød det i oktober
1938.19 Flensborg Avis var blevet beskyldt for værre ting.
Hitlers proklamation gav - omend kim på et polemisk plan - et
betydeligt åndehul. Først og fremmest kunne den uden større fare
fortolkes således, at Hitler anerkendte Nordslesvig som dansk folkegrund med dansk befolkning.20 Men samtidig kunne den rygdæk
ning, som proklamationen gav, give mod til at tage luften ud af de
dansk-nazistiske og hjemmetyske organisationers agitation:
»For øvrigt er det af ledende nationalsocialister gang på gang frem-
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hævet, at den tyske nationalsocialisme - og dermed også den tyske
racepolitik - var et tysk særeje, som ikke uden videre kunne overføres
på udlandet«, argumenterede Christiansen den 10. oktober 1938.21
Med forliget i München mellem Chamberlain, Hitler, Mussolini og
Daladier var den umiddelbare fare for en storkrig indtil videre drevet
over, og Flensborg Avis fyldte dagen efter forliget, d. 1. oktober 1938,
sin forside med »Den bedste Nyhed i Verden«. Inde i bladet blev der
imidlertid stillet krav til Tyskland om at leve op til det fordelagtige
resultat ved ikke alene at sikre det nys opståede tjekkiske mindretal
men også verdensfreden:
»Vi håber for det tyske folk, at det vil vise indre storhed i sin hold
ning over for den modpart, som har gennemlevet en frygtelig tid,
som nu er dømt og må betale sagens omkostninger. Vi venter, at det
tyske folk energisk vil træde i skranken for, at der hele verden over
findes udveje til med fast hånd at dæmme op for ophidsning og op
rustning. Ellers er der kun vundet et pusterum.«22
At der netop kun var tale om et pusterum beviste Hitler året efter
ved besættelsen af Rest-Tjekkiet. I lyset af den verdenspolitiske spæn
ding og Hitlers uforudsigelighed opgav Flensborg Avis i løbet af
1938/39 da også at benytte »fører-ord« som våben. Nu var situationen
blevet så usikker, at det måtte synes nærmest ynkeligt at pukke på
Hitlers fredsvilje. Derom talte alene angrebet på Tjekkoslovakiet sit
utvetydige sprog. Resignationen på dette punkt blev for alvor tydelig
i juni 1939. På den årlige Knivsbjergfest den 25. juni rejste den hjemmetyske nazi-fører Jens Møller ikke blot spørgsmålet om grænserevi
sionen som så ofte før - han gik så vidt som til at lufte idéen om hele
Danmarks indlemmelse i et »storgermansk rige«:
»Vi nationalsocialister har fået et nyt syn med hensyn til grænser.
Vi har den faste tro, at i fremtiden vil racebeslægtede folk gå sammen.
Den forbitrede kamp om livsrummet vil føre folkene, især de små
folk, dertil. [...] O, lykkelige tid, når hele den smålige strid om græn
sen i vor hjemstavn kan forsvinde, der udsår bitterhed, måske endog
had, blandt mennesker af een stamme og een hjemstavn. Men indtil
Føreren har skabt dette Storgermanske Rige, må vi rigtignok tage stil
ling til de livsvilkår, Danmark skænker os, og da kan grænsen og
fremfor alt den måde, på hvilken denne grænse er draget, ikke være
ligegyldig.«23
Sådanne ord var umulige at argumentere imod, og talen blev i første
omgang kun refereret uden kommentar i Flensborg Avis. Da bladet da-
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gen efter tog Jens Møllers tale op til behandling, skete det i en nærmest
opgivende og beklagende tone - helt uden forsøg på at imødegå udsag
nene. Tværtimod beklagede Flensborg Avis, at projektet med at forene
fronten med broen var slået fejl: På den ene side havde Danmark ikke
ladet sig vække i tide til at slå fast overfor verden, »hvilken selvfølgelig
dansk folkelig ret, der lever i Sønderjylland«. På den anden side havde
Danmark forsømt at slutte op om det danske mindretals og Flensborg
Avis' kamp for at forsvare denne ret. Dette havde nu ført til, at hjemmetyskerne stemplede den danske tilbageholdenhed i nationale spørgs
mål som dårlig samvittighed over 1920-grænsen. Flensborg Avis bragte
efter lederartiklen den 28. juni 1939 ikke mere om den opsigtsvækken
de tale. Hvis den var fremkommet bare to år før, ville den være blevet
imødegået i mindst en uges ledere, og midlet ville i disse have været
»fører-ord« og udenrigspolitik. Men artiklen af 1939 berørte ikke
spørgsmålet om, hvad Berlin måtte synes om Jens Møllers udskejelser.
Den nøjedes med at konstatere:
»Det tyske mindretals ordførere tror på magt, vi tror på ret. Vi er
overbevist om, at kun den magt, der øver ret, vil bestå tidens
storme.«24
På kanten af en ny verdenskrig var der intet tilbage af Ernst Chri
stiansens oprindelige anbefaling om at bevare åbenhed overfor det
tyske styre. »Broen« havde været Flensborg Avis' private bud på en
dansk udenrigspolitik, og for en tid havde det endda set ud til, at det
officielle Danmark skulle få held til at bibringe den danske offentlig
hed en lignende kurs. Men hans skepsis var dog nok allerede sat ind,
da det var blevet klart, at Berlin kun nødigt var til sinds at skærme
nationale mindretal mod lokale overgreb - og da kun, når det havde
betydning for den tyske udenrigspolitik.
Da tysk udenrigspolitik mod slutningen af 30'eme ikke længere
stod i afspændingens tjeneste, måtte Christiansen derfor nødvendig
vis kapitulere. Han kunne ikke vide, at Jens Møllers ord om et »Stor
germansk Rige« sandsynligvis afspejlede centralmagtens fjemmål
med hensyn til Danmark bedre end det gamle krav om genetablering
af Kongeå-grænsen. Men hvor luftige Jens Møllers planer end måtte
synes for Christiansen, gav de et vink om, at det slesvigske perspektiv
måske var blevet overhalet, og at Hitler havde helt andre planer for
Danmark.
Man måtte stadig håbe på, at Hitler ville besinde sig, men i virke
ligheden var der intet andet at stille op end at vente.
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Føreren af det hjemmetyske naziparti, Jens Møller, taler til unge i mindretallet. Møller
må have været skuffet over Hitlers afkald på grænserevision i Nordslesvig. I hvert
fald skiftede han argumentation og udtrykte i juni 1939 håb om hele Danmarks ind
lemmelse i et »storgermansk rige«. I Ernst Christiansens øjne må sådanne forhåbnin
ger have været nonsens. Han kunne ikke ane, at Jens Møller uden at vide det her kom
faretruende tæt på Hitlers fjernmål for Danmark. Foto: Deutsches Museum Nord
schleswig.
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Ernst Christiansens forhåbninger om Hitlers besindelse blev gjort til
skamme, da tyske soldater overfaldt Polen den 1. september 1939.
Herefter var det ikke længere et spørgsmål, om Europa skulle kastes
ud i storkrig.
Umiddelbare reaktioner fra Christiansens pen findes ikke, for han
befandt sig i Buenos Aires, da den sørgelige nyhed nåede ham. Den
3. august 1939 var han taget på en firemåneders ferierejse til Syd
amerika med frugtdamperen African Reefer.25 Efter hjemkomsten i
midten af november lod han Flensborg Avis forblive i den venteposi
tion, han havde manøvreret bladet ind i et halvt år forinden. Dette
var der så meget desto mere grund til, som der fra slesvig-holstensk
side var blevet slækket på grebet.26 Dette fremgik også af Christian
sens nytårsleder: »Meget andet kunne nævnes fra året 1939. Her skal
endnu kun peges på, at den grænsetyske offentlighed, med få undta
gelser, som bekræfter regelen, i disse sidste skæbnesvangre måneder
har fundet en tone overfor nabolandet og nabofolket, som var blottet
for mislyde.«27
Krigsudbruddet fik alvorlige konsekvenser for mindretallet, men
ikke stort værre end for den tyske befolkning i sin helhed. Fritagelse
fra tysk krigstjeneste var ganske udelukket, og den almindelige om
stilling af samfundet til krig betød lige så store indskrænkninger for
mindretallet som for flertallet.28
Under indtryk af krigens rasen måtte Christiansen nødvendigvis
vende sin appel mod den faste kerne af mindretallet, der havde holdt
stand imod nazismens overvældende assimilerende kræfter.29 Hel
hjertet analyse af Hitlers Tyskland, som den var blevet forsøgt i første
halvdel af 30'erne, var forlængst blevet umulig, og appellen til den
danske presse om at bevare roen var senest siden 1939 blevet fast
bestanddel af den danske neutralitetspolitik.30
I forholdet mellem Emst Christiansen og de lokale modstandere,
grænsepolitikeme i Slesvig-Holsten, betød krigsudbruddet ingen
skærpelse. Denne indtrådte først, da en helt ny situation i det dansk
tyske forhold meldte sig ved Danmarks besættelse.

Krig og besættelse
Da Ernst Christiansen den 8. april 1940 var til møde i mindretallets
biblioteksforening, fortalte en af foreningens medarbejdere, at militæ
ret uden at aflevere kvittering havde rekvireret seletøjet til forenin-
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gens hestespand. Da manden samme dag var gået op på kasernen,
var han blevet skældt voldsomt ud og havde fået at vide, at de dér
havde andet at tænke på. Der skulle angiveligt ryddes op på havnen,
for der ventedes 17 sydfra kommende ekstratog i løbet af natten. Da
Christiansen gik i seng om aftenen kunne han ikke falde i søvn for
støjen, der lød hen over byen. Næste morgen på vej til redaktionen
blev han standset af endeløse konvojer af grå lastbiler på vej til Dan
mark.31
Han var fuld af harme, men i avisen var der ikke plads til andet
end at udtrykke fortvivlelse:
»Vi har aldrig ønsket, at det tyske folk ikke skulle få ret til at udnyt
te de muligheder i verden, som dets evner giver det krav på. Vi har
måske til tider været noget for ensidige i at stirre på vor egen ilde
medtagne folkelige ret, og vi frikendes ikke ved, at nogle på modpar
tens side var langt længere ude end vi. Men fra barns ben har vi lært
at holde af mange ting i tysk land og tysk menneskesind. Vort oprig
tige ønske for det tyske folk er, at det på magtens tinde må erkende
sin besøgelsesstund og frimodigt sige til sig selv, at vejen til at blive
holdt af og stolet på er at indrømme de andre folk den livsret, man
kræver for sig selv.«32 Disse ord kunne dårligt komme tættere på kri
tik uden at være det.

Der skulle kun gå en måned efter den tyske besættelse af Danmark,
før Christiansen fik at føle, at våbenhvilen mellem ham og slesvigholstenerne i virkeligheden kun havde været en ildpause. Anlednin
gen kom fra det besatte Danmark. Den 20. april 1940 var avisens lo
kalredaktør i Tønder, Viggo Lausten, blevet fængslet, mistænkt for
engelsk spionagevirksomhed. Det kom aldrig til en opklaring af sa
gen, for natten til den 2. maj døde han. Ifølge en tysk meddelelse til
den danske presse havde han hængt sig under indtryk af de tungt
vejende beviser.33
I Udenrigsministeriet gjorde man sig samme dag overvejelser om,
hvorvidt sensationens nedslagskraft i pressen kunne begrænses.
Alene det forhold, at der var tale om en spionagesag burde gøre krav
på den allerstørste varsomhed. I Udenrigsministeriets Pressebureau
mente man, at det ville blive svært at undgå bare en dødsnotits eller
omløb af rygter, men for de første par dage turde man være sikret.34
Nyheden om Viggo Laustens død nåede således først Ernst Chri
stiansen tre dage efter. Den 5. maj om eftermiddagen var han til jubi-
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læum på Duborgskolen, hvor L. P. Christensen viste ham Politiken fra
dagen før, indeholdende meddelelsen om Laustens forhør og død.
Det var en lamslået chefredaktør, der om aftenen skrev den mindear
tikel, der skulle vise, at Udenrigsministeriets ængstelse ikke havde
været uden grund.35 I følge korrespondenten og mindretalsrepræsen
tanten Jacob Kronikas erindring var Christiansen på dette tidspunkt
ganske uvidende om, at det tyske gesandtskab i København gennem
Udenrigsministeriets Pressebureau havde udsendt en pressemedde
lelse til de danske aviser om dødsfaldet og om, at der - såfremt man
ville bringe den - ikke måtte knyttes nogen som helst kommentar
hertil.36 I betragtning af, at den dansk-tyske grænse på dette tids-
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punkt endnu var hermetisk lukket, måtte det synes sandsynligt, at
Christiansen ikke havde fået meddelelsen.37
Christiansen må alligevel have været klar over faren ved at skrive
en nekrolog over en person, der havde stået anklaget for spionage.
Selvom han udformede den uden Laustens navn, kunne ingen være
i tvivl om, hvem der var ment - heller ikke Gestapo. Den 6. maj kunne
nekrologen samt en kort meddelelse under overskriften »Kaldet bort«
læses i Flensborg Avis. Allerede dagen efter, d. 7. maj, blev restoplaget
med nekrologen fra dagen før beslaglagt uden begrundelse. Myndig
hedernes reaktion kom ikke helt bag på redaktionen. Den vidste godt,
at det ikke kunne være meddelelsen »Kaldt bort« alene, men at det
måtte være nekrologen, der havde vakt anstød. Redaktionen fastholdt
dog overfor den danske konsul i Flensborg, Dons Møller, at der ikke
var givet »udtryk for nogensomhelst kritik af tyske myndigheder,
men alene af sorg over dette dødsfald ...«38 Den mest opildnende
passus i nekrologen - hvis der overhovedet kunne være tale om noget
i den retning - var faktisk den sidste sætning:
»Så går flaget langsomt til tops igen, thi livet skal leves. Og du, der
lever, må kæmpe videre for det, der var din bestemmelse at få kær,
da du kom til verden«39.
Det måtte synes såre uskyldigt, hvis man sammenlignede med den
fordømmelse, der lå i det referat, som Hejmdal kunne slippe afsted
med at bringe fra begravelsen d. 9. maj i det besatte Danmark. Det er
vigtigt her at erindre, at følgende citat er fra en begravelsestale over
en mand, som ifølge tyskerne havde begået selvmord:
»Det lille kapel kunne ikke nær rumme det store følge, og kisten
blev derfor anbragt foran kapellet. Sognepræsten, Pastor Hans Magle
talte. Han sagde: »Frygt ikke dem, som slår legemet ihjel, men som
ikke kan slå sjælen ihjel! Men frygt hellere for Gud, som kan fordærve
både sjæl og legeme. (Matt. 10,28) [...] Derfor vil vi ikke frygte mere og da slet ikke for mennesker. Lad menneskene - dersom de vil det fremdeles sidde til doms over hverandre! Lad anklager og modankla
ger fremdeles svirre frem og tilbage mellem menneskene indbyrdes.
Vi har andet at tage os til ...«40

Truslen om et varigt forbud
Konfiskationen af restoplaget af Flensborg Avis var i sig selv en al
vorlig sag, men det var ikke første gang i Ernst Christiansens re-
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daktørtid, at det var sket. Da der ikke umiddelbart syntes at ske
mere i sagen, blev hændelsen taget med sindsro. Der skulle gå tre
uger, inden Gestapo foretog det næste træk: Lørdag den 1. juni
overrakte to kriminalbetjente en Polizeiverfügung fra Gestapo i Kiel
og Grenzpolizeikommissariat Flensburg, ifølge hvilken Flensborg Avis
blev forbudt i fjorten dage. Begrundelsen var til redaktionens un
dren ikke nekrologen men meddelelsen »Kaldt bort«, der angiveligt
var egnet til at forstyrre den offentlige ro og orden.41 Betjentene var
så dårligt underrettede om forbudet i detaljer, at de hverken kunne
oplyse, om der måtte udsendes en meddelelse om forbudet til læ
serne, eller om forbudet også gjaldt det månedlige tysksprogede til
læg Der Schleswiger. Om aftenen, da Christiansen som sædvanlig
førte sin dagbog å jour, udtrykte han sin dybe frustration, men han
syntes ikke at være klar over, hvor urokkeligt fast myndighederne
stod med hensyn til forbudet: »Mærkelig følelse, som altid, når
ramt af et hårdt slag, både tom eller lammet og alligevel på en
måde underlig let og levende. Om aftenen noget trist og træt, om
end den første tanke begynder at dukke op om, at noget må der
være at foretage ...«42
Den 2. juni afsendte han et telegram og d. 3. et uddybende brev til
propagandaministeriet med bøn om en Milderung af forbudet. I begge
dele var tonen uhørt krybende, men som tingene stod, var der ingen
anden udvej. Christiansen henviste til løsenet »Front og Bro«, som
værende i både dansk og tysk interesse. Ikke mindst »fornyelsen af
det danske folks ånd«, som avisen altid havde virket for, turde være
sympatisk for det nye Tyskland.43 Det var en groft forenklet udlæg
ning af bladets linie, der sandsynligvis af taktiske hensyn havde fået
denne smag af slægtskab med nazismen.44
Samtidig med Christiansen virkede Jacob Kronika i Berlin for en lem
pelse af forbudet. I dagene efter den 1. juni stod de to i næsten daglig
telefonisk eller skriftlig forbindelse med hinanden. Kronika fik den 5.
juni foretræde i propagandaministeriet, hvor han førte en længere
forhandling med Oberregierungsrat Stephan. Han kunne oplyse, at for
budet som i så mange andre sager var udgået fra Gauleiter Lohse i
Kiel, der personligt havde opsøgt Goebbels - altså uden om propa
gandaministeriets presseafdeling, hvem man i den anledning havde
måttet give en undskyldning. Der var dog ingen tvivl om, at også
presseafdelingen ville have godkendt forbudet, hvis Lohse havde
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Gauleiter og overpræsident Hinrich Lohse. Hos Lohse i Kiel samledes trådene i det
ensrettede slesvig-holstenske grænsearbejde. Lohses dobbelte rolle gav ham enorm ind
flydelse i Berlin, men det var først efter besættelsen af Danmark i 1940, at han fik
held til at skille sig af med den besværlige Ernst Christiansen. Det havde ellers ikke
skortet på forsøg i løbet af 1930'erne. Foto: Stadtarchiv Flensburg.

henvendt sig her. I løbet af forhandlingen erfarede Kronika for første
gang, at der lå langt mere bag angrebet på Flensborg Avis end Lausten-notitsen og nekrologen. I propagandaministeriet mente man
ikke, at der kunne blive fred, mens Christiansen sad ved roret. Man
ønskede et såkaldt »generationsskifte« i redaktionen. Man ville ikke
tvinge Christiansen væk, men blot gøre livet surt for avisen, så længe
han var chefredaktør. Da Kronika forsøgte at tage sin mentor i forsvar,
svarede man i propagandaministeriet - ifølge Kronikas referat til
Christiansen:
»Det er ikke mennesket Christiansen, som vi har noget imod; vi
indrømmer, at han er en national idealist; men vi vender os mod poli
tikeren - han klæber for stærkt ved en gammel tid, det ejderdanske
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stikker for dybt i ham, han forstår sig ikke på de nye tider; afstem
ningskampen har afsat for dybe spor i Christiansen.«45
Det var påfaldende, hvordan propagandaministeriet og Gestapo
kun efterhånden afslørede deres egentlige hensigter. Således havde
Kronika så sent som d. 4. juni sendt et telegram til Nationaltidende om,
at myndighederne udtrykkeligt havde forsikret, at de med forbudet
ikke ønskede at fjerne Christiansen. Dagen efter var tonen altså en
ganske anden.46
Meddelelsen om myndighedernes omsving kom bag på Christian
sen. Efter nogen tids overvejelse var han principielt indstillet på at
vige pladsen, hvis det blev nødvendigt af hensyn til bladets fremtid,
men ikke på baggrund af Kronikas inoffizielle Besprechungen i Berlin.
Man måtte vente på den officielle besvarelse fra propagandaministeri 
et. Den kom den 13. juni: Propagandaministeriet fandt ingen anled
ning til lempelse. Avisen havde i længere tid demonstreret en illoyal
holdning, og hvis Christiansen ikke var klar over dette, kunne han
henvende sig hos Reichspropagandaamt i Kiel. Truslen om et varigt for
bud ville kun kunne hæves, såfremt Christiansen blev erstattet af en
anden.47 Det var en snedig taktik, hvor afgørelsen fra officielt hold
blev lagt i Ernst Christiansens hænder: På den ene side ville man
ikke fjerne ham, men på den anden side kunne den mindste forseelse
medføre et Dauerverbot, hvorved Christiansen kunne komme til at stå
som den skyldige i Flensborg Avis' undergang. Det hører med til
Ernst Christiansens tøven med at gå af, at han opfattede sin post som
en skanse, »hvis overgivelse kunne lægge en breche fri« for offensiven
mod mindretallet og grænsen. Påstanden om, at han ikke kunne slip
pe det ejderdanske, affærdigede han som et slet skjult påskud for at
knække Flensborg Avis: »Ordene om, at det ejderdanske stikker for
dybt i mig, og at jeg ikke forstår mig på de nye tider, lyder ikke
overbevisende, siden »det ejderdanske« kun har ytret sig i lovligt ar
bejde på mindretallenes grund og netop jeg imod megen dansk kritik
har hejst nye signaler og opretholdt dem under alle omskiftelser.«48
Det var et uoverskueligt dilemma.
Samme dag som Ernst Christiansen modtog brevet, ringede han
til Reichspropagandaamt Kiel for at tale med de personer, der havde
med Flensborg Avis at gøre, og der blev aftalt et møde dagen efter,
d. 14. juni. Her blev han modtaget af en lektor Petersen, der på
Ernst Christiansens forespørgsel opremsede en række enkeltsager,
der havde samlet sig sammen. Udover Lausten-artiklen havde avi-
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sen ofte bragt citater fra Socialdemokraten og Hejmdal. Christiansen
indvendte, at læserne jo havde krav på at høre sagen fra flere sider,
og at avisen i øvrigt ofte i Danmark blev kaldt en nazi-avis på
grund af den linie, den havde opretholdt af sin fulde overbevis
ning. Under mødet udtrykte Christiansen ønske om at komme til
at tale med Gauleiter Lohse, der havde sat sagen i gang, men han
havde ikke tid og anbefalede telefonisk gennem lektor Petersen, at
Christiansen henvendte sig skriftligt. Inden Christiansen gik, spurg
te lektor Petersen ham om, hvad han nu agtede at foretage sig,
hvortil han svarede, at hvis han var overbevist om, at hans afgang
ville sikre bladet, spillede hans person ingen rolle.49 I den indberet
ning, som konsul Dons Møller sendte til Udenrigsministeriet om
mødet og som byggede på Christiansens genfortælling, nævntes in
tet om, at han skulle have åbnet muligheden for en frivillig afgang.
Hvis Christiansen ikke nævnte det overfor Dons Møller, var det
sandsynligvis fordi han ikke ville afskære sig fra den spinkle mu
lighed for hjælp fra det danske diplomati, der før havde vist sig
villigt til at skærme redaktøren.50
I endnu et forsøg på med ord at påvirke myndighederne, rettede
han den 15. juni (dagen for forbudets udløb) en lang henvendelse til
Lohse. Han henholdt sig igen til »Front og Bro«-tanken og appellere
de til Lohses forståelse for avisens arbejde for den nationale genrejs
ning. Hvis dette arbejde under ingen omstændigheder kunne fortsæt
tes med Christiansen som leder, uden at truslen om et varigt forbud
ophævedes, ville han trække sig. Netop sådan blev det. Lohse agtede
ikke at indlade sig på en diskussion med Ernst Christiansen og anfør
te knapt, at han kunne takke sig selv for de vanskeligheder, han var
kommet i. Emst Christiansen vidste gennem sin lange erfaring ud
mærket, hvor langt man kunne gå i en polemik mod »das Reich und
seine Interessen.«51 Da Lohse ikke syntes til at rokke, sendte Chri
stiansen en kort bekræftelse på modtagelse af Gauleiter'ens brev.52
Samme dag forsøgte han sig en sidste gang hos propagandaministe
ren, selvom det efterhånden var småt med optimismen. I brevet bedy
rede han igen sin loyalitet over for det tyske rige, og igen pukkede
han på, at der fra officielt hold ikke kunne være noget at udsætte på
avisens løsen, »Front og Bro«53. Propagandaministeriet var sidste ud
vej, men selvom man efter al sandsynlighed også her ville vende tom
melfingeren nedad, ville Christiansen ikke foretage sig noget, før sva
ret forelå. Der skulle gå næsten tre uger.
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Den definitive afgørelse
Stemningen i redaktionen var trykket. Ikke mindst på grund af rygter
om, at Tyskland forberedte en annektering af Nordslesvig. Rygterne
nåede i disse dage deres højdepunkt, idet det hed sig, at Kongen den
28. juni kl. 17.30 i radioen ville meddele, at Danmark afstod Nordsles
vig til Tyskland.54
Den 27. juni bragte Flensborg Avis en leder, der på mange måder
lignede et testamente over det bo, som Ernst Christiansen havde for
valtet siden 1906. Det kan ikke med sikkerhed siges, at det er hans
pen, men den lyrisk-højtidelige tone tyder på det. Lederen var udfor
met som en sammenligning af to eventyr - det danske og det tyske:
»[...] Hvad så vort eget folks, hvad det høje nords eventyr lige op
ad et sådant naboskab? Aldrig kan der tænkes og vil der blive tænkt
på at efterligne en sådan oprustning, at slå alt ind på lignende veje
imod lignende mål. Der er meget at lære alligevel. Først og fremmest
dette at slå selvynk, fejghed, håbløshed ned. [...] Vort folk har digtet
sit eventyr gennem stormende tider. Det står ved begyndelsen til et
nyt kapitel med sin drøm om folkelykke i behold, men det har savnet
offermod og hel samling om det største.«55

Den 6. juli kom brevet fra propagandaministeriet: Berlin stod fast.
Dagen efter mødtes Ernst Christiansen med formanden for A/S Flens
borg Avis, J. C. Paulsen og grosserer Cornelius Hansen, ligeledes fra
aktieselskabet. De tre enedes om, at Christiansen skulle efterfølges af
L. P. Christensen, der havde været tilknyttet avisen siden 1898. Jens
Jessens søn Tage Jessen skulle være stedfortræder. Cornelius Hansen
og J. C. Paulsen betragtede det som en selvfølge, at Ernst Christiansen
fortsatte som direktør og forretningsfører til den samme løn. Da Paul
sen indvendte, at det hele jo nok bare var at betragte som en midlerti
dig løsning, indtil Christiansen kunne vende tilbage, svarede den af
gående redaktør, at han ikke troede på det.56
Alligevel blev det dagen efter besluttet, at nyordningen af redaktio
nen var at betragte som »interimistisk« - alene af den grund, at den
først skulle godkendes i Berlin. Ernst Christiansen lod propagandami
nisteriets brev cirkulere blandt medarbejderne på avisen og kaldte
dem sammen. Han manede til yderligere forsigtighed, idet han ikke
var i tvivl om, at angrebet mod avisen var en del af grænsetyskernes
arbejde for grænseflytning.57
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Samme dag afgik fra J. C. Paulsen en meddelelse til propagandami
nisteriet om, at L. P. Christensen med omgående virkning havde over
taget chefredaktørstolen. Ernst Christiansen var trådt tilbage.58
Der skulle gå yderligere 11 uger, inden den »interimistiske« ord
ning kunne afløses af en permanent. Der var tre uafklarede spørgs
mål: For det første spørgsmålet om den nye chefredaktør, dernæst om
Christiansen fortsat kunne fungere som forretningsfører for aktiesel
skabet Flensborg Avis, for det tredje om han fortsat kunne stå som
ansvarshavende for det månedlige tysksprogede tillæg Der Schleswi
ger. Efter hvad Jacob Kronika efterhånden erfarede i Berlin, var de
forskellige tyske myndigheder, der var involverede i sagen, vidt ueni
ge i disse spørgsmål. Flensborg og Kiel ville som noget nyt have ud
skiftet redaktionen helt, helst med en rigsdansk chefredaktør, angive
ligt fordi alle de nuværende redaktører var opdraget under Christian
sens Fuchtel (svøbe)59. Det var tydeligt, at slesvig-holsteneme nu
havde fået blod på tanden, først i kraft af den tyske besættelse af
Danmark, og dernæst i kraft af den succes, de havde haft med at
påvirke Berlin og specielt propagandaministeriet, som stod splittet i
sagen. Dertil kom det forhold, at selvom propagandaministeriet syn
tes mere nådigt overfor avisen end slesvig-holstenerne, ville ministe
riet ikke åbenlyst desavouere G«u-ledelsen.60 Lige meget hjalp det:
Den nuværende redaktion kunne blive siddende, men Christiansen
skulle fjernes.61
Med besættelsen af Danmark var der opstået et helt nyt forhold
hen over den dansk-tyske grænse. Det var i ly af denne nye situa
tion, at slesvig-holstenerne fik overtaget overfor deres gamle
hovedfjende. At Christiansen siden krigsudbruddet var blevet paci
ficeret spillede en underordnet rolle. Dette sås tydeligt i den tøven
de formulering af årsagen til forbudet og dernæst i det forhold, at
man i Berlin og Kiel følte sig nødsaget til at understøtte den for
melle begrundelse med gamle enkeltsager og generelle argumenter
om »ejderdanskhed«. Sagen om Viggo-Lausten-notitsen afslørede
sig efterhånden som en mere eller mindre tilfældig grebet anled
ning til at slippe af med Christiansen. København og Berlin, var nu
sat ud af spillet. Den danske udenrigspolitik var, om ikke hand
lingslammet så ihvertfald bundet på hænder og fødder. Spørgsmå
let er også, hvor meget en indsats fra det danske diplomatis side
ville have hjulpet, eftersom Berlin havde helt andre ting at tænke
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på end sikringen af en dansksindet bladmands særlige rettigheder
under den tyske presselovgivning.
Selvom konsekvenserne var barske for Christiansen, der døde min
dre end et år efter sin ufrivillige pensionering, kunne det betragtes
som en sejr for Flensborg Avis, at planerne om helt at udskifte »den
gamle garde« faldt til jorden. Med den 58-årige L. P. Christensen ved
roret var kontinuiteten i bladets redaktionelle linie sikret i det om
fang, det var muligt under verdenskrigen. L. P. Christensens roligere
gemyt lod sig bedre tilpasse forholdene under de trange forhold for
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et dansk grænseblad i Det tredje Rige.62 En tilpasning var allerede
begyndt i 1933 under Ernst Christiansens ledelse, og den var blevet
øget 30'erne igennem, men det havde kun været en tilpasning til
myndighederne i Berlin - ikke til Kiel og Flensborg.
1940 blev året, hvor det viste sig, at dette ikke havde været tilstræk
keligt.

Sammenfatning
To overordnede forhold fik afgørende betydning for Emst Chri
stiansens virke i perioden 1933 til 1940. Det ene var den voksende
styrke, hvormed det nazistiske Tyskland optrådte på den udenrigs
politiske arena. Hvor de første par år efter magtovertagelsen stod i
usikkerhedens tegn, blev det efter 30'ernes midte stadig klarere, at
Hitler-Tyskland udgjorde en potentiel og voksende fare for ver
densfreden.
Det andet forhold var den kampånd, som var det mest fremtræden
de karaktertræk ved Ernst Christiansen, og som han havde vanskeligt
ved at tøjle. Ved at vende sin kritik imod slesvig-holstenerne alene,
skærmede han sig imidlertid langt hen ad vejen mod sanktioner fra
de centrale myndigheder. Feltet mellem den slesvig-holstenske og
den berlinske linie blev i praksis det eneste område, han kunne bevæ
ge sig på. Men dette areal blev stadig mindre. Gradvis gav Berlin
efter for slesvig-holstensk pres. Med besættelsen af Danmark havde
al tale om to linier i den tyske udenrigs- og mindretalspolitik mistet
betydning. Fældningen af Christiansen måtte derfor betragtes som et
resultat af, at han var blevet indhentet af sin fortid: Slesvig-holstener
ne havde et gammelt regnskab, som det nye dansk-tyske forhold til
lod, at de gjorde op. De kræfter i Berlin og København, som indtil
1940 havde holdt hånden over ham af udenrigspolitiske hensyn, talte
ikke længere med.
Det er i dag umuligt at afgøre, om Flensborg Avis i mellemkrigsti
den havde været bedre tjent med en redaktør, der var mere tilbagehol
dende over for slesvig-holstenerne. Det skal dog fremhæves, at Chri
stiansen fra 30'emes midte oplevede en voksende rigsdansk opbak
ning om sin grænsepolitiske indsats. Når man fra dansk side lod
Christiansen udkæmpe indædte slag mod slesvig-holstenerne og
hjemmetyskerne, var det ikke fordi man var ligeglad - tværtimod.
Flensborg Avis blev i høj grad opfattet som et bolværk mod den nazi-
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stiske indflydelse i Sønderjylland og mod slesvig-holstenske krav om
grænserevision.
Den eneste virkeligt bremsende faktor i striden mellem grænsety
skerne og mindretallet var den dansk-tyske udenrigspolitik, som i sig
selv var kendetegnet ved en voksende ubalance 1930'erne igennem.
Det var netop i erkendelsen af denne udenrigspolitiske skævhed, at
Christiansen skubbede sit løsen »Front og Bro« helt i forgrunden som
sit daglige budskab til den danske offentlighed. Hvor dette løsen i
første halvdel af 30'erne indebar utvetydige anbefalinger af dele af
den nazistiske idé, ændredes argumentationen til en åben advarsel
om for Danmarks sikkerheds skyld ikke at falde i unåde hos den store
nabo. Alene det faktum, at Christiansen i denne unåde så en fare for
Danmark, taler sit tydelige sprog om, at han ikke længere følte sig
tryg ved den måde, hvorpå nazismen udfoldede sig i de sene 30'ere.
Meget taler for, at centralmagten ville have affundet sig med Ernst
Christiansen, hvis det ikke havde været for slesvig-holstenernes mel
lemkomst. Avisens tilbageholdende linie gjorde den aldeles ufarlig
overfor Hitler-Tyskland, og dens fordomsfrie behandling af tysk stof
kunne måske ligefrem ses som et aktiv for Tysklands omdømme i
Danmark. Men her må det forhold have spillet ind, at de sager, der
blev ekspederet til Berlin via de slesvig-holstenske myndigheder, for
trinsvis var klagesager.
Selvom Flensborg Avis af og til dristede sig til at ytre kritik, så
forholdt den sig 30'eme igennem neutralt overfor det tyske central
styre. I lyset af, at den officielle danske udenrigspolitik i 30'eme med
skiftende held forsøgte at lægge en dæmper på tonen i den danske
presse, måtte avisens linie betegnes som eksemplarisk. Men udviklin
gen i Tyskland gjorde det stadig sværere for Christiansen at oprethol
de denne neutralitet. Hvor den i begyndelsen var faldet ham naturlig,
udviklede den sig efterhånden til at være en belastning. Efter krigsud
bruddet blev den umulig.
Den linie, Christiansen havde lagt i Flensborg Avis, muliggjorde
grænsebladets overleven, men redaktøren måtte ofres.

Note
Artiklen her er en bearbejdet og forkortet udgave af forfatterens spe
ciale i hovedfaget historie ved Historisk Institut, Aarhus Universitet,
maj 1997. Specialeafhandlingen: Ernst Christiansen og Flensborg Avis
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under nazismen 1933-40, er i sit fulde omfang tilgængelig på Landsar
kivet i Aabenraa og i Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydsles
vig i Flensborg.
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»Nordschleswig Erwache!!!«
Det tyske mindretal og nazismen i 1933
af Henrik Becker-Christensen
For det tyske mindretal i Nordslesvig blev den nazistiske magtovertagelse i
Tyskland i 1933 indledningen til et nyt kapitel. Den gamle ledelse med pastor
Schmidt-Vodder i spidsen søgte tøvende at fastholde en vis selvstændighed,
men yngre kræfter lod sig straks begejstre. Efter indgående kildestudier bely
ser direktør, dr.phil. Henrik Becker-Christensen, Aabenraa, her mindretallets
reaktioner overfor den nye bevægelse sydfra og oprettelsen af det første tysk
nazistiske parti NSAN i 1933.

Systemskiftet i Tyskland
Det var ved rigsdagsvalget i september 1930, at Adolf Hitlers Natio
nalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei - i forkortet form NSDAP fik sit politiske gennembrud. Fra en skyggetilværelse blev det med
over 18% af de afgivne stemmer pludselig en magtfaktor i tysk poli
tik. Det blev for alvor klart ved de følgende valg. Ved rigsdagsvalget
i juli 1932 blev stemmeandelen fordoblet og kom op på 37,3%. Trods
et dyk ved valget i november samme år til 33,1% blev Hitler den 30.
januar 1933 udnævnt til rigskansler. Hermed var vejen banet for den
endelige magterobring.
Provinsen Slesvig-Holsten var en af NSDAP's højborge. 11928 hav
de partiet kun fået 4,1% af stemmerne, men ved valget i 1930 kunne
det indkassere 27%. Ved rigsdagsvalget i juli 1932 var det over halv
delen af de gyldige stemmer (51,1%), der tilfaldt NSDAP. Fire måne
der senere var det knap 46%, der satte deres kryds ved dette parti.
Nord for grænsen så det anderledes ud. Ved udgangen af 1932 hav
de begejstringsbølgen for NSDAP endnu ikke sat sig større synlige
spor inden for det tyske mindretal. Tværtimod havde mindretalsle
delsen bevidst søgt at holde sig fri af den indre splid i Tyskland. Det
havde afspejlet sig i Nordschleswigsche Zeitung. Bladet havde aldrig
lagt skjul på sine borgerlige sympatier, når det orienterede læserne
om de rigstyske begivenheder, men det havde omhyggeligt undgået
at tage stilling for eller imod nazismen.
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Denne linje blev søgt opretholdt efter Hitlers udnævnelse til rigs
kansler. Den nye regering og udskrivningen af nyvalg blev nok udfør
ligt omtalt i avisen, men i en refererende stil. Tilsvarende kom opposi
tionens synspunkter nu og da til orde. Det gjaldt specielt modstanden
mod opløsningen af den preussiske landdag - og herunder den måde
nazisterne forhindrede den socialdemokratiske minister Severin i at
tale i landdagen. Den drastiske stramning af den tyske valglov blev
nok hilst velkommen, men det blev med beklagelse konstateret, at de
nationale mindretal i Tyskland hermed i praksis var udelukket fra at
stille op.1 Som helhed var avisen meget tilbageholdende i sin dæk
ning af den politiske situation i Tyskland op til rigsdagsvalget.
Det var helt i tråd hermed, at Nordschleswigsche Zeitung den 21.
februar 1933 i en stort opsat anonym artikel, der formodentlig var
skrevet af pastor Schmidt, advarede mod at spå om valgets udfald.
Det blev kun i kryptiske vendinger konstateret, at det tyske folk ville
træffe en afgørelse, der ville blive bestemmende for Tysklands skæb
ne i lang tid. Det afgørende var viljen til enighed »... og den takt, som
folket marcherer i ...«. Resten af artiklen var viet de nordslesvigske
forhold, hvor det blev fremhævet, at det tyske mindretal siden 1920
havde realiseret den nationale enhed inden for egne rækker. Det var
møntet herpå, at artiklen havde fået overskriften »selvbeherskelse og
tillid«.
I provinsen Slesvig-Holsten var man dog ikke tilfreds med denne
selvbeherskelse inden for det tyske mindretal. Det kom klart til ud
tryk, da NSDAPs sagkyndige i det slesvigske grænsespørgsmål, pa
stor Johann Peperkorn, den 24. februar 1933 indledte et oratorisk
stormløb mod grænsen. Brodden blev her også vendt mod den hjem
metyske presse, der ifølge Peperkorn havde »svigtet jammerligt« med
hensyn til omtalen af nationalsocialismen i Tyskland.
Tre dage senere blev talen gengivet på forsiden af Nordschles
wigsche Zeitung. Det nævnte udfald blev kommenteret med en be
mærkning om, at mindretallets presse i henhold til »en truffen beslut
ning« ikke blandede sig i tysk indenrigspolitik. Dog glædede avisen
sig over, at der under de nye forhold i Tyskland også blev tænkt på
tyskerne i de afståede områder »... med ganske særlig kærlighed og
omsorg, og at båndet mellem vort fædreland og os skal knyttes endnu
fastere end hidtil«.2 Det blev det hurtigt. I de følgende uger steg pres
set - såvel udefra som indefra. Det blev starten på et kursskifte, som
også fik politisk betydning for mindretallet.
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Rigdagsbranden den 27. februar blev for Nordschleswigsche Zei
tung optakten til en mere intens - og ensidig - omtale af den politiske
udvikling i Tyskland. Lige som den nazistiske presse var avisen ikke
i tvivl om, at det var kommunisterne, der var de skyldige. Klapjagten
mod dem og udstedelsen af de nye nødforordninger, der satte fri
hedsparagrafferne i Weimarforfatningen ud af kraft, blev udførligt
omtalt og begrundet med truslen om et kommunistisk kupforsøg.
Samtidig blev det antydet, at de tyske socialdemokrater havde haft
en finger med i spillet3.
Efter denne optakt bekendtgjorde Nordschleswigsche Zeitung den
6. marts med stor begejstring, at nationalsocialisterne og de tysk-na
tionale havde fået 340 af rigsdagens 647 pladser ved valget den fore
gående dag og dermed absolut flertal. I en redaktionel kommentar
skrev avisen, at det tyske folk hermed havde givet Hitlers regering et
tillidsvotum og bemyndiget den til at fortsætte ad den vej, »... som
den har begyndt så løfterigt. Tyskland står altså i de næste år ikke
under et diktatur, derimod under en regering, som udtrykker folke
viljen«. Det var på denne baggrund, at det tyske mindretal ifølge avi
sen hilste valgresultatet velkommen »... med taknemmelig glæde og
med ny styrket forhåbning til fremtiden«.
Med til at befæste dette indtryk var den højtidelighed, der fandt
sted den 21. marts 1933 i garnisonskirken i Potsdam ved rigsdagens
åbning. Den stort iscenesatte begivenhed, Hitlers radiotransmitterede
tale og hans optræden sammen med Hindenburg gjorde et dybt ind
tryk. Det blev udførligt omtalt i avisen og under overskriften »gam
mel storhed og ny kraft« betegnet som en besegling af forbundet mel
lem rigskansleren og rigspræsidenten. Hermed fik det nye styre i kon
servative tyske øjne en legitimitet, der rakte ud over rigsdagsvalget.
Et ydre udtryk herfor var også Hindenburgs bestemmelse om, at ha
gekorsflaget ved officielle lejligheder i fremtiden skulle hejses sam
men med rigsflaget.4
Fra da af blev omtalen af Hitler og nazismen daglig kost i det tyske
mindretals avis. Da kansleren en måned senere fyldte 44 år fik han
en hyldest i Nordschleswigsche Zeitung, som langt overgik nogen af
hans forgængere i Weimartiden. Foruden på det meste af forsiden
blev Hitler hyldet på en hel side inde i bladet. Overskriften var her
»Kämpfer! Führer! Mensch! Zum Geburtstag unseres Volkskanz
lers« - garneret med naziflag, naziemblem, heilende hænder og
mange billeder.5

Med denne artikel hyldede Nordschleswigsche Zeitung den 19. april 1933 den ny til
trådte »folkekansler« Adolf Hitler.

Samtidig med disse hyldestartikler berettede Nordschleswigsche
Zeitung i marts og april 1933 udførligt om det nye styres særlige
fuldmagter, overførsel af magtbeføjelser fra rigsdagen til rigsregerin
gen, forholdsregler mod jøder, arrestationer af kommunister og social
demokrater, oprettelse af koncentrationslejre og afsættelse af embedsmænd og politikere - samtidig med at udenlandske påstande om
»Greueltaten« blev afvist på det skarpeste. Denne transformation fra
et demokrati til en totalitær stat anfægtede ikke bladet. Det blev
tværtimod set som et nødvendigt led i den nationale revolutions op
gør med fortiden.
Et talende vidnesbyrd herom var den måde, som avisen tog afsked
med SPD på. Nordschleswigsche Zeitung græd kun tørre tårer, da
den i midten af april kunne berette om det tyske socialdemokratis
»forfald«. Adskillige af dets organisationer var blevet opløst og flere
af dets blade gået konkurs. Mange havde ifølge avisen meldt sig ud
af partiet, fordi de var »... yderst rystede over de socialdemokratiske
lederes opførsel«. Det blev således regnet dem til last, at en del af
dem var flygtet til udlandet. Samtidig blev der påstået, at de ofte
havde spillet en »mindre glædelig rolle« i en række - ikke nærmere
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omtalte - korruptionsskandaler. Konklusionen herpå var, at det kun
var et spørgsmål om tid inden det tyske socialdemokrati blev opløst.
Om den dybere årsag og virkning blev der ikke talt. Det var formo
dentlig tilfældigt, at artiklen blev offentliggjort på Hitlers fødselsdag.
Men sammenlignet med de ovenfor omtalte hyldetsartikler til kansle
ren var det en klar demonstration af, hvor langt bladet havde flyttet
sig på mindre end to måneder.6
Med et oplag i februar 1933 på 3.250 eksemplarer nord for græn
sen, der ved en hvervekampagne i marts blev øget til 3.650, var
Nordschleswigsche Zeitung den vigtigste enkeltkilde til information
for det tyske mindretal7. Hertil kom danske og i et beskedent om
fang rigstyske aviser. Efter Hitlers udnævnelse til kansler fik tysk
radio imidlertid også en øget betydning for den daglige nyhedsfor
midling. Tysksindede i Nordslesvig kunne her i bogstaveligste for
stand time for time følge med i de store begivenheder - og blive
påvirket af den nazistiske propaganda. Særlig virkning gjorde det
uden tvivl, at Hitlers stemme nu i direkte transmissioner nåede ind
i hver stue og kunne tryllebinde sine tilhørere. Det var inden for
rammerne af dette mediebillede og styrket ved personlige kontak
ter over grænsen, at dele af det tyske mindretal begyndte at røre
på sig i foråret 1933.
Indtrykket af udviklingen i Tyskland blev forstærket af reaktioner
ne i Slesvig-Holsten, hvor mindretallet på nært hold kunne forvisse
sig om den nazistiske bevægelses kraft. Det gjaldt f.eks. de hjemmetyskere, der den 24. februar overværede pastor Peperkorns grænsepoli
tiske tale i Flensborg, og de 13 unge tysksindede nordslesvigere, som
den følgende dag kom til byen for at deltage i et 8-dages Turnerfreizeit-kursus. Da de sidstnævnte vendte hjem, var de ifølge Reinhold
Hesse »som forvandlede«.8
Ved de kommunale valg i midten af marts var alt endnu roligt på
overfladen. Valgkampen kørte i det gamle spor med prøvede kræfter.
Mindretallet kunne notere en beskeden fremgang målt i stemmer,
men procentuelt gik det tilbage i flere købstæder og flækker. Den 16.
marts sammenfattede lederen af de tyske privatskoler i Nordslesvig,
Wilhelm Koopmann, imidlertid stemningen i et brev til formanden
for Schleswig-Holsteiner Bund, Wilhelm Sievers. Han skrev, at min
dretallet tydeligt kunne mærke, at situationen i Tyskland nu var helt
anderledes end for ét år siden. Den nye udvikling virkede stærkt op
muntrende og gav håb for fremtiden. Ifølge Koopmann kunne der i
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Med disse annoncer opfordrede Nordschleszvigsche Zeitung hjemmetyskerne i Tønder,
Aabenraa og Sønderborg til at møde op og stemme på den tyske liste, Slesvigsk Parti,
ved kommunevalget 7. og 11. marts 1933.

hjemmetyske kredse igen spores en følelse af, at mindretallet ikke
ville blive ladt i stikken af de tyske brødre.9
Sievers gjorde sit til, at mindretallet ikke blev glemt. I de samme
dage gjorde han i en artikel, som blev gengivet i Nordschleswigsche
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Zeitung den 18. marts, nærmere rede for Schleswig-Holsteiner Bunds
program. Han slog her til lyd for en grænserevision og gav tilsagn
om åndelig og materiel støtte til det tyske mindretal. Det var efter
dette forvarsel, at barometeret stod på storm, da han den 24. marts
1933 i Ekemførde proklamerede: »Vi vil have Nordslesvig tilbage!«
Det blev ledsaget af en kraftig appel til mindretallet og her især den
hjemmetyske ungdom om at gå ind i kampen.
Temaet var det samme - men havde en mere håndfast form, da
pastor Peperkom den 5. april holdt en stor tale ved 84-årsdagen
for træfningen ved Ekemførde. Efter at have erklæret, at nøden i
Nordslesvig »... vil tvinge København til at gå til Berlin«, udtalte
han: »Den kærlighed, som mange oprigtige nordslesvigere i de
første år efter genforeningen har næret til Danmark, er nu afløst af
et infernalsk had til Danmark, og et håb om befrielse er tændt. Den
dag vil derfor oprinde, da »gaden er åben og fri for de brune batailloner«. Det bliver dag for dag mere klart, at Tysklands skæbne
også er Nordslesvigs«.
De nævnte tilkendegivelser førte til en indgriben fra Berlins side,
der tvang de slesvig-holstenske nazister til at rebe sejl m.h.t. grænse
revisionskravet. Men de var med deres taler med til at bryde det poli
tiske dødvande inden for mindretallet og puste liv i nazismen nord
for grænsen, hvilket uden tvivl også var det vigtigste formål med hele
aktionen.

Første tysk-nazistiske manifestationer
Den 22. marts 1933 indeholdt Nordschleswigsche Zeitung en hage
kors-smykket annonce, hvor det blev bekendtgjort, at der den følgen
de dag ville blive afholdt en »tysk aften« i Tønder, hvor lærer Lutz
fra Süderlügum ville tale om emnet: »Ein neues Deutschland ist er
wacht«. Mødet var, som avisen senere refererede, arrangeret af lokale
nazister med hjælp af venner sydfra. Da aftenen oprandt var Deut
sches Haus fuldt besat med tilhørere. Blandt dem var der også med
lemmer af S. A. og Hitlerjugend fra Süderlügum. Det var således helt
korrekt, da Lecker Anzeiger sluttede et referat af mødet med at skri
ve, at »... spidsen af de brune ba tailloner har dermed betrådt Tønder
og Nordslesvig«. Salen var pyntet med hagekorsbannere og tyske
flag; på scenen var der anbragt et transparent med ordene: »Nord
schleswig, erwache!«
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Denne annonce i Nordschleswigsche Zeitung fra 22. marts 1933 er et af de første
signaler om den fremvoksende nazificering af mindretallet.

Efter sang og talekor holdt lærer Lutz en flammende tale. Han ind
ledte med at udtale, at det næsten var beskæmmende for tyske natio
nalsocialister at træde frem for tysksindede nordslesvigere, der havde
bevaret deres tyskhed meget bedre end tyskerne i riget. Efter således
at have sikret sig lydhørhed, omtalte han det tyske riges forfald i
tiden efter 1871 og kritiserede specielt de tyske socialdemokrater for
under påvirkning af jøder at have svigtet. Men takket være Hitler var
man nu ved at skabe et stort tysk folkefællesskab. Nationalsocialister
ne var ifølge Lutz rede til at kæmpe med deres blod for det nye Tysk
land og træde i skranken for udenlands-ty skerne »... for at de to mil
lioner faldnes stumme anklage ikke omsonst skal blive sand«. Taleren
blev ifølge Nordschleswigsche Zeitung flere gange afbrudt af begej
strede tilråb, men det var tydeligt, at det voldte referenten nogen van
skelighed at følge med i det nazistiske tankegods.
Efter afsyngelse af Horst-Wessel-sangen optrådte Hitlerjugend med
sang, digte og en fanerunddans. Herpå var der igen taler. Lærer Mar
tensen gav bl.a. en skildring af Hitlers levnedsløb og den nationalsoci
alistiske bevægelses udvikling, mens lærer J. Hansen, Saksborg, lufte
de sin begejstring for nazismen. Midt i det hele blev der også sendt
et telegram til Hitler. Da aftenen sluttede havde 27 mænd skrevet
under på, at de var rede til at kæmpe for det nye Tyskland. Mødet i
Tønder blev hermed ikke kun den første tyske nazistiske manifesta-
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tion i Nordslesvig, men også det første skridt til en ny hjemmetysk
partidannelse.10
Det blev starten på en bølge af begejstring, der i de følgende uger
rullede gennem mindretallet. Det kom bl.a. til udtryk, da Haderslebe
ner Turnerbund den 26. marts havde gymnastikopvisning. Ved festen
om aftenen kom formanden, Kaadtmann, ind på de store begivenhe
der i Tyskland. I den forbindelse nævnte han, at Turnerbunds rigs ty
ske hovedorganisation, Deutscher Turnerschaft, havde opfordret alle
medlemsforeningerne til at slutte op om den nationale rejsning i Tysk
land. Nok mindede Kaadtmann sine tilhørere om, at det tyske min
dretal undgik at blande sig i enhver form for partipolitik i Tyskland,
men han tilføjede, at Turnerbund ikke kunne forblive uberørt af den
ne opfordring.11 At det var tilfældet blev klart demonstreret, da Turnverband Nordschleswig 14 dage senere i en officiel erklæring uden
forbehold bekendte sig til nationalsocialismen i Tyskland.
Inden da var der andre tilkendegivelser i samme retning. Ved flere
møder blev udviklingen syd for grænsen hilst velkommen, lige som
Horst-Wessel-sangen nu »selbstverständlich«, som Nordschles
wigsche Zeitung skrev, blev afsunget ved forskellige lejligheder.12 Et
fælles træk var det, som landsretssagfører Lauritz Clausen udtalte på
et møde i Haderslev, at de tysksindede nok »med brændende hjerte«
havde fulgt med i begivenhederne i Tyskland, men at de kun havde
en uklar forestilling om nazismens væsen og mål. Nysgerrigheden og
behovet for viden om den nye bevægelse var derfor stor. Tilsvarende
måtte Nordschleswigsche Zeitung efter opfordring trykke teksten til
nazistiske slagsange og bl.a. forklare sine læsere, hvilken forskel der
var på SA og SS.13
Virkningen heraf kunne også aflæses i danske kredse. I begyn
delsen af april 1933 kommenterede lærer Alfred Torp udviklingen i
et brev til professor Aage Friis. Han skrev bl.a.: »... Nu vækkes med
fagre ord erindringen om den »gode tyske tid«, og det går som en
stille hvisken fra hus til hus i Tønders små sidegader, hvor de »altein
gesessene« småborgere har til huse: »Vi bliver tyske igen - vi kommer
igen ind i det store folk med de rige muligheder«. Man oplever, at
sådanne folk i fuld alvor siger til deres danske husfæller: »Nu bliver
Tønder snart tysk, men så skal vi nok behandle jer godt, for dansker
ne har været gode mod os siden genforeningen«.14
I Sønderborg var der - for at blive i Torps sprogbrug - ikke tale
om en stille hvisken. Den 7. april klagede folketingsmand I. P. Nielsen
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i den lokale avis over, at det tyske mindretal var blevet fuldstændig
»opfanatiserede«. Unge mennesker drog gennem byens gader med
heilråb; hagekorsmærker, flag og plakater blev demonstreret åbenlyst,
og på restaurant kunne man høre gæster synge »Ich bin ein
Preusse«.15

Wählerverein og de kritiske
En del tysksindede forholdt sig dog passive - eller kritiske - over for
den nye bevægelse. Det gjaldt ikke kun tysksindede socialdemokra
ter, men også borgerligt indstillede. Det var med henblik på den sidst
nævnte gruppe, at Nicolaus Schmidt, Tønder, i Nordschleswigsche
Zeitung søgte at bortvejre sine landsmænds skepsis mod nazismen.
Han beklagede således, at mange »ulastelige« tysksindede i Nordsles
vig, som ikke ville have det mindste at gøre med marxismen, stod
skeptisk, »ja fremmed«, over for nationalsocialismen. Han begrunde
de det med, at de måske læste for mange danske aviser, og at de
måske også var for konservative til at kunne løsrive sig fra parlamen
tarismen. Det sidste var der imidlertid råd for. Ifølge Nicolaus
Schmidt drejede det sig nemlig ikke om at skifte parti, men om et
systemskifte - »altså en revolution«. En af fordelene herved var, at
man undgik den klassekamp, som Schmidt mente var en følge af det
parlamentariske system, og ulempen ved, som han skrev med et Bis
marck citat, at »... hvor flertallet afgør, der sejrer dumheden«.16
De omtalte betænkeligheder i de tyske rækker kom dog ikke offent
ligt til udtryk på anden måde. Tværtimod var det begejstringen og
den nye aktivisme, der prægede udviklingen.
Mest markant var det manifest, som over 100 repræsentanter fra
forskellige tyske ungdomsforeninger vedtog den 9. april 1933 på
Knivsbjerg. De bekendte sig her offentligt til »den nationale rejsnings
gennembrud i Tyskland« og lovede at arbejde med på den nationale
og socialistiske opbygning af det nye rige i Nordslesvig. Det ville de
bl.a. gøre ved at stille sig som »marchkolonne« bag de paroler som
blev udstukket af deres politiske ledelse.
At det også ville få konsekvenser for andre dele af mindretallet
fremgik af to særskilte resolutioner, der ikke blev offentliggjort, men
tilstillet Schleswigscher Wählerverein. I den ene blev der stillet krav
om, at Nordschleswigsche Zeitung skulle omdannes til et slagkraftigt
kampmiddel; under efterfølgende forhandlinger fremgik det, at det
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var bladets redaktør, Julius Kähler, som den hjemmetyske ungdom
ønskede fjernet. I den anden var det Wählerverein selv, der var bud
efter. I en resolution blev det således kort og godt slået fast, at Wähler
vereins opbygning og personkreds ikke levede op til den nye tids
krav. Den politiske organisation skulle i stedet omdannes til et
»kampfællesskab«, som også omfattede den yngre generation.
Det var repræsentanter fra de tyske ungdomsforeninger, gymna
stikforeninger, roklubber, spejderforeninger, Verbindung schleswig
scher Studenten og Hitlerjugend, der stod bag de nævnte tilkendegi
velser. Den sidstnævnte rigstyske organisation var ifølge en medde
lelse i Schleswig-Holsteinische Tageszeitung repræsenteret ved tre
afdelinger i Haderslev, Tønder og Aabenraa. Af resolutionerne frem
gik det, at der var blevet dannet et aktionsudvalg, som gennem for
handling skulle sikre kravenes gennemførelse. En af de drivende
kræfter var lærer Hans Martin Johannsen, Sønderborg.17
Efter denne bekendelse til nazismen og det 3. rige var det den
ældre generations tur til at tage ordet. Det skete den 10. april 1933,
da Schleswigscher Wählerverein på et stort møde i Tinglev med o.
350 deltagere tog stilling til den seneste tids begivenheder. Pastor
Schmidt slog tonen an ved at udtrykke sin glæde over det nye Tysk
land og den entusiasme, det havde fremkaldt hos ungdommen både
indenfor og udenfor riget. Samtidig betonede han imidlertid, at Tysk
land og udenlandstyskerne ikke var ét og det samme, da de levede i
forskellige stater med hver sit særlige ansvar. Det som nationalsoci
alismen først og fremmest kunne forvente af det tyske mindretal var,
at det som kender af hjemstavnen og nabofolket tjente det nye Tysk
land med sine erfaringer. Der blev hermed signaleret en klar arbejds
deling mellem mindretal og moderland.
Samtidig opfordrede Schmidt den hjemmetyske ungdom til at en
gagere sig stærkt i Wählerverein. Det skete med en bemærkning om,
at det naturmæssigt nok var ungdommen, der trængte mest stormen
de frem, men at den også burde besidde så megen sindighed, at den
klogt tog bestik af de politiske begivenheder. Sammenfattende udtalte
Schmidt, at »... vi har vores tyske linje, som vi følger, men vi ved
også, hvad fælles hjemstavn betyder, og hvad det forpligtiger til.«
Det var disse to budskaber, der gik igen i den afsluttende resolu
tion, som blev vedtaget af forsamlingen. Hovedparten heraf var dog
blevet offentliggjort af pastor Schmidt to dage tidligere i en udtalelse
til Nordschleswigsche Zeitung. I resolutionen blev det udtalt, at Wäh-
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Pastor Johannes Schmidt fotograferet den 7. maj 1932 sammen med bankdirektør
J. Erichsen fra Kiel. Foto: Institut for Sønderjysk Lokalhistorie.

lerverein »som organ for det tyske Nordslesvigs politiske vilje« hilste
det nationale gennembrud i Tyskland velkommen, som en fast vilje
til at genoprette tysk ære og frihed. I tråd hermed gentog Wählerver
ein sit gamle krav om en grænserevision, men den skulle åbenbart
nu omfatte hele Nordslesvig. Kernen i resolutionen var imidlertid en
understregning af, at der hele tiden havde eksisteret en samlet tysk
front i Nordslesvig. Besværgende blev det understreget, »... at en
splittelse kender vi ikke. Den ville kun svække vor viljes slagkraft«.
Wählerverein havde hermed nok taget handsken op, og støttet de
slesvig-holstenske nazisters krav om en grænserevision, men samti
dig markeret, at den ønskede at forblive herre i eget hus.18
Ifølge det offentliggjorte referat af mødet, var det som helhed en
urokkelig bekendelse til Wählervereins og pastor Schmidts linje. For
manden blev da også æret med et dundrende »Hoch«. Det samme
gjaldt imidlertid en anden person, som ikke deltog i mødet. Da for
samlingen sang »Hitlerlied«, som redaktør Kähler bagefter berettede,
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røg næsten alle hænder op til Hitler-hilsen.19 Det var et umiskendeligt
tegn på, at det nye Tyskland også ville få politiske konsekvenser for
mindretallet.

Første spirer til et hjemmetysk naziparti
Siden grundlæggelsen i 1920 havde Schleswigscher Wählerverein uan
tastet virket som den tysksindede befolknings politiske organisation.
Ved de kommunale valg blev der brugt forskellige betegnelser - f.eks.
Tysk Liste, men ved rigsdagsvalgene stillede mindretallet altid op un
der navnet Slesvigsk Parti. Pastor Schmidt havde i alle årene fungeret
som mindretallets politiske leder og folketingsmand. Nogle gange var
der blevet sat spørgsmålstegn ved hans politiske linje og løbet storm
mod ham specielt af de såkaldte Kongeåfolk fra det urolige Haderslev.
Men det var hver gang lykkedes ham at afparere stødene.
For pastor Schmidt var det et dogme, at mindretallet ikke skulle
blande sig i rigstysk partipolitik, og omvendt - hvad der var nok så
vigtigt - at de rigstyske partier ikke havde noget at komme efter i
Nordslesvig. Dette standpunkt blev luftet ved mange lejligheder og
som nævnt gentaget i Wählervereins resolution den 10. april 1933 i
Tinglev.
I 1920'erne havde det ikke været noget problem. De tyske partier
havde ikke noget incitament til at etablere sig uden for riget, og ingen
af dem øvede nogen særlig tiltrækning på hjemmetyskerne. Nu og da
havde repræsentanter fra f.eks. Stahlhelm eller Tannenbergbund vakt
opsigt, men det havde kun været krusninger på overfladen. Tilsvaren
de havde NSDAP ikke sat sig spor nord for grænsen. Efter alt at
dømme var det kun de færreste, der før partiets store sejr ved rigs
dagsvalget i september 1930 havde et nærmere kendskab til det. En
af dem var Christian Bruhn, Aabenraa, der i 5 år frem til januar 1933
havde kørt med fiskebiler til Berlin, Rostock og Hamburg og dermed
haft lejlighed til at følge udviklingen på nært hold. Det samme gjaldt
Jef Blume fra Nørre Løgum, der fra 1927 til 1933 gik på Friedrich
Paulsen Schule i Nibøl. Her lærte han nazismen at kende og var i
1930 med til at oprette en nationalsocialistisk elevforening ved skolen.
I juni 1931 besøgte han sammen med ligesindede Tønder for at opret
te en nationalsocialistisk elevgruppe på den danske side af grænsen,
men det førte dog ikke til noget i første omgang. Da elevforeningen
blev forbudt i Nibøl, blev Blume i stedet medlem af Hitlerjugend.20
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Det var efter alt at dømme først i 1932, at NSDAP's eksplosive
fremgang - der var særlig markant i provinsen Slesvig-Holsten skærpede interessen hos nogle af de tysksindede nordslesvigere. Re
sultatet var, at flere nu i smug søgte et nyt politisk ståsted. Det skete
dels ved tilslutning til surrogatet Danmarks Nationalsocialistiske Ar
bejder Parti - DNSAP, dels ved at særligt ivrige tog over grænsen og
opsøgte den ægte vare i NSDAP's skikkelse.
Blandt de danske nationalsocialistiske smågrupper og partier, der
opstod i begyndelsen af 1930'erne i kølvandet på Hitlers valgsejre,
var det Danmarks Nationalsocialistiske Arbejder Parti, der fik størst
berøring med det tyske mindretal. Partiet blev stiftet den 16. novem
ber 1930 af ritmester Cai Lembcke. I januar det følgende år dukkede
det op syd for Kongeåen, da Lembcke afholdt et møde i Sønderborg.
Her mødte han dyrlæge Frits Clausen, Bovrup, der efter at have slut
tet sig til partiet blev sønderjysk distriktsleder og redaktør af ugebla
det »National-Socialisten«. Det var i denne egenskab, at Frits Clausen
den 29. maj 1932 bød velkommen ved DNSAP's første møde i Aaben
raa på Hotel Royal, og det var også i denne by, at partiets hovedkvar
ter blev placeret, indtil det nogle år senere flyttede til Bovrup. I som
meren 1932 lykkedes det en kort overgang for Lembcke at samle næ
sten alle nazistiske fraktioner under sit førerskab, men det følgende
år blev han væltet og efterfulgt af Frits Clausen.21
Indtil foråret 1933 var DNSAP den eneste organisation i Nord
slesvig, der repræsenterede de nationalsocialistiske ideer. Herved
kom det til at øve en vis tiltrækningskraft på flere hjemmetyskere.
I begyndelsen af juli 1932 gjorde Wählervereins Ortsgruppe i Højer
hovedbestyrelsens næstformand, H. B. Jepsen, opmærksom på, at en
række tysksindede borgere og bønder havde meldt sig ind i det
danske nazistparti. Det kom ikke helt bag på H. B. Jepsen, der i
mangel af den ægte vare selv var blevet medlem af DNSAP. Da det
blev offentligt kendt, blev han kort tid efter presset til at nedlægge
sit hverv som næstformand og udtræde af Wählervereins hovedbe
styrelse. Inden da havde H. B. Jepsen imidlertid taget til genmæle.
Han begrundede sin indtræden i partiet med, at han længe havde
sympatiseret med nationalsocialismen i Tyskland. Efter at han hav
de erfaret, at mange såvel unge som ældre hjemmetyskere havde
sluttet sig til den danske udgave af bevægelsen, havde han følt sig
forpligtet til at gå med, for at påvirke den i den rigtige retning. Det
var i tråd hermed, at Georg Vogelgesang i oktober samme år kunne
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berette, at mange unge tysksindede følte sig draget af den danske
nazisme.
Ved folketingsvalget i november 1932 havde de danske nazister
ikke formået at samle de fornødne 10.000 underskrifter til at stille op
i hele landet. På grund af de særlige sønderjyske valgregler kunne de
imidlertid tage del i valget her. Det gav dog kun 757 stemmer på
DNSAP svarende til ca. 1% af de i landsdelen afgivne stemmer.23
Valget var også en skuffelse for Slesvigsk Parti. Nogle uger senere
gjorde lederen af den tyske skoleforening i et brev til dr. Edert rede
for tilbagegangen i de to grænsesogne Bylderup og Bov. Koopmann
skrev, at L. S.-bevægelsen og Socialdemokratiet havde gjort indhug i
de tyske rækker. Tilsvarende mente han, at de stemmer som DNSAP
havde fået i de to sogne, »overvejende« var blevet afgivet af tysksin
dede vælgere. Tilsvarende skrev den tyske konsul i en indberetning
til Auswärtiges Amt om det samlede valgresultat, at »... man formo
der også, at stemmer fra unge hjemmetyskere i flere tilfælde er blevet
afgivet på de danske nationalsocialister«.24
Det er imidlertid påfaldende, at DNSAP fik meget lave stemmetal
i de fleste tyske »højborge«. Det gjaldt bl.a. de fire købstæder, hvor
Aabenraa toppede med 38 stemmer. I Haderslev, Sønderborg og Tøn
der var det henholdsvis 19, 10 og 14. I Tinglev og Højer var tallene
endnu lavere. Det samme gælder de ovenfor nævnte grænsesogne
Bov og Bylderup samt Ubjerg. På Frits Clausens hjemmebane i Bovrup var det kun gået en smule bedre med 19 stemmer. De sogne, hvor
DNSAP havde klaret sig bedst, var i nævnte rækkefølge Vedsted,
Toftlund, Øster Løgum, Vamæs og Felsted, der i tilslutning svingede
mellem 64 og 40 stemmer. De fleste af dem lå uden for Slesvigsk
Partis kerneområde - den såkaldte »skæve firkant«. Mere bemærkel
sesværdigt er det, at Slesvigsk Parti sammenlignet med det foregåen
de folketingsvalg var gået markant frem i fire af de fem sogne og i
Øster Løgum sogn kun havde mistet fire stemmer. Og det ved et
folketingsvalg hvor Slesvigsk Parti måtte notere en generel tilbage
gang i hele Nordslesvig fra 14,3% til 13,3% af de afgivne stemmer.25
Det var således efter alt at dømme begrænset, hvor mange tysksinde
de der havde stemt på DNSAP.
Nordschleswigsche Zeitung havde i juli 1932 stærkt advaret de
tysksindede mod at melde sig ind i det danske nazistparti. Helt så
kategorisk var avisen ikke, når det gjaldt NSDAP i Tyskland. Her blev
der gjort en dyd af nødvendigheden og udtrykt en vis beklagende
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forståelse for, at nordslesvigere kunne føle sig tiltrukket heraf.26 Det
gjaldt bl.a. en lille gruppe tysksindede i Tønder på syv personer, der
i sommeren 1932 tog til Süderlügum for at blive indmeldt i partiet og
herpå regelmæssigt deltog i de lokale møder. Gruppen skulle samti
dig arbejde som »venner« af NSDAP i Tønder. For at forstærke ind
satsen kom Udo Michelsen, Süderlügum, i november jævnligt til byen
for at hverve medlemmer til Hitlerjugend og grundlægge en »Stand
ort«. Selv om flere meldte sig ind, blev der dog ikke gjort tjeneste i
tiden før Hitlers magtovertagelse.27 I Aabenraa blev der i 1932 også
dannet en lille nazigruppe med bibliotekar Frederik Christensen som
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»Schulungsleiter«. En af deltagerne, før omtalte Christian Bruhn, be
tegnede den senere som den første blok i byen - et udtryk der var
hentet fra den nazistiske parti-terminologi.28
Det må formodes, at der opstod tilsvarende studie-grupper andre
steder i landsdelen. I hvert fald kunne Ernst Schröder i august 1932
efter et møde med Gauleiter Hinrich Lohse, SA-fører Meyer-Quade
og de lokale naziledere i Flensborg berette, at o. 300 nordslesvigere
havde meldt sig ind i NSDAP. Lohse havde ved den lejlighed beklaget
sig over, at tysksindede nordslesvigere følte sig tiltrukket af det dan
ske nazistparti og nævnt muligheden af, at NSDAP selv ville oprette
egne afdelinger nord for grænsen. Det var imidlertid blevet stærkt
frarådet af Schröder, der bl.a. havde argumenteret med, at det ville
få den tyske enhedsfront i Nordslesvig til at bryde sammen og true
mindretallets repræsentation i Folketinget. Efter nye drøftelser blev
planerne åbenbart skrinlagt i denne omgang.
Det var på den baggrund, at det tyske gesandtskab i København i
november 1932 umiddelbart før folketingsvalget kunne glæde sig
over, at nazisterne inden for mindretallet ikke »... har opstillet en egen
kandidat, men vil støtte Wählervereins kandidater«.29 Et forsøg i be
gyndelsen af januar 1933 i Tønder på at oprette en Ortsgruppe blev
heller ikke til noget. Det blev senere af de pågældende begrundet
med, at Nordschleswigsche Zeitung havde nægtet at indrykke en be
kendtgørelse om afholdelsen af en hverveaften, men det er muligt, at
det var manglende opbakning sydfra, der gjorde udslaget.30
Hitlers udnævnelse til rigskansler den 30. januar 1933 betød ikke
nogen øjeblikkelig ændring af den hidtidige linje. De hjemmetyske
nazister og deres sympatisører holdt fortsat en lav profil. Det var først
i begyndelsen af marts, at tavsheden blev brudt, da et par af dem lærer J. Hansen,* Saksborg, og gårdejer Jep Nissen, Jyndevad - i to
artikler i Nordschleswigsche Zeitung tog afstand fra, at folk fra min
dretallet meldte sig ind i det danske nazistparti. For lærer Hansen var
der, som han skrev, tale om en bodsgang, da han selv havde været
medlem af partiet. I slutningen af måneden fik de svar på tiltale af
en anden tysksindet. Det var mekaniker J. M. Jensen, Aabenraa, der
forsvarede hjemmetyskernes tilslutning til DNSAP. Samtidig blev Ja
cob Hansen og Jep Nissen belært om, at de ikke havde erkendt nazis
mens væsen. Det affødte et gensvar fra de to herrer, men inden da
var de selv med til at sætte en ny udvikling i gang inden for mindre
tallet.31
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Den »tyske aften« i Tønder den 23. marts 1933 blev som tidligere
nævnt starten på en begejstringsbølge, der rullede gennem mindretal
let. Da aftenen sluttede, havde 27 skrevet under på, at de var rede til
at kæmpe for det nye Tyskland. Det var det første offentlige skridt i
Nordslesvig i retning af en hjemmetysk nazistisk partidannelse. Men
i betragtning af at Deutsches Haus ifølge Nordschleswigsche Zeitung
var fuld af mennesker og begejstringen stor, var det et beskedent re
sultat - især da nogle af de tilstedeværende i forvejen var medlemmer
af NSDAP. Wilhelm Sievers' bombastiske tale den følgende dag i
Ekernførde med krav om en grænserevision og opfordring til den
hjemmetyske ungdom om at gå ind i kampen blev imidlertid signal
til opbrud.
Den 28. marts offentliggjorde Nordschleswigsche Zeitung og
Schleswig-Holsteinische Landeszeitung et enslydende opråb, der var
forfattet af lærer Jacob Hansen, Saksborg. Under overskriften »Gaden
er fri. Er vi beredte til opbrud?« skrev han lige ud, at mindretallet
først på et sent tidspunkt havde beskæftiget sig nærmere med de
indenrigspolitiske forhold i Tyskland. Mange havde været bange for,
at Hitler ikke ville stå sin prøve som statsmand. Denne hjemmetyske
afventen havde ifølge lærer Hansen været berettiget. Men nu hvor
det havde vist sig, at Hitler ragede op over dem alle, skulle man
skride til handling og betingelsesløst slutte sig til den nationale tyske
revolution, for at den stormberedte ungdom ikke førerløst søgte til
slutning hertil ad omveje. Det sidstnævnte var en hentydning til det
danske nazistparti. Opråbet sluttede med en opfordring til, at »... de,
som med mig erkender situationen, dem beder jeg om samtykkende
tilkendegivelse; det haster«.32
For at sætte handling bag ordene indkaldte lærer Hansens sviger
søn, Jep Nissen, allerede den følgende dag til et møde på Saksborg
Kro, hvor man den 1. april skulle diskutere »den tyske rejsning og
os«.33 Da dagen oprandt var det lærer Hansen, der selv var hoved
taler. Begejstret gjorde han rede for NSDAP's grundlag og mål i Tysk
land. Efter at have talt mod marxisme, jødedom og pacifisme betro
ede han forsamlingen, at han siden han blev politisk myndig, altid
havde været nationalsocialist, men »... uden at vide det«. Sådan mente
lærer Hansen, at mange andre også havde det. Konsekvensen heraf
var, at »... vi vil være et tysk nationalsocialistisk arbejderparti i Nord
slesvig under ledelse af de fra Tyskland kommende ideer. Vi vil til
slutte og underordne os under tysk ledelse.« Man skulle først samle
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de tysksindede, der bekendte sig til det 3. rige, og herpå afvente be
falinger om den organisatoriske opbygning.
Til det formål cirkulerede der en liste rundt i forsamlingen om dan
nelsen af et »arbejdsfællesskab«. Da aftenen sluttede, havde 65 perso
ner indtegnet sig. Inden da havde en afdeling af Hitlerjugend i Tøn
der underholdt. På et spørgsmål fra lærer Hansen bekræftede forsam
lingen et ønske om, at Nordschleswigsche Zeitung skulle bringe
nationalsocialistiske beretninger og artikler. Herpå takkede både
H. B. Jepsen, Tinglev, og Jep Nissen de tilstedeværende for frem
mødet.34 Det var dette møde i Saksborg - og ikke det før omtalte i
Tønder - initiativtagerne senere opfattede som grundlæggelsen af det
første hjemmetyske nazistparti.
Den 5. april blev den nye politiske aktivisme lyst i kuld og køn af
de slesvig-holstenske nazisters sagkyndige i grænsespørgsmål. Ved
Schleswig-Holsteiner Bunds mindefest i Ekemførde nævnte pastor
Peperkorn, at han havde modtaget mange breve fra Nordslesvig med
bøn om hjælp. »Efter moden overvejelse«, udtalte Peperkorn, »og ind
hentede informationer i Berlin vil vi efterkomme dette ønske. For kort
tid siden er allerede de første tre tyske nationalsocialistiske organisa
tioner oprettet i Nordslesvig, og nu vil vi sætte ind af al vor magt.
Som et lyn vil den tyske nationalsocialisme tage Nordslesvig i besid
delse. Ti, tyve, tredive, fyrre, halvtreds, tres, halvfjerds, ja firs organi
sationer vil blive oprettet udover Nordslesvig«. Taleren var vidende
om, at adskillige hjemmetyskere »af fortvivlelse« havde sluttet sig til
det danske nazistparti. Men han var bemyndiget til at erklære, at de
inden den 15. april skulle være udtrådt af partiet, hvis de nogensinde
ville gøre sig håb om at blive medlem af »... vore tyske nationalsocia
listiske organisationer i Nordslesvig, hvis oprettelse vi nu går i gang
med«. Det blev understreget med et udsagn om, at NSDAP nok be
kæmpede den internationale marxisme, men at en tysk socialdemo
krat stod de tyske nazister »hundrede tusind« gange nærmere end en
dansk nationalsocialist.35
Med denne offentlige tilkendegivelse syd for grænsen var bolden
givet op til en nazificering af det tyske mindretal. Det er i denne
sammenhæng, man skal se de hjemmetyske ungdomsorganisationers
resolutioner den 9. april 1933, hvor de gav tilsagn om, at de i Nord
slesvig ville arbejde med på den nationale og socialistiske opbygning
af det nye rige og krævede, at Wählerverein skulle omdannes til et
nationalsocialistisk kampfællesskab. Det blev dog ikke pastor
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Schmidt og den eksisterende politiske ramme i form af Wählerverein,
der kom til at føre an i denne udvikling.

Pastor Schmidt i defensiven
Da Hitler kom til magten i januar 1933 var pastor Johannes Schmidt
63 år gammel. Gennem alle årene tilbage til studentertiden i Greifs
wald havde han været en konservativ nationalist. Nok var han i tiden
før 1918 gået ind for en mildere kurs over for den dansksindede be
folkning end f.eks. Den tyske Forening, men han havde hele tiden
været tilhænger af et Stortyskland inklusive Nordslesvig. Efter afstå
elsen af denne landsdel i 1920 blev det vigtigste mål for hans virke
da også at vinde det tabte tilbage. I begyndelsen af 1920'erne satsede
han på, at princippet om den nationale selvbestemmelsesret kunne
vendes til tysk fordel og bruges som løftestang ved en kommende
grænserevision; men da håbet om, at de tysksindede nogensinde ville
blive i stand til at mønstre et flertal, svandt, satsede han i stedet på,
at Danmark »frivilligt« ville afstå Nordslesvig til Tyskland.36
Det kan på denne baggrund ikke undre, at pastor Schmidt var
modstander af parlamentarisk demokrati. Det fik han allerede lejlig
hed til at demonstrere i Weimarrepublikkens første leveår, hvor han
i marts 1920 så med sympati på den tyske embedsmand Wolfgang
Kapps konservativt inspirerede kupforsøg. Det var ud fra en opfattel
se af, at der her endelig var en mand, som ville skabe »orden«, og
som ikke var bundet af partierne. I de følgende år gav han flere gange
udtryk for sit mishag med de eksisterende demokratiske styreformer,
der ifølge Schmidt kun fremkaldte kaos og indre splid. I stedet spille
de begreber som »Führer« og »Gefolgschaft« en væsentlig rolle for
Schmidt i bestræbelserne på at samle det tyske folk. Det var i denne
sammenhæng, at han i slutningen af 1920'eme viste interesse for høj
reradikale bevægelser som Stahlhelm, NSDAP, Bund Oberland og
bondebevægelsen i provinsen Slesvig-Holsten.37 Man kunne derfor
tro, at pastor Schmidt ville have haft let ved at tilpasse sig de nye
tider. Det var imidlertid ikke tilfældet. Nok var han ikke demokrat,
men han var heller ikke nazist. Trods det ideologiske slægtskab blev
nazismens gennembrud i Tyskland den største politiske udfordring,
som han kom til at stå over for i sine knap 13 år som leder af det
tyske mindretal.
I Schmidts politiske univers var nazismen i tiden før 1933 en blandt
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flere brikker, som kunne bruges til at skabe den stat, som han anså
for den rette. Ud fra sin konservative grundholdning så han med
sympati på nationalsocialismen som en samlende og disciplinerende
kraft, men han var kritisk over for flere af partiets standpunkter og
bevægelsens radikale udslag. Det var set i dette lys, at Schmidt i 1930
frimodigt advarede Goebbels mod at lave skandale under et påtænkt
besøg i København. Tilsvarende tog Schmidt i 1931 afstand fra flere af
NSDAP's mærkesager. Samme år havde han også over for en bekendt
advaret mod at gøre Hitler til en gud og opfordret til et bredere sam
arbejde med andre kræfter i det tyske samfund.38
I takt med NSDAP's stærke vækst forstummede den offentlige kri
tik. Men den blev atter luftet den 7. marts 1933, da Schmidt i et brev
til dr. Ewoldt i Kiel ironisk skrev, at »... siden den 5. marts har vi den
nye regering, der selv kalder sig for »den nationale regering«.«
Schmidt mente i den forbindelse, at det var »... en absolut fejltagelse,
hvis nationalsocialismen tror, at den har opnået den nationale samling
ved at den forener over 40% af stemmerne i sig. Den store øvrige del
af vores folk må man ikke drive over i en lidenskabelig opposition.
Det er opgaven at påvirke denne blok og at stille folket over partiet«.
På trods af det tyske socialdemokratis »mange synder«, skulle man
ifølge Schmidt ikke underkende, at fagforeningerne havde været i en
sund udvikling i retning mod at opfatte sig som en del af det tyske
folk og den tyske stat.39
Uanset al reverens over for det nye styre - og forsøg på at danse
efter de nye takter - kneb det i starten for ham ikke at lade en di
stancerende holdning skinne igennem. Det kom bl.a. til udtryk i efter
året 1933, hvor han skrev i den nye udgave af Volkskalender, at den
tyske nazisme nok var bærer af positivt fornyende tanker og foryngende kræfter, men tilføjede at »... dens hele handlekraft og dens hele
videre fremtid afhænger af, hvor vidt denne positive opbygning lyk
kes for den«. Det viste klart, at han endnu så på nationalsocialismen
»udefra«. Samtidig virkede det - bevidst eller ubevidst - som om
han satte spørgsmålstegn ved tusindårsriget, hvilket næppe styrkede
kreditten syd for grænsen.40
I den samme artikel skrev pastor Schmidt, at det tyske folk »gen
nem vor viljestærke kansler« blev opdraget til en ensartet politisk
vilje. Schmidt mente imidlertid, at det nye Tyskland selv var klar over,
at det kun kunne lykkes ved at såvel det enkelte menneske som de
enkelte folkelemmer udviste en stor selvansvarlighed. Med udtrykket

182

Henrik Becker-Christensen

»folkelemmer« tænkte han uden tvivl på det tyske mindretal i Nord
slesvig. Det var da også her ormen gnavede.
Pastor Schmidt havde hele tiden modsat sig dannelsen af nazistiske
grupper blandt de tyske mindretal uden for Tyskland. »Det går ikke«,
skrev han i februar 1931 til en bekendt, »fordi det ville sprænge tyskhe
dens enighed uden for riget. Jeg vil opdrage mine folk til, at de ser det
stærke og sunde i nationalsocialismen og vil bedre opnå det, end hvis
der her optrådte en gruppe mod hvilken andre grupper så ville træde i
opposition.«41 Det var denne frygt parret med uvilje mod, at mindretal
let skulle blive styret af kræfter syd for grænsen, der set med pastor
Schmidts øjne var det største »aber dabei« ved nazismen. Det var i tråd
hermed, at Reichszentrale für Heimatdienst i sommeren 1932 kunne be
rette, at mindretallets ledere bestræbte sig på at holde den indenrigs
politiske splittelse i Tyskland fjernt fra tyskheden i Nordslesvig. Det var
også inspireret heraf, at repræsentanter fra Jugendverband i begyn
delsen af juli 1932 offentliggjorde en erklæring, der ikke kun advarede
mod indtræden i det danske nazistparti men også mod tilslutning til
»det tyske nationalsozialistiske parti«, der kunne føre til»... uoverskue
lige farer for en partipolitisk splittelse af vores folkegruppe«.
Da Hitler kom til magten syv måneder senere tog Jugendverband
nyt bestik, men Schmidt ændrede ikke kurs på dette punkt. Det kom
bl.a. til udtryk, da han i midten af marts 1933 i to store artikler priste
det nye styre, men tilføjede at de tysksindede i Nordslesvig også
fremover måtte udføre deres arbejde »under eget ansvar«.42 Temaet
var det samme, da Wählervereins hovedbestyrelse i begyndelsen af
april i en resolution krævede, at den tyske nazisme kim måtte springe
over grænsen, hvis det skete »... i forbindelse med vores førere, der
nyder almen tillid, [og] som ellers ikke kan bære ansvaret for ledel
sen« 43 Det sidstnævnte var en tom trussel. Men få dage senere blev
ønsket om at være herre i eget hus endnu engang skåret ud i pap.
Det var på Wählervereins store møde den 10. april i Tinglev, hvor
Schmidt udtalte, at Tyskland og udenlandstyskeme ikke var ét og det
samme, da de levede i forskellige stater med hver sit særlige ansvar.
For at ingen skulle være i tvivl tilføjede han, at »... vi har vores tyske
linje ...«. Som tidligere nævnt var den afsluttende resolutions ord om,
»... at en splittelse kender vi ikke ...« også en kraftig understregning
heraf. Med denne kurs var der fra starten lagt op til en konfrontation
med de ledende nazister i provinsen Slesvig-Holsten. Den blev imid
lertid skærpet af to andre forhold.
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Efter at NSDAP ved rigsdagsvalget i juli 1932 havde fået 51,1% af
de afgivne stemmer i provinsen Slesvig-Holsten, havde nazisterne i
september søgt at få kontrol med den grænsepolitiske organisation
Schleswig-Holsteiner Bund. Stormløbet mislykkedes i første omgang.
Med 67 stemmer bevarede W. Iversen, Munkbrarup, sin formands
post, mens udfordreren, Wilhelm Sievers, kun kunne mønstre 16
stemmer. Som en reaktion herpå bekendtgjorde Gauleiter Lohse, at
nazisterne ville oprette deres egen grænsepolitiske organisation, og at
de ville afbryde ethvert samarbejde med Schleswig-Holsteiner Bund.
I denne strid blev W. Iversen og forbundet bakket op af pastor
Schmidt - såvel bag kulisserne som offentligt. Et ydre udtryk herfor
var det, at Wählerverein den 10. september 1932 i en resolution nok
betegnede nationalsocialismen som »vort folks frihedsbevægelse«,
men kraftigt understregede at grænsespørgsmål aldrig kunne være et
partispørgsmål; samtidig blev mindretallets selvstændighed og mod
standen mod dannelsen af nazistiske grupper i Nordslesvig atter be
tonet.44
Efter at pastor Schmidt på denne måde havde krydset de slesvigholstenske nazisters spor, modtog han et par uger senere et brev fra
Sievers. Det var en blanding mellem en fremstrakt hånd og en klar
markering af, at NSDAP var fast besluttet på at føre kampen mod
Schleswig-Holsteiner Bund til ende. Der er ikke noget der tyder på,
at Schmidt benyttede anledningen til at knytte en nærmere kontakt
til Sievers. Da Iversen, Munkbrarup, nogle måneder senere efter et
voldsomt nazistisk pres alligevel nedlagde sit formandshverv, forsøg
te Schmidt og ligesindede forgæves at formå admiral Hansen i Kiel
til at kandidere. Det var således en resigneret pastor, der den 12. fe
bruar 1933 noterede i sin skrivekalender: »Vel en ny formand i
S.H.B.«. Som ventet blev Wilhelm Sievers samme dag valgt til for
mand uden modkandidat. Hermed havde NSDAP sikret sig kontrol
len med Schleswig-Holsteiner Bund.45
Den 7. marts kommenterede Schmidt begivenheden i et brev til en
bekendt. Heraf fremgik det, at han anså valget af Sievers til formand
som tåleligt, men han var bekymret for, om Sievers ville være i stand
til i sine offentlige udtalelser at vise den nødvendige selvbeherskelse.
Næsten som et apropos hertil skrev Schmidt et andet sted i brevet:
»... De har helt ret i, at det nordslesvigske spørgsmål kræver arbejde
på langt sigt, og ikke kan løses ved geniale feltslag.«46
Et par uger senere blev de bange anelser til vished. Den 24. marts
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kastede Wilhelm Sievers al selvbeherskelse over bord, da han i en
bombastisk tale stillede krav om en grænserevision. Som tidligere
nævnt blev det optakten til den såkaldte påskeblæst. Da det netop var
et af de »geniale feltslag«, der stred fuldstændig mod pastor Schmidts
grænsepolitiske koncept, søgte han sekunderet af sin hidtidige for
bundsfælle, Ernst Schröder, at tage vinden ud af sejlene på de slesvigholstenske naziledere.
Den 29. marts skrev Ernst Schröder til gesandtskabsråd Duckwitz
i Auswärtiges Amt og bad under henvisning til begivenhederne i
Slesvig-Holsten om at få afstukket nogle klare retningslinjer for den
tyske grænsepolitik. Det kunne ifølge Schröder f.eks. ske ved, at han
lavede et interview med den tyske udenrigsminister Konstantin Frei
herr von Neurath. Dagen efter svarede Duckwitz, at de centrale myn
digheder ikke fandt det formålstjentligt, at udenrigsministeren lod sig
»exponere« ved et interview. Men han kunne meddele, at statssekre
tær Funk ville skrive til Wilhelm Sievers og NSDAP's gauledelse i
Altona, for at lægge en dæmper på dem.
Pastor Schmidt blev dog ikke beroliget ved disse efterretninger.
Den 5. april 1933 skrev han et langt brev til von Neurath. Han citerede
her flere af Sievers' udtalelser og skrev, at det forekom ham tvivlsomt,
om sådanne ytringer var i overensstemmelse med en klog udenrigs
politiks intentioner. »Sådan taler man, når man på forhånd har til
hensigt at ydmyge en modstander: Du er lille, jeg er stor! Jeg bestem
mer, du har at adlyde! Det svarer ikke til den holdning, som vi hidtil
har indtaget ...«. Schmidt var bange for, at den slags udtalelser ville
isolere Tyskland over for de nordiske lande. Han følte sig forpligtet til
at forelægge von Neurath disse alvorlige betænkeligheder og spurgte
samtidig, om den tyske regering følte sig stærk og fri nok til allerede
nu at rejse spørgsmålet om en grænserevision over for Danmark.47
Samme dag som Schmidt skrev til den tyske udenrigsminister blæ
ste pastor Peperkom atter til storm i Ekemførde. Det var her han
proklamerede, at den tyske nationalsocialisme som et lyn ville tage
Nordslesvig i besiddelse. Talen blev refereret i bl.a. Hejmdal og
Nordschleswigsche Zeitung. Det fik pastor Schmidt til den 7. april at
rette en ny henvendelse til de centrale myndigheder - denne gang
til lederen af NSDAP's nyoprettede Aussenpolitisches Amt, Alfred
Rosenberg. Efter omtale af Peperkorns udtalelser blev Rosenberg
spurgt lige ud, om han fandt det »... opportunt og nødvendigt under
omgåelse og ignorering af den tyske organisation og førerskab i
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Nordslesvig at hidføre en storm over Nordslesvig«, som ville få den
danske nationale modstand til at blusse op og i lang tid umuliggøre
en tysk-nordisk forståelse.48
For at skabe klarhed blev Emst Schröder samme dag bedt om
»straks« at få konstateret i Berlin, om man der gik ind for Schmidts eller
for Peperkorns grænsepolitiske linje. Det skete med en trussel om, at
mindretalslederen ville nedlægge sit hverv, hvis det ikke lykkedes at få
Peperkorns paroler afblæst.49 Schröder spildte ikke tiden. Den 19. april
kunne han kort meddele, at von Neurath havde været bortrejst, men
at Duckwitz ville tage sig af sagen i Auswärtiges Amt. I Berlin havde
Schröder også opsøgt Alfred Rosenberg og gjort rede for hvordan han
og pastor Schmidt så på sagen. Schröder og Schmidt var dog ikke de
eneste, der havde henvendt sig til Rosenberg. Det havde Auswärtiges
Amt også. Det bevirkede, at Rosenberg gav de slesvig-holstenske nazi
ledere et pålæg om at afholde sig fra udfald mod Danmark.50
I slutningen af måneden rejste Schmidt selv til Berlin. Med sig i
bagagen havde han en vished om, at de centrale myndigheder var
ved at gyde olie på de oprørte vande. Den 27. april opsøgte han først
Duckwitz i Auswärtiges Amt. Herpå var han i Reichspressestelle,
hvor han talte med Alexander Bogs. Herefter spiste han middag med
Werner Hasselblatt og havde sent om aftenen en samtale med Alfred
Rosenberg. Man kan roligt gå ud fra, at temaet for samtalerne var det
samme - og at Schmidt nu følte sig mere rolig. Efter et nyt besøg i
Auswärtiges Amt den følgende dag indledte han tilbagerejsen og nå
ede den 29. april Tønder.51
Vel hjemme igen modtog Schmidt imidlertid et skarpt brev fra Wil
helm Sievers dateret den 27. april. Sievers indledte med at henvise til,
at han og Peperkorn havde fået et telegram om, at de indtil videre
skulle undlade al offentlig drøftelse af det dansk-tyske grænsespørgs
mål. De havde opsøgt Alfred Rosenberg, men kunne her konstatere,
at Ernst Schröder havde været der før dem. Over for Rosenberg havde
Schröder truet med at han selv, regeringspræsident Wallroth og pastor
Schmidt ville nedlægge deres hverv, hvis Sievers og Peperkorn ikke
blev bragt til tavshed. »På grund af disse påstande«, skrev Sievers,
»har hr. Rosenberg så anset det for nødvendigt først at sende os to et
telegram for at undgå, at det skulle komme til yderligere mandatned
læggelser. For mig gælder det nu, kære hr. pastor, at erfare fra Dem
..., om De har givet hr. Schröder til opgave at afgive den slags erklæ
ringer over for hr. Rosenberg«.
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Dr. Wilhelm
Sievers taler ved
Hitler-Jugendstævnet i Flens
borg den 8. oktober
1933. Foto i
Dansk Central
bibliotekfor Syd
slesvig.

Sievers' fremstilling af de centrale instansers bevæggrunde til ind
griben var her - bevidst eller ubevidst - meget ufuldstændig. Han
kom ikke ind på de udenrigspolitiske problemer, som påskeblæsten
havde givet den nye regering, og nævnte ikke, at han også fra anden
side havde fået en henstilling om at indstille skydningen. Men Sievers
havde med sit spørgsmål spiddet Schmidt m.h.t. dennes rolle i be
givenhederne. Da mindretalslederen svarede næste dag, var det tyde
ligt, at han vred sig. Om det konkrete spørgsmål skrev Schmidt: »Jeg
ved også, at hr. Schröder har været i Berlin og talt med hr. Rosenberg
og andre. Hvad han har sagt helt nøjagtigt, ved jeg naturligvis ikke
...«. Efter en længere omtale af andre forhold fortsatte pastoren: »...
Jeg har ikke givet ham til opgave at fremsætte de af Dem citerede
erklæringer, men det er nok muligt, at han af udtalelser fra min side
har udledt, at jeg har beskæftiget mig med spørgsmålet, om situa
tionen ikke engang kunne tvinge mig til at nedlægge mit mandat. De
vil kende hr. Schröder godt nok til at vide, at han lejlighedsvis kan
være noget temperamentsfuld ...«. Schmidt ville således ikke vedgå,
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at han selv havde bedt Schröder om at tage affære. Det er på denne
baggrund forståeligt, han til sidst skrev, at han ikke ville give Schrö
der underretning »om vores brevveksling« og henstillede til, at Sie
vers ville stille sagen i bero.
Hvis pastor Schmidt havde håbet, at dette svar ville tilfredsstille
Sievers, tog han fejl. Det var anden gang, han havde krydset de slesvig-holstenske nazilederes spor. Alt taler for, at det kun yderligere
kunne anspore dem til at bygge på andre kræfter inden for det tyske
mindretal. Det var således ikke uden brod, da Sievers en måned sene
re i en ny tale proklamerede, at »... vi vil tænke på vore tyske brødre
og pleje dem således, at de kan rejse sig med tysk væsen. Vi modtager
enhver, der ærligt kommer til os, men på de såkaldte konjunkturpoli
tikere renoncerer vi gerne!« Der var dog en, som de tog til sig. Det
var Ernst Schröder, der blev forsonet med de slesvig-holstenske nazi
ledere - og meldte sig ind i NSDAP. Samtidig kom det til et brud
mellem ham og pastor Schmidt. Resultatet var, at Schmidt stod mere
isoleret end nogen sinde før, og at hans dage som leder af det tyske
mindretal var talte.

NSAN - det første hjemmetyske naziparti
Den 15. april 1933 indeholdt Nordschleswigsche Zeitung en bekendt
gørelse med overskriften »Nationalsozialisten«. Det var Nationalsozialistiske Arbeitsgemeinschaft Nordschleswig - i forkortet form
NSAN - der her for første gang trådte offentligt frem i avisens spalter.
Datoen var næppe tilfældigt valgt. Den var sammenfaldende med
udløbet af den frist, som pastor Peperkorn havde sat for tysksindedes
udmeldelse af det danske nazistparti. I bekendtgørelsen blev de
nazistiske arbejdsgrupper i Nordslesvig bedt om at tilslutte sig »cen
tralen« på adressen Ramsherred 53 i Aabenraa. Samtidig lød der en
opfordring til at danne nye grupper overalt i Nordslesvig. Enkeltper
soner kunne også henvende sig. Det skulle i alle tilfælde ske ved brug
af følgende formel: »Vi undertegnede tyske nordslesvigere bekender
os til NSDAP's idé og slutter os foreløbig sammen i et arbejdsfælles
skab. Senere gennemorganisering forbeholdes.« Det var den samme
ordlyd, som var blevet benyttet ved mødet på Saksborg Kro. Bekendt
gørelsen sluttede med et »Nordschleswig Erwache!!«.
Bag dette skridt stod en 30-40 årig høj mand med et sølvhagekors
på frakkeopslaget - som Berlingske Tidende skrev den følgende dag.
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Det var Jens Lorenzen. Han var født 1893, opvokset i Felsted og hav
de været flyverløjtnant under 1. verdenskrig. I det civile liv havde
han bl.a. været handelsmand og portier i Aabenraa. Det var i det
sidstnævnte job, at han i folkemunde havde fået tilnavnet »Jens Godaw«, fordi han altid brugte denne hilsen over for gæsterne. I vejvise
ren for Aabenraa stod han opført henholdsvis som inspektør og som
købmand. Ifølge den tyske konsul havde han tidligere engageret sig
i Selvstyrebevægelsen og Lei- bevægelsen. I foråret 1933 var han leder
af en lille gruppe nazister i Aabenraa, men havde hidtil ikke gjort sig
politisk bemærket. Det var derfor, som Harboe Kardel senere skrev i
sine erindringer, en homo novus der gik i gang med at organisere
den hjemmetyske nazisme. Det fremgik også tydeligt af et møde, der
nogle dage efter Lorenzens debut blev afholdt i Wählervereins afde
ling i Sønderborg. Det blev her besluttet at forespørge, hvem der hav
de givet ham denne opgave.52
Efter eget udsagn var det den 13. april 1933, at Jens Lorenzen
»modtog« sit nye hverv. Om opdraggiveren nøjedes han med over
for pressen at udtale, at han følte det som en tillid, »... som tidligere
krigskammerater viser mig«, og at arbejdet ville foregå efter de ret
ningslinjer, som lederen af det nazistiske udenrigskontor, Alfred Ro
senberg, »... har givet udtryk for«. Om det var Lorenzen selv, der
havde taget det første skridt hertil, eller om initiativet var kommet
sydfra, står hen i det uvisse. Det må i hvert fald antages, at der inden
offentliggørelsen i Nordschleswigsche Zeitung var knyttet kontakt
med ledende personer i provinsen Slesvig-Holsten. Det blev under
streget af gårdejer Jep Schmidt, der var leder af en nyoprettet nazis
tisk Ortsgruppe i Løjt Kirkeby, da han i maj stikordsagtigt skrev i et
fortroligt notat: »Har fast forbindelse med N.S.D.A.P. har udnævnt en
fører fra vore rækker«.53
Samme dag som Lorenzen offentliggjorde sin bekendtgørelse, ud
talte han over for Berlingske Tidende, at NSAN ville rette et stød mod
den organiserede tyske marxisme i Nordslesvig. Det var på denne
konto, han forventede at vinde mange tysksindede arbejdere for den
nye sag. Derimod stod det tyske nordslesvigske bourgeoisi, som Lo
renzen kaldte det, mere modvilligt over for bevægelsen. Han ville
ikke kamp, men forståelse med det danske nazistparti. Det var med
dette mål for øje, at han en af de nærmeste dage ville opsøge Frits
Clausen. På det punkt anslog Lorenzen således en mere fredsommelig
tone end de slesvig-holstenske nazister havde gjort. Det var hans eget
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hjem, der skulle tjene som kontor for NSAN. På bordet var der et
hagekorsbanner og en stabel »Dienstvorschriften« - som avisen note
rede sig.
Jens Lorenzen regnede den 15. april med, at o. 300 personer havde
tilsluttet sig centralen i Aabenraa. Men han lagde ikke skjul på, at
den endelige organisation ikke var skabt endnu, lige som ledelsen
ikke havde taget form.54 I praksis kom der til at gå flere måneder
inden disse brikker begyndte at falde på plads. Medvirkende hertil
var det, som en af Lorenzens støtter senere berettede, at der i de første
måneder af NSAN's virke var »uendelige« stridigheder mellem de
forskellige afdelinger om, hvem der skulle have ledelsen. Det var i
tråd hermed, at den tyske konsul i april 1933 frygtede, at Lorenzens
initiativ ville kollidere med de bestræbelser, som den før omtalte
lærer Jacob Hansen udfoldede i Saksborg.55
Det lykkedes dog i første omgang Jens Lorenzen at sikre sin posi
tion som »Landesführer«. Det skete i kraft af den opbakning, som han
fik af de slesvig-holstenske naziledere. Ved at forhandle med ham
som fører for den hjemmetyske nationalsocialisme »lånte« de, som en
af de implicerede udtrykte det, deres autoritet til ham. Det var også
Lorenzen, der sammen med pastor Schmidt fik sæde i det »lille fører
råd«, som blev oprettet i sommeren 1933; med Gauleiter Hinrich Loh
se, Wilhelm Sievers, pastor Peperkorn og Emst Schröder på den an
den side af bordet.56 Hermed var magtfordelingen også klart angivet.
Det var således en fiktion, når den tyske konsul senere på året under
stregede, at »... den tysk-nationalsocialistiske bevægelse i det afståede
område Nordslesvig udgør en af moderlandet uafhængig, selv an
svarlig organisation ...«, hvis fører kun nu og da var i forbindelse med
Gauleiter Lohse og overborgmester Sievers med henblik på »rådgiv
ning og vejledning«.57
Der er ingen tvivl om, at de slesvig-holstenske nazister betragtede
NSAN som NSDAP's forlængede arm i Nordslesvig. Det var et ud
slag heraf, da Wilhelm Sievers i september 1933 på et møde med VDA
og Schleswig-Holsteiner Bunds underførere skråsikkert udtalte sig
om NSAN's opgaver i Nordslesvig og rigstyske organisationers øko
nomiske kontrol med mindrétallet.58 Det var tilsvarende en resigneret
pastor Schmidt, der kort efter i et brev konstaterede, at førerprincip
pet var blevet indført i Nordslesvig, »... men sådan, at Tysklands na
tionalsocialistiske parti bestemmer føreren, ikke sådan, at Nordslesvig
vælger ham. Denne fører er foreløbig Lorenzen ...«. I samme ånde-
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dræt blev sidstnævnte omtalt som en bold i hænderne på de ledende
folk i provinsen Slesvig-Holsten.59
Men Sievers & Co. måtte gå på listesko. Berlins indgriben i »påske
blæsten« havde været et første ryk i tømmen. Efter flere modsat rette
de signaler slog Hitlers stedfortræder, Rudolf Hess, et par måneder
senere fast i en kundgørelse, at rigsledelsen principielt nægtede at
give partier uden for Tyskland nogen som helst ordrer eller råd, selv
om de svarede til NSDAP eller var beslægtede hermed. Modsat kun
ne disse partidannelser heller ikke påberåbe sig NSDAP's autoritet
og måtte i offentligheden ikke fremkalde indtryk af, at de stod i nogen
som helst forbindelse med det rigstyske parti. Schleswig-Holsteiner
Bund ville derfor nok, som Sievers nævnte i en tale den 25. maj, kæm
pe om den tyske sjæl i Nordslesvig »nøjagtig som vi gør det hos os«;
det skulle imidlertid foregå ved, at de forskellige distrikter i SlesvigHolsten enkeltvis skulle få personlig føling med »denne eller hin der
oppe«.60
Det var den samme strategi han selv og andre partispidser benytte
de sig af. F.eks. indtrådte Sievers og Peperkorn i bestyrelsen for Wohl
fahrts- und Schulverein für Nordschleswig. Det var dog et problem
for dem, at det hver gang vakte megen opsigt i den danske presse,
når de passerede grænsen. Det var f.eks. tilfældet den 1. juli, da Wil
helm Sievers og Johann Peperkorn var i Aabenraa for at forhandle
med Jens Lorenzen og besigtige Nordschleswigsche Zeitung. Tolv
dage senere klagede den danske regering officielt herover i Berlin.
Den uønskede rejseaktivitet blev betegnet som indblanding i indre
danske forhold, der kun var egnet til at skabe uro i grænseområdet.
Dette spotlight bevirkede i praksis, at de fleste møder mellem de
hjemmetyske nazister og deres fæller i provinsen Slesvig-Holsten
måtte foregå syd for grænsen. For at styrke kontakten - og sikre at
bolden bevægede sig i den rigtige retning - kom assessor Hans Clau
sen Korff fra Flensborg derfor fra juli 1933 til at virke som de slesvigholstenske nazisters forbindelsesmand og forlængede arm i Nordsles
vig. I praksis kom han til at virke som Jens Lorenzens grå eminence
og blev af politiske modstandere beskyldt for selv at ville overtage
ledelsen. Meget betegnende for afhængigheden af det slesvigholstenske bagland var det også, at NSAN i flere tilfælde benyttede
Flensborg som ekspeditionskontor.61
En måned efter at Jens Lorenzen havde kaldt til samling om NSAN,
skrev Hejmdal den 17. maj, at det nu kunne konstateres, at den tyske
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nazisme ikke havde fundet grobund i Nordslesvig. Det blev bl.a. be
grundet med, at den tyske presse havde været påfaldende tavs om
dette spørgsmål, og at man ikke hørte noget om oprettelse af nye
afdelinger. Ifølge Hejmdal var det kun den helt unge generation, der
var lydhør over for bevægelsen, hvorimod de tysksindede arbejdere
og en stor del af borgerskabet stillede sig skarpt afvisende over for
nazi-agitationen. Det skulle vise sig, at det var en forhastet konklu
sion. Nok gik det langsomt i starten, men de nye tanker bredte sig
efterhånden som ringe i vandet.

NSAN i arbejde
Samme dag som Hejmdal skrev sin nekrolog over den hjemmetyske
nazisme, kunne Jydske Tidende berette, at Jens Lorenzen som et led
i sin hvervning for NSAN fik udsendt brochurer gennem rigspropa
gandaledelsen af NSDAP. Lorenzen hævdede, at der ikke blev fore
taget henvendelser til tysksindede tjenestemænd i Nordslesvig; avi
sen var dog af den formening, at der blev hvervet kraftigt for nazis
men i de tyske privatskoler.
En af dem, der bidrog hertil, var Harboe Kardel. Han havde 19271929 været redaktør af Neue Tondernsche Zeitung indtil avisen gik
ind. Efter nogle år som lærer i Flensborg og Kiel blev han i april 1933
leder af den tyske privatskole i Gråsten. Med sig havde han friske
impulser fra Slesvig-Holsten. Dem gjorde han brug af, da der en må
ned senere blev dannet en NSAN-gruppe i Gråsten, der afholdt
ugentlige aftenmøder i hans hjem. Et ydre udtryk for denne virksom
hed var det, at han inden sommerferien hængte et Hitlerbillede op i
skolens store klasseværelse. Gråsten var ikke et isoleret fænomen. I
begyndelsen af maj noterede Kardel i sin dagbog, at det nærved lig
gende Rinkenæs var et »Ausstrahlungspunkt« for den nye bevægelse.
Han havde her selv været med til en »tysk aften«, hvor dyrlæge Jens
Møller, Gråsten, begejstret havde berettet om sine oplevelser i Berlin
den 1. maj. Der var ved denne lejlighed også blevet indviet en rød
fane, der var smykket med en gul cirkel og et blåt hagekors.62
Andre steder gik det efter alt at dømme mere trægt. Det blev den
16. juni bekræftet af en stort opsat forsideartikel i Nordschleswigsche
Zeitung med overskriften: »SA-mænd og partifæller«. Den var, som
avisen bemærkede, tilsendt fra »ledende nationalsocialistisk side i
Nordslesvig«. I svulstige vendinger blev der stillet krav om en græn-
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serevision, men samtidig blev de tysksindede nordslesvigere stærkt
opfordret til at slutte sig til nationalsocialismen. Det blev således kon
stateret, at »... kun vi tyske heroppe er faldet i søvn. Det vækkende
råb fra det nye opvågnede Tyskland har ikke været nok til at få alle
på deres post.« For mindretallets vedkommende var det derfor ifølge
artiklens forfatter ikke et »Deutschland Erwache«, men der var brug
for et »Nordschleswig Erwache!!!«. Alle SA-mænd og partimedlem
mer i Nordslesvig skulle derfor være med til at samle alt, hvad der
var tysk under hagekorset og hverve hver »sjæl«. Men opråb og taler
inden for en mindre kreds havde kun succes, hvis man hele tiden ved
demonstrationer, møder, skrifter og avisartikler med alle midler gjor
de den slesvig-holstenske befolkning opmærksom på dens pligt til at
genvinde Nordslesvig. Det sidstnævnte lød som en optakt til Schles
wig-Holsteiner Bunds store grænselandsdemonstration to dage sene
re i Rendsborg. Den blev dog kun en mat afglans af de slesvigholstenske nazilederes store fremstød tidligere på året.
Fra sommeren 1933 blev NSAN mere synlig. I juli blev der afholdt
grænselands-skolingsdage på Knivsbjerg med foredrag af »fremra
gende repræsentanter« fra det nye Tyskland. I august blev der indledt
en række store nazimøder. Den 16. august fandt der en »Kundge
bung« sted i Sønderborg med o. 200 deltagere. Antallet var omtrent
det samme fire dage senere, da Ortsgruppen i Aabenraa havde fa
neindvielse. Ved samme lejlighed blev Chr. Bruhn indsat som ortsgruppeleder. En af de tilstedeværende, Harboe Kardel, noterede bag
efter i sin dagbog, at Jens Lorenzen var kommet ind i Teaterhotellets
sal iført brun skjorte i spidsen for 12 faner. Den brune skjorte blev
dog ikke kun brugt ved festlige lejligheder; ifølge Kardel blev Loren
zen ofte set i byens gader iført denne mundering hilsende med hævet
arm.63
Vestpå begyndte partiet også at vinde frem. I juni blev Jejsing gjort
til »støttepunkt«. I juli blev der oprettet en Ortsgruppe i Højer med en
tilknyttet »blok« i Daler. I september blev der dannet en Ortsgruppe i
Løgumkloster og et støttepunkt i Øster Højst. I oktober var man så
vidt, at der blev udpeget en kredsleder for Tønderområdet. I novem
ber blev Ballum-Randerup gjort til en »blok«, og i december kom
turen til Rudbøl, Abel og Sæd-Ubjerg. Hertil kom Ortsgruppen i Tøn
der, hvis oprettelsestidspunkt officielt blev henregnet til det tidligere
omtalte møde i marts 1933, hvor 27 hjemmetyskere havde skrevet
under på, at de ville kæmpe for det nye Tyskland.64
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Gennem mere end en uge først i august 1933 berettede dagbladet Hejmdal udførligt
om det hagekorssmykkede skib »Maja«, som danske arbejdere nægtede at losse. Her
udsnit af artiklen den 8. august 1933.
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Denne kamp fik i august 1933 et ydre udtryk ved den såkaldte
»Maja-sag« i Aabenraa. Maja var et tysk skib, som danske arbejdere
havde nægtet at losse på grund af dets hagekorsflag. Et hold frivillige
havde losset halvdelen af skibet under politibeskyttelse, men herpå
nedlagde også de arbejdet. Det blev i stedet 8 hjemmetyske nazister
fra Rise Hjarup under ledelse af mekaniker I. M. Jensen, der under
stor mediebevågenhed og øget politibeskyttelse gjorde arbejdet fær
digt. I. M. Jensen var kort tid forinden udtrådt af det danske nazist
parti og havde meldt sig ind i NSAN. Her blev han leder af »Standar
te I« og havde titel af Sturmbannführer. Det var i denne egenskab, at
han var gået i aktion på havnen i Aabenraa.65
Efter rigstysk forbillede blev der dannet flere SA-afdelinger. F.eks.
havde »Sturm Düppel« den 21. september faneindvielse i Sønderborg
under udfoldelse af et stort ceremoniel. Med deltagelse af 600 »folkefæller« fra alle nazistiske grupper i Nordslesvig indledte man med
sangen »Volk ans Gewehr«; herpå var der taler, faneindvielse, aflæg
gelse af troskabsed, samt afsyngelse af Horst-Wessel-sangen og Tysk
landssangen. Foruden en »marinestorm« rådede det hjemmetyske SA
også over en »motorstorm«. I Tønder blev der i begyndelsen af de
cember 1933 først oprettet en »SA-efterretningsstorm« (SA-Nachrichten-sturm), men den blev en måned senere omdannet til en »motor
storm« og fik efter et politiforbud det mere tandløse navn Slesvigsk
Automobilklub. Uniformer modtog det hjemmetyske SA fra fællerne
syd for grænsen, men på grund af uniformsforbudet måtte øvelser i
fuld mundering henlægges til om natten eller tidligt om morgenen.66
Den 23. september 1933 sendte Jens Lorenzen en fortrolig skrivelse
til en kreds af sine nærmeste støtter. Det blev her konstateret, at
NSAN's organisation nu var opbygget »i grundtrækkene«. Hverv
ning og agitation skulle fremover foregå på et kulturelt og økonomisk
grundlag. Til det formål skulle der oprettes et særligt sagkyndigt råd.
De blev derfor bedt om at komme til et møde i Aabenraa fem dage
senere. Vigtigheden heraf blev understreget ved en passus om, at
fremmøde var »ubetinget pligt«, og at udeblivelse kunne få konse
kvenser for den pågældende. Det var samtidig en demonstration af,
at førerprincippet blev taget meget bogstaveligt.67
Det var som en følge heraf, at NSAN den 28. september oprettede
et »politisk sagkyndigt råd« for kultur- og erhvervsforhold. Det be
stod foruden Jens Lorenzen af Jep Schmidt, Løjtkloster, Dr. Clausen,
Haderslev, Andreas Schau, Tønder, Ed.Eckwerth, Aabenraa, Chr.Lei,

»Nordschleswig Erwacheü!«

195

Ullerup, Hans Berg, Løjtkloster, Christian Feddersen, Ladegård, Fre
derik Christensen, Aabenraa og Hans Clausen Korff. De tilhørte alle
»med en undtagelse«, som Clausen Korff skrev et par dage senere,
»den unge generation af den nationalsocialistiske bevægelse i Nord
slesvig«. Rådet havde to opgaver. Det skulle rådgive landsføreren fra
sag til sag i alle politiske, kulturelle og økonomiske anliggender, og
det skulle tilvejebringe »det åndelige og propagandistiske grundlag«
for kampen mod danskheden. Medlemmerne af rådet skulle også fun
gere som talere i forsamlinger og ved skolingsaftner. På længere sigt
skulle de endvidere virke gennem pressen og ved udgivelse af
skrifter.
Samme dag som det nye råd blev nedsat vedtog det nogle retnings
linjer for NSAN's politiske virke. Indledningen havde følgende ord
lyd: »Vi ser 3 opgaver for os: 1. Omdannelsen af tyskheden i Nord
slesvig til en sluttet nationalsocialistisk blok. 2. Nordslesvigs genvindelse for Tyskland ved genskabelsen af Slesvigs enhed. 3. Den indre,
åndelige løsning af det nordslesvigske spørgsmål.« Det skulle alt sam
men gøres inden for rammerne af tysk udenrigspolitik.
Løsningen af den første opgave skulle ske ved, at medlemmer af
NSAN overtog ledelsen af Wählerverein. Ifølge rådet var det kun et
nazificeret tysk mindretal, der kunne tage kampen op mod dansk
heden. NSAN anså i den forbindelse ikke den danske marxisme som
ærlige modstandere på samme måde som danske nationalsocialister
og konservative - formentlig fordi de førstnævnte havde en anden
opfattelse af det nationale. Men de var alle mindretallets fjender. Det
var ud fra en overbevisning om, at det var umuligt med held at føre
en politisk kamp, hvis man samtidig havde venskabelige forbindelser
med modstanderen. Konklusionen herpå var, at NSAN havde valgt
»... den ubetingede kamp og bryder bevidst med den hidtidige for
ståelses politik«.
Efter markeringen af denne klare antidanske holdning, blev det om
det ovenfor nævnte punkt 2 udtalt, at NSAN i overensstemmelse med
Hitlers udenrigspolitiske retningslinjer var imod en voldelig grænse
revision. I stedet skulle kampen føres med åndelige våben. En græn
serevision kunne således finde sted på to måder. Enten ved at den
erkendelse bredte sig, at Danmark ikke kunne beholde Nordslesvig
af økonomiske grunde - »... hvis det ikke selv vil synke i afgrunden«,
eller ved at vinde blakkede og dansksindede for tyskheden.
Som helhed var der ingen forskel på denne grænserevisionsrecept
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og de kandestøberier, som pastor Schmidt tidligere havde udfoldet,
men tankegodset var mere ideologisk betinget. NSAN var således af
den opfattelse, at det i princippet var muligt at vinde alle nordslesvi
gere, fordi de »... foruden det danske blodtilskud har tysk blod i årer
ne«. Derfor kunne de, som det blev nævnt, også ud fra en nationalso
cialistisk synsvinkel blive tyske, når de fuldt og helt bekendte sig til
tyskheden. Det var ifølge NSAN også den eneste måde at løse det
nordslesvigske spørgsmål på. Hermed blev det klart markeret, at de
dansksindede i Nordslesvig ikke skulle gøre sig mange illusioner om
et liv som nationalt mindretal i et kommende Stortyskland. Der ville
blive tale om en kamp på langt sigt, »... som ikke vi, men vore efter
kommere vil fuldføre«. Men kampen om de blakkedes og de dansk
sindedes sjæle skulle indledes med det samme og med alle midler.
Afslutningsvis blev det udtalt, at NSAN ville påtage sig selv at føre
den kulturelle kamp; derimod håbede partiet på rundhåndet økono
misk hjælp fra Tyskland til støtte for bevarelsen af jord på tyske
hænder.68
De her nævnte tanker blev uddybet, da Clausen Korff en måned
senere fra sin »Geschäftsstelle« i Flensborg udsendte NSAN's første
»førerbrev«. På 11 tæt skrevne sider blev de lokale førere nærmere
orienteret om partiets politiske linje. Nok gjaldt det om at vinde alle
tysksindede for nazismen, men hvervearbejdet skulle især koncentre
re sig om bønder og arbejdere. Det var en hovedopgave at skabe gun
stige forudsætninger for, at Tyskland på et senere tidspunkt kunne
stille krav om en grænserevision. I den forbindelse blev det hævdet,
at befolkningen i Nordslesvig havde »tre slags blod«: rent dansk, rent
tysk og blandet. Det var afgørende for tilbøjeligheden til at lade sig
påvirke af den ene eller den anden kultur. Da det kun var et lille
mindretal, der havde rent dansk blod i årerne, var der ifølge Clausen
Korff gode muligheder for at vinde befolkningen for tyskheden.69
Disse overvejelser var i det »strengt fortrolige« førerbrev kun forbe
holdt en snæver kreds. De kunne ifølge samme hjemmelsmand ikke
omtales i mindretallets presse med tilstrækkeligt eftertryk på grund
af Tysklands vanskelige udenrigspolitiske stilling. Medvirkende hertil
var dog også, at NSAN endnu ikke havde fuld kontrol med Nordschleswigsche Zeitung. Det var med henblik herpå, at Jens Lorenzen
og Emst Schröder arbejdede på at få avisens mangeårige redaktør,
Julius Kähler, erstattet med Harboe Kardel. Det lykkedes dog først
med virkning fra den 1. januar 1934.70
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Adolf Hitler fotograferet ved en S.A. opmarch i Kiel den 7. maj 1933.

I mellemtiden havde NSAN intensiveret sin hvervekampagne. Den
9. september 1933 bragte Nordschleswigsche Zeitung en proklama
tion fra landsdelens »Amtswalter«. Her blev det udtalt, at hjemmetyskeme som en del af det tyske folk ikke måtte tro, at de havde lov til
at forholde sig passive. Det var heller ikke nok, at man ved passende
lejligheder hævede armen og sang med på Horst-Wessel-sangen.
»Nej, her har enhver at være med. Det folk, som enhver har at tjene,
er det tyske folk i Nordslesvig, det tyske folk i din by, i din landsby.
Her har enhver at stille sig til rådighed.« En måned senere kunne
Hejmdal afsløre, at der også blev brugt mere direkte metoder. Avisen
offentliggjorde et spørgeskema, hvor de to første spørgsmål havde
følgende ordlyd: »1) Er De i SA eller i SA-reserven? Hvilken afdeling
tilhører De, og hvilken tjenestegrad har De? 2) Hvis De ikke er i SA,
har De da et hverv inden for partiet og hvilket? Hvis ikke, hvorfor
stiller De ikke deres arbejdskraft til rådighed for vor bevægelse?«
Herpå fulgte flere andre nærgående spørgsmål og en erklæring om,
at den pågældende ville støtte NSAN økonomisk.71

Den første nazificerings omfang
Agitationen forblev ikke uden virkning. I slutningen af september
1933 skrev konsul Kühne i en indberetning til Auswärtiges Amt, at
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den nationalsocialistiske bevægelse vandt mere og mere frem inden
for mindretallet. Med Jens Lorenzen som kilde kunne han oplyse, at
NSAN for kort tid siden havde udstedt medlemskort nr. 4.000, hvilket
var 5 gange så mange medlemmer som i Schleswigscher Wählerver
ein. Det var ifølge konsulen et meget glædeligt resultat, når det blev
taget i betragtning, at det kun var omkring fem måneder siden NSAN
var blevet oprettet. Alene i Tinglev skulle der være 180 hjemmetyske
SA-mænd. Tilsvarende glædede konsulen sig over, at o. 90% af samt
lige SA-mænd i Nordslesvig var arbejdere, hvoraf flertallet tidligere
havde bekendt sig til det danske socialdemokrati. Der var også dan
net kvindeafdelinger. Ifølge konsulen boede de fleste hjemmetyske
nazister i Aabenraa, Sønderborg og Tønder amter. Partiet ville nu be
stræbe sig på at få fodfæste i Haderslev amt. For at undgå udvisning
er var man mest interesseret i, at det var danske statsborgere, der
meldte sig ind NSAN. Konsulen kunne endvidere berette, at der var
et fredeligt forhold til det danske nazistparti, men en klar afgræns
ning.72
Oplysningen om at halvdelen eller flertallet af SA-mændene tid
ligere havde bekendt sig til det danske socialdemokrati kan ikke kon
trolleres - men er næppe sandsynlig. Tilsvarende er det muligt, at
medlemstallet var overdrevet. I begyndelsen af august fik Harboe
Kardel i hvert fald medlemsnummer 834, da han meldte sig ind i
NSAN. I slutningen af august kunne rektor Koopmann og Gäde be
rette, at der var 3.000 medlemmer. Tre uger senere var dette tal ifølge
Jens Lorenzen vokset til 4.000.73 Hvis tallene skal tages for pålydende,
var der tale om en eksplosiv vækst.
Der er imidlertid ingen tvivl om, at nazificeringen nu kunne mær
kes inden for mindretallet. I begyndelsen af september havde NSAN's
kredsleder i Sønderborg, Ed. Eckwerth, foreslået, at samtlige tyske
foreninger skulle opløse sig selv og slutte sig sammen i en enhedsor
ganisation, der tog sig af alt lige fra kultur, sport, sociale forhold,
valg, ungdom og skoler til fester. Det var ud fra en opfattelse af, at
»... man i dag ikke længere kan skille politik og kultur ...«. Dannelsen
af den nye forening skulle ske, som det blev fremhævet, efter totali
tets- og førerprincippet. Så vidt kom det ikke, men flere tyske forenin
ger - herunder borger- og musikforeninger - blev opslugt af det
nyoprettede Bund für deutsche Kultur, der gennem koncerter, teater,
foredrag og film skulle sammensvejse mindretallet til et »nationalsoci
alistisk kulturfællesskab«. Tilsvarende gik det med Pfadfinder og
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Efter »Nordslesvigs opvågnen«: Interiør i »Max Valentiner-Heim« i Sønderborg
1940. Foto: Deutsches Museum Nordschleswig.

Wandervogel, som smeltede sammen med det i sommeren 1933 nyop
rettede Deutsche Jungenschaft Nordschleswig, der blev en hjemmetysk pendant til det rigstyske Hitlerjugend. Deutscher Jugendverband
Nordschleswig fulgte trop idet hovedparten af medlemmerne også
var aktive inden for NSAN. I andre foreninger begyndte nazisterne
også at gøre sig gældende.74
Denne udvikling kunne mærkes inden for mindretallets politiske
organisation Schleswigscher Wählerverein. Den 3. oktober 1933 var
der generalforsamling i Aabenraa-afdelingen. Det førte til, at den
gamle bestyrelse blev erstattet af nye kræfter i skikkelse af bl.a. SAføreren I. M. Jensen og NSAN's ortsgruppeleder Chr. Bruhn. I
Haderslev-afdelingen måtte, som Grænsevagten skrev, den gamle for
mand vige sædet for den »rettroende« dr. Otto Meyer. Samtidig blev
antallet af styrelsesmedlemmer sat ned fra 7 til 5; heraf var det kun
to af de gamle, der fortsatte. I Sønderborg var der åbenbart tale om
en virkelig paladsrevolution; her gik hele den gamle bestyrelse og det
endda midt under mødet! Tilsvarende gik det andre steder - mere

200

Henrik Becker-Christensen

Efter »Nordslesvigs opvågnen«: Schleswigsche Kameradschaft Sonderburg marcherer
den 29. juni 1941. Foto: Deutsches Museum Nordschleswig.

eller mindre frivilligt. Hermed havde de hjemmetyske nazister over
taget kontrollen med Wählerverein.
Nazificeringen af det tyske mindretal kom dog ikke til at forløbe
glat og ubesværet. I efteråret 1933 blev de første sprækker synlige
inden for NSAN. Det var med henblik herpå, at Oberschulrat Eduard
Edert, der havde spület en central rolle i opbygningen af det tyske
privatskolevæsen i Nordslesvig, den 20. oktober 1933 gav følgende
karakteristik af situationen i et brev til en bekendt:
»Den efter tysk mønster foretagne ensretning af det tyske mindre
tals organisationer er kun delvist blevet gennemført. Det er et spørgs
mål, om den kan gennemføres helt, da modstanden jo ikke som i
Tyskland kan brydes ved statens magt og den offentlige mening.
Tværtimod har enhver, der bliver fortrængt fra sit tillidshverv ret til
at kritisere, give sin utilfredshed luft over for danske bekendte, så at
den danske presse er bedre underrettet end før om den nuværende
tilstands utilstrækkelighed. Hovedfejlen består i, at der ikke findes en
virkelig fører i Nordslesvig, der i kraft af sin personlighed udøver
den nødvendige autoritet. Den gamle fører har de ikke mere, den nye
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har de endnu ikke. Der mangler en fælles vilje og en klar parole. Jo
mere ledelsen savnes, jo mere anmassende gebærder sig naturligvis
de små høvdinge«.75
Det blev starten på en langvarig og opslidende kamp mellem flere
nazistiske grupperinger, som først blev afsluttet ved udgangen af
1938. Det var i dette virvar at pastor Schmidt flere gange søgte et
comeback som leder af mindretallet - dog uden held. Det var imidler
tid ikke en strid for eller imod nazismen, men om hvem der skulle
være fører.
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Helle Askgaard: Sønderjyllands Højspændingsværk 75 år.
Udgivet af Sønderjyllands Højspændingsværk Andelsselskab 1997.
161 s., ill., indb., kr. 100.
Bogens titel henviser mere til anledningen end til indholdet: Sønder
jyllands Højspændingsværk havde 75 års jubilæum i 1997, og fejrede
det blandt andet med denne udgivelse. Den er en opfølgning af en
jubilæumsbog, man udgav ved 50-års jubilæet i 1972, og titlen snyder,
for det er stort set udelukkende de sidste 25 års historie, der fokuseres
på.
Ydre begivenheder i løbet af disse 25 år har ændret vilkårene for
at producere elektricitet drastisk. Det begyndte med oliekrisen, der
blandt andet betød, at Danmark fik en energipolitik. En stigende mil
jøbevidsthed og formuleringen af en miljøpolitik har også haft afgø
rende betydning for de rammer, Sønderjyllands Højspændingsværk
har arbejdet indenfor. Hvor kravet for 25 år siden var at levere så
billig strøm som muligt, så er der i dag også andre hensyn at tage i
produktionen. Når Sønderjyllands Højspændingsværk i det hele taget
stadig eksisterer, så skyldes det, at Danmark i de forløbne 25 år valgte
ikke at gå over til kernekraft.
Bogen kommer rundt om mange sider af elproduktionen. Man føl
ger anlæggets udvikling fra 1972, hvor der blev produceret både på
Aabenraa Havn og i Ensted, og til i dag hvor hovedproduktionen
ligger i Ensted, men hvor der også produceres på en række decentrale
kraftvarmeværker.
Selskabshistorien og forskellige eventyr med datterselskaber og as
socierede selskaber behandles også. Det gøres uden hverken at fortie
eller forherlige historien, og de mere uheldige kapitler, som da man
forsøgte sig med fiskeopdræt, behandles også.
Vi følger strømmen via fordelingsnettet ud til forbrugerne, og får
indsigt i, hvad den bruges til. Personalet har fået sit eget kapitel med
et generelt afsnit om personaleforhold, et afsnit hvor man får indblik
i hverdagen på værket, og et afsnit om de tilbud der gives til medar
bejderne »Uden for arbejdslivet«.
Det der gør bogen mest interessant er, at den både beskriver de
rammer Sønderjyllands Højspændingsværk har skullet arbejde in-
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denfor de sidste 25 år, og den måde det er sket på. Energi- og miljøpo
litikkens tilblivelse beskrives, og i gennemgangen af Højspændings
værkets historie relateres den hele tiden til de ydre rammer. Det sker
igen uden angst for at omtale de problemer, der har været på for
eksempel det miljømæssige område.
Bogen er i et flot udstyr med mange farvebilleder og et stort antal
figurer og tabeller. Men man kunne godt savne en forkortelsesliste.
Der er for mange af dem, og de er svære at huske for ikke-fagfolk.
Samtidig kunne man som lægmand ønske sig, at det minileksikon
der findes først i bogen, var lidt mere omfattende.
Det ændrer ikke ved, at der er tale om en utrolig flot bog, hvor der
ikke er sparet på noget.
Kim Jacobus Paulsen
Claus Bjørn: 1848. Borgerkrig og revolution.
Gyldendal 1998, 268 s., ill., indb., kr. 348.

Claus Bjørn viser i sin bog, at der ingenlunde altid behøver at ligge
arkivalsk kildeforskning til grund for at forfatte et historisk værk,
som giver læserne en betydelig ny viden. »1848. Borgerkrig og revolu
tion« bygger på almindeligt tilgængelige trykte kilder og den eksiste
rende forskningslitteratur, men samtidig må fremhæves, at forfatteren
også har gjort sig den umage at søge efter utrykte fremstillinger af
tysk proveniens og at udnytte dem i sin fremstilling.
Det som imidlertid udmærker denne bog er dens perspektiver:
konsekvent stiller forfatteren begivenhederne i året 1848 i kongeriget
Danmark og i hertugdømmerne Slesvig og Holsten overfor hinanden.
På den måde erfarer læseren, at de revolutionære begivenheder i de
forskellige dele af helstaten, som da var på vej til at falde fra hin
anden, på mange måder forløb parallelt, og at de indbyrdes fjendtlige
nationale bevægelser i København og hertugdømmerne i vid ud
strækning havde brug for hinanden, for at kunne opnå politisk slag
kraft.
De politiske, økonomiske og sociale forhold i helstaten før 1848
skitserer forfatteren på få sider. Man kan beklage, at han begrænser
sig til en kort præsentation af den nationale konflikt, som voksede i
styrke i helstaten fra begyndelsen af 1840'eme og ikke nærmere ana
lyserer dens årsager - men dette ville have sprængt bogens rammer
og kan læses andetsteds.
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Fremstillingen af forholdene i det enevældige styre i helstaten er
udtryk for en rammende revision af ældre, national historieskrivning.
Efter forkastelsen af det »åbne brev« fra 1846 sad regeringen Christian
VIII igen fast i sadlen frem til årsskiftet 1847/48. Kongens planlagte
helstatsforfatning var helt igennem egnet til at undergrave de rivalise
rende nationale bevægelser. Også efter kong Christians død og efter
at sønnen Frederik VII, der ikke egnede sig til at forestå et enevældigt
styre, den 20. januar 1848 havde overtaget regeringen, blev der målbe
vidst arbejdet videre med forfatningsprojektet. Først da helstaten i
marts 1848 blev trukket ind i den revolutionære rejsning i Europa,
mistede det gamle regime kontrollen med begivenhedernes gang.
Først nu lykkedes det de to konkurrerende nationale bevægelser at
få afgørende indflydelse på den politiske udvikling. Udførligt be
skriver Claus Bjørn den afgørende uge fra den 18. til den 24. marts,
»hvor helstaten faldt«. For førerne af hver af de nationale bevægelser
gjaldt det om at komme modparten i forkøbet i deres handlinger. Da
det tog mindst 18 timer at formidle nyheder mellem København og
hertugdømmerne, så blev der på begge sider handlet i ukendskab til
den videre udvikling hos modparten. På det københavnske casinomøde den 20. marts lod Orla Lehmannn det fejlagtige indtryk opstå,
at slesvig-holstenerne allerede på Rendsborg-mødet den 18. havde
foretaget det endelige brud. Og da afskedigelsen den 21. af det gamle
ministerium i København, den 23. blev kendt i hertugdømmerne,
skred man ufortøvet til indsættelse af en provisorisk regering, uden at
afvente hjemkomsten af den deputation der var sendt til København.
Tesen om den »ufrie hertug«, som var en betingelse hvis opstanden
skulle lykkes, er ofte blevet betegnet som »hykleri«. Claus Bjørn gør
sig til talsmand for en anden opfattelse, som også anmelderen kan
tilslutte sig: Ved systemskiftet den 21. marts var den absolutte hersker
blevet en politisk ikke ansvarlig monark. Det nu ansvarlige ministe
rium repræsenterede imidlertid kun kongerigets interesser og ikke
hertugdømmernes, overfor hvilke landsherren som institution altså
faktisk var blevet ude af stand til at handle - uafhængigt af personen
Frederik VIIs politiske intentioner. Helstatens »forretningsorden« var
blevet ændret uden at hertugdømmerne havde deltaget.
Udførligt tager forfatteren også stilling til den danske nationalmyte
om »Ånden fra 1848«. Den alle samfundsklasser omfattende samhørighedsfølelse fra året 1848 betegner han som »en følelsesmæssig
massepsykologisk emancipation« (s. 140), som imidlertid kun blev
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mulig på grund af det nationale fjendebillede. Han nævner også skyg
gesiderne af det nationale opbrud, som gerne er blevet fortiet i den
sejrende nationalliberale historieskrivning: det nationale had, der
ytrede sig i chikane af den tyske befolkningsdel, jagten på defaitister,
forrædere og fjender i de egne rækker, en jagt der tit var bestemt af
stræben efter egen vinding. Og endelig »frygten fra 1848«, angsten
for den store sociale revolution.
Med suverænt overblik skitserer Claus Bjørn de militære og diplo
matiske forviklinger, som fulgte af bruddet mellem de danske og slesvig-holstenerne. Endelig beskriver han den indenrigspolitiske udvik
ling, som såvel i kongeriget som i hertugdømmet førte til udstedelse
af liberale forfatninger. Men mens juni-grundloven fra 1849 blev
grundlaget for det danske demokrati, gik de højstemte forhåbninger
fra året 1848 i Tyskland og Slesvig-Holsten ikke i opfyldelse.
Den i epilogen skildrede videre udvikling af forholdet mellem
Tyskland og Danmark frem til vor tid er - ret så usædvanligt for et
historisk værk - forbundet med meget personlige betragtninger om
den danske Europaskepsis. Disse sider kan anbefales tyske læsere,
der har svært ved at forstå den atter og atter opblussende EU-diskussion hos deres naboer mod nord.
»1848. Borgerkrig og Revolution« er en smukt udstyret, rigt illustre
ret bog, som klipper gamle nationalmytologiske fletninger af. Man
kan kun ønske at bogen nord og syd for grænsen finder en stor læser
skare.
Heiko Vosgerau
Inge Borup (udg.): Og det kalder man at være civiliseret
Hans Lorentzens dagbog fra 1. Verdenskrig.
Odense Universitetsforlag 1998. 203 s. ill., indb., kr. 175.

Hans Lorentzen deltog i 1. Verdenskrig fra 1915 til 1918. Han var en
af de omkring 30.000 dansksindede, som skulle kæmpe for den tyske
kejser. Datteren har udgivet Hans Lorentzens dagbog fra krigen. Selve
dagbogen blev skrevet ren og i denne forbindelse forsynet med en
indledning og afslutning. Hans Lorentzen tilføjede også en række
mere kritiske kommentarer til teksten efter krigen. Disse tilføjelser er
markeret i teksten.
Selve bogen er forsynet med et portræt af Hans Lorentzen, tre
siders ordforklaring, et noteapparat, uddybende forklaringer og en
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faghistorisk efterskrift ved lektor Nils Arne Sørensen. Derudover er
der både kort og originale postkort og billeder. Bogen fremstår som
en flot helhed.
Krigen var »En elendighed og en jammer ... Hvorfor skulle alle
disse unge mennesker fulde af håb, alle disse ældre og gamle familiefædre dog ofres? Hvorfor? Hvorfor?« (s. 139). Dette spørgsmål stillede
Hans Lorentzen sig den 26. marts 1918. Han svarer ikke selv på
spørgsmålet, først og fremmest fordi krigen var meningsløs!
De forhold som dagbogen beskriver må karakteriseres som væren
de nærmest klassiske. Men det gør dem ikke mindre interessante.
Lorentzen kæmpede på vestfronten i en maskingeværdeling, og han
deltog bl.a. i kampene ved Arras, i Champagne, omkring Somme og
Verdun.
Der er ikke særlig mange beskrivelser af egentlige kamphandlinger,
men derimod af livet som almindelig dansksindet soldat i kejserens
klæder, og det var ikke let: »Hos prøjserne er man først et menneske,
når man er løjtnant!« (s. 70).
Livet i skyttegravene var præget af endeløse ventetider, vold
somme beskydninger, mangel på mad og overflod af mudder. Det at
blive såret var en befrielse og det at vende hjem en drøm. Til de mere
lyse sider af krigen hørte teaterforestillinger, biografbesøg, sports
kampe og Flensborg Avis.
Nils Arne Sørensens faghistoriske efterskrift har titlen: Den Store
Krig set nedefra. Her føres læserne gennem en beskrivelse af krigsbe
gejstringen, via krigens virkelighed og den oplevede krig til erindrin
gerne og myterne om krigen. Der er tale om en international oriente
ret, metalitets- og kulturhistorisk tilgang til emnet. Bogen »Og det
kalder man at være civiliseret« er bestemt værd at læse i sin helhed.
Michael Klos

Jens Bruun: Løjt Kirke i ni Århundreder.
Løjt lokalhistoriske Forening i samarbejde med Løjt Menighedsråd.
Aabenraa 1997. 136 s., ill., indb., kr. 175.
Igennem de sidste ti år har Løjt kirke gennemgået en nødvendig istand
sættelse, bogstavelig talt fra spir til varmeanlæg og altertavle. Et sådant
arbejde er altid meget omfattende, og involverer foruden ingeniører og
håndværkere mange instanser fra menighedsråd til Nationalmuseum.
I dette tilfælde har en af nøglepersonerne, Løjts sognepræst Jens Bruun,
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vist sig at være mere end almindeligt interesseret i hvordan arbejdet
skred frem, og det er der kommet en meget flot bog ud af.
Kirkens bygningshistorie strækker sig fra en gang i 1100-tallet til
pastor Bendixens lille gravkapel fra 1778. Han døde imidlertid på en
rekreationsrejse og blev aldrig selv begravet i det kapel, der nu bruges
som redskabsrum. Ved en dendrokronologisk undersøgelse er det ble
vet beregnet, at tømmeret til taget over korets østligste forlængelse
må være fældet i 1277, men nøjere datering af kirkens foregående,
tidligste historie er det ikke lykkedes at nå frem til. Så meget mere
interesse knytter der sig imidlertid også til dens senere inventar og
udsmykning.
I koret blev der i de sidste årtier inden reformationen gennemført
en fuldstændig udsmykning med kalkmalerier og altertavle i sjælden
harmoni. Nu har det i anledning af restaureringen været muligt at
fotografere de nedtagne figurer fra altertavlen enkeltvis med neutral
baggrund, således at man blandt bogens knap 200 farvebilleder får
enestående lejlighed til at se dem med alle detaljer. Jens Bruun har
anvendt en righoldig litteratur om denne paradisiske udsmykning,
og man fornemmer hans fortrolighed med emnet i de ledsagende tek
ster, f.eks. i uddrag af den hellige Birgitta af Vadstenas himmelske
åbenbaringer, der sandsynligvis har dikteret de nøjere omstændig
heder i altertavlens fremstilling af Jesu korsnagling.
Foruden passionsberetning, martyrier og helgenfigurer er det nok
så interessant at spørge efter hensigten med den hele udsmykning:
Hvilket »koncept« havde altertavlens bestiller i tankerne i 1520? Jens
Bruun peger dels på en række detaljer som 1500-tallets Slesvigbisp
Godske Ahlefeldts identificering med 300-tallets martyrbiskop Eras
mus; dels på den urolige tid ved overgangen fra senmiddelalder til
reforma tions tid. Det virker rimeligt at tolke tavlen som et forsvar for
den kirkelige tradition, muligvis endda for den nye reformkatolicis
me, der et langt stykke var enig med Luther, men frygtede at reforma
torerne gik for vidt. Imidlertid er det næppe entydigt hvilke følelser
Christian 2.s optræden på altertavlen som den kong Herodes, der
leverer Johannes Døbers hoved på et fad til den smukke Salome, har
fremkaldt. Var det konfessionel propaganda og/eller en majestætsfor
nærmelse? At Løjt kirke, som Jens Bruun skriver, var et velvalgt sted
at understrege en frontstilling mod reformationsrøret, fordi Løjtland
mod nord grænser op til de tidligt evangelisk prægede sogne under
Haderslev kollegiatkapitel, er ikke et afgørende argument.
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I dette som i andre tilfælde lader Jens Bruun spørgsmålene stå åbne
og slutter hele bogen med at understrege, at i historien om Løjt kirke
er det sidste punktum endnu ikke sat. Det er, i forhold til mange
andre kirkebeskrivelsers fikse og færdige fortællinger, meget fint at
fastholde, at vi ikke ved alt om Løjt kirke. Til gengæld er alt, hvad
man overhovedet kan få at vide, grundigt forklaret (med ordliste),
præsenteret meget overskueligt med suveræn beherskelse af de lay
outmæssige muligheder og med en imponerende litteraturliste. Jens
Bruuns bog er ikke bare den hidtil mest spændende fremstilling af
Løjt kirkes historie, den fortjener også at blive inspiration til andre
grundige kirkebeskrivelser.
Christian de Fine Licht
Henrik Fangel: Haderslev bys historie 1864-1920.
Skrifter udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland nr. 74, 1996,
503 s., ill., indb., kr. 298. (udsolgt).

Haderslev bys historie 1864-1920 er andet bind i Henrik Fangels værk
om Haderslev i tiden fra år 1800 til 1945.1 det første bind, som udkom
i 1975, blev byens fysiske rammer, befolkning, den økonomiske og
sociale udvikling beskrevet indtil 1870, mens de politiske, nationale
og kulturelle forhold blev ført frem til omvæltningerne i 1864. På ca.
570 sider giver bind 1 en overordentlig kompetent og detaljeret be
skrivelse af ca. 70 år af Haderslevs nyere historie. Allerede med det
første bind var det klart, at Haderslev ville få en byhistorie af en
sjælden høj kvalitet. Med samme høje ambitionsniveau tager andet
bind tråden op, og lad det være sagt med det samme: Haderslev bys
historie 1864 til 1920 skuffer ikke forventningerne. På ca. 470 sider
giver Henrik Fangel en detaljeret, levende og kompetent beskrivelse
af de næsten 60 år under tysk styre. Foruden beskrivelsen af byens
historie indeholder bogen en bibliografi over Henrik Fangels omfat
tende forfatterskab samt et nyttigt register til begge bind om Haders
lev efter 1800.
Beskrivelsen af årene fra 1864 til 1920 er opdelt i fire kapitler, 18641870, 1870-1890, 1890-1914 og 1914-1920. Opdelingen følger hovedli
nierne i den politiske udvikling i byen, men falder også fint sammen
med de økonomiske konjunkturers indvirkning på forholdene i byen.
Der lægges i første afsnit ud med en kort beskrivelse af baggrunden
og optakten til krigen i 1864. Læseren føres ind i den spændte stem-
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ning i Haderslev fra de tyske tropper havde krydset Ejderen den 1.
februar og indtil Haderslev besættes af prøjsiske og østrigske tropper
i spidsen. Der tegnes et godt og interessant billede af, hvordan forhol
det mellem de tysksindede og de dansksindede i byen hurtigt forvær
res, og hvordan modsætningerne udviklede sig under den tysk-øst
rigske besættelse. I kølvandet på besættelsen fulgte beslaglæggelser,
udskiftning og udvisning af de ledende danske embedsmænd, og i
1867 blev Slesvig og Holsten indlemmet som en provins i det preussi
ske rige.
Borgerforeningen blev samlingspunkt for det tysksindede borger
skab, mens Selskabet Harmonien blev de dansksindedes samlingssted
og arnested for danskheden. Med en grundig indføring i miljøet og
personerne omkring Selskabet Harmonien klædes læseren godt på til
at gå om bord i de to hovedafsnit, der beskriver tiden fra 1890 og
indtil 1. verdenskrig i 1914. De udgør tilsammen ca. 80% af den sam
lede fremstilling af tiden 1864-1920.
Beskrivelsen af årene 1870-1890 indledes med en kort gennemgang
af den demografiske og erhvervsmæssige udvikling. Det var tilbage
gangsår. Haderslev blev ramt af dårlige økonomiske konjunkturer,
stor udvandring til kongeriget samt en hård konkurrence fra den ty
ske industri. De fysiske rammer for byens liv forblev uforandrede, og
der var hverken vilje eller økonomi til de store aktiviteter. Både det
offentlige og private byggeri var begrænset. Den nye kaserne var det
mest markante byggeri. Med hygiejnen stod det skidt til; flere gange
blev byen ramt af tyfus-epidemier på grund af den dårlige vandforsy
ning; men grundlæggende løsninger på renovations- og vandforsyningsproblememe blev det ikke til.
De gode gennemgange af byens økonomiske liv, industri og hånd
værk, handel m.v. samt afsnittet om levevilkår og sociale forhold af
dækker rammerne for byens liv og leder godt op til en forståelse af
den politiske og nationale kamp. Den var præget af en øget mobilise
ring i begge lejre. Det danske sprog og kulturen blev sat under et
stort pres af bystyret og den tysksindede del af befolkningen. Gennem
dannelse af Kommunalforeningen og andre foreninger søgte det
dansksindede borgerskab at mobilisere de andre lag af befolkningen
for den danske kamp. Mulighederne for at få indflydelse på det lokale
styre var ringe for de dansksindede, hvis politik på lokalt hold i stor
udstrækning blev en protest- og boykotpolitik. Skolevæsenet var et
af de steder, de dansksindede kunne rammes. I et særligt afsnit om
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skolevæsenet følges den systematiske bekæmpelse af de danske sko
ler, som måtte lukke en efter en.
I kapitlet fra 1890 til 1914 er strukturen i fremstillingen lidt anderle
des. Den er dog ikke mere løs, end de samme hovedtemaer - befolk
ning og de fysiske rammer, erhvervsliv og økonomiske konjunkturer,
sociale forhold og den politiske udvikling - også her udgør rygraden.
Det, at strukturen ikke er fastholdt krampagtigt, har givet plads til at
vægte forskelligt i de to hovedafsnit og til at medtage og behandle
spørgsmål, som havde særlig betydning i den ene periode. I årene
efter 1890 blev de økonomisk dårlige tider vendt til bedre, med frem
gang for byens erhvervsliv og forbedrede sociale forhold. Den øgede
aktivitet gav baggrund for nye bykvarterer. 1 1905 kom det også til et
brud med den gamle boykot-politik, ligesom Haderslev kom til at
stifte bekendtskab med den nye tids fænomener, som biografer, for
eninger af kulturel og sportslig art, arbejderbevægelsen, de religiøse
bevægelser og andre folkelige bevægelser.
I det sidste kapitel om 1914-1918 beskrives følgerne af 1. verdens
krig frem til 1918, forholdene i tiden efter fredsslutningen i 1918 og
genforeningen i 1920 og afstemningen den 10. februar 1920 og tiden
frem til kongens indtog i Haderslev den 10. juli 1920.
Selv om Henrik Fangel ikke fik mulighed for at færdiggøre sit
værk, og det uden tvivl ville have vundet meget ved hans egen
færdiggørelse, så er denne bog blevet et velskrevet og vellykket
værk, hvor det er lykkedes at få hold på de fysiske, sociale, organi
satoriske og tekniske strukturer samt andet, som udgør vilkår og
rammer for byen og dens mennesker. Forfatterens store kendskab
til sit forskningsområde betyder, at læseren kommer utroligt tæt på
især mange af byens dansksindede personer. Det lykkes i langt
højere grad for Henrik Fangel, end det er set i de fleste andre byhi
storiske værker at tilgodese og beskrive de overordnede og gene
relle udviklingstræk for perioden samtidig med, at han kommer tæt
på de konkrete begivenheder og menneskene i byen. Populært lyk
kes det ham at fange det nære samfund og samtidig at få det sat
ind i et historisk perspektiv.
Bogens format og layout er indbydende. Den brede margen giver
gode muligheder for at bringe illustrationer og portrætter. Det udnyt
tes flot i bogen, som generelt er illustreret med gode og velvalgte
billeder.
Henrik Fangel var indtil sin død en af de mest fremtrædende for-
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skere og formidlere af især Sønderjyllands historie. Hans omfattende
forfatterskab er fastholdt i bibliografien og vidner om den store be
tydning, han havde og fortsat vil have for alle, som beskæftiger sig
med egnens historie.
Der er god grund til at bringe en tak til Birte Fangel, udgiverne
og de øvrige medvirkende for, at denne anbefalelsesværdige bog om
Haderslev blev trykt. For undertegnede redaktør af Vejles nye byhi
storie, hvor Henrik Fangel var med på forfatterholdet, viser bogen, at
også Vejle har mistet meget ved Henrik Fangels alt for tidlige død.
Haderslev bys historie 1864 til 1920 er en bog, som bør læses af alle
med interesse for byhistorie.
Asbjørn Helium
Haderslev Stiftsbog 1997.
Udg. af Haderslev Stift, 32. årgang, Haderslev 1997, 174 s., ill.

Stiftsbogen er den »officielle« årbog, som hvert år udsendes fra bispeembedet i Haderslev. Det begyndte i 1946, da biskop Noack sammen
med pastor Hans Hejselbjerg Paulsen i Fjelstrup lod sig inspirere af
Ribe Stifts årbog og udgav første bind i rækken. Siden er det blevet
til en pæn række årbøger, som hvert år har berettet om »kirkens liv
i fortid og nutid mellem Flensborg Fjord og Horsens Fjord, i dets
mangeartede forbindelse med folkelivet« - sådan blev indholdet be
skrevet ved starten i 1946. Årbøgerne rummer årligt bl.a. biskoppens
årlige redegørelse for stiftets forhold, årsberetninger om stiftets øko
nomi og administration samt artikler om livet og arbejdet i kirke og
menigheder i bred forstand. Også en lang række artikler om stiftets
kirkehistorie og kirkebygningerne er det blevet til.
1997-årgangen rager op som et slags jubilæumsbind. I anledning af
stiftets 75 års jubilæum er der lagt særlig vægt på artikler med histo
risk indhold. Lennart S. Madsen giver en præcis oversigt over
Haderslev Vor Frue Kirkes spændende historie - domkirke blev kir
ken jo først efter Genforeningen. Birgitte Kragh fortæller om de sidste
årtiers arbejde med registrering af begravelsesskikke, og Jens Bruun
beretter om den kendte Aabenraa-maler Jes Jessens mange udsmyk
ninger af kirker i Nordslesvig i perioden fra 1775 til 1803. Helligånds
kirken i Flensborg, som den tyske landskirke i 1997 overdrog i den
danske menigheds eje, får en fin og afbalanceret beskrivelse af Jane
Bossen.
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Væsentligst i denne årbog er dog Chr. de Fine Lichts sammenfat
ning af stiftets historie gennem de 75 år siden oprettelsen. Der berettes
om stiftets vanskelige tilblivelse, om bispevalg og bisper, om kirke
byggeri og markante præster og om striden om kvindelige præster.
Også forholdet til det tyske mindretal inddrages. Men det er lidt
spredt fægtning - på blot 31 sider har det kun været muligt at få
plads til enkelte sider af den specielle nordslesvigske kirkehistorie og
områdets gradvise indpasning i den danske folkekirke. I behandlin
gen af de særlige problemer omkring forholdet til det tyske mindretal
kræver teksten meget af læserne. Flere detaljer om de meget komplek
se forhold i mellemkrigsårene og de første efterkrigsår ville have gav
net i forfatterens kritiske redegørelse for den danske kirkepolitik. Læ
seren har nok svært ved at forstå den dybere baggrund, når det f.eks.
siges, at nybegyndelsen for de tyske frimenigheder efter 1945 hang
direkte sammen med »den eksplosive begejstring for dansk kirkeliv i
Sydslesvig« og at der var tale om »hævntørst« og »blodtørst« på
dansk side efter 1945. Det er heller ikke nok (s. 16) at skrive, at biskop
Ammundsen i bladet Die Christliche Welt drøftede tysk kulturs plads
i Nordslesvig. Det burde mere præcist siges at han fremførte kritiske
spørgsmål til den preussiske politik overfor de danske i Nordslesvig,
og det førte bl.a. til samling af oppositionen mod Den tyske Forening.
Ikke helt dækkende er det (s. 20) så stærkt at fremhæve det demokra
tiske moment i præstevalgene før 1920. Valget var ikke ganske over
ladt til menighedens håndsoprækning. Faktisk var embedsbesættel
sen før 1920 delt mellem Konsistoriet i Kiel og sognemenigheden.
Hver anden gang præsenterede Konsistoriet tre gejstlige, mellem hvil
ke sognemenigheden kunne vælge, hver anden gang udnævnte Kon
sistoriet præsten direkte. Også efter denne artikel er der plads til en
bog, som bredt og let tilgængeligt fremstiller kirkelivets udvikling i
det gamle Nordslesvig efter 1920 og besvarer spørgsmålet, om stiftet
i dag er blevet en enhed.
1997-årbogen slutter med et register over indholdet i årgangene
siden 1946. Det er et nyttigt hjælpemiddel til at finde de mange af
handlinger, som tidligere er skrevet af kyndige kirkehistorikere som
H. V. Gregersen, H. Hejselbjerg Paulsen, Carsten Petersen og Urban
Schrøder.
Lars N. Henningsen
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Lisbeth Vestergaard Høst: »Det Ene Fornødne«. Nordslesvigsk
Indre Mission og Det gamle Budskab 1880-1945.
Skrifter udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland Nr. 76, Aa
benraa 1997. 175 s., ill., indb., kr. 178, for medlemmer kr. 118.
At Lisbeth Vestergaard Høsts undersøgelse, der lægger hovedvægten
på »Det gamle Budskab«, blev gjort tilgængelig, skal Historisk Sam
fund for Sønderjylland og andre, der har bidraget dertil, have tak for.
Emner som det foreliggende, hvori et væld af historiske, teologiske,
kulturelle og sociologiske tråde løber sammen, er stadig kun yderst
sjældent genstand for en kompetent udforskning, selvom århundred
skiftets og første halvdel af dette århundredes nordslesvigske historie
ikke kan forstås til bunds uden kendskab dertil.
Forfatteren har fremdraget og analyseret hidtil ubenyttet kildema
teriale fra Landsarkivet i Aabenraa. Ved hjælp af dette er det lykkedes
at belyse forholdene forud for vækkelsesbevægelsens splittelse i 1912
og ikke mindst at skildre de kredse og personer, der stod »Det gamle
Budskab« nær, der på grundlag af gammel pietistisk fromhed og den
af Emil Wacker formidlede luthersk-orthodokse teologi skilte sig ud
fra den af Hans Tonnesen ledede nordslesvigske Indre Mission.
Afhandlingen indledes af et veludformet sammendrag af Indre
Missions historie og fromhedsliv i tiden før splittelsen og beskrivelsen
af de bevæggrunde, der førte til den i sin tid opsigtsvækkende spalt
ning (s. 12-42).
Dernæst gives en grundig fremstilling af selve splittelsen (s. 43-59).
I fortolkningen af den interne strids årsager giver Lisbeth Vestergaard
Høst de teologiske motiver prioriteten, medens tolkninger, der an
giver det national-politiske problem som årsag, klassificeres som »den
nationale fejlfortolkning« (s. 133).
Som paradigme på de to retningers historie i årene efter splittelsen
benyttes det for udviklingen typiske Bjolderup sogn. Tilmed flød kil
derne her rigeligere end andetsteds. Modsætningerne splittede sog
nets vakte kredse i forskellige samfund, der vægtede forholdet til
»verden« og ikke mindst til det nationale på hver sin måde. Beskri
velsen af bevægelsernes respektive holdning og adfærd med hhv.
»hellig ensidighed« på Budskabsfolkenes side og større åbenhed an
gående de socialetiske værdier på Sædekornsfolkenes side er præcise
og veldokumenterede (s. 60-95). En forsoning mellem fløjene blev for
søgt, men lykkedes ikke.
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Alt andet lige forblev »Det gamle Budskab« på det nationale områ
de farveløst (s. 96-101) og forfatteren konkluderer, at tidligere påstan
de om, at bevægelsens årsag til at bryde med nordslesvigsk Indre
Mission skulle være begrundet i »skjulte tysk-nationale motiver« ikke
kan fastholdes udfra de foreliggende primære kilder. De impliceredes
»egne, samtidige teologiske argumenter« har prioritet (s. 133). Påvirk
ningerne fra den nationale debat vurderes som indirekte.
I skildringen af genforeningsprocessens forløb i de to stridende ret
ninger er analysen af præstevalgene og motiverne til fravalget af de
få vragede præster fremragende og dermed særdeles god at få for
stand af.
I forbindelse med nordslesvigsk Indre Missions integration i dansk
Indre Mission kommer den mangeårige leders - Hans Tonnesens ydmygende tilsidesættelse dog nok til kort.
Afhandlingen afsluttes med en beskrivelse af Budskabskredsenes
liv efter 1920 især eksemplificeret ved samfundene i Bjolderup sogn
med opsigtsvækkende vækkelser i 1920erne og 1930ernes konfronta
tioner, der lignede en gentagelse af tidligere kontroverser. I begyn
delsen af 1940erne blev Budskabsfolkene assimileret af dansk Indre
Mission og Luthersk Mission bl.a. som led i et generationsskifte, der
ikke mindst var mærkbart i Bjolderup sogn (s. 114-129).
Forfatteren har sat sig grundigt ind i emnet. Dette fremgår med al
tydelighed af en lang række enkeltheder, hvoraf der her kun skal
fremhæves en enkelt. For den nordslesvigske vækkelses folk var det
et centralt anliggende at pege på den ufravigelige sammenhæng mel
lem indre og ydre mission. I denne forbindelse omtaler Lisbeth Vestergaard Høst ikke kun den særlige forbindelse, som vækkelsesbevæ
gelsen opretholdt til Breklummissionen. Som »Gammel Budskabs
kredsenes selvstændige ydremissionsarbejde« omtales Øst Jeyporemissionen (jfr. s. 118, 122 og 128). Dette var et nordslesvigsk initiativ,
der dels ved hjælp af et særligt udvalg, dels ved et selvstændigt sel
skab støttede et missionsarbejde i Øst-Jeypore i Indien, som gennem
førtes ved hjælp af tidligere Breklummissionærer fra Nordslesvig, der
i 1920 var blevet danske statsborgere. Arbejdet, der i 1932 blev overta
get af Dansk Missions Selskab, omtales i de foreliggende kirke- og
missionshistoriske fremstillinger kun sporadisk og fejlagtigt. I tiden
efter 2. verdenskrig er dette ydre-missions-arbejde gået næsten helt i
glemmebogen.
Et resumé, en vurdering af den hidtidige udforskning af den nord-
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slesvigske Indre Missions historie afslutter sammen med udførlige
noter og en kilde- og litteraturfortegnelse bogen.
I min disputats om den nordslesvigske Indre Mission indtil år
hundredskiftet (1971) har jeg efterlyst en undersøgelse, der koncentre
rede sig om vækkelsesbevægelsens historie i dette århundrede. Med
stor tilfredshed har jeg derfor nu kunnet tage til efterretning, at Lis
beth Vestergaard Høst har præsteret dette stykke arbejde og fremlagt
det i en særdeles læseværdig bog.

Angående de grundliggende kirkehistoriske hermeneutiske indfalds
vinkler taler forfatteren på den ene side om en »national fejlfortolk
ning« og på den anden om en fortolkning affødt af en teologisk »ge
neralkonflikt« (s. 133). Efter hendes opfattelse har den sidste så afgjort
ligget til grund for divergenserne, der adskilte de to retninger. Un
dertegnedes holdning til det centrale problem karakteriserer hun med
ordene, at bruddet i 1912 var »altovervejende af national karakter« (s.
139).
Diskussionen om bruddets årsager enten som »nationale« eller
»teologiske« er dybest set en »strid om profetens skæg«. For teologer
ne var konfliktårsagerne ikke det nationale spørgsmål som sådant,
derimod dets indordning i en teologisk kontekst. Bogen leverer en
række udmærkede eksempler på, at det forholdt sig sådan. I alt dette
stod den nordslesvigske vækkelses folk, teologihistorisk betragtet, i
en tradition, der gik tilbage til pietismen, herrnhutismen og til mange
vakte antirationalistiske kredse og enkeltpersoner i det 19. århun
drede. Det, der skilte parterne, var altså på den ene eller anden måde
forholdet til det hidtil som »mellemting« tabuiserede nationale pro
blem. Det havde hørt og hørte »verden« til og kunne føre mennesker
i synd. I begyndelsen af dette århundrede blev det så af Hans Tonnesen m.fl. gjort til en del af det kristne menneskes frihed og indordnet
i en socialetisk kristen sammenhæng. Dette stred ganske imod den
kirke- og teologihistorisk ikke usædvanlige kombination af orthodoks
dogmatik og pietistisk fromhed, der prægede store dele af den nord
slesvigske vækkelse.
Faktum er under alle omstændigheder, at den teologiske konflikt
udløstes af polariseringen mellem dansk og tysk omkring århundred
skiftet. For teologerne var der tale om teologi, medens problemet for
politikerne, redaktørerne m.v. måtte indordnes som »politik«, som
holdningen til det nationale blev kaldt. I dette var der principielt set
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intet nyt. Lignende konflikter kan påvises i Nordslesvig f.eks. i mid
ten af 19. århundrede. Ny var derimod den hidtil ukendte intensitet,
hvormed det »nationale« blev gjort til et teologisk problem og til ge
neralkonflikten i de vakte kredses fromhedsliv.
Günter Weitling
Harald Hohnsbehn: Die Flensburger Schuljugend in der Zeit des
Ersten Weltkriegs.
Schriften der Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte nr. 49,1996,
398 s., DM 40.

I rækken af Schriften der Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte
har man i 1996 udgivet Harald Hohnsbehns doktorafhandling fra
1995 om skolebørn i Flensborg under 1. Verdenskrig. I indledningen
gør forfatteren opmærksom på, at bogen behandler en forsømt side
af verdenskrigens historie, nemlig den side, der viser »hvordan det
egentlig var« for en gruppe af almindelige mennesker. Til belysning
af denne side beskriver Hohnsbehn Flensborg-børns dagligdag ud fra
fire emnekredse: børnenes familier, fødevare- og sundhedstilstanden,
krigens betydning i skolens dagligdag og fritiden.
Forfatteren har en personlig grund til at vælge Flensborg som
studieobjekt: hans bedstemor voksede op i byen under 1. Verdenskrig,
men han understreger, at byen også har mere objektive fordele som
grundlag for afhandlingen, nemlig at byen var garnisonsby, dens stør
relse, beliggenhed, dens skolestruktur og endelig at der er bevaret et
righoldigt skriftligt kildemateriale i byens arkiver.
Ud over at benytte skolearkiver, aviser og samtidige dagbøger har
Hohnsbehn også interviewet 16 ældre flensborgere, der var børn i
krigsårene, om deres erindringer fra verdenskrigen. Disse interviews
bruger han nænsomt som kommentarer til de fundne resultater, så
ledes at man får et levende indtryk af »menneskene bag historien«.
Bogen er på en måde rystende læsning, ikke så meget på grund af
voldsomme begivenheder, som ud fra det faktum at det er små 6-78-årige menneskebørn, den fortæller om. Et afsnit, der gør særligt
indtryk, belyser hvordan »ordentlige« børn i løbet af krigen tvinges
til tyveri af mad og til tiggeri. Men også skildringen af den stadige
underernæring, usikkerheden, den evige frygt for om far kommer
hjem og for krigen i almindelighed viser at krigen har været en hård
tid for børnene. Hvis der til det daglige brød også hører tag over
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hovedet, sko og tøj på kroppen og tryghed, så kunne overskriften for
de tre første kapitler passende være »Giv os i dag vort daglige brød«.
Krigens direkte virkning på skolegangen beskrives også. F.eks. fik
eleverne »Hindenburgfrei« ved større tyske sejre, og der blev hver
uge holdt andagt med meddelelser og bøn om sejr. Ikke mindst inter
essant er det at se, hvordan krigen i stort set alle fag blev »læseplan
stof« som f.eks. i sangundervisningen, hvor eleverne indøvede mar
cher og krigs- og sejrssange.
Afsnittet om fritiden indledes med interessante betragtninger over
legemulighederne for datidens børn, der i modsætning til nutidens
kunne benytte gaderne - uden biler - som den store legeplads. Men
afsnittet beretter naturligvis også om hvordan krigen direkte blev
brugt i legene.
Alt var dog ikke sorg og bekymring. De børn der voksede op under
krigen var den første generation af biografgængere, og selv om censu
ren var streng, og lærere og forældre var skeptiske over for det nye
underholdningsfænomen, så tog børnene biograferne til sig.
Som nævnt indledningsvis er bogens formål at beskrive »hvordan
det egentlig var«. Det skal forstås ret så bogstaveligt: Fremstillingen
er beskrivende, den svigter i analysen og glemmer de perspektiver,
den kunne åbne for. Det betyder at man som læser selv må prøve at
sætte det beskrevne i perspektiv.
Bogen er en videnskabelig afhandling og som sådan grundig og
veldokumenteret. Alligevel er den ikke tung læsning, for forfatteren
bruger et godt, klart og letflydende sprog, der gør bogen læselig og
anbefalelsesværdig også for lægfolk.
Lone Anker Jakobsen

Erik Jessen: Bare han får sin vilje. Erindringer.
442 sider, ill., indb. Sønderjyske Levnedsløb nr. 29. Historisk Samfund
for Sønderjylland, 1997. 298 kr.
»I en canadisk indianerstamme siger man, at der er en tid til at fiske
og en tid til at tørre nettene. Nu er mine net hængt til tørre«.
Sådan slutter Erik Jessen sine erindringer, som dermed knytter sig
til den klassiske tradition, hvor det er forfatteren selv, der fører pen
nen. I den senere tid er der desværre flere og flere eksempler på, at
man allierer sig med en journalist for at poppe fremstillingen op og
dermed måske øge salget. Det gælder især, når det drejer sig om bø-
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ger, hvis indhold appellerer til en bred kreds af læsere over hele lan
det. En sådan bog er Erik Jessens erindringer, selv om den vil være
af størst interesse for sønderjyder i almindelighed og aabenraaere i
særdeleshed.
Erik Jessen er nemlig aabenraaer. Hans far, Peter Jessen, stammede
fra Vellerup ved Agerskov og var altså sønderjyde. 11900 flyttede han
til Aabenraa, hvor han blev gift. Hans kone, Eriks mor, var af en rigtig
aabenraaer-slægt. Erik blev født i 1919, efter at hans far var kommet
tilbage fra tysk militærtjeneste.
Erik voksede med sine fire søskende op midt i byen, hvor faderens
store og i mellemkrigstiden stadigt ekspanderende manufakturforret
ning lå. Man får et levende indtryk af, hvordan livet dengang forme
de sig for den del af det aabenraaske borgerskab, der både var økono
misk godt stillet og som samtidig var sønderjyder. Selv har jeg dog
især hæftet mig ved hans beskrivelse af sin tid som spejder. Det skyl
des nok for en del, at jeg første gang lærte den syv år ældre Erik at
kende som spejderfører (syv år er meget i den alder). Men det hænger
også sammen med, at bogen giver en tydelig afspejling af, at spejder
bevægelsen på mange måder kom til at præge Erik Jessens personlige
udvikling, herunder ikke mindst hans holdninger til tilværelsen; »her
mødte jeg noget, som jeg både kunne magte, og som også interesse
rede mig« som han allerede noterer side 52.
Erik Jessen var soldat i Sønderborg den 9. april og lægger ikke skjul
på sin frustration over, at de danske styrker aldrig kom i kamp; han
blev hjemsendt den 15. april. Men oplevelsen havde været medvir
kende til, at han allerede i august 1940 blev medlem af den såkaldte
Aabenraa Kreds, der udviklede sig til et tidligt led i modstandsbevæ
gelsen. Også farvermester Jacob Jacobsen blev medlem, og sammen
meldte de sig ind i Dansk Samling, som Jacob Jacobsen var kandidat
for ved folketingsvalget i marts 1943.1 mellemtiden havde Erik Jessen
tilbragt årene 1940-43 i Århus, hvor han uddannede sig til en stilling
i forretningen i Aabenraa, samtidig med at han dyrkede spejderarbej
det. Her traf han Lissen, som han blev gift med sidst i 1944, selv om
Erik i forsommeren 1944 var gået under jorden efter at have været
arresteret af Gestapo og siddet fængslet nogle dage i Aabenraa.

*

I sommeren 1945 kunne Lissen og Erik flytte ind i eget hus i Aaben
raa. Erik var vendt tilbage til en stilling i forretningen på Storegade
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og kunne samtidig se tilbage på Aabenraa Kredsens virke under kri
gen. Syv medlemmer af kredsen havde været i koncentrationslejr,
men slap alle hjem med livet i behold. Det var lykkedes to at nå til
England; den ene var Jacob Jacobsen, der efter befrielsen kom tilbage
i engelsk uniform. Men iøvrigt var Aabenraa Kredsen langtfra løbet
tør for ideer. Således startede man en ugeavis, »Slesvigeren«. Hensig
ten var bl.a., i overensstemmelse med Dansk Samlings politik, at få
»Sydslesvig hjem til Danmark«. Befrielsesregeringens Grænsen-ligger-fast politik var man altså ikke enig i.
Senere i bogen (side 322f) gør Erik Jessen status m.h.t. retsopgø
ret. Hans hovedindvending er, at det, fordi det trak så længe ud,
medførte at de små syndere fik forholdsvis høje straffe, mens de
store slap billigt. Man får det indtryk, at han til de små syndere
ikke mindst regner mange medlemmer af det tyske mindretal. I
denne forbindelse lægger han iøvrigt vægt på at få dementeret, at
han i august 1945 skulle have været med til at sprænge Knivsbjerg
tårnet i luften.
Årene efter befrielsen blev travle for Erik Jessen. Det drejede sig
om forretningen, spejderlivet samt - med en spæd start i 1946, men
med stigende intensitet - det politiske arbejde, der nåede sin foreløbi
ge kulmination med borgmesterposten i Aabenraa i 1958.
I mellemkrigstiden var ingen aabenraaere i tvivl om, hvad »Peter
Jessen« betød. Men ikke mindst på en studierejse til USA i 1955 regi
strerede Erik Jessen, at denne type af traditionelle manufakturfor
retninger næppe kunne overleve. Nye butikstyper var på vej: Andre
geografiske placeringer, supermarkeder, nye kombinationer i varesor
timentet og ikke mindst mere selvbetjening. Disse problemer blev
ikke mindre af, at familien før, under og i årene efter krigen længe og
tilsyneladende stiltiende var gået ud fra, at de fire Jessen-brødre i
fællesskab skulle drive forretningen videre som hidtil.
Midt i disse problemer døde faderen, Peter Jessen, i 1953. Som Erik
Jessen kort er inde på hen mod bogens slutning, var ideerne om at
fortsætte i fællesskab alt for optimistiske. Det endte da også med, at
de fire brødre gik hver til sit. Det er forståeligt, men for læseren bekla
geligt, at den bagved liggende strukturudvikling i dansk handel, som
giver en væsentlig del af baggrunden for forretningens vanskelighe
der, ikke behandles samlet. Brikker kan samles op hist og her. Men
tættest på de konkrete vanskeligheder kommer Erik Jessen nok, når
han konstaterer, at »et forretningsmæssigt familiesamarbejde i sig selv
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er vanskeligt«, idet der vil være en tilbøjelighed til, at de forretnings
mæssige hensyn får for lille vægt.
*

Afsnittet om spejderliv efter den anden verdenskrig er centralt. Erik
Jessen blev hurtigt chef for Aabenraa kolonne. Mere bemærkelsesvær
digt er det, at han af chefen for Det Danske Spejderkorps, dvs. alle
de gule spejdere, i 1951 blev opfordret til at redigere korpsets drenge
blad; man havde altså lagt mærke til ham. Det var sket i forbindelse
med korpsets førertræning, som han havde været tilknyttet siden
1941, og som han blev leder af i perioden fra 1956 (hvor han samtidig
kom i byrådet) til 1966, hvor han ikke længere kunne overkomme
arbejdet både med forretningen, i byrådet samt spejderarbejdet, der
havde taget et stadigt stigende omfang. Den øvrige ledelse af de gule
spejdere var ikke meget for at give slip på ham; de havde tænkt sig,
at han skulle overtage posten som chef for alle de dengang op mod
50.000 gule spejdere, men det blev der altså ikke noget af.
Han påtog sig dog at lede korpslejren i Sønderjylland i 1969, som
skulle få 9.000 deltagere. Hvis man ikke kender noget til spejderbevæ
gelsen, kan man slet ikke vurdere de krav, der stilles til en korpschef
og til lederen af en sådan lejr, og Erik Jessen har ikke i bogen for vane
at bidrage med den slags oplysninger. Det drejer sig ikke blot om at
have overblik og kunne administrere, herunder at delegere i rimeligt
omfang. Det drejer sig heller ikke kun om at påtage sig lederansvar
og en enorm arbejdsbyrde. Det drejer sig samtidig om at kunne reali
sere alt dette gennem dialog, gennem afvejning af de argumenter, der
fremføres for og imod, med henblik på såvidt muligt at nå frem til,
hvad man i dag kalder en konsensus-løsning. I et korps af frivillige
skal man helst kun sætte sin vilje igennem, når det er absolut nødven
digt. Det følte Erik vist, at det var, i forbindelse med korpslejren i
1969. Han var ikke tilhænger af improvisation og manglende overord
net planlægning, og da slet ikke i året efter ungdomsoprøret. »Oprø
ret« anno 1968 var bestemt ikke Eriks kop te.
Jeg tror, at Erik Jessens livsholdning sammenfattes ganske godt i
hans afsluttende betragtninger om spejderbevægelsen, som aldrig
overvandt tilbageslaget i 1968. Han mener, at man hellere skulle have
sat hælene i og holdt fast i »de gamle levedygtige ideer og dyder«,
som Baden-Powell havde baseret spejderbevægelsen på. Disse ideer
har sikkert også været en vigtig basis for Erik Jessen selv, også for
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de dele af hans aktiviteter, som ligger uden for spejderbevægelsen,
herunder det politiske.

*
I 1946 afholdtes det første byrådsvalg efter krigen. Der blev opstillet
en Dansk Liste udenfor Partierne, som bl.a. havde sine rødder i den
ovenfor omtalte Aabenraa Kreds. Erik Jessen ønskede på daværende
tidspunkt ikke at blive valgt og var godt tilfreds med en opstilling
som nr. 7.11950 blev den socialdemokratiske borgmester Georg Buchreitz afløst af Jens Gjelstrup fra Venstre, som fastholdt posten i 1954.
1 1950 havde Erik Jessen været nr. 5 på listen, i 1954 var han avanceret
til nr. 2 efter Jes Caspersen, som fik listens eneste mandat. Han trak
sig imidlertid i 1956, og dermed kom Erik Jessen i byrådet. Efter
valget i 1958 blev han borgmester.
Hovedparten af dette stof, som der efterhånden findes en del frem
stillinger af, lader jeg ligge. Det skal dog nævnes, at Erik Jessens
gamle ven og kampfælle, Jacob Jacobsen, der havde sluttet sig til de
konservative, i 1958 blev Erik Jessens modkandidat til borgmester
posten. Det blev altså Erik Jessen, der vandt. Han beholdt borgmester
posten helt til 1970.
Der kan være grund til i højere grad, end Erik Jessen gør, at frem
hæve og drøfte årsagerne til, at de konservative fra 1920 og frem til
forbi år 2000 ikke på noget tidspunkt har haft borgmesterposten.
Fink-æraen fra 1920 til 1946 skal jeg lade ligge, men for resten af
perioden tror jeg, at især to forhold har gjort sig gældende. For det
første førte Erik Jessen i videst muligt omfang konsensus-politik med
socialdemokraterne og ikke mindst med deres førstemand, Georg
Buchreitz, som fortsatte i byrådet til 1967. Man kan måske endda ud
kaste den strøtanke, at der hermed blev grundlagt et samarbejde hen
over midten mellem Socialdemokratiet og Erik Jessens liste, som fra
1970 fortsatte i amtsrådet, hvor Erik Jessen kom til at repræsentere
Venstre. Derimod har et sådant samarbejde kun kunnet realiseres på
landsplan en enkelt gang, i 1978-79.
Hertil kommer, at Erik Jessen vistnok altid havde i baghovedet, at
når det kom til stykket, ville de tyske stemmer ofte blive tungen på
vægtskålen. Derfor gjaldt det om at bidrage til, at de foretrak ham for
de konservative. Det lykkedes som bekendt. Selv om jeg kun har et
overfladisk kendskab til disse forhold er det mit indtryk, at der i
mudrede situationer efter et byrådsvalg aldrig er blevet valgt en borg-
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mester i Aabenraa, uden at Slesvigsk Parti har peget på den pågæl
dende, når man kom til den afgørende afstemning.
Uden at gå i detaljer kan man vist med Erik Jessen fastslå, at den
nævnte konsensus-politik, som blev ført i hans borgmestertid, gav
gode resultater. Kommunen købte jord med henblik på at skabe udvi
delsesmuligheder for byen. Man fik etableret gode almennyttige be
byggelser, og mange uddannelsesinstitutioner blev startet eller ud
videt.
I 1970 skulle den nye kommunalreform træde i kraft. Den indebar
bl.a. kommunesammenlægninger, som også skulle give Aabenraa et
større opland. Det lykkedes dog kun delvis. Rise kommune (med
Rødekro) ville ikke være med. Den kommission, der skulle behandle
sådanne uenigheder i hele landet, gav ikke Aabenraa medhold. Det
er nok den sag i Erik Jessens tid som borgmester, hvor det har ærgret
ham mest, at han ikke fik sin vilje. Kommissionens sekretær skulle
han iøvrigt senere støde på. På næsten alle andre områder gik det,
som Erik Jessen gerne ville have det. Amtet kom til at hedde Sønder
jyllands Amt; på baggrund af den senere tids navne-debat skal det i
forbifarten nævnes, at Erik Jessen noterer, at navnet »næppe var helt
korrekt, idet det historiske Sønderjylland strækker sig ned til Ejderen«. Han var klar over, at under de nye forhold gik det ikke med
lokal-lister, og sluttede sig til Venstre, hvis spidskandidat han blev i
1970 ved valgene både til amtsrådet og byrådet i Aabenraa. Han fik
begge borgmesterposter tilbudt og valgte den som amtsborgmester.
Endnu en bemærkning i forbifarten: Har Erik Jessen nogensinde tabt
et politisk valg? Svaret er vist benægtende. I hvert fald blev han gen
valgt som amtsborgmester både i 1974 og 1978.

*
Det forekommer helt naturligt, at et særligt kapitel handler om
»Grænseland«. De spændte nationale forhold i hans barndoms Aaben
raa og hans aktivitet med henblik på at få grænsen flyttet sydpå efter
befrielsen blev ikke fulgt op af en negativ holdning, hverken til ty
skerne eller det danske mindretal i Sydslesvig, eller til det tyske min
dretal nord for grænsen. Hans forhold til Slesvigsk Parti i det politiske
arbejde er strejfet ovenfor; at det tyske mindretal fortsat kun med nød
og næppe kan mønstre 5.000 stemmer ved amtsrådsvalgene hører med
i billedet. Det gør det også, at Erik Jessen var en af den gruppe danskere,
der i 1953 søgte optagelse i Aabenraa Skyttelaug, hvor kommandospro-
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get var tysk. Lauget samler nu såvel tyske som danske borgere, som i
pinsen marcherer gennem Aabenraa i kjolesæt og med høje hatte forud
for skydningen. 11985 blev Prins Henrik æresmedlem. Sådan udglattes
nationale modsætninger, efterhånden som tiden går. Især hvis fremsy
nede ledere bidrager til, at processen får det rigtige forløb.
Det har Erik Jessen ikke mindst gjort i forbindelse med det grænse
overskridende samarbejde med Sydslesvig. Et tidligt resultat, iøvrigt
inspireret af Flensburger Tage som var startet i 1954, var det første
Dansk Tyske Møde i Aabenraa i 1960, hvor Ludwig Erhard og Viggo
Kampmann var hovedtalere for en talstærk tilhørerskare. Disse
møder fortsatte helt frem til 1978.
Efter at Erik Jessen i 1970 var blevet amtsborgmester, knyttede han
endnu flere personlige kontakter hen over grænsen, og mulighederne
for grænseoverskridende initiativer voksede - og blev udnyttet. Et
resultat var Dansk Tysk Forum, hvor kommunalpolitikere fra begge
sider af grænsen drøftede forhold af fælles interesse. Man kan her
ifølge Erik Jessen finde starten på det samarbejde, som i 1997 gav
anledning til så megen debat. Han giver side 349 EU-modstanderne
hovedansvaret for, at »forholdet mellem dansk og tysk i grænselandet
fik sig nogle skrammer«. Alligevel sidder man tilbage med en fornem
melse af, at Erik Jessens anlæg for at opsøge spinatbede og porcelæns
butikker har været væsentlig mindre udviklet - eller også holdt bedre
i ave - end efterfølgerens.
Erik Jessen udviklede sig således i tiden efter den anden verdens
krig fra at være ungdommelig grænseflytter til at få en central place
ring som brobygger mellem Nord- og Sydslesvig. (At anmelderen for
vistnok første gang skriver Nordslesvig og ikke Sønderjylland er en
anerkendelse af denne indsats). Omtalen heraf kan passende afrun
des, som han selv gør det, med nogle betragtninger over forholdet
mellem dansk og tysk. Han frygter ikke dansk-tyske modsætninger,
men »lever i en dyb tro på, at der i dansk kultur og livsform findes
en styrke, som ikke sådan kan knægtes, men som tværtimod fint kan
eksporteres til andre folkeslag. Der er ingen grund til fortsat at pleje
vort mindreværdskompleks og vor underlegenhedsfølelse. Tvært
imod har vi meget, vi kan give andre« (side 357).

*
Allerede i 1982, kun godt 60 år gammel, måtte Erik Jessen trække sig
tilbage som amtsborgmester. Han var godt et år forinden med sine
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egne ord blevet »vingeskudt«, med lammelser i venstre side som en
varig følgevirkning. Det forhindrede ham dog ikke i at spille en cen
tral rolle i den følgende periodes fusionsforhandlinger, både inden
for realkreditten og banksektoren.
Tilbage i 1959 var Erik Jessen blevet medlem af repræsentantskabet
for Sønderjyllands Kreditforening, hvor han senere blev næstfor
mand. Han var således med, da fusioner i 1970erne førte til dannelsen
af to store kreditforeninger: »Forenede Kreditforeninger« (øerne) og
»Jyllands Kreditforening«, hvor Erik Jessen i 1983 blev formand for
bestyrelsen. Han var således centralt placeret, da »Nykredit« blev
dannet ved en fusion af disse to; Erik Jessen blev formand for Nykre
dit, mens Hans Ejvind Hansen blev direktør. Han modtog imidlertid
et tilbud om at blive ordførende direktør i Handelsbanken. Erik Jes
sen lagde vægt på at få Thorleif Krarup som hans efterfølger, bl.a.
»ville det være gavnligt for de bonede gulve i København at få en
chef, der var vokset op i et fiskerhjem i Lemvig«. Han konkluderer
med tilfredshed at »faktisk var vi ganske gode til at samle gode folk
omkring os i Nykredit«. Man kan i denne forbindelse ikke lade være
med at sende en tanke til Erik Jessens tid som leder i spejderbevægel
sen. Det er nok ikke mindst her, at han fik opbygget den menneske
kundskab og sans for lederegenskaber, som sammen med en tro på
gamle dyder har været grundlag for de mange afgørende beslutnin
ger, som han traf i disse år.
Og så var fusionernes tid endda ikke forbi. Inden Erik Jessen i 1991
trak sig tilbage som formand for Nykredit, var der blevet forhandlet
og truffet principbeslutning om et udvidet samarbejde mellem Nykre
dit, Unibank og Tryg Forsikring, et projekt som imidlertid senere løb
ud i sandet. Desuden var der på BRFs initiativ fortrolige forhandlin
ger om en fusion af Nykredit og BRF. Den idé troede Erik Jessen ikke
meget på. Dels betragtede han ikke størrelse som et mål i sig selv, og
BRF var engageret i en række store, risikobetonede lånesager. Dels
var han i tvivl om, hvorvidt BRFs direktion ville harmonere med Ny
kredits, hvad der næppe kan udlægges som en kompliment til BRFs.
Komplimenter er der heller ikke til den daværende offentlige repræ
sentant i Nykredits bestyrelse - iøvrigt den samme person som havde
siddet på den anden side af bordet, da der blev forhandlet om ind
lemmelse af Rødekro i Aabenraa kommune forud for kommunesam
menlægningen i 1970.
Også i forbindelse med fusionen af Den Nordslesvigske Folkebank
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med de andre gamle sønderjyske banker, der i 1970 blev til Sydbank,
spillede Erik Jessen en vigtig rolle. Kort efter fusionen afløste han
Johan Paulsen, Tønder, som formand og stod dermed i spidsen for
den storstilede operation, der efterhånden gjorde Sydbank til en »om
trent landsdækkende bank«.
Baggrunden for den udvikling i retning af fusioner, koncentration
og andre former for samarbejde inden for den danske finansielle sek
tor, som har præget tiden siden 1970erne, har Erik Jessen selvfølgelig
ingen indflydelse haft på. Men han har siddet for bordenden, hvor
mange vigtige afgørelser skulle træffes. Og når engang periodens
finansielle historie skal skrives, vil Erik Jessen nok komme til at stå
ret højt på listen over de centrale aktører, der traf de rigtige beslutnin
ger, også set i bakspejlet.

*
Erik Jessens erindringer går mere i bredden end i dybden; navnere
gisteret omfatter op mod 1.000 navne. Desuden vil han - med nogle
enkelte undtagelser - hellere være positiv end negativ; det gælder
både hans personkarakteristikker og beskrivelser af begivenhedsfor
løb. »Jeg tror ikke, at man skal skrive alt det, man ved« citerer han
Dronning Ingrid for at have sagt ved en privat middag - og det råd
har han fulgt. Som læser føler man somme tider, at det kan være
svært at få overblik - svært at se skoven for lutter grønne træer. At
han selv i sine mange gøremål har haft og bevaret overblikket, skulle
gerne være fremgået af det foregående.
Anders Ølgaard

Karin Johannsen-Bojsen: Himmel med mange stjerner.
En roman fra Sydslesvig. Poul Kristensens Forlag. 1997. 418 s., indb.,
kr. 260.
»Festivalen var lykkeligt overstået ... Nu var der blot oprydningen
tilbage«. Således indleder Karin Johannsen-Bojsen sin roman og an
slår dermed temaet: At tage pulsen på det danske i Sydslesvig, som
det tager sig ud netop nu; samt indirekte at indkredse begrebet om
den sydslesvigske identitet.
Bogen er opbygget om en række konfliktpunkter repræsenteret i
persongalleriet: Sydslesvig contra dansk og tysk, græsrødder mod or
ganisationer, vestkysten contra Flensborg-området, selvudfoldelse
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overfor selvopofrelse, rødstrømpe overfor husmor, ung overfor gam
mel og fornyelse overfor tradition. Især det sidste punkt er styrende
og indbefattes af den forestående »oprydning«.
Vi befinder os ved vestkysten i et folkeligt og aktivt dansk miljø
præget af en stærk historisk tradition. Der er langt til Flensborg og
den organisatoriske dominans byen synes at udgøre i hele området.
Der fremstår da også et udpræget behov for lokal selvhævdelse,lige
som der ofte skeles ud af øjenkrogene mod øst, mellem de mange
kulturelle initiativer, for at tage bestik af situationen der.
Handlingen udspiller sig omkring hovedpersonen Kirsten. Hun re
præsenterer den rebelske fløj blandt de yngre kræfter i de danske
organisationer, hun er sidst i 30'erne og viceskoleinspektør på en lokal
dansk skole. Hun er hektisk engageret i det danske arbejde, så meget
at hendes mand har forladt hende til fordel for et socialt virke blandt
gadebørn i Berlin. Hun er alene med sin teen-age søn, som hun åben
lyst føler frustration over at forsømme. Vi møder hende midt i sin
stræben for et ambitiøst lokalt projekt, nemlig oprettelsen af en gård
i Sydslesvig, en gammel Haubarg skal ombygges til et sted for folk
der længes efter at være »kreative ... være fælles om noget... og hele
tiden fornemme, hvad det er, der forbinder os i mindretallet«; eller
som Kirsten naivt/optimistisk sammenfatter det: »Det skal simpelt
hen være det hele«. Man aner konturerne af et nederlag, og konflikten
lurer lige om hjørnet.
Kirsten er afvisende overfor det traditionelle, idylliske billede af
Danmark, ligesom hun er særdeles kritisk overfor de tilrejsende og
bedrevidende rigsdanskere. Hun forsvarer, til stor forargelse,under
en paneldiskussion, retten til at tale tysk, men føle dansk. Desuden
er hun rødstrømpe og som sådan ilde set i traditionelle grupper som
f.eks. husmoderforeningen, uden dermed at have et større bagland at
alliere sig med ud over Marskens Græsrødder, en flok ligesindede,
der arbejder for det fælles gårdprojekt. Hun fremstår egentlig temme
lig ensom og isoleret i en situation, der ikke alene drejer sig om det
nationale, men i grunden nok så meget om hendes egen identitets
konflikt. På denne måde er det personlige vævet sammen med det
politiske, og det historiske stof bliver formet til en roman uden der
ved at blive digteri.
Kirsten er selvbevidst og med mange kanter, i sin kompromisløs
hed oplever hun en række sammenstød med omgivelserne, og da hun
samtidig får adskillige nederlag, følger vi, hvordan disse kanter slibes

230

Anmeldelser

af undervejs. Således fremstår hun væsentligt modnet mod romanens
afslutning; som sådan kan værket da også ses som en udviklings
roman.
K. J.-B's fortjeneste består hovedsagelig deri, at hun tegner et bil
lede af det Sydslesvig, vi kender idag med konflikter og brydninger.
Hendes ærinde er ikke skønmaleri, men en sanddru fremstilling af
forhold, hun er fortrolig med og tydeligt dybt engageret i. Hun træk
ker tæppet til side, og viser, hvad der foregår i håbet om eftertænk
somhed hos læseren og debat i mindretallets rækker. Uden selv at
tilkendegive klare holdninger er hun tydeligt kritisk i mange forhold;
til tider fornemmer man egne ord bag Kirstens skarpe udsagn.
Når græsrodsinitiativet slår fejl og bevillingen i stedet flyder til et
kulturhus i Flensborg, ovenikøbet med en rigsdansker som leder, er
holdningen ikke sløret, og vi harmes let med hende. Men her sætter
forfatteren også tingene på spidsen, for nok er det naturligt at trække
fronterne op i en litterær fremstilling, det er dog bare med fare for et
stykke unuanceret samtidsjoumalistik. At det organisatoriske således
skulle kvæle det folkelige, samt at ledere nord fra grænsen, i deres
uforstand, skøjter overfladisk hen over traditionen, kan måske være
en del af sandheden, men vel ikke nødvendigvis den hele? Forførel
sen ligger på lur.
Hendes fortjeneste består endvidere i, hvad der specielt kan have
interesse for udenforstående, at hun belyser væsentlige sider af den
komplicerede, historiske baggrund, som denne afspejler sig gennem
hovedpersonens slægtninge. Man undrer sig, og læser med åben
mund, »det kan da ikke passe«. Det er virkelig nogle gode historier
K. J-B. disker op med her. De skaber dybde og sætter samtiden i et
overbevisende relief.
Det er en mursten af en roman. Mere end 400 sider skrives ikke i
en kort, inspireret stund, men derimod på baggrund af en omfattende
research. Bogen kan ses som en fortsættelse af Regnbuelandet, men
læses uafhængigt af denne, og virker i øvrigt ved sin grundighed
mere overbevisende.
Omslaget er et maleri af Rolf Voss med en haubarg under en truen
de himmel.
Erik Fredens
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Harry Kunz: Wegweiser zu den Quellen der Haus- und
Hofgeschichte Nordfrieslands.
Udg. af Nordfriisk Instituut, Bredstedt (i samarbejde med Landesar
chiv Schleswig-Holstein), 263 s., Bredstedt 1998, DM 39,80.
Ejendomshistorie kan »bruges til mange ting«. Oplysninger om ejerne
af gårde og huse er et vigtigt supplement til kirkebøgerne og de
øvrige almindelige kilder til slægtshistorien. Hverken sogne- eller by
historie kan skrives uden at skele til ejendomshistorien, og også for
den bredere landbrugshistorie er de enkelte ejendommes historie af
betydning. Kildematerialet til emnet er mangesidigt, men desværre
ofte svært tilgængeligt.
Det er derfor prisværdigt, at Nordfrisisk Institut i Bredsted har ud
givet denne guide til kilder vedr. emnet så vidt det gælder Nordfrisland, d.v.s. de gamle amter Sydtønder, Husum og Ejdersted incl.
Nordsø-øerne. Bogens første del er en kortfattet gennemgang af de
vigtigste kildegrupper, grundbøger, skyld- og panteprotokoller, amts
regnskaber, skattelister osv. Dernæst følger en liste over alle kommu
ner i Nordfrisland med angivelse af deres administrative tilhørsfor
hold før 1889. Den er nyttig, fordi kilderne i arkiverne skal søges
under de administrative enheder, hvor de er blevet til.
Bogens vigtigste del er den store kildefortegnelse, som alene omfat
ter 200 sider. Her registreres de relevante kilder separat for hver en
kelt administrativ enhed (amt, landskab, herred, ø, gods eller by).
Listerne omfatter kilder i landsarkiverne i Slesvig og Aabenraa og i
kredsarkivet i Husum. Også Rigsarkivet er medtaget, derimod ikke
akter i kirkeligt eje. Gennem disse lister er det muligt at finde frem
til store dele af det meget spredte kildemateriale, som findes om ejen
domme og dermed slægts- og lokalhistorie i Vestslesvig fra lande
grænsen til og med Ejdersted.
Sidste del af bogen er en detaljeret litteraturliste. Den registrerer
tyske - og danske - arbejder om landbrugshistorie, rets-, administra
tions- og skattehistorie samt en lang række titler vedr. de enkelte loka
liteters lokalhistorie.
Men selvfølgelig kan en sådan tværgående fortegnelse kun yde
»førstehjælp«. For den der vil helt til bunds i emnet er det fortsat
nødvendigt at opsøge de grundlæggende arkivfortegnelser. Alt er hel
ler ikke med. F.eks. er jordebogen 1613 for Tønder i Aabenraa ikke
medtaget, omend Peter Kr. Iversens udgave af samme ses i litteratur-
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listen. Det er ikke nævnt, at der findes oplysninger om Sild og Før i
de første bind af geestherredernes bibøger i Aabenraa. Enkelte oplys
ninger i indledningen er ikke a jour (s. 17: konceptkortene til Viden
skabernes Selskabs kort findes ikke i Rigsarkivet/Geodætisk Institut
men i Kort- og Matrikelstyrelsen, s. 15: Skyld- og panteprotokollerne
tager generelt deres begyndelse i 1734, ikke i 1650, og protokollering
var ikke pligt fra 1600-årene, men først fra 1813). Det er misvisende
i jurisdiktionslisten at fremhæve, at herreder og sognedistrikter blev
ophævet 1889 ved indførelsen af den preussiske kredsordning. I Sles
vig var sognet først og fremmest en kirkelig-administrativ enhed, og
den levede jo videre efter 1889.
Lars N. Henningsen
Klaus-Joachim Lorenzen-Schmidt: Lexikon historischer Berufe in
Schleswig-Holstein und Hamburg.
(Kleine Schriften des Arbeitskreises für Wirtschafts- und Sozialge
schichte Schleswig-Holsteins, bind 2), 172 s., Kiel 1996. DM 25.

Enhver som arbejder med gamle kirkebøger eller folketællinger fra
det slesvigske område, eller som sidder bøjet over kilderne i landsar
kiverne eller i Rigsarkivet, kender til problemet: Ofte optræder der
erhvervsbetegnelser, som er svære at forstå, og ovenikøbet benytter
kilderne hyppigt tyske betegnelser, også i Nordslesvig. En ordbog er
derfor tit et helt nødvendigt hjælpemiddel. Ordbøger med gode for
klaringer af gamle og måske glemte erhvervsbetegnelser er imidlertid
ikke hvermands eje. Derfor er det glædeligt, at der nu foreligger et
leksikon over sådanne ord. Bogen omfatter erhvervsbetegnelser fun
det i kilder ældre end 1867 vedrørende Slesvig, Holsten, Lauenburg,
Hamborg og Lübeck. Medtaget er betegnelser, som forfatteren er
stødt på i sin vidtstrakte læsning af utrykte og trykte kilder. For hver
enkelt betegnelse er givet en kort forklaring, og det er angivet, hvor
betegnelsen geografisk er truffet.
Dette leksikon giver sig ikke ud for at være det endelige værk om
emnet, og forfatteren fremhæver, at han tager mod supplementer fra
benyttere, så de kan indgå i kommende, forbedrede udgaver. Bogen
kunne da også være langt større. En stor del af indholdet bygger på
kilder fra Holsten, Hamborg og Lübeck. Nordslesvig fylder ikke så
meget i kildehenvisningerne. Der kan ligeledes - og det er selvfølge
ligt i et sådant foreløbigt værk - peges på ordforklaringer, som er for
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snævre og ikke dækker begrebet fuldt ud. Blot et par eksempler: Un
der »Achtsmann« kan ikke ses, at en ottemand var navnet for de sognemænd, som deltog i kirkens og sognets lokale styre. En »DistrictsSchullehrer« forekom ikke kun i byerne, men var den almindelige
betegnelse på læreren ved de distriktsskoler på land og i by, som var
fastlagt i skoleloven af 1814. Det er ikke dækkende at forklare en
»Districts-Chirurgus« med henvisning til »Physicus« (amtslæge). En
»fabrikant« var ikke kun den der drev en ikke laugsbunden produk
tionsvirksomhed - ordet »fabrikant« kunne også betyde den menige,
faguddannede medarbejder i en sådan virksomhed. Det er lidt snæ
vert at definere en »Gewürzhändler« som en der handler med »Ge
würzen« (krydderier). Ordet svarer til dansk »urtekræmmer«, i dag
ville vi sige »kolonialhandler«. Betegnelsen »Hofrat« kan også dække
andet end en dommer ved hofretten i Lauenburg eller en russisk em
bedsmandstitel i Altona. F.eks. bar Augustenborg-hertugens øverste
embedsmænd i Gråsten og Augustenborg titlen »hofråd«. Ridefoge
den i Haderslev amt er ikke helt at ligestille med herredsfogeden,
men havde særlige opgaver som skatteopkræver og deltog i syns-,
vurderings- og skifteforretninger. Når det gælder ordet »Schweizer«
er alt næppe sagt med definitionen »vagtmand«. I alt fald sidst i 1800årene kunne ordet betegne de fremmede tjenestefolk, som på gårdene
i Nordslesvig tog sig af malkning og pasning af kvæget.
Dette leksikon erstatter kort sagt ikke andre ordbøger, og det byg
ger ikke i særlig grad på kilder fra Slesvig/Sønderjylland. Alligevel
kan det være til god nytte også her. Det er udtryk for et flittigt ind
samlingsarbejde, og man må ønske, at det følges op af nye udgaver behovet er latent.
Lars N. Henningsen

Heinrich Mehl (udg.): Typisch Schleswig-Holstein? Merkmale Meinungen - Mißverständnisse.
Boyens & Co., Heide 1997, 208 s., indb., ill., DM 38.
Hvad er typisk for forbundslandet Slesvig-Holsten, dvs. Sydslesvig,
Holsten og Lübeck? For at besvare dette vanskelige spørgsmål har
udgiveren, som er leder af »Volkskundliche Sammlungen«, afdelin
gen for materiel folkekultur ved landsmuseet i Slesvig, samlet en bu
ket af 21 artikler. Forfatterne er hovedsagelig yngre eller helt unge
forskere, hovedparten med en uddannelse i folkemindevidenskab el-
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ler materiel folkekultur. De prøver at komme rundt om emnet og stille
kritiske spørgsmål til gængse klicheer. Der indledes med et blik på
Slesvig-Holsten, som området er fremstillet i rejsebeskrivelser om
kring 1800. Vi præsenteres for nogle af de billeder, som en række
malere har givet af landet, både den frisiske vestkyst og østkystens
Egernsund. Der er kapitler om Slesvig-Holsten-billedet i skolebøger
og i lokalhistoriske arbejder og om udvalgte sider af arkitekturen.
En række kapitler har historisk tilsnit - om søfartens betydning, om
flygtningene efter 1945, om folkeminder. Der redegøres for en spør
geundersøgelse hvor studerende er spurgt om deres indtryk af landet.
Vindkraften, som med de mange vindmøller præger især vestkysten,
sættes under lup, og der sluttes af med et kapitel om det allernyeste,
som siges at bryde med de gængse klicheer om Slesvig-Holsten som
landet med rapsmarker og stråtækte bondehuse: Landbruget står i
dag kun for 2% af bruttonationalproduktet, produktionsvirksomhe
derne for 30%, servicesektoren for 50%. Bag disse tal gemmer sig eks
pansion på IT-området og den højteknologiske sektor.
Bogens artikler maler med den brede og causerende pensel. Den er
mere journalistik end videnskab og er mest egnet som underholdende
ferielekture. Der er grund til at fremhæve en principiel skævhed i
synsvinklen. Der er f.eks. en god artikel om den vigtige hollandske
indflydelse på området. Men hvor er påvirkningen fra Danmark og
den danske historie? Det er knap nok nævnt, at de to hertugdømmer
gennem århundreder var en del af den danske helstat - og at f.eks.
søfarten blomstrede bl.a. som følge af de muligheder, som helstaten
skabte. Der er en artikel om plattyskens position i Slesvig-Holsten men kun antydninger af de utallige mindelser om dansk sprog i Syd
slesvig. Den danske historie spises af med et par sider om det mindre
tal, som blomstrer efter 1920.
Skævheden er påfaldende - og kan vel kun forklares som overfla
diskhed eller manglende kendskab til det virkeligt enestående ved
dette område inden for forbundsrepublikken. Tyske forskere, som er
uddannet ved tyske universiteter og ikke flasket op med »Landesge
schichte«, kan nok komme til at overse det særegne, som gemmer sig
i Slesvig-Holstens danske historie. Havde de set på f.eks. Slesvigs
stednavne eller bygningernes kongemonogrammer og de mange for
skelle mellem Slesvig og Holsten, var der nok blevet plads til mere
dybde i bogen.
Lars N. Henningsen
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Johan Peter Noack: Det danske mindretal i Sydslesvig 1948-1955
bd. 1-2, ill., indb., 646 s. Institut for Grænseregionsforskning, Åbenrå
1997, kr. 295.00
Med den foreliggende bog har Johan Peter Noack afsluttet sin fremstillling af det danske mindretals historie og dansk Sydslesvig-politik
fra 1920 til 1955.
Noack skriver især politisk historie, og også i hans nye bog står
statspolitikken centralt med tre politiske analyser. Den første skildrer,
hvordan den danske og britiske regering i 1947-49 banede vej for Kielerklæringen og dermed for sydslesvigske mindretalsrettigheder. Den
anden behandler den slesvig-holstenske ministerpræsident Friedrich
Wilhelm Lübkes grænsepolitiske strategi og chikanepolitik over for
den sydslesvigske politiske bevægelse i årene 1951-54. Den tredje vi
ser, hvordan den danske og tyske regering fra 1951 banede vej for
en gradvis tilnærmelse mellem de to lande og som følge heraf for
København-Bonn mindretalserklæringerne i 1955, der erstattede Kielerklæringen fra 1949. Heri sikrede hvert land for sig sit mindretals
demokratiske rettigheder: Danmark det tyske og Tyskland det danske
mindretals.
Noack analyserer derudover den sydslesvigske bevægelses tilbage
gang efter 1948 og den snævre SSF- og SSW-ledelses bestræbelser på at
forhindre, at bevægelsen politisk brød sammen samtidig med, at den
søgte at fastholde flest muligt kulturelt i det danske og sikre mindretal
let dets rettigheder i en tysk stat. Noack undersøger til dels, under hvil
ke indre og ydre modsætninger dette skete og i hvor høj grad det lykke
des. Vægten ligger dog på den danske, tyske og britiske stats og den
slesvig-holstenske delstats politik i Sydslesvig, hvor en tilnærmelse
mellem dansk og tysk og mellem Danmark og Tyskland forudsatte, at
den politiske bevægelse i Sydslesvig gik tilbage, blev kulturel og fik
mindretalsrettigheder. En tilnærmelse mellem Danmark og Tyskland
var samtidig betinget af, at den kongerigske og nordslesvigske afstand
til det tyske efter besættelsen blev formindsket så meget, at Danmarks
forhold til mindretallet i Nordslesvig kunne normaliseres.
Noack kortlægger yderst detaljeret de politiske beslutningsproces
ser og begivenhedsforløb i Danmark og det politiske spil mellem
Danmark, Tyskland, Storbritannien og Slesvig-Holsten på regeringsog landsregeringsplan.Det gør bogen svær at læse, og tit virker det,
som om fremstillingen knap nok skrider fremad. Det havde lettet læs-
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ningen, hvis Noack var begyndt med sin konklusion og så ud fra den
havde skrevet sine fire enkeltstudier og tydeligere givet dem karakter
af selvstændige studier. De bringer jo en del nyt, der belyser Sydsles
vig-spørgsmålets rolle i dansk politisk historie fra 1948 til 1955, hvoraf
s. 109-128 i øvrigt svarer til hans artikel »Rigsdagspartiernes erklæ
ring 29. juni 1949. En sidste parlamentarisk Sydslesvigkrise«, i Søn
derjyske Årbøger 1992.
I sin første studie skildrer Noack hvordan Danmark og Storbritan
nien søgte at lægge en dæmper på det nationale opbrud i Sydslesvig
og derved gjorde Sydslesvig-spørgsmålet til et mindretalsspørgsmål.
For Danmark gjaldt det om at få så mange indrømmelser og garantier
for mindretallets politiske, kulturelle og sproglige frihed, som ram
merne om den britiske Tysklands-politik overhovedet gjorde mulige.
Den danske regering pressede stærkt på over for de sydslesvigske
ledere, idet den truede med ikke at ville støtte mindretallet kulturelt,
hvis det holdt fast i kravet om grænseflytning og Sydslesvigs admini
strative adskillelse fra Holsten. Den tog dermed grænseflytningen af
dagsordenen for dansk politik. Til gengæld pressede briterne landsre
geringen i Slesvig-Holsten til at forhandle, da ro om grænsen også
var i tysk interesse. Det tjente både Danmarks og Tysklands udenrigs
politiske interesser bedst, at mindretalsspørgsmålet ikke belastede det
indbyrdes forhold.
Noack lægger således vægten på dansk og britisk politik, som min
dretallets ledelse og landsregeringen måtte indordne sig under. I en
anden fremstilling, nemlig Martin Höffken i bogen »Die Kieler Erklä
rung vom 26. September 1949 und die Bonn-Kopenhagener Erklärun
gen vom 29. März 1955 im Spiegel deutscher und dänischer Zeitun
gen« (1994) lægges vægten på mindretallets og Kiels holdninger. Det
er i øvrigt påfaldende, så meget Noack og Höffken på trods af de
forskellige synsvinkler stemmer overens.
Noack har udover SSF's arkiv brugt en lang række danske arkiver
bl.a. Udenrigsministeriets, Socialdemokratiets, Generalkonsulatets i
Flensborg og Sydslesvigsk Udvalgs, dertil også britiske og tyske arki
ver. Han er, og heri ligger det egentlige nye, den historiker, der har
gennemgået det bredeste materiale i sagen og som derfor også belyser
den fra flest sider: fra sydslesvigsk, dansk, tysk, slesvig-holstensk og
britisk politisk hold. Han inddrager også det aktivistiske Sydslesvigsk
Udvalgs aktion for en administrativ adskillelse i 1947-48 og de poli
tiske debatter mellem regering og opposition i Folketinget.
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Mens Noack i sin første studie drøfter, hvordan dansk politik til
passede sig britisk sikkerhedspolitik i Vesteuropa, handler hans an
den studie om dansk udenrigspolitiks tilpasning til det nye Vesttysk
land og om den af Danmark og Tyskland tålte slesvigholstenske
landsregerings grænse- og chikanepolitik mod den danske bevægelse.
Noack mener, at Lübkes politik ikke sled bevægelsen ned til et min
dretal. Nedslidningen var derimod en proces, som snarere hang sam
men med Tysklands genopbygning, og Lübkes politiske chikaner æn
drede næppe herved. Denne proces banede vej for en yderligere stille
tilnærmelse mellem Danmark og Tyskland, der førte til KøbenhavnBonn erklæringerne og Tysklands optagelse i Nato i 1955. Mens dansk
tilpasning til Storbritannien i 1949 sikrede Kiel-erklæringen og et
dansk medlemskab af Nato, sikrede tilnærmelsen til Tyskland i 1955
nye mindretalserklæringer og et tysk medlemskab. Det lykkedes dog
samtidig for Danmark i høj grad at gøre kulturelle interesser gælden
de i Sydslesvig og derved at fastholde flest mulige i den danske bevæ
gelse, der efter 1955 kun gik langsomt tilbage.
Noack er den første danske historiker, der så utvetydigt bruger ud
trykket chikanepolitik om Lübkes grænsepolitik. Det er velgørende.
Han har også behandlet Lübkes politik fyldigst, hvorved han føjer ny
viden til den enighed, der er i dansk forskning om emnet.
Det samme gælder hans studie om København-Bonn erklæringer
ne, som Anders Ture Lindstrøm var den første til at skrive om i artik
len »Bonn-København erklæringerne af 1955 i mere præcist lys«, s.
157-176 i Sønderjyske Årbøger 1985.
Lindstrøms billede er også Noacks, blot uddyber Noack beslutningsog tilblivelsesprocessen, og han går som noget helt nyt i dybden med
de enkelte punkter, man forhandlede om: eksamensskolerne, spærre
grænsens ophævelse for mindretallets parti, den tyske værnepligt og
den tyske anerkendelse af den dansk-sydslesvigske studentereksamen.
Han slår også fast, at vejen til en dansk-tysk forståelse i 1955 gik over
Sydslesvig, at tyskerne var sårbare, fordi Tysklands internationale ry
afhang af et godt udfald, at forhandlingerne var mulige, fordi der siden
1951 var skabt et godt forhold mellem den danske og tyske regering,
fordi de to mindretal på hver sin side af grænsen var skubbet ud på
sidelinjen af de to regeringer, og at den tyske regering havde slebet den
slesvig-holstenske landsregering til forud for forhandlingerne. Det
danske og tyske mindretal skulle således underordnes de to stater Dan
mark og Tyskland, som de forholdt sig til, og de skulle erkende deres
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mindretalsstatus. Omvendt skulle de tysk-nationale kredse i SlesvigHolsten underordne sig forbundstyske interesser, før et godt dansk
tysk forhold på langt sigt kunne udvikle sig.
Noack peger også på, at tilnærmelsen mellem Danmark og Tysk
land på kort sigt dog kun nedtonede spændingerne i Sydslesvig, men
ikke bortskaffede dem. Han analyserer også de politisk-taktiske over
vejelser på dansk og tysk side, før forhandlingerne indledtes. I det
hele taget bringer han så meget nyt om optakten til, forhandlingerne
om og efterspillet til København-Bonn erklæringerne og om den dan
ske og tyske beslutningsproces, at der næppe kan skrives mere poli
tisk historie om den sag. Det samme gælder hans studier over Kielerklæringen, også set i forhold til tysk forskning.
I sin sidste og fjerde studie analyserer Noack forholdet mellem min
dretallets skolesøgnings- og medlemsstyrke, faldet i tilslutningen fra
1948 til 1955 og mindretallets sociale struktur i 1959. Han mener, at kraf
ten i tilbagegangen var blevet større, hvis ikke man fra tysk side så
stærkt politisk og socialt havde afvist de danske. Det gælder for Lübkes
politiske chikaner, og det gælder, når tyskere så ned på de danske, fordi
de var småkårsfolk og derfor holdt dem uden for f.eks. småbyens eller
landsbyens fællesskab. Jeg er enig i hans bedømmelse af, at den omfat
tende kulturelle udbygning af mindretalsarbejdet fra sidst i 1940'eme
og op igennem 1950'erne fastholdt en del i det danske. Det er en fin, lille
studie, der viser, at det især var de yngre, funktionærerne og de faglær
te arbejdere, som søgte ud af mindretallet.
Mine egne undersøgelser, fremsat i en studie om sociale forhold,
social mobilitet og social struktur især i det sydlige Angel i bogen
»Det danske mindretal« (1994) viser tilsvarende, at det ude på landet
først og fremmest var landarbejderne og de mindre landmænd, der
blev tilbage, mens de store bønder hurtigt gled ud efter 1948. De føjer
således noget til Noacks resultater.
Jeg synes det er værd at fremhæve, at Danmark kun ville støtte
den sydslesvigske bevægelse, hvis den orienterede sig i retning af
dansk kultur, men afviste dens politiske krav om indlemmelse, som
løsrivelsesbevægelsen havde vokset sig stærk på. Denne danske poli
tiske mindretalsskepsis var beslægtet med den mindretalspolitik,
H. P. Hanssen havde anbefalet fra 1918. Danmark, Tyskland og Slesvig-Holsten krævede en klar dansk eller tysk bekendelse og klare na
tionale skillelinjer og anerkendte ikke noget, der lå imellem dansk og
tysk.
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Hertil svarer, at Noacks synsvinkel er den nationale. Han tænker
således også kun i danske og tyske baner, ikke i slesvigske eller syd
slesvigske, regionale. Det ses tydeligst af, at han i flæng bruger ud
trykkene dansk og danskorienteret bevægelse om den sydslesvigske
bevægelse. Der ligger heri noget kulturelt og en mindretalsforståelse.
Noack kalder dog, og heri vil jeg give ham ret, bevægelsen for en
politisk bevægelse. Det i sig selv er selvmodsigende og giver kun
mening, når begreberne ses i lyset af, at ledelsen i Flensborg gav be
vægelsen en dansk form og Hermann Clausen samlede den om en
danskorienteret politisk linje. Det er altså mindretalsledelsens optik,
Noack lægger til grund for sin vurdering af bevægelsen som dansk
hhv. danskorienteret. Det passer godt til, at Noacks vinkel jo er de
politiske lederes i Danmark, Tyskland, Slesvig-Holsten, Storbritanni
en og så mindretalsledemes i Sydslesvig.
Jeg mener, at Noack undervurderer de store skel i mindretallet bl.a.
mellem Flensborg og det øvrige Sydslesvig og mellem 'gamle' og
'nye' danske. Kun østkystens bevægelse med centrer især i Flensborg,
Slesvig og Egernførde kan egentlig betegnes som danskorienteret,
mens vestkysten var slesvigsk, enten den nu var frisisk eller husumejderstedsk.
Det kan være grunden til, at Noack s. 102 om den politiske strid i
SSW mellem 'gammel'- og 'ny'-dansk skriver, at den almindeligvis
misvisende kaldes en strid mellem en rent dansk linje og en hjem
stavnslinje. I striden skelnede SSWs ledere skarpt mellem en ren
hjemstavnspolitik, der krævede et eget sydslesvigsk forbundsland i
Tyskland, og en ren dansk linje, der krævede Sydslesvig genforenet
med og kulturelt knyttet til Danmark (s. 169f). I sin behandling af
denne strid skinner det ligeledes igennem, at Noack betragter denne
dybe strid, der var ved at sprænge SSW, som en politisk betinget
modsætning, brugt agitatorisk af den 'ny'-danske efter-1945-ledelse
mod den 'gammel'-danske før-1945-ledelse i Flensborg. Et enkelt sted
bruger han også udtrykket »slesvigsk hjemstavn« (s. 164). Alt i alt
virker Noack uafklaret om SSW-striden.
Noack vurderer således de slesvigske hjemstavnsledere Waldemar
Reeder, Georg Beckmann og Heinrich Wiebner som folk, der ikke
fandt ind i dansk kultur. Det ville de nu heller ikke. De ledede en
politisk bevægelse, der ville til Danmark. De ville enten indlemmes,
genforenes eller få et sydslesvigsk selvstyre. I øvrigt følte de sig gode
nok som det, de var: ejderstedere, husumere og tønningere. De dansk-
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orienterede hjemstavnsledere og Flensborgledelsen derimod ville føre
bevægelsen ind i dansk kultur ved at udbygge det danske kulturelle
arbejde i Sydslesvig og forbindelsen til Danmark.
Jeg tvivler også på, at Noack har ret i, at det var det svindende håb
om en snarlig genforening, som førte til det omtalte hårde opgør i
SSW i de første år efter 1948. Disse spændinger mellem før-1945-ledelsen i Flensborg og løsrivelsesbevægelsens ledere var der jo allerede i
de første efterkrigsår. Det var snarere, som Noack også skriver s. 182,
en kamp om magten over bevægelsens politiske profil og, vil jeg føje
til, om retten til politisk at lede den selv i tilbagegangen omfattende
hjemstavnsbevægelse.
I øvrigt bruger Noack den hidtidige forskning meget lidt, mindst i
tilfældet SPF, hvor hans kilder ikke tilføjer noget nyt.
Et par småfejl er der i bogen. S. 242: Kvindeforeningeme arbejdede
ikke i byen og husmoderforeningeme på landet, men omvendt. S. 211:
Billedet forestiller ikke den nybyggede skole i Karby fra 1948, men
det tidligere slagteri, som skolen i 1947 indrettedes i. S. 170 findes
en trykfejl: SHZ's første chefredaktør hed ikke H. A. Jacobsen, men
H. P. Jacobsen. S. 111: Satiren fra Coloradobillen 1950 er ikke tegnet af
Christian Hoff, men af Bernhard Petersen. S. 397: Juristen Dr. Hamann
kom ikke fra Oldenburg i Holsten, men fra grevskabet Oldenburg i
Niedersachsen.
Det er heller ikke rigtigt, at alle bogens billeder stammer fra Arki
vet ved Dansk Centralbiblioteks billedarkiv i Flensborg. Flere af dem
er således taget fra »Sydslesvig i dag« (1956), red. af G. K. Brøndsted
og fra mine bøger »Det danske mindretal« (1994) og »Sydslesvig. En
landsdel i nationalt opbrud 1945-1948« (1994). Den slags bør man ret
færdigvis henvise til. I øvrigt er billedsiden svag.
De nævnte mangler ændrer dog ikke ved, at der med Noacks to
afsluttende bind er skabt en kyndig fremstilling af dansk Sydslesvig
politiks historie i tiåret efter 1945, hvis resultater vil blive stående.
Nils Vollertsen

Gertrud Nordmann: Schleswig-Holsteinische Beamte 1816-1848.
Veröffentlichungen des schleswig-holsteinischen Landesarchivs 59,
Schleswig 1997, 445 s., DM 29,80.

Siden 1500-årene, da den nyere tids forvaltningsapparat begyndte at
vokse frem, har embedsmænd været med til at præge udviklingen
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centralt og lokalt. De ragede op over den almindelige befolkning, og
deres navne og autografer findes overalt i arkivernes aktstykker. Ved
historiske undersøgelser vil der ofte være brug for at identificere de
mænd, som har varetaget administrationen og skabt de historiske
kilder.
Til dette formål har landsarkivet i Slesvig med Gertrud Nordmanns
bog fremlagt et vigtigt hjælpemiddel. Bogen registrerer embedsmænd
udnævnt af Tyske/slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli, Rentekam
meret, Generaltoldkammeret og Kommercekollegiet i København i
perioden 1816-1848. Da langt de fleste udnævnelser foregik centralt,
betyder det at bogen omfatter hovedparten af de embedsmænd, som
har haft en plads i Slesvig/Sønderjylland-Holsten-Lauenburgs centra
le og lokale forvaltning. Kun præster-lærere-advokater-postembedsmænd og militære er ikke medtaget. I centraladministrationen i Kø
benhavn kan således findes embedsmændene lige fra kancelliets præ
sident og ned til kopister og bude; i hertugdømmernes særlige
lokalstyre er registret høje og lave embedsmænd i Statholderskabet,
Overretten, Overkonsistoriet og Den slesvig-holstenske Regering; i lo
kaladministrationen alle fra amtmænd til herreds- og husfogeder,
borgmestre, toldembedsmænd, fysici osv. Også personer som havde
fået en særlig titel af kongen er medtaget. Sted- og navneregistre gør
det let at finde rundt i dette omfattende navnestof.
Bogen bygger på en seddelregistrering af centraladministrationens
bestallingsprotokoller, som blev foretaget af en række af landsarkivets
medarbejdere i årene 1968-74. Siden lå arbejdet stille en del år, indtil
forfatteren i samarbejde med tidligere landsarkivar Wolfgang Prange
i 1996 tog sig på at bringe det allerede registrerede på en sådan form,
at det kunne udgives. Bogen fremlægger således en registrering, som
kunne være ført længere. Der kan peges på mangler. I centraladmini
strationen savnes f.eks. en række »tyske« kontorer under Kommerce
kollegiet/Generaltoldkammeret, men til gengæld kan man finde det
underordnede personale som savnes i G. N. Kringelbachs klassiske
værk om Den civile Centraladministrations embedsetat 1660-1848
(1889). Generelt medtager bogen kun data om årene 1816-1848. Embedsmændenes karriere før og efter skæringsårene er ikke med, selv
hvor den let kan findes i nogle af de supplerende opslagsværker til
emnet. Der er således ikke inddraget data fra f.eks. Jonathan Smiths
arbejder om herredsfogeder og amtsforvaltere eller fra Svend Balslevs
bog om Danske forstkandidater 1786-1860 (1986). Bogen overflødig-
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gør således ikke de ældre og beslægtede fremstillinger. Alligevel er
den en væsentlig landvinding. Her kan man finde oplysninger om
mere end 2.500 embedsmænd i perioden, høje såvel som lave. Man
kan følge embedsmændenes vej rundt i systemet og f.eks. se hvordan
lokaladministrationen blev rekrutteret fra de lavere embedsrækker i
centraladministrationen. Bogen vil være en værdifuld hjælp i admini
strationshistoriske undersøgelser, og selvfølgelig af stor nytte for
slægts- og lokalhistorikere. Den slags hjælpemidler kan man aldrig få
nok af.
Lars N. Henningsen
Ortsgeschichte Regionalgeschichte Schleswig-Holstein.
Udg. af Arbeitsgemeinschaft Archiv Museum Chronik in SchleswigHolstein 1997 (ekspedition: Michael Plata, D 25358 Horst/Holstein),
DM 7+porto.
Overalt er der grøde i lokalhistorien i disse år. Men ikke alle steder
på samme måde. I Nordslesvig præges billedet af de over 50 lokalhi
storiske arkiver og foreninger med tilsammen over 18.000 medlem
mer, som udgiver over 30 årsskrifter i et oplag af næsten 20.000 eks
emplarer. Samlede sogne- og byhistorier er derimod sjældne.
Syd for grænsen er billedet anderledes. Dér samler den lokalhistori
ske interesse sig hyppigt om at udgive en såkaldt »Dorfchronik« eller
»Kirchspielschronik«. For talrige byer, sogne eller landsbyer er der
gennem årene udgivet den slags ofte murstenstunge fremstillinger af
den helt lokale historie. Ofte indeholder de ikke blot den almindelige
fremstilling af stedets historie, men også de enkelte gårdes og huses
ejerhistorie. Disse værker kan være en guldgrube for slægtshistori
kere.
De mange lokalhistorier er svære at overskue, så meget mere som
publikationerne ofte er udgivet lokalt. Derfor er det prisværdigt at en
arbejdsgruppe af arkiv- og museumsfolk nu har samlet et register
over i alt 875 by-, landsby- og sognehistorier udgivet i Slesvig og
Holsten i perioden 1885-1994. For hvert amt er værkerne anført i alfa
betisk rækkefølge, og for hvert værk er der kort angivelse af de be
handlede emner.
I en sammenfattende indledning får vi en interessant analyse og
statistik over alle de 875 værker. Her ses, at produktionen er eksplo
deret i de seneste år. Over halvdelen udkom efter 1977. Kun få værker
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udkom under 1. verdenskrig, næsten ingen 1942-47 - den anden krig
satte som bekendt langt dybere spor end den første. I de seneste år
mærkes en stigende grad af professionalisering. Mange steder har
arbejdsløse yngre historikere virket som forfattere, og det har præget
emnevalget. Mens de ældre værker ofte var domineret af hersker-,
militær-, kirke- og forvaltningshistorie, er spektret i de nyere historier
langt mere opdelt, og de går ikke uden om tiden under nazismen.
Produktiviteten er imponerende. Alene i året 1989 udkom 42 arbej
der. Medvirkende hertil er nok også kommunestrukturen syd for
grænsen. De meget små kommuner støtter gerne udgivelsen af et
værk, som kan underbygge den lokale hjemstedsfølelse.
Denne guide til by- og sognehistorier fra Sydslesvig og Holsten
viser vej gennem en uoverskuelig jungle af værker af interesse for
slægts- og lokalhistorikere, og den viser forskelle og ligheder i denne
genre mellem Danmark og Nordtyskland. Et værk til inspiration og
nytte.
Lars N. Henningsen
Ingrid Riese & Peter J. Sönnichsen: Im Wandel der Zeiten. 75 Jahre
Nordschleswigsche Gemeinde.
Herausgegeben von der Nordschleswigschen Gemeinde, Tingleff
1998. 416 s., ill., indb., kr. 198.

Før 1920 blev nybagte teologiske kandidater indkvarteret i private
hjem i Haderslev for ved byens »Predigerseminar« at bruge et ekstra
halvt eller helt år på at lære de lokale sprog- og kulturforhold at ken
de. Først derefter blev de betroet et sognepræstekald i Nordslesvig.
Det var en vigtig forudsætning for opretholdelsen af »helsognstan
ken«, dvs. samhørigheden mellem præsten og alle i sognet, på tværs
af stands- og sprogforskelle. Efter Genforeningen ansattes mange ste
der nye danske præster, og den kirkelige betjening på tysk skete kun
undtagelsesvis ved sognets egen præst. Kun i købstæderne fastholdt
folkekirken stillinger som selvstændige og ligeberettigede sognepræ
ster for de tysktalende dele af menighederne. Derfor var det på landet
og i første omgang i Tinglev, der fra 1923 opstod tyske frimenigheder.
Begrundelsen var skuffelse over hvor lidt forståelse den danske
folkekirke syntes at vise for det tyske mindretals behov. Fra dansk
side var man til gengæld skuffede over, at mindretallet ikke skønnede
på folkekirkens frihedsventiler, dvs. valgmenigheder og mulighed for
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ansættelse af andenpræster, men i stedet trådte helt ud af folkekirken.
Og blev organiseret som én frimenighed med efterhånden flere
præstedistrikter - så det egentlig burde hedde frikirke. Men frime
nigheden betragter sig som en del af den slesvig-holstenske landskir
ke, der også fra begyndelsen har ydet økonomisk støtte. Derfor var
det ikke rimeligt, set fra mindretallets side, at blive indenfor folkekir
ken; det ville desuden have betydet, at præsterne skulle være danske
statsborgere, hvad de bestemt ikke var. Og da der desuden i 1918 for at løse en konkret konflikt i Ringkøbing - ved lov var givet evangelisk-lutherske frimenigheder mulighed for at benytte folkekirkens
bygninger, var den økonomiske belastning det ville have været at
bygge egne kirker, heller ikke til hinder for en organisering som fri
menighed.
Det er nu 75 år siden denne forhistorie endte med stiftelsen af
Nordschleswigsche Gemeinde 25. marts 1923, og i den anledning har
menigheden udgivet et jubilæumsskrift af et anseligt omfang. Ved jubi
læet for 25 år siden blev den samme historie fortalt (af Friedrich Jessen),
og siden da er det meste af Nordslesvigs kirkeliv blevet beskrevet sogn
for sogn i Haderslev stifts præste- og sognehistorie. Det er derfor ikke
en ukendt historie, der fortælles her, og da de to forfattere endog har
leveret hver deres fremstilling på hhv. 90 og 320 sider, virker det rigeligt
omstændeligt. Men sagt mere positivt, så supplerer de to artikler også
hinanden: Ingrid Riese skaber et overblik, som det betaler sig at læse,
inden Sönnichsen fortaber sig i detaljerne: Han gør for meget ud af
præsters slægtskabsforbindelser og hyldesttaler ved jubilæer og begra
velser. Fra bestyrelsens referater og brevbøger gengives imidlertid også
spændende stof, og det er en skam, at citaterne ikke er markeret med
f.eks. indrykket margen og nøjagtig kildeangivelse.
Der er også ting i frimenighedens historie, der kunne fortjene en
bredere undersøgelse, end det sker i dette festskrift. Det gælder f.eks.
den udvikling i 1930erne og under besættelsen, der skærper modsæt
ningen til folkekirken og dens tyske købstadspræster: Frimenigheden
udvider ved flere lejligheder sit arbejdsområde til at omfatte sogne,
hvor præsterne stadig betjener menigheden på både dansk og tysk både på landet efter »helsognstanken« og i købstæderne. I den samme
periode klager missionens støtter over, at frimenighedspræsterne for
kynder mere tysk kultur end kristendom, og fra dansk side truer bl.a.
biskop Ammundsen med at inddrage tilladelsen til at benytte folke
kirkens kirkebygninger, hvis man tilslutter sig den nye trosretning
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»Deutsche Christen« og bekæmper den bekendelsestro kirkefløj. Her
går skellet groft sagt mellem frimenighedens præster og folkekirkens
tyske sognepræster. Officielt er frimenighedens præster godt nok
hverken medlemmer eller aktive i politiske partier, men under besæt
telsen oprettes et »Kirchenamt«, der arbejder for en ensretning under
partiets ledelse - især dette er med til at bestemme frimenighedens
næsten fuldstændige udslettelse efter 1945.
Det er i konflikter, man tydeligt finder forskellige standpunkter ka
rakteriseret, og her er der konflikter, som det ville være gavnligt at få
undersøgt og sat ind i en større sammenhæng. Der er tilløb til det i
de gode overblik i Ingrid Rieses mere tematiske disposition, men des
værre intet overblik eller sammenfattende vurderinger i Sönnichsens
krønike. Sådan er det ofte med fremstillinger, der først og fremmest
skal hylde den jubilerende organisation, men der findes dog eksem
pler på, at den slags festskrifter kan skrives med større kritisk di
stance, end det er sket i dette tilfælde.
Chr. de Fine Licht

H. E. Sørensen: Lakolk. Et badested gennem 100 år 1898-1998.
Forlaget Melbyhus, 1998, 132 s., illustr., indb., kr. 180.
Om sommeren drager hundredtusindvis af forventningsfulde gæster
til Rømø for bl.a. at nyde badelivet på øen. De færreste kender for
mentlig til starten på denne sommerlige aktivitet på øen.
Nu var Rømø ikke den første ø på vestkysten, hvor man drev bade
virksomhed. I helstatens Danmark var der således 1819 badeaktivite
ter i Wyk på Før. Dette badested blev besøgt af bl.a. de danske konger
Frederik 6. og Christian 8.1 slutningen af 1800-tallet var infrastruktu
ren mange steder i Europa blevet så veludviklet, at man kunne trans
portere store befolkningsgrupper hurtigt fra storbyerne ud til de re
kreative områder. Havbadenes tid begyndte.
Som en lille brik i denne udvikling må man se de bestræbelser, en
kreds omkring Skærbæk-præsten Christian Johannes Jacobsen (18541919) udfoldede med henblik på at etablere et bad i Lakolk. Dette har
af flere årsager også tidligere været genstand for talrige publikationer.
En særlig interesse har været knyttet til pastor Jacobsen og hans øko
nomiske aktiviteter omkring etableringen i 1898. Endvidere har hans
stærkt tysk- nationale holdning været en anstødsten for mange dan
ske skribenter. Jacobsen var præst i Skærbæk fra 1884 til 1904.

246

Anmeldelser

Nu foreligger der en bog, der tager skridtet fuldt ud og beskriver
Lakolk fra etableringen og op til nutidens (især tyske) masseturisme,
der på en sommerdag kan gøre livet besværligt for øboerne, men
giver turisterhvervet store pengesummer. Bogen bygger på omfatten
de arkivstudier, hvilket især gælder tiden op til afslutningen af 1.
Verdenskrig. Denne periode beskrives på de første 100 sider. Det er
imidlertid også den periode, der er bedst beskrevet andetsteds, især
skal nævnes G. Japsens bog »Pastor Jacobsen fra Skærbæk og hans
foretagender« fra 1980. H. E. Sørensens bog giver, hvad badet i Lakolk
angår, talrige nye, ofte ret detaljerede oplysninger. Dette gør læsnin
gen tung. Man kan så i stedet for glæde sig over talrige interessante
illustrationer. Her kan nævnes fotografier af blokhusene, der må siges
at have haft en eksotisk arkitektur.
Der bruges megen plads til at beskrive startfasen og her især kred
sen omkring pastor Jacobsen i Skærbæk. Endvidere omtales de øko
nomiske ejerforhold og de talrige økonomiske rekonstruktionsforsøg.
Med den viden vi har idag, kan man undre sig over at initiativtagerne
ikke i højere grad end det var tilfældet havde interesseret sig for,
hvordan man overhovedet fik gæsterne over til øen og derefter bragt
tværs over øen til Lakolk. Dette for badet overordentlig problemfyld
te kapitel beskrives på udmærket måde.
Billedet af pastor Jacobsen ligner også i denne bog det som er teg
net af bl.a. Japsen. Forfatterens mening om pastor Jacobsen er man
ikke i tvivl om. Således står der på side 13, at han var rastløs og
drikfældig. På side 59 beskrives han som havende et sangvinsk sind,
og på side 36 betegnes han ligefrem som en gal præst. Det virker lidt
overdimensioneret at bruge næsten 2 j side på at beskrive en nerve
svækket gæsts adfærd med efterfølgende nutidig psykiatrisk vurde
ring (s. 67-49). Hvad, om forfatteren havde gjort sig den samme uma
ge med pastor Jacobsen og havde konkluderet ud fra bl.a. de vurde
ringer, der er gjort i teksten? Der er belæg for, at pastor Jacobsen
havde et meget svingende sind. I perioder var han hyperaktiv, efter
følgende nærmest handlingslammet. Ville det være en relevant strø
tanke, om pastor Jacobsen kan have været manio-depressiv. Han hav
de mange luftige tanker og ideer, der her fandt anvendelse i den na
tionale sags tjeneste og som på det aktuelle tidspunkt blev fremmet
af mange private, men så sandelig også offentlige instanser. Disse
klemte et øje i overfor Jacobsens svagheder, når der var behov for det.
Der har således i mine øjne været adskillige medskyldige i dette spil

Anmeldelser

247

ikke blot private men også offentlige myndigheder. Dette aspekt kun
ne nok fortjene at blive nævnt. For sine økonomiske transaktioner,
ikke blot vedrørende Lakolk, blev kun Jacobsen, ikke de andre med
ansvarlige, hårdt straffet af samtiden!
Tiden efter Genforeningen beskrives på de sidste kun ca. 30 sider.
Her inddrages i stigende omfang hele Rømø, og man får et indtryk
af den enorme betydning, turismen har fået for hele øen. Denne del
af bogen føles meget lettere læst, idet den ikke på samme måde som
i første del er fyldt med detaljer. Dette skyldes især, at forfatteren med
omhu har givet ordet til interessante personer, især fra den litterære
verden, der har skrevet om deres indtryk under ophold på øen. Disse
beretninger er sammenflettet med interviews og giver et ganske godt
indtryk af forholdene før og efter dæmningen stod færdig 1948.
Det undrer ikke så lidt, at forfatteren har ment det opportunt at
gengive den tyske lejlighedslyrik i den udstrækning det er sket. Den
er i sig selv problematisk, og enkelte steder er der skrevet forkert af,
idet man af den danske oversættelse må slutte sig til, hvad der skulle
have stået på tysk. Såfremt man har tænkt på tyske turister som mål
gruppe for bogen og derfor har haft til hensigt at benytte den tyske
»Zusammenfassung« som appetizer, kan man undre sig over, at det
tyske resumé ikke er blevet bedre. Det er simpelthen dårligt tysk.
Bogen slutter med en god oversigt over de anvendte utrykte og
trykte kilder og en omfattende litteraturliste. Der er et personregister
som dog forekommer ufuldstændigt. Således er Jacobsen, Joh. Chr.
angiveligt kun omtalt på side 11. Når man læser bogen støder man i
den første del mange gange på navnet. Helt til sidst findes en ind
holdsfortegnelse.
Johannes Brix
Olav Vollstedt: Maschinen für das Land. Agrartechnik und
produzierendes Gewerbe Schleswig-Holsteins im Umbruch (um
1800-1867).
Frankfurt a. M.: Peter Lang, 1997 (Kieler Werkstücke. Reihe A: Beiträ
ge zur schleswig-holstenischen und skandinavischen Geschichte, Bd.
17). 569 s. Indb. 148 DM.
Beskrivelsen af det slesvigske og holstenske landbrugs mekanisering
har hidtil mest hvilet på spredte iagttagelser i landbrugsfaglige tids
skrifter, landøkonomiske topografier, inventarfortegnelser og bonde-
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regnskaber fra enkelte bedrifter m.v. Med Olav Vollstedts grundige
værk foreligger den første systematiske analyse af den første fase,
årene frem til indlemmelsen i Preussen. Bogen er et stykke moderne
teknologihistorie, der ikke alene beskriver en række redskaber og ma
skiner og deler dem ind i forskellige typer, men tillige analyserer de
veje, som spredningen af de teknologiske fremskridt fulgte fra inno
vatorer via de første benyttere til det store flertal og videre til de
modstræbende. Nok så meget drejer bogen sig om producenterne af
redskaber og maskiner. Bogen er da også udmærket med Rudolf-Kellermann-Preis für Technikgeschichte.
Det første hovedafsnit giver redskab for redskab en beskrivelse af
tilstanden omkring år 1800. Det vigtigste resultat er her, at der med
komrensemaskinerne som mulig undtagelse ikke fandtes egentlige
landbrugsmaskiner, men derimod traditionelle redskaber som plove,
harver, jordvalser, segl og le, river, plejl, hakkelsesskærere og vogne.
Dernæst skildres på tilsvarende systematisk vis udviklingen frem til
1867. Det fremgår her, at årene 1800-1850 mest må anses for en forbe
redende og eksperimenterende periode, hvor maskinerne næsten
udelukkende afprøves på godser og proprietærgårde. Mekaniserin
gen tager først fat efter 1850 med engelske svingplove, skotske og
svenske harver, bredsåmaskiner m.v. Tærskemaskiner kommer frem
efter 1850, men har endnu ikke dampmaskine, men hestegang som
kraftkilde. Mejemaskiner (aflæggere) kommer først frem lige før 1867.
Begge maskiner vinder før 1867 kun indpas på godserne.
Det andet og største hovedafsnit behandler den førindustrielle
fremstilling af landbrugsmaskiner: Dels hos bønderne selv og »primi
tive« håndværkere, dels hos de i hertugdømmerne særligt udbredte
lesmede, -slibere og -handlere, dels hos de professionelle landhånd
værkere. Navnlig smede, hjulmagere, snedkere, klejnsmede, mølle
byggere, mekanikere og maskinbyggere fik stor betydning for meka
niseringen, idet de i vid udstrækning eftergjorde importerede maski
ner og redskaber. Vollstedt undersøger i denne forbindelse
håndværkspolitikkens betydning for mekaniseringen.
Som sædvanligt for rækken »Kieler Werkstücke« er det grafiske
krydderi i form af illustrationer trods de temmeligt pebrede priser
meget sparsomt. I dette bind er det blevet til redskabsbilleder i et
tillæg bag i bogen, hvor dog kun tegninger og litografier er acceptab
le, mens de få fotografier gennemgående er blevet for mørke. Kort
over maskiners og redskabers udbredelsesområder o.l. savnes. Er
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Vollstedts bog således typisk for slesvig-holstenske historiske mono
grafier i henseende til udstyr og længde, er den det dog ikke mindre
i henseende til grundighed og systematik, og man kan kun håbe, at
forfatteren får mulighed for at fortsætte sine studier i landbrugets
mekanisering også for perioden efter 1867.
Hans Schultz Hansen

Stine Wiell: Flensborgsamlingen 1852-1864 og dens skæbne.
Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.
Nr. 37. Flensborg 1997. 344 s., ill., indb., kr. 268.
Museumsinspektør ved Haderslev museum Stine Wiell har i denne
bog fremlagt resultatet af et flerårigt arbejde som stipendiat ved Stu
dieafdelingen, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, om Flensborg
samlingen, en af vore største arkæologiske og antikvariske samlinger
i tiden før 1864, og om denne samlings historie efter afståelsen af
hertugdømmerne til Preussen/Østrig.
Samlingen blev skabt af museumsmanden og efter Treårskrigen til
lige lærer ved Flensborg latin- og realskole, Conrad Engelhardt (182581). Han var københavner og arbejdede fra sine unge år ved mu
seumsvæsenet i hovedstaden under ledelse af den berømmelige Chr.
Jürgensen Thomsen, som skabte Oldnordisk Museum (Nationalmuse
ets forløber) og var ophavsmand til den grundlæggende arkæologiske
tidsinddeling af oldtiden i sten-, bronze- og jernalder. Forf. giver et
levende indtryk af Thomsen som vejleder for sine unge medar
bejdere - helt problemfrit har samarbejdet åbenbart ikke været, uanset
Thomsen besad »en usædvanlig ædel personlighed, et varmt hjerte
og en helstøbt karakter« (Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg.). Men
han var en god støtte for Engelhardt, da denne fra 1852 tog fat på at
opbygge sine egne samlinger i Flensborg, »Flensborgsamlingen«.
Eleven viste sig at kunne selv, hans indsamlinger blev hurtigt så
omfattende, at hans museum i Flensborg 1864 var blevet monarkiets
næststørste- langt større end lokalsamlingen i Kiel, der som hertug
dømmernes første i sin art var blevet etableret i 1830'erne. Museet i
Flensborg omfattede tiden frem til efter reformationsperioden og blev
løbende suppleret bl.a. ved erhvervelse af private samlinger. Fra sidst
i 1850'erne foretog Engelhardt sine udgravninger i Thorsbjerg Mose
(Angel) og Nydam Mose (Sundeved), hvor bl.a. den opsigtsvækkende
Nydambåd kom til veje. Finansielt holdtes Flensborgsamlingen godt
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kørende takket være store tilskud fra København, ligesom amatørar
kæologen Frederik 7. interesserede sig levende for Engelhardts ar
bejde.
Som optakt til redegørelsen for samlingens oprettelse og udvikling
frem til 1864 giver forf. i bogens indledende afsnit et vue over den
eksisterende danske museumsverden i århundredets første halvdel.
Det er altsammen båret af forf. s helt åbenbare forsker- og fortælleglæ
de, men det forekommer mig, at fremstillingen i denne den største
part af bogen om tiden op til 1864 generelt ville have vundet ved en
stramning. Det er som om alle fremfundne oplysninger partout skal
med, og det overbelaster efter min mening hovedteksten. Noget ville
kunne udelades helt, andet med fordel henvises til bogens noteappa
rat, evt. som bilag hertil.
Bogens sidste del omhandler samlingens »skæbne«, dvs. tiden efter
1864. Vi får her en udførlig beretning om de danske forsøg på at
undgå dens udlevering til Preussen - hvilket man dog omsider måtte
gå med til 1868. Forf. har lagt et stort arbejde i at opspore kilderne til
hele denne spegede affære, der er så spændende at læse om som var
det en detektivhistorie - hvad den til en vis grad også er i sig selv.
Takket være preussernes energiske eftersøgning af den straks efter
begivenhederne 1864 tilsyneladende »forsvundne« samling gik den
for størstedelen sluttelig tabt for Danmark, som i henhold til Wienfredens bestemmelser holdtes forpligtet til at udlevere den. I løbet af
1870'erne placeredes den - tillige med Nydambåden - i Kiel og er nu
siden 2. verdenskrig på Gottorp Slot. Danske forsøg i vort århundrede
på at få det tabte igen lykkedes ikke.
Fremstillingen om Flensborgsamlingen er glimrende illustreret.
Dens afsluttende litteraturfortegnelse er omfattende, og noteapparatet
samt oversigten over det benyttede og meget spredte utrykte kilde
materiale (s. 293-308) vidner om den imponerende arbejdsindsats,
som ligger bag Stine Wiells skildring af samlingen og dens brogede
skæbne. På baggrund af historien om Conrad Engelhardts livsværk
og om det dansk-tyske tovtrækkeri fra 1864 og videre frem til efter 2.
verdenskrig må vi i dag glæde os over, at Flensborgsamlingen ikke
gik tabt for stedse under den sidste krig.
Hans Kargaard Thomsen
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Hans-Günther Andresen m.fl.: Paul Ziegler - Magistratsbaurat in
Flensburg 1905-1939.
Udg. af Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte i samarbejde
med Verein Flensburger Baukultur, 287 s., ill., indb., DM 49.

Forud for udgivelsen af denne bog blev der i 1996 arrangeret en ud
stilling af tegninger og fotos af Paul Zieglers værker samt afholdt et
symposium om denne arkitekts virke og betydning for Flensborg by.
De foredrag, der blev afholdt i den forbindelse, udgør bogens første
del, mens bogens anden del består af en værkfortegnelse.
Første del indledes med en kort biografi ved arkitekt Peter Schro
eders. Kunsthistorikeren Hans-Günther Andresen skriver om Paul Zi
eglers arkitektur, især belyst ved en indgående analyse af »Deutsches
Haus«. Arkitekturhistorikeren Ulrich Höhns skriver ligeledes om
Zieglers arkitektur, men især om hans forhold til den begyndende
funktionalisme og til arkitekturens udvikling i Skandinavien. Arkitekt
Povl Leckband sammenholder i sit bidrag Zieglers arkitektur med
førende danske arkitekters byggerier i samme periode. Afslutningsvis
beretter arkitekt Bernd Köster om de praktiske og formgivningsmæs
sige problemer, der var forbundet med renoveringen af en af Zieglers
skolebygninger.
At disse afsnit oprindelig var indlæg fra symposiet præger bogens
første del. Således savnes et gennemgående tematisk forløb, men
sammenlagt giver især de to afsnit af Andresen og Höhns en god
indføring i Paul Zieglers arkitektur og arkitektoniske visioner.
Det kan imidlertid undre, at især »Deutsches Haus« er genstand
for en så indgående beskrivelse, og at netop denne bygning skal pry
de bogens omslag. Når man har studeret fortegnelsen over Zieglers
værker, synes denne bygning ikke at være repræsentativ for hans ar
kitektur. Zieglers altovervejende indsats er at finde indenfor Heimatschutz-arkitekturen, eller Bedre Byggeskik som den tilsvarende dan
ske bevægelse benævnes. Ziegler var foregangsmand for denne arki
tekturretning, og introducerede den i Flensborg. Hans værker blev
fremhævet af Heimatschutz-bevægelsen, og Zieglers første store sko
lebyggeri, Auguste-Viktoria skolen, blev af bevægelsen brugt som
symbol for den store arkitekturudstilling i Flensborg i 1912.
Det er tydeligt, at han mestrede denne stil og gennemførte den i
sine byggerier helt ned i detaljen. Han udvikler sig indenfor Heimatschutz-arkitekturen og med årene tilføres ekspressionistiske stilele-
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menter, men efterhånden som den moderne, men mere enkle arkitek
tur vinder frem, virker han knap så sikker. Man har på fornemmelsen,
at hans nære medarbejder arkitekt Theodor Rieve er den, der kommer
til at præge arbejderne i de senere år, og det virker derfor forkert at
fremhæve »Deutsches Haus« som et typisk Ziegler værk. Nærer man
som dansker antipati overfor denne bygning skal dette derfor ikke
afholde en fra at beskæftige sig nærmere med Paul Ziegler.
Af særlig interesse for danske læsere er Povl Leckbands afsnit, hvor
Zieglers værker sammenlignes med samtidig dansk arkitektur. Det
påvises, at Paul Zieglers indsats indenfor Heimatschutz-arkitekturen
langt hen ad vejen var konform med hvad der samtidig foregik in
denfor Bedre Byggeskik-bevægelsen i Danmark. Leckband fremhæ
ver især den danske arkitekt Ulrik Piesner, og påviser en overens
stemmelse mellem hans byggerier i Bedre Byggeskik stilen og Paul
Zieglers tidlige værker. Af samtidige lokale arkitekter fremhæver
Leckband den dansksindede Andreas Dall og hans hovedværk Duborgskolen opført i årene 1922-34. Arkitekturen her er klart præget af
den danske bedre Byggeskik bevægelse, men er sammenlignelig med
Paul Zieglers tidligste skolebyggerier.
Leckband konkluderer, at der er flere ligheder end forskelle mellem
Zieglers værker og de værker, der opførtes i Bedre Byggeskik-stilen i
Danmark: i en tid, der ellers var præget af stigende konflikt mellem
dansk og tysk, var idégrundlaget og målet indenfor arkitekturen sam
menfaldende.
Når man gennemgår bogens værkfortegnelse, ser man dog, at den
ne overensstemmelse er stærkest indtil først i 1920'erne. Derefter sker
der en udvikling i Zieglers arkitektur hen mod det mere ekspressioni
stiske, en udvikling, der ikke forekom sideløbende i Danmark, og
afstanden mellem Zieglers arkitektur og hans danske kollegers vær
ker bliver med tiden større og større.
Også Paul Zieglers eneste byggeri i Danmark, den tyske skole (nu
politistation) i Aabenraa, var oprindelig præget af enkelte ekspressio
nistiske stiltræk, selvom skolen som helhed var et udtryk for Heimat
schutz-arkitekturen .
Af størst vægt og interesse er bogens sidste 2/3, som er arkitekt
Eiko Wenzels værkfortegnelse, hvor samtlige værker af Paul Ziegler
er indgående beskrevet, inci. baggrunden for den enkelte byggesag,
beskrivelse af byggeriet og redegørelse for bevaringstilstanden. Det
hele ledsaget af et fyldigt fotomateriale, i flere tilfælde suppleret med
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gengivelser af de originale projekttegninger. Den samlede værkforteg
nelse giver p.g.a. de kompetente beskrivelser og det rige illustrations
materiale et glimrende overblik over Zieglers virke som arkitekt, og
udviklingen i hans formsprog fremstår tydeligt. Gennem interiør- og
detailoptagelser fornemmer man hans styrke som formgiver indtil de
mindste detaljer. Samtidig står det helt klart, hvor stor betydning den
ne arkitekt har haft for Flensborg, og i hvor høj grad byen stadig
præges af hans byggerier.
Gennem værkfortegnelsens tilstandsbeskrivelser tegnes et tydeligt
billede af manglende forståelse for værdierne i Paul Zieglers værker
hos de ansvarlige. Flere bygninger skæmmes af senere ombygninger,
der er foretaget uden mindste hensyntagen til den arkitektoniske hel
hed. Man må håbe, at den foreliggende bog kan skabe opmærksom
hed om Zieglers byggerier og åbne de ansvarliges øjne for de arkitek
toniske kvaliteter, således at de fremover vil blive respekteret og må
ske endog genskabt, hvor det stadig er muligt.
Henrik Gram
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Landsarkivet for Sønderjylland 1997
Den 13. marts markeredes Hans Schultz Hansens tiltræden som landsarkivar
pr. 1. januar 1997 ved en reception på Landsarkivet. Rigsarkivar Johan Peter
Noack bød den nye landsarkivar velkommen i arbejdet, og denne kvitterede
med forelæsningen »På sporet af en slesvigsk identitet 1840-48«. I maj ud
nævntes Hans Schultz Hansen tillige til forskningschef for Statens Arkiver
som helhed. Som arkivarvikar ansattes fra den 10. februar til den 31. decem
ber 1997 cand. mag. Søren Forchhammer. Den 1. august fratrådte arkivar,
dr.phil. Bjørn Poulsen sin stilling ved Landsarkivet for at tiltræde et lektorat
i middelalderens historie ved Aarhus Universitet. Fra samme dato og året
ud ansattes ph.d. Jesper Thomassen som arkivarvikar. I efteråret blev de to
midlertidigt besatte arkivarstillinger opslået med det resultat, at Jesper Tho
massen ansattes fra 1. januar og cand. mag. Leif Hansen Nielsen fra 1. februar
1998. Som ny kontorelev efter Kirsten Holm-Petersen tiltrådte den 1. septem
ber Dorthe Bahnsen.
Landsarkivet havde også i 1997 statsamternes arkivdannelse som særligt
ansvarsområde. Hans Schultz Hansen ledede et fællesprojekt under den cen
trale bevarings- og kassationsplanlægning, som førte til øgede kassationer i
statsamternes familieretlige sager.
I 1997 modtog Landsarkivet i alt 434 hyldemeter arkivalier. Størstedelen
heraf indkom i forbindelse med den systematiske indsamlingsplan for årene
1997-2000, som er fælles for Statens Arkiver. Der blev således indsamlet arki
ver fra alle fire sønderjyske politimestre og dommerembedeme i Rødding,
Sønderborg og Tønder samt fra statsadvokaten i Sønderborg. Endvidere mod
toges en stor aflevering fra Told og Skat i Sønderborg. Mindre afleveringer
indkom fra Haderslev Katedralskole og Tale- og Høreinstituttet i Sønderjyl
lands amt. Blandt de private afleveringer må navnlig fremhæves fhv. amts
borgmester Erik Jessens privatarkiv og arkivet fra den nedlagte Uge folkehøj
skole. Som tidligere år modtog Landsarkivet nogle erhvervsarkiver, bl.a. fra
Arkitektfirmaet C. F. Møllers tegnestue i Aabenraa, skibsmægler P. F. Clemann
og korn- og foderstoffirmaet »Union«.
De omfattende afleveringer betød, at Landsarkivets magasinkapacitet blev
brugt op. Forhandlinger mellem Kulturministeriet og Statens Arkiver om ud
bygning af magasinerne i Jylland førte til en plan, der opererer med opførel
sen af en magasintilbygning ved Landsarkivet for Sønderjylland i årene 200406. Indtil da skal Landsarkivet benytte Landsarkivet for Fyns ledige magasin
kapacitet. I 1997 flyttedes derfor en halv hyldekilometer af de mindst brugte
arkivalier til Odense.
I 1997 udgav Landsarkivet to nye trykte arkivfortegnelser: Niels Strands
bjergs flotte registratur Posthuse i Sønderjylland samt Hans Kristian Steffensens
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og Hans Schultz Hansens fortegnelse Aabenraa og Løgumkloster amter indtil
1867/68. Foranlediget af særlig publikumsinteresse fremstillede Bjarne Simon
sen i forbindelse med et praktikophold mindre fotokopierede fortegnelser
over arkivet fra Stedfortrædende kommissarius for konfiskation af tysk og japansk
ejendom i Sønderjylland og Kreditanstalt Vogelgesang - Höfeverwaltungsgesellschaft
i likvidation. Gerret Schlaber udarbejdede tilsvarende under et praktikophold
en fortegnelse over Branddirektoratsarkiver før 1920. Holger Madsen påbegynd
te arbejdet med en fortegnelse over amtsforstanderarkiverne 1889-1920. Ende
lig blev Landsarkivets database over samtlige arkiver udbygget, således at
samtlige arkiver nu er fortegnet her.
1997 blev et rekordår på læsesalen med 5.363 besøgende. Det stigende be
søgstal skyldes fortsat den udbyggede service med mikrokort over samtlige
danske kirkebøger indtil 1891, og tendensen kan forventes fortsat, når tilsva
rende folketællingerne fra hele landet opstilles på mikrokort.
I to uger i marts 1997 gennemførtes en brugerundersøgelse på læsesalen.
Ikke overraskende viste den, at det store flertal af brugerne kommer for at
dyrke slægtsforskning (87%), mens en mindre del kommer med henblik på
ejendomshistorie (13%) eller andre emner (15%).
Hans Schultz Hansen

Studieafdelingen og Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for
Sydslesvig 1997
Året 1997 blev præget af en ny begyndelse på flere områder. Der blev ansat
nye medarbejdere, der blev igangsat et nyt stort forskningsprojekt, og også
teknisk skete der fremskridt.
De mange omstillinger blev indledt straks ved årets begyndelse. Den 1.
januar fik afdelingen ny stipendiat. Martin Klatt tiltrådte et stipendium på 1^
år. Martin Klatt er magister i historie, statskundskab og nordisk filologi fra
Kiels og Københavns universiteter.
Måneden efter bød vi René Rasmussen velkommen i den nyoprettede stilling
som forsker. René Rasmussen er cand. mag. i historie og sproglig kommunika
tion & formidling fra Århus Universitet og har siden oktober 1995 været sti
pendiat på Studieafdelingen. I den nye stilling indgår han i Arkivets funktio
ner og fortsætter sit store arbejde om Flensborg Avis' historie 1906-63.
På den tekniske front markerede indkøb af nyt EDB-anlæg og tilslutning til
nettet på Dansk Centralbibliotek, at afdelingen nu så småt kan tage IT-alderens
udfordringer op. Afdelingen har i årets løb fået sin hjemmeside på internettet.
Studieafdelingen
Studieafdelingens bogforlag lagde ud med årets første bog den 24. januar. Ved
en velbesøgt sammenkomst på Dansk Centralbibliotek præsenteredes Karl
Heinz Lorenzens erindringsbog »Holdninger har en pris - en rød sydslesvi
gers erindringer fra tre Tysklande«. Bl.a. tidl. landdagsmand Karl Otto Meyer
introducerede bogen, hvis tilblivelse i væsentlig grad skyldes Inger og Knud
Rasmussen, Kobbermølle, som har sørget for hovedparten af redigeringen fra
båndoptagelse til skreven tekst.
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Den 23. juni satte vi punktum for et andet stort arbejde. Ved et festligt
pressemøde i Nydam Mose fremlagde Stine Wiell sin bog »Flensborgsamling
en 1852-64 og dens skæbne«, en bog på 344 sider, nr. 37 i Studieafdelingens
skriftrække. De omfattende undersøgelser, som ligger til grund for denne
store bog, er foretaget mens Stine Wiell 1989-91 var stipendiat på Studieafde
lingen. Bogen har fået en lang række positive anmeldelser.
I øvrigt har årets forskningsarbejde været præget af det nye projekt som
blev påbegyndt ved årsskiftet, nemlig Sydslesvigsk Vælgerforenings historie.
På forslag fra SSW har afdelingen påtaget sig udarbejdelse af en samlet frem
stilling af historien om SSW fra den første efterkrigstid og frem til 50-års
jubilæet i 1998. Opgaven er fordelt mellem Lars N. Henningsen (tiden frem
til 1954), Jørgen Kühl (tiden 1954-70) og Martin Klatt (tiden fra 1971 til i dag).
Desuden har René Rasmussen i årets løb fortsat sit arbejde med Flensborg
Avis's historie. Martin Klatt har samlet materiale til en artikel vedr. forfølgel
sen af det danske mindretal under Det tredje Rige, som udgives i bind 3
af serien »Flensburger Beiträge zur Zeitgeschichte«. Medarbejderne har alle
publiceret artikler og anmeldelser og har holdt folkelige og videnskabelige
foredrag. Endelig har lederen været redaktør af Sønderjyske Årbøger og flere
selvstændige publikationer.

Arkivet
I Arkivet er der som i alle tidligere år modtaget en del væsentlige afleveringer.
Dansk Generalsekretariat i Flensborg har indledt aflevering af sit meget store
arkiv frem til omkring 1980, og der er kommet gode afleveringer fra Sydsles
vigs danske Kunstforening og fra en række SSF-SSW-distrikter. Også fra Den
slesvigske Kvindeforening og Danske Kvinders Slesvigske Forening og flere
ungdomsforeninger er indgået protokoller og papirer. Af særlig betydning er
en stor aflevering fra Dansk Spejderkorps Sydslesvig.
Blandt personarkiverne kan kun nævnes nogle få. Fremhæves bør supple
rende afleveringer til højskoleforstander Niels Bøgh Andersens arkiv, her
iblandt fine scrapbøger og fotosamlinger. Fra Johannes og Astrid Schjødt-Pedersen er modtaget interessante papirer om skolelivet i Tønning i de første
efterkrigsår. Den berygtede Paysen-sag 1952 er belyst gennem en aflevering
fra Andreas Paysen i Slesvig. Om det aktive kulturelle liv mellem danske og
tyske i Flensborg i 1946-48 kan man læse i bibliotekar Birthe Andrups breve
og samlinger fra disse år. Endelig er modtaget landdagsmand Berthold Bahn
sens omfattende arkiv om det politiske arbejde fra 1947 og frem til hans død
i 1971.
I alt er modtaget 60 enkeltafleveringer eller 45 bind og 168 pakker svarende
til 18 løbende meter. Hertil kommer en del fotos og båndoptagelser.
Sideløbende med de mange afleveringer er der foregået tidrøvende registre
ringsarbejder, bl.a. i det store privatarkiv efter redaktør Jacob Kronika.
Lars N. Henningsen

Institut for grænseregionsforskning 1997
Institut for grænseregionsforskning voksede på det personalemæssige områ
de i 1997. Der blev således ansat tre nye medarbejdere; cand.scient.oecon.
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Mads J. N. G. Hansen, som har regionaløkonomi og arbejdsmarkedsforhold
som fagområder, cand. scient, bibi. Lizzi S. Hansen, der varetager funktionen
som instituttets bibliotekar/IT-medarbejder samt cand.mag. Christian Frede
riksen, der er LACE-medarbejder. Sidstnævnte er tilknyttet det særlige LACEkontor, der med EU-støtte er blevet oprettet i Sønderjylland. Kontoret har bl.a.
til opgave at indsamle oplysninger og formidle information om grænseover
skridende samarbejde. Kontorets anden medarbejder har arbejdssted på Søn
derjyllands Amt. Instituttets medarbejderstab omfatter hermed 13 viden
skabelige medarbejdere, 4 HK'ere samt en bibliotekar/IT-medarbejder. Hertil
skal endvidere lægges studentermedhjælpere, der lejlighedsvis giver en hånd
med.
Instituttet udgav i løbet af året 8 bøger og rapporter. Medarbejderne fik
desuden trykt 13 afhandlinger og artikler i andre værker og tidsskrifter. Hertil
kom fire numre af instituttets tidsskrift PLUK.
Institut for grænseregionsforsknings hovedområde har altid været forsk
ning i problemstillinger, der relaterer sig til den dansk-tyske grænseregion
samt regionale undersøgelser i Danmark.
Blandt udgivelserne i 1997 var således afhandlingerne »Den dansk-tyske
grænsehandel i de første år med det indre marked/Der deutsch-dänische
Grenzhandel in den ersten Jahren des europäischen Binnenmarktes« af
cand.scient. Susanne Bygvrå samt »Grænsependling mellem Landesteil
Schleswig og Sønderjylland«/Grenzpendeln zwischen dem Landesteil Schles
wig und Sønderjylland« af cand, polit., ph.d. Christian Hansen og cand, scient,
soc. Michael Schack. Der blev desuden foretaget flere undersøgelser indenfor
detailhandel, arbejdsmarkedsforskning, landbrug samt arbejdet med projekter
vedrørende turismens sæsonmønstre, fisketurismens økonomiske betydning i
Sønderjyllands Amt m.m.
Med et øget tilskud fra Forskningsministeriet, har det imidlertid været mu
ligt at opprioritere arbejdet med andre grænseregioner i Europa. I den forbin
delse skal det nævnes, at instituttets bestyrelse i 1997 vedtog strategiplanen
»Grænseregioner i den europæiske integration«. Planen er formuleret af insti
tuttets videnskabelige medarbejdere i fællesskab og definerer nogle del
områder for instituttets fremtidige virke indenfor dette forskningsfelt, som er
instituttets tredje hovedområde. Blandt udgivelserne indenfor dette område
er bogen »Grenzüberschreitende Zusammenarbeit an der deutsch-niederlän
dischen Grenze«, der er skrevet af Michael Schack. Derudover deltager insti
tuttet også i det flerårige projekt »Turisme i Europas perifere regioner« lige
som der i 1997-98 er blevet iværksat projekterne »Detailhandel og forbrugere
i europæiske grænseregioner« samt »Grænser og Samfund«.
På det historiske område udgav instituttet »Det danske mindretal i Sydsles
vig 1948-1955« Bind I-II, der er skrevet af rigsarkivar, dr. phil. Johan Peter
Noack. Hermed rundede J. P. Noack sin mangeårige forskning indenfor dette
område af.
I samarbejde med Erhvervsarkivet udgav instituttet også jubilæumsbogen
»Fra forsorg til service« om Samfundets og Hjemmet for Vanføres (SAHVA)
virke gennem 125 år.
Cand. phil. Troels Rasmussen færdiggjorde manuskriptet til bogen »Sådan
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kørte man dengang«, der i glimt og erindringer skildrer de danske eksport
vognmænds historie fra mellemkrigsårene og frem til i dag. Bogen blev præ
senteret den 19. juni 1998 i forbindelse med Foreningen af Danske Eksport
vognmænds 50 års jubilæum.
Instituttet modtog endvidere støtte fra Statens Humanistiske Forskningsråd
til det flerårige projekt »Regionale virkninger af Kongeå-grænsen 1864-1920«,
der er blevet påbegyndt i 1998.
I det forløbne år er der desuden blevet arbejdet videre med projekterne
»Det tyske mindretals historie 1933-40« samt »Bladhus under tryk 1933-45«.
Sidstnævnte skildrer Berlingske Tidendes nyhedsformidling efter nazisternes
magtovertagelse i Tyskland, og de indskrænkninger for pressen det førte med
sig frem til det 3. Riges sammenbrud i 1945.
Instituttet har også arbejdet med problemstillinger i relation til sociale for
hold. Her kan bl.a. nævnes projektet »Tværgående teoretisk beskrivelse af
metodeudviklingen i projekter om tværfagligt og tværsektionelt samarbejde«,
som er blevet iværksat efter aftale med og støtte fra Socialministeriets Bømog Ungekontor.
Et kerneområde indenfor instituttets forskning har endvidere gennem alle
årene været sprog, kultur og identitet i den dansk-tyske grænseregion. Af
projekter i 1997 kan nævnes »Det danske sprog i Sydslesvig« samt »Unge
og grænseoverskridende kontakt«. Sidstnævnte er en undersøgelse af unge
menneskers holdninger til nabolandet i grænseregionen.
Troels Rasmussen

Haderslev Museum 1997
Aktiviterne på Haderslev Museum er, da museet er Sønderjyllands amts ar
kæologiske museum, meget afhængige af, hvad der sker indenfor byggeri,
vej- og kloakvæsen, landbrug og naturgenopretning osv. På næsten alle områ
der var der også i 1997 fuld fart på. Vi havde talrige arkæologiske undersøgel
ser overalt i amtet. Ved siden af dette opbyggede vi særudstillinger, vi fik
med amtets hjælp løst vore magasinpladsproblemer, i hvert fald for en tid, og
medarbejderne fik udgivet en række forskningsresultater.

Arkæologi
Undersøgelserne fortsattes på museets største gravning, skovrejsningssagen
på Østergård ved Bevtoft. I alt udgravedes 40 huse samt talrige hegn, brand
grave m.v. fra perioden mellem 1. og 7. århundrede samt tidlig middelalder.
I tilgift til de mange anlæg fandtes et flot hus fra vikingetiden. Huset er et
såkaldt »trelleborghus« med buede langvægge med ydre støttestolper og lige
gavle. Østergårdundersøgelsens første resultater er allerede nu publiceret i
Nordslesvigske Museer nr. 22.
Ganske få kilometer nord for Østergård gav endnu en skovrejsningssag
anledning til undersøgelse. Bebyggelsen, kaldet Lerdal, har i perioder eksiste
ret samtidig med Østergård og her kendes også nogle af beboernes grave. I
en af disse fandtes den hidtil rigeste begravelse fra ældre germansk jernalder
(400-550 e.kr.f.) i Sønderjylland.

Forenklet tegning af storstensgravene ved Rinkenæs. Tegning: Silke Eisenschmidt.

Golfbaner anlægges mange steder i disse år, og i sommeren 1997 gik det
løs i Rinkenæs på nordsiden af Flensborg Fjord. I 1937 havde tidligere rigs
antikvar Johannes Brøndsted her registreret en formodet jættestuetomt, og
den skulle selvfølgelig prøvegraves, inden anlægsarbejderne påbegyndtes.
Det viste sig, at Brøndsteds jættestue ikke eksisterede mere, men til gen
gæld fandtes store mængder oppløjet brændt flint og tørmursfliser tæt ved.
Gravemaskinen blev herefter flyttet, og en undersøgelse begyndte som viste
et anlæg langt større og mere velbevaret, end vi havde drømt om. I alt ud
gravedes fem storstensgrave (fire dyssetomter og en jættestuetomt) med til
hørende gravgaver og offerskårlag, tre rundhøje og en langhøj, forskellige
specielle konstruktioner og meget andet. Alt i alt undersøgtes et samlet
gravkompleks, som med sin unikke beliggenhed højt over Flensborg fjord
har været et imponerende syn. Fundene dækker næsten hele tragtbæger
kulturen, d.v.s. fra ca. 3500 til ca. 2900 f.kr.f. og der er masser af nye iagt
tagelser i undersøgelsen.
Også en af Haderslevs forgængere blev udgravet. Ved Louisegården i byens
nordvestlige udkant undersøgtes forud for anlæggelsen af nye fodboldbaner
ca. 20.000 m2 af en boplads fra yngre romertid/ældre germanertid (200-550 e.
kr.f.). Bopladsen har bestået af 7 samtidige gårde omgivet af selvstændige
indhegninger. Midt på bopladsen, næsten som et »moderne« landsbygadekær,
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lå stadig det vådområde, som efter undersøgelserne at dømme også var der,
da jernaldersamfundet fungerede.
I Ejsbøl Mose, nu beliggende lige i udkanten af Haderslev by, undersøgte
Haderslev Museum og Nationalmuseet i 1950-60'eme omfattende dele af to
krigsbytteofferfund fra hhv. 300 og 400 e.kr.f. Området har været udsat for
dræning, men tidligt på året 1997 meddelte Sønderjyllands amt, at man nu
som led i den almindelige naturgenopretning ville etablere en sø i Ejsbøl
Mose. Det gjorde det nødvendigt at undersøge om der var flere ofringer i
mosen end de hidtil udgravede fund. Projektet begyndte i den tidlige sommer
1997, og vi er endnu ikke færdige, for der var mere bevaret - bl.a. Sønderjyl
lands største guldfund siden guldhornene. Det nye guldfund dateres til ca.
350 e.kr.f., altså en ikke tidligere erkendt ofring i mosen. Undersøgelserne blev
foretaget af museets arkæologer, hvoraf en gruppe blev lånt på Moesgård, i
tæt samarbejde med amatørarkæologer med metaldetektorer.
Sammen med Kiels Universitets afdeling i Büsum i Sydslesvig har vi med
en række boringer undersøgt foreløbigt i tre værfter i Ballum og Tønder mar
sken. Boringerne har vist at værfterne antagelig er anlagt i middelalderen.
Endelig har vi fortsat undersøgelserne af Tønderhus foranlediget af Sønder
jyllands Amts opførelse af et nyt kunstmuseum på banken. Resultaterne i
1997 viste, at det ældste voldsted blev etableret her omkring 1270. På banken
opførtes mindst 7 lerklinede huse, og der blev bygget om adskillige gange i
løbet af middelalderen.

Registrering
Registrering er en af de helt grundlæggende aktiviteter i ethvert museum.
Hertil hører at alle arkæologiske fund registreres kartografisk med tilhøren
de tekst i den såkaldte sognebeskrivelse. Det foregår kontinuerligt, således
at arkæologerne ved hvert nyt fund sørger for at indsende en fundanmel
delse eller rapport til Det kulturhistoriske Centralregister på Nationalmuse
et. Her indføres alt i en stor database, som rummer samtlige kendte old
tidsminder i Danmark. Dette fine system sikrer, at vi i vores kontrol af æn
dringerne i det fysiske landskab hele tiden er ajour med forekomsten af
oldtidsminder og kan foretage de nødvendige undersøgelser inden evt.
anlægsarbejder påbegyndes.
De landegrænser vi kender i dag eksisterede ikke i oldtiden, og der er flere
ligheder end forskelle nord og syd for den dansk-ty ske grænse, ja forskellene
er langt større når vi bevæger os fra øst mod vest end fra nord mod syd.
Allerede i 1991 blev der derfor gjort forsøg på en mere hensigtsmæssig sam
ordning af vore registreringer af oldtidsminder nord og syd for grænsen. Via
Sønderjyllands amts kulturforsøgsmidler er det i 1997 lykkedes at få defineret
forskellene i registreringssystemer og at få præciseret, hvordan vi kan arbejde
frem mod en mere ensartet behandling af det registrerede. Vi vil meget gerne
kunne søge i hinandens databaser og herigennem få et større og bedre sam
menligneligt arkæologisk materiale syd og nord for grænsen. Dette er vigtigt,
når vi i det daglige arbejde skal vurdere aktuelle arkæologiske sager, hvor
meget der skal gøres ud af en undersøgelse, eller om den helt kan udelades
osv. I foråret 1998 vil der foreligge en færdig rapport.

Blandt de mange nyerhvervelser på Haderslev Museum i 1997 er denne akvarel fra
1832 afF. L. Bastrup. Akvarellen forestiller Claus Berns i rytterkamp mod en skræk
slagen tyrker. Berns var landsener i Haderslev, og det er ikke den lidt spøjse scene,
som er vigtig for erhvervelsen, men det faktum, at Haderslevs byprofil ses i baggrun
den med by, domkirke, ridehus o.s.v. Akvarellen er således også et øjebliksbillede af
Haderslev anno 1832. Foto: Carlo Krassel.

Samlingerne
Sammen med de øvrige statsanerkendte amtsmuseer i Sønderjyllands amt fik
museet i foråret 1997 et stort magasin i Christiansfeld stillet til rådighed af
Sønderjyllands amt. Haderslev Museums håndværkere har stået for den om
fattende renovering og indretning og fører løbende opsyn med magasinet.
Dette har for vores vedkommende nu løst vore pladsproblemer i hvert fald
for en rum tid.
Særudstillinger
Udstillingen »Rathenburg og de andre, pottemagere i Haderslev« var museets
egenproduktion og omhandlede pottemagererhvervet og dets produkter i
Haderslev fra renæssancen til og med erhvervets ophør med familien Rathen
burg i 1916. Den var museets og byarkivets lidt forsinkede fødselsdagsgave
til Louis Ehlers, som blev 80 år i 1996.
Den 27. november 1997 var det 400 år siden Haderslevhus dannede ramme
om Christian IVs bryllup med Anna Cathrine. Museet markerede det med en
mindre særudstilling dels om brylluppet, dels mere generelt om de kongelige
fester i renæssancen og fyrsternes tilstedeværelse i Haderslev. Til udstillingen
var indlånt originale genstande fra Rosenborg og Museet på Koldinghus. Efter
denne royale udstilling sluttede vi året hen under jul med udstilling om nis-

Da Aabenraa-Egtved-Vejle museers særudstilling »Til jord skal du blive« blev sat op
i Dandybygningen i Vejle var der god plads til at vise de store og mest iøjnefaldende
dele af begravelsesudstyret, således en af de fornemme sorte ligvogne, som blev anskaf
fet også i velstående landsogne op mod år 1900. Både heri, i sørgedragten og i det
øvrige udstyr om jordefærden blev skikken på landet rigt udbygget efter borgerligt
mønster. Det gælder også de alterlys med navneskjolde, der ses til højre.
sernes forhold til dyrene. Den nød stor bevågenhed og nisseudstillingen vil
for fremtiden blive et fast indslag på museet ved juletid.
Orla Madsen

Aabenraa Museum og Jacob Michelsens Gård 1997
Med udskillelsen af kunstafdelingen i 1997 blev der for alvor åbnet for planer
ne om den bygningsudvidelse, der var blevet stillet i udsigt i 1994.1 erkendelse
af at Aabenraa Museum har opsparet et stort behov for udvidelse og gennem
gribende fornyelse havde Sønderjyllands Amt afsat godt 6 mill. kr. på sin
prioriterede liste for anlæg i 1998. Museets bestyrelse er i årets løb blevet
stillet over for vidt forskellige forslag.
Kærnen i planerne er at byens søfarts- og skibsbyggertraditioner skal danne
museets fremtidige profil.
At spørgsmålet om et tilstrækkeligt magasin bør inddrages i planerne blev
understreget af de omfattende flytninger, der blev nødvendige sidste år. Vel
ordnede magasiner hører til de mere skjulte, men ikke desto mindre helt nød
vendige forudsætninger for at museets genstande bliver forsvarligt bevaret.
I årets løb er der foretaget overordnede opgørelser over konserveringsbe
hovet. Blandt de konserverede emner kan nævnes et af museets bedste skibspor-
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trætter, et oliemaleri af »Calløe«, det første fregatskib bygget på Jørgen Bruhns
værft på øen 1852-53, et fint fortællende maleri af Løjt Kirke med kirkegård
o. 1900, samt en stor del af tekstilerne.
En anden side af museets bevaringsarbejde gælder kulturlandskab og be
byggelse. Ved siden af løbende sager bl.a. om diger og hegn har gravmindere
gistrering på 30 kirkegårde i Haderslev Museums område stået i forgrunden.
Birgitte Kragh virker som amtsmuseumsrådets særligt sagkyndige, og hun
har derfor været faglig leder for de to ansatte middelalderarkæologer, der er
ansat til opgaven. Haderslev Museum lægger hus til, mens Kirkeministeriet
betaler for registreringen.
Besøgstallet er steget markant i 1997 i takt med forstærkningen af den udad
vendte virksomhed, nemlig til 11.009, hvis man medregner de godt 1900, der
besøgte den store særudstilling »Til jord skal du blive«, da den vistes i Vejle.
Men selv uden dette er fremgangen tydelig.
Undersøgelser og udgivelser
I forlængelse af Birgitte Kraghs arbejde med projektet »Begravelsesskikke og
kirkegårde 1780-1990« blev det i 1997 til en artikel om udstillingen »Til jord
skal du blive« i Haderslev Stiftsbog, fem leksikonartikler til Den store danske
Encyklopædi samt en kronik om vandringer på kirkegårde til Kristeligt Dag
blad i juli og tre boganmeldelser til Journalen.
Hanne Christensen kunne i april som medredaktør og forfatter på Charlottenborg præsentere bogen om »Stærekassen«, det omstridte teater, der i 1931
blev føjet til Det Kongelige. Bogen er udgivet af Foreningen til Gamle Bygnin
gers Bevaring. Endvidere har hun bidraget til Weilbachs Kunstnerleksikon.

Formidling
Gennem rundhåndede udlån til særudstillinger og ved at frivillige har stået
for værkstedsaktiviteter og ydet uundværlig hjælp ved bageweekenderne på
Jacob Michelsens Gård har museet også i 1997 kunnet glæde sig over en leven
de deltagelse hos brugerne. Venneforeningen har lagt et meget stort arbejde i
de to særudstillinger, som den arrangerede for at fejre sit 10 års jubilæum.
Årets større særudstillinger blev indledt med udstillingen til Aabenraa
Handelsstandsforenings 150 års jubilæum, »Havn og handel 1847-1997«. For
eningen dækkede udgifterne til at historikeren Marianne Ritzau kunne trække
det store læs ved tilrettelæggelsen.
Fra 29.1. til 6.4. vistes udstillingen, »Til jord skal du blive - begravelsesskik
ke på land og i by« i Vejle. Den formidlede igennem ældre ting som fotografier
ved døden, malerier, gravminder, ligkister med udstyr osv. den store undersø
gelse, som Birgitte Kragh har været frikøbt til at bearbejde. Det var morsomt
og udfordrende i et samarbejde med Egnsmuseet i Egtved og Vejle Museum
at fylde Danmarks næststørste særudstillingslokale, Dandy-bygningen. Den
blev til ved omfattende indlån fra museer over hele landet og fra bymuseet
i Flensborg. Den 19.4.-8.6. overførtes det meste af udstillingen til Aabenraa
Museum. Da hovedparten af udstillingen i én efterårsmåned blev vist på Lan
gelands Museum i Rudkøbing trak den over 2.600 besøgende.
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Efter sommerudstillingen om Maya-indianernes broderikunst og guld
smykker fulgte i efteråret Aabenraa Museums Venners to jubilæumsudstillin
ger. I »Bord dæk dig« viste seks damer og herrer fra byen deres helt personlige
borde, der spændte fra et kaffebord med forskellige såkaldte samlekopper,
over sølvbrudeparrets morgenbord til festlige jule- og nytårsopdækninger.
»Modeller af skibe, værfter, havn og fjord« blev en fornem præsentation. De
to modelskibsbyggere Peter Jensen og skibsingeniør Karl Lildholdt havde
samlet sig om storrederen Jørgen Bruhns skibe med hans værft på Kalvø som
et højdepunkt. Netop her lykkedes det dels i efterårsferien og i en weekend
at knytte aktiviteter til. Små og store drenge kom for under vejledning af en
pædagog at bygge enkle modeller i træ, papir og kork, og for at se på Kolding
Modelbådelaugs store flotte skibe.
Udstillingen tjente også som opfordring til at gå med i et laug, der skal
bygge en model af Aabenraa Havn i værfternes glanstid o. 1866. Gruppen vil
gå i gang i januar 1998.
»Oldemors juletræ« kunne i 1997 sole sig i den opmærksomhed det gav, at
træet var valgt som motiv for Aabenraa bys julemærke og -kort. Årets tema,
julestjernen, blev formidlet dels af genstande som den Herrnhutiske papirs
lyse-stjerne fra Christiansfeld, julekrybber, plancher om lyseskikke, dels af de
to »oldemødre«, to lærerstuderende, der sang og fortalte, samt ledte børnenes
eget julekrybbespil.
På Jacob Michelsens Gärd afholdtes de tre vanlige bage- og udstillingsweek
ender. I maj var vask, hvor bl.a. rulning blev demonstreret, temaet for en lille
udstilling. I september var det daglige brød med udstilling og smagsprøver
det naturlige emne lige efter høsten. I december blev julestemningen skabt
ved gnau- spil, bagning og smagsprøver i stuehuset. I bagehuset var det rug
brød, sigtebrød og søsterkage.
Ved siden af den omfattende udstillingsvirksomhed udbyggede museet sit
skolemateriale. Hrolf Thorulf, Hiin Film, har udover at fremstille et par korte
præsentationsvideoer om museets to afdelinger, forestået et nyt spændende
elev-materiale, »På langfart på Aabenraa Museum«. Det omfatter et fyldigt
forberedelsesmateriale bl.a. om navigation, uddrag af logbøger og dagbøger.
Til brug på museet er der arrangeret en sejlads mellem fortællende ting i
samlingen, som børnene skal navigere sig frem til efter kompas og sømil.
Gennem ansøgninger lykkedes det at indsamle tilstrækkelige midler til at
Carolinerforeningen m/s SAMKA pr. 1. oktober kunne overtage den lille,
smukke, bevaringsværdige coaster fra 1956. Skibets formål er dobbelt, det skal
dels synliggøre de miljømæssige fordele ved transport af søvejen. Dels skal
det som et vigtigt led i udviklingen fra sejlskibe til danskbyggede, motordrev
ne lastskibe, formidle søfartshistorie fra Marstal og Aabenraa. Det har fået
gratis liggeplads i Aabenraa, hvor det blev præsenteret ved en festlighed den
25. oktober. Det basale i driften vil fortsat være fragtfart og socialpædagogiske
sejladser.
I forbindelse med særudstillingen om begravelsesskikke og kirkegårde
holdt Birgitte Kragh foredrag i Vejle, Aabenraa, Odder og på Moesgård, Århus
Universitet. Hanne Christensen bidrog med foredrag om H. P. Hanssen samt
om Aabenraas udvikling fra middelalderen og til i dag.
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Gaver og erhvervelser
Året blev kendetegnet af store gaver, og til køb blev der modtaget tilskud på
op mod 350.000 kr. Søfartssamlingen er således blevet beriget med i alt seks
skibsportrætter, hvoraf de fleste hører til den ældste italienske fremstillings
form o. 1800. De fem blev erhvervet på en nervepirrende auktion i Århus, og
hertil havde Statens Museumsnævns Hastesum ydet ca 1 /3, mens resten kom
fra byens erhvervsliv: Michael Jebsen Fonden, Chr. Panbo Bjælkehuse A/S,
Sækko A/S, Cimbria Tømmerhandel A/S. Alle fem portrætter stammer fra
en af de kaptajner, som er allerbedst belyst i samlingerne i forvejen, nemlig
C. C. Fischer (1844-1933). De stammer fra hans hjem i Slotsgade, hvor de har
fortalt den indtrædende om hans egen og hans forfædres sejladser med store
fuldriggere på oversøisk sejlads.
Det sidste portræt var en gave til byen fra Chr. Panbo Bjælkehuse A/S i
København. Det er malet i 1815 af en af de første skibsportrætmalere i verden
Guiseppe Fedi i Livorno.
Et sjældent vidnesbyrd om Middelshavsfarterne hjalp den skibshistorisk
kyndige Karl Lildholdt os til. Det er et såkaldt algirsk søpas fra 1828 til briggen
»Pomona« af Aabenraa, af hvilken museet i forvejen ejer et portræt. Passet
tjente som bevis over for de nordafrikanske sørøvere på at skibet var beskyttet
af den danske stats tributter.
På udstillingen om grænsedragningen i 1920 og H. P. Hanssen vistes en af
de fornemme hædersgaver H. P. Hanssen modtog af Nordslesvigske Kvinder
i 1920: et sølvservice fremstillet af Georg Jensen efter Johan Rohdes tegning.
At servicet i 1997 kunne overdrages til museet skyldes både stor velvilje fra
arvingerne, der tilbød stellet for en favorabel pris, og storslået støtte fra Sta
tens Museumråd og flere lokale fonde.
Det gode samarbejde med Handelsstandsforeningen om den store jubilæums
udstilling førte til at en lang række genstande blev overdraget til museet,
f.eks. en lille reklamepåtrykt lampeskærm i hulmønstret karton, kornvægte
fra et af de førende firmaer på havnen, Union, dertil malerier og fotografier
af virksomheden, og forskellige skrive-, regne- og andre kontormaskiner fra
Cimbria, Sydbank m.m.
I tilknytning til begravelsesudstillingen indkom også et par ting, et tids
typisk håndmalet minde vers over en ung afdød gårdmandskone 1880 fra
Løjt Kirkeby. Nogenlunde fra samme tid stammer den let sentimentale sør
geengel i bisquit, som er fastgjort på en lav gravsten uden indskrift. Den er
en gave fra Aabenraa Kirkegård, og nu udstillet i det lille kirkegårdsafsnit i
kælderen.
Endelig kan nævnes en række fornemme ældre tekstiler, således en rig
holdig gave med mange håndsyede ældre ting fra hyldeborter til bordløbe
re fra Nørby på Løjt. Fra slægten Hissel i Tumbøl kom nogle velbevarede
ældre ting som fx. et par af de traditionstro konehuer, en foret silke kørekyse og en perlebroderet sort fest-cape. Den før så vigtige tørvegravning
blev repræsenteret af et par dyndsko, som hestene måtte forsynes med for
ikke at synke i.
Birgitte Kragh
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Museet på Sønderborg Slot 1997
Et museums årsberetning kan sammenlignes med en forretnings status. Man
tager bestik af lager og omsætning, ser på personalesituationen og gør op, om
det hele løb rundt. Løb rundt gjorde det, men om det var rentabelt er så en
anden sag.
Vi har i hvert fald løbet stærkt for at nå det hele, og selvom statustallene
viser, at 1997 atter blev et år med faldende besøgstal, er der i huset gjort meget
for, at de gæster, der kom, fik en god oplevelse med hjem.

Udstillinger
Efter flere års tilløb blev udstillingen om Sønderborgs historie færdig i juni.
Den er bygget op omkring en stor model af Sønderborg omkring 1870. Derfra
trækkes tråde til livet i byen med de mange danske og tyske aspekter. Udstil
lingen henvender sig nok fortrinsvis til Sønderborgensere, som til gengæld
fortæller, at de nemt kan bruge et par timer for at få det hele med. Det er en
blivende udstilling i tre små rum i nord-vest hjørnets stueetage.
I forbindelse med overtagelsen af slottets malerisamling fik Sønderjyllands
Kunstmuseum andre udstillingsrum end dem Sønderborg Slot hidtil benytte
de til malerisamlingen. I tre store lokaler i sydfløjen vises nu dels meget mo
derne kunst i to lokaler og Kunstnergaven fra 1920 i det tredie. Da en del
museumsgæster savner malerierne af vore lokale kunstnere som C. W. Eckersberg, C. A. Jensen og C. A. Lorenzen, er det besluttet at udstille dem igen, bla.
i den nyopstillede sølvsamling.
Håndværkerudstillingen måtte vige pladsen, da Kunstmuseet holdt sit ind
tog, men den er nu blevet genopbygget i helt nyt regi i vestfløjen. Samtidig
opstilledes to værksteder, nemlig en smedie fra Asserballeskov og et karetma
ger! fra Ragebøl, så de ligner arbejdende værksteder. Gennem hele december
blev der arbejdet med genopstilling af museets sølvudstilling. Ny-opstillingen
vil også vise genstande af andre metaller end sølv. Der er således fundet tin,
messing, kobber, glas og fajancer frem fra magasinerne til denne udstilling.
Blandt særudstillingerne fra det forløbne år kan nævnes udstillingen »Elitas
danseskole«. Museet fik for nogle år siden foræret en del afdansningsbals
kjoler af Elita Wintherskov, der var tredie generation i en danseskole, som
blev oprettet i 1880. Mange tidligere elever så udstillingen og udvekslede
minder om den tid, da det hørte med til almindelig opdragelse at gå på danse
skole.
En anden udstilling af stor lokal interesse var den retrospektive mindeud
stilling, som Sønderjyllands Kunstmuseum arrangerede af maleren Viggo
Kragh Hansens billeder i sommeren 1997.
Af overvældende publikumsinteresse var »Doris Bioom«, som Sønderborg
Kunstforening stod for. Den blev vist i museets allerkorteste åbningstid, fra
december til februar, så der var dage med kø.
Arbejdet med kirkegårdsregistreringer er genoptaget med registrering af
kirkegårdene i Dybbøl, Augustenborg og Ulkebøl. Arbejdet fortsættes i 1998,
da der endnu mangler 15 kirkegårde i det gamle Sønderborg Amt.
Selvom besøgstallet igen er faldet, har vi alligevel holdt over 400 foredrag
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Karetmagerværksted fra Ragebøl. Foto: Museet på Sønderborg Slot.
og omvisninger fordelt meget ujævnt. Der har været dage med op til seks,
syv foredrag og dage helt uden nogen. 256 skoler har besøgt slottet, men vi
kan godt føle, at der er skåret ned på lejrskoleophold på landsbasis. Blandt
de voksne vi har holdt foredrag for, har der været mange udenlandske gæster.
Det kan mærkes, at der er åbnet til østlandene, og det giver ofte anledning til
ekstra snak om udlændighedstid og genforening.
Året blev rundet af med, at 23 børnehaver og børnehaveklasser i december
måned var på nissejagt på slottet.

Cathrinesminde
I de nye vedtægter for Cathrinesminde er det slået fast, at »museets afde
ling på Cathrinesminde teglværk har som ansvarsområde dokumentation af
teglværksindustrien«. Altså det er museum for dansk teglindustri og for
teglværkshistorien på den tyske side af Flensborg Fjord. I bygningerne,
som tilhører Den selvejende Institution Cathrinesminde, har museet lejet
sig ind og har i 1997 haft et besøgstal på små 15.000. I årets løb er der
indrettet nyt værksted.
Den uundværlige støtteforening Cathrinesmindes venner har afholdt kul
turdage med en foredragsrække, hvor landskendte personer medvirkede,
og der har været holdt to kunstudstillinger og to lokalhistoriske udstil
linger.
Museet har lavet årsskrift om danske teglværker og dokumenteret Solo-
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fabrikken i Sønderborg og Schaumanns Klædefabrik i Haderslev. Derudover
er der lavet koncept om nye faste udstillinger, planer om en fremtidig afdeling
for sønderjysk industris historie og om formidlingsprojektet »Teglværksspor
ved Iller Strand«, der finansieres af Frilandsrådet.

Personale
På Cathrinesminde blev Kim Jacobus Paulsens stillingsbetegnelse ændret fra
museumspædagog til museumsinspektør. Museumsinspektør Inge Adriansen
fik bevilget et tre-årigt stipendium fra Statens Humanistiske Forskningsråd til
at lave en undersøgelse over danske nationale symboler 1840-1995. Hendes
afløser fra 1. september blev cand. mag. Axel Johnsen.
Alvorligt var det, at museumsleder Jens Ole Lefévre kom hjem fra ferie i
slutningen af september med helbredsproblemer. I oktober blev han indlagt
på hjertekirurgisk afdeling i Odense, hvor han døde i december.
Fra 1. november konstitueredes Hans Helmer Kristensen som leder og alle
medarbejdere på museet bad bestyrelsen om nogle måneder til at gøre udstil
linger og andet færdigt i, før lederstillingen blev opslået. Den afgående be
styrelse gav os tiden indtil sommeren 1998. Vi håber at blive helt færdige med
genopstillinger og meget andet inden en kommende chef holder sit indtog på
slottet.
Hans Helmer Kristensen
konst, leder

Tønder Museum og Højer Mølle- og Marskmuseum 1997
Ud over, at den store udbygning af Museerne i Tønder fortsatte i 1997 med
påbegyndelsen 3. etape: Rotunden og den nye kunstfløj, bragte året tre meget
væsentlige begivenheder, nemlig
1. Den officielle indvielse af Møllehaven ved Højer Mølle- og Marskmuseum.
2. Åbningen af barokhuset i Storegade 14, det såkaldte Drøhses Hus som
byanneks for Tønder Museum.
3. Genåbningen af Tønder Museums sølvkammer efter endt renovering og
nyopstilling.
Indvielsen af Møllehaven i Højer fandt sted lørdag 2. maj 1997. Museums
inspektør Svend Åge Knudsen, Museet på Sønderskov, holdt indvielsestalen,
og der var korsang ved Højer-koret og underholdning på plænen ved Højer
Frivillige Brandværns orkester. Haven havde endnu ikke helt iklædt sig for
årsdragt, men det var tydeligt, at de fleste af de mange planter, der var blevet
plantet ved anlæggelsen i september 1996, havde overlevet.
Halvanden måned senere skete åbningen af Drøhses Hus, idet Tønder Mu
seum foreløbig i en treårig periode åbnede huset med en fyldig præsentation
af dele af Tønder Museums møbelsamlinger samt hovedparten af museets
samling af Tønder-kniplinger. Det var donationer fra en lokal fond, Peder
Aarslevs Legat, og fra Realkredit Danmark, der havde muliggjort et lejemål,
idet Realkredit Danmark yder 200.000 kr. årligt i tre år til leje af huset, mens

Indvielsen af Højer Møllehave 2. maj 1997. Selve indvielsen fandt sted under den
lyse teltdug på møllepladsen.
Peder Aarslevs Legat i samme periode yder 50.000 kr. årligt til driften. Des
uden skænkede Peder Aarslevs Legat i 1997 200.000 kr. til indkøb af tolv
gulvmontrer til husets møblering som museumshus.
Direktøren for Ny Carlsbergfondet, Hans Edvard Nørregaard-Nielsen, fore
tog åbningen, ligesom der var taler af tidl. museumsinspektør dr.phil. Sigurd
Schoubye og tømrermester Helge Kragelund. Museet havde håbet, at hele
arrangementet kunne afvikles i husets smukke gård, men det øsregnede - og
de mellem to og tre hundrede gæster måtte finde plads inde i huset. Åbningen
af Drøhses Hus er som kronen på mange års stædigt arbejde, og huset har
vist sig at have sin berettigelse, selv om det med sine specialudstillinger altid
vil være et museum for særligt interesserede.
På grund af byggeriet af forhallen i hele 1996 havde det været nødvendigt
af sikkerhedsgrunde at nedpakke hele den store sølvsamling. Dette gav anled
ning til at vurdere, at tiden var kommet til en længe ønsket renovering af
sølvkammeret. Tønder Museum ansøgte flere store fonde om tilskud til en
grundig renovering af rummet med dets montrer, lys og frem for alt sikker
hedsudstyr. Ny Carlsbergfondet blev her den store tilskudsgiver, men også
Bikubenfonden støttede renoveringen. Arkitekt Gorm Lindum stod for pro
jektet. Den 25. oktober 1997 kunne sølvkammeret genåbnes ved en festlig og
højtidelig begivenhed, hvor sølvsamlingens »skaber«, dr. phil. Sigurd Schou
bye, forestod genindvielsen. Også ved den lejlighed fandt mellem to og tre
hundrede gæster vej til museet, og sølvkammeret blev genstand for stor beun
dring og fortjent opmærksomhed.
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Udstillinger og formidling
På grund af kunstmuseets nybygning mangler Museerne i Tønder i disse år
lokaler til særudstillinger. Derfor måtte Tønder Museum i 1997 ud over de
ovenfor nævnte udstillinger indskrænke sig til en nyopstilling af dele af knip
lingssamlingen. Som årets kniplingsudstilling vistes museets samling af 1700tals kniplinger, nemlig de typer, der kendes under navnene Binche- og Malines-kniplinger. Udstillingen blev opbygget i Tønder Museums grå sal.
På Højer Mølle- og Marskmuseum var årets hovedudstilling en billedog genstandsfortælling om livet på Højer-egnen. Det billedmæssige materi
ale var fotografier, optaget i 1930'erne og 1940'erne på egnen af den dygti
ge Højer-fotograf Martinsen. Udstillingen var et resultat af et samarbejde
mellem Højer Mølle- og Marskmuseum og Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg.

Personale
Et stort personalemæssigt ønske gik i opfyldelse i 1997, idet der blev foretaget
en nynormering af en inspektørstilling. Tønder Museum var efterhånden næ
sten det eneste af de sønderjyske museer, der kun havde én inspektør, og med
afdelingerne Højer Mølle- og Marskmuseum og Drøhses Hus var to mu
seumsfaglige medarbejdere stadig mere påkrævet. Valget faldt på cand.mag.
Elsemarie Dam-Jensen, der har været højskolelærer ved Løgumkloster Høj
skole, og som samtidig har museumsmæssig erfaring gennem et mangeårigt
arbejde med udstillinger på Museet Holmen i Løgumkloster. Elsemarie DamJensen tiltrådte den 15. august 1997. Elsemarie Dam-Jensen varetager, foruden
generelt museumsarbejde, følgende emnegrupper på museet: sølv- og beslæg
tede genstandsområder, møbler samt det generelle arbejde med fredningsbe
sigtigelser etc.
I Drøhses Hus blev der i sommeren 1997 oprettet en beskyttet stilling som
kustode. Stillingen blev besat med Oda Karstensen.
I Højer Mølle- og Marskmuseum skete der ikke ændringer i den faste stab,
men møllen fik fra forsommeren 1997 en kvindelig kustode ansat i en pulje
jobsordning - en ordning, der vil løse møllens behov for kustodehjælp 1997juni 1999.
Nyerhvervelser/samlinger
Åbningen af Drøhses Hus rettede fokus på kniplingerne, hvorfor flere af årets
større donationer netop kom denne genstandsgruppe til gode. Blandt gaverne
kan nævnes en samling af kniplinger, som en nu 90-årig kvindes mor i begyn
delsen af århundredet samlede på Sjælland samt en testamentarisk gave be
stående af en kvindes kniplingsproduktion, mønstre, redskaber, arbejdsregninger etc.
Foruden kniplingsgaver modtog Tønder Museum i 1997 bl.a. en større te
stamentarisk gave af smukke karvskårne æsker, en dukke, redskaber af horn,
flere enkeltmøbler og flere fajancegenstande.
I december kunne museet afsløre en model af Schackenborg i målestok
1:100, udført af teatermaler Walter Rasmussen, København, der også har ud-
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Afsløringen af Schackenborg-modellen på Tønder Museum i december 1997. På bil
ledet ses bag slotsmodellen fra venstre Lis Hermansen og Magnus Lorentzen, begge
fra Schackenborgs godskontor, museumsinspektør Inger Lauridsen og godsinspektør
på Schackenborg Søren Frederiksen.
ført Tønder Museums øvrige slotsmodeller. Modellen blev sponsoreret af Tøn
der Bank.
Inger Lauridsen

Midtsønderjyllands Museum, Gram Slot og Gram Lergrav 1997
Midtsønderjyllands Museum arrangerede fem særudstillinger i løbet af 1997.
I midten af januar åbnedes en udstilling »One dimensional effeciency« med
malerier af Hanne Andersen, København. Denne blev afløst af en præsenta
tion af afgangsopgaver fra Højer Design Seminarium, der tidligere har desig
net museets logo. Sidst i maj måned kunne vi invitere til åbning på en stor
udstilling med titlen: Dyr og skeletter. Størstedelen af præparaterne var lånt
fra Zoologisk Museum i København, men suppleret med skeletter og kranier
fra museets egen samling. Målet med udstillingen var at vise, hvordan for
skellige dyrs ydre former afspejler sig i skelettets opbygning.
Efterårets to særudstillinger var af vidt forskellig karakter. Den ene blev,
som de ovenfor nævnte, afholdt på selve museet, og viste meget intense og
farverige malerier af Solveig Refslund.
Den anden var den store udstilling om hjernen og dens funktioner. Den var
produceret af Experimentarium i København i anledning af at 1997 var erklæ-
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Fra udstillingen 'Dyr og skeletter« på Midtsønderjyllands Museum maj 1997.
ret for Hjerneåret. Efter at udstillingen havde været vist i København, blev
der indledt forhandlinger med Experimentarium for at få den til Sønderjyl
land. Da Midtsønderjyllands Museum er det naturhistoriske museum for am
tet, blev det os, der skulle stå for den faglige del af udstillingen. Den var så
stor, at den måtte afholdes i en barak i Frøslevlejren, idet udstillingen fyldte
800 m2.1 løbet af de tre måneder, hvor den blev vist i Frøslevlejren, blev den
besøgt af mere end 42.000 besøgende, og den endte med at give et klækkeligt
overskud til Amtsmuseumsrådets kasse.
Men - arrangementet viste også, hvor meget arbejde der kræves, hvis et
sådant forsøg skal lykkes, og at det i vid udstrækning, som i dette tilfælde,
skal hvile på frivillig arbejdskraft - som det heldigvis ikke skortede på, og
det viste, at opgaven er for stor for et enkelt museum, og at forsøget ikke
havde fået det udfald, som det fik, hvis ikke amtets kultursekretariat, havde
lagt mange kræfter i denne udstilling.
1997 var det første hele år, hvor Gram Lergrav officielt var åben for publi
kum og det første år, hvor der var en fuldtidsansat geologisk naturvejleder
tilknyttet projektet. Over 5000 mennesker besøgte lergraven dette år, og så at
sige alle har udtrykt sig positivt om denne nye aktivitet, hvor hele familien
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Dronning Margrethes besøg i Gram lergav 15. maj 1997.
kan være sammen om at finde 6 millioner år gamle fossiler. Naturvejlederen
har fast kontortid i Lergravshuset, og hun bliver i meget stor udstrækning
kontaktet af de besøgende, ligesom hun jævnligt arrangerer minikurser i om
rådets geologi og biologi. Ved årets udgang kunne naturvejlederen indkøbe
mikroskoper og lupper og meget andet demonstrationsmateriale, således at
der i Lergravshuset nu er indrettet en naturskole, der kan benyttes af skoler
og andre besøgende.
Den store aktivitet i lergraven har desuden medført en stor tilgang af fossi
ler til museet, og i vid udstrækning er dette sket gennem de besøgende der,
hvis de finder knoglemateriale eller tænder, skal forevise dette for museets
personale.
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Den 15. Maj besøgte Kongefamilien Sønderjylland, og i den anledning be
søgte Dronning Margrethe, Prins Henrik, Prins Joachim, Prinsesse Alexandra
og Greve Ingolf lergraven. Efter indledende taler i Lergravshuset gik alle ned
for at undersøge leret, og det lykkedes for de Kongelige at finde både snegle
og muslinger efter kort tid.
Igen i år har lergraven været besøgt af en belgisk forsker, Kristiaan Hoedemarkers, der undersøger lerets indhold af de såkaldte øresten fra fisk. Han
har bestemt museets samling af øresten, og er ved at beskrive de nye fund,
han har gjort.
Der har været konserveret intenst på museets hvalmateriale fra Gram Ler
grav, og tre præparater blev færdiggjort i 1997. Efterhånden som præparaterne
er blevet færdige, har det vist sig, at de er bedre bevaret end først antaget,
hvilket betyder, at deres videnskabelige og udstillingsmæssige værdi er meget
høj.
Museets støtteforening, Museumsforeningen for Midtsønderjylland, fejrede
den 24. april 25 års jubilæum. Det var denne forening der for 25 år siden
lagde grundstenen til Midtsønderjyllands Museum, der i 1979 blev amtsligt.
Omkring 60 mennesker deltog i en reception på museet i denne anledning,
og der blev holdt taler - og fortalt historier fra dengang, hvor foreningen
startede sit virke. Efter et besøg i lergraven var der en festlig middag på
Slotskroen, hvor foreningen i sin tid holdt den stiftende generalforsamling.
Museets naturvejleder har arrangeret 11 naturvandringer indenfor mange
forskellige emneområder med i alt 420 deltagere. Museets særudstilling i
Frøslevlejren blev besøgt af godt 42.000, selve museet blev besøgt af 8.710
mennesker, og i lergraven havde vi 5.461 besøgende i 1997.
Flemming Roth

Frøslevlejrens Museum 1997
I 1997 havde museet 33.588 gæster og afholdt 289 foredrag/omvisninger for
større hold, fortrinsvis skoleklasser. Disse tal er stort set identiske med tallene
fra 1996.
Dansk Røde Kors ildtræder
Medens besøgstallene således ikke betegnede nogen større ændring i 1997,
blev året på anden vis skelsættende. Under adskillige møder museets drifts
parter imellem stod det stadig mere klart, at museumskonstellationen mellem
Museet for Frøslevlejren på den ene side og Dansk Røde Kors Museum på
den anden stod foran en opløsning. Og den 24. oktober udsendte museets
bestyrelse følgende pressemeddelelse:
»Dansk Røde Kors har desværre set sig nødsaget til at afvikle sit engage
ment i Den selvejende institution Museet for Frøslevlejren og Dansk Røde
Kors Museum. Dansk Røde Kors Museum vil derfor blive lukket med ud
gangen af 1997.
Røde Kors' beslutning skyldes, at museets udgifter er steget over de senere
år, samtidig med at der har været et faldende besøgstal. I forbindelse med
museets etablering blev der i 1989 indgået en overenskomst med et maksi-

276

Arkiver, Museer og Forskningsinstitutioner

Fangestuen i den fredede og renoverede barak H4 i Frøslevlejren.

mum for det årlige pristalsregulerede beløb. Dansk Røde Kors kunne bidrage
med. Denne beløbsgrænse er nu overskredet.
Dansk Røde Kors' præsident, Chr. Keim Hansen, siger, at det er med stor
beklagelse, at beslutningen om lukning er truffet. Man har haft stor glæde og
nytte af samarbejdet. Røde Kors skal imidlertid være meget omkostningsbe
vidst mht. de beløb, der bruges til oplysning og museumsvirksomhed set i
forhold til nødhjælpsarbejdet ude i verden. Vort hovedformål er nu engang
at hjælpe nødlidende mennesker ...
Der arbejdes videre mod at Museet for Frøslevlejren videreføres i et samar
bejde mellem Nationalmuseet, Sønderjyllands amt og Bov kommune.«
Herefter havde museet to hovedopgaver: for det første skulle Røde Kors
Museet være afviklet ved årets udgang, og for det andet skulle der skabes et
videre driftsgrundlag for Museet for Frøslevlejren, eller som det igen kom til
at hedde: Frøslevlejrens Museum.
Mht. driftsgrundlag og organisation kom der ingen formel afklaring i 1997,
men de to resterende driftsparter, henholdsvis Nationalmuseet og amt/kommune, var indstillet på fremover at sikre Frøslevlejrens Museum et fagligt
forsvarligt driftsgrundlag.
Bygningerne
De to driftsparter trådte til med ekstrabevillinger, da der blev konstateret om
fattende råd i gulvkonstruktioner og bræddevægge i Barak H4 samt i hovedvagttårnet. De to bygninger, som siden 1969 har dannet rammen om Frøslev
lejrens Museum, er fredede og ejet af Nationalmuseet. Derfor må der ikke
ændres på den oprindelige vindueskonstruktion, som er den egentlige kilde
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til fugt- og dermed råd-problemerne. Reparationsarbejdet pågik over det me
ste af december måned, og store dele af den faste udstilling måtte nedtages,
medens gulvbrædder, strøer og vægbeklædning blev udskiftet.
Nye faciliteter
Også i museets tredje bygning, Barak H6, måtte der gennemføres et større
reparationsarbejde. Denne barak huser museets kontorer, foredragssal, maga
siner mv., men først og fremmest husede den Dansk Røde Kors Museums
udstilling. Nedtagningen af denne efterlod sig solide »ar«, som skulle udbedres. Og da museet ligeledes ønskede at ny indrette lokalerne, greb arbejdet
om sig. Nyindretningen har betydet, at Frøslevlejrens Museum nu råder over
et større udstillingsareal, både til permanente udstillinger og særudstillinger.
Dernæst også en foredragssal, som kan tjene de årligt ca. 300 arrangementer,
ofte med hold på op mod 100 personer. Museets tidligere (noget mindre)
foredragssal kan nu benyttes som en slags kantine, hvor først og fremmest
skoleklasser kan fortære medbragt mad.
Endelig er der i Barak H6 blevet indrettet en biograf. Her skal først og
fremmest vises en film om Frøslevlejren 1944-45, som blev sat i produktion i
1997. De økonomiske midler, 170.000 kr., er stillet til rådighed af Undervis
ningsministeriet. Det er tanken, at filmen også skal distribueres til skoler/
undervisningscentraler, ligesom en mindre del af midlerne vil blive anvendt
til påbegyndelsen af en CD-ROM om Frøslevlejren.
Henrik Skov Kristensen

Danevirkegården - Museet ved Danevirke 1997
I 1997 kunne Danevirkegården registrere, at de mange løbende opdateringer
og fornyelser af den permanente udstilling resulterede i øget publikumsinter
esse. Med den ny sæson kunne museet bl.a. præsentere en ny stormontre, der
giver et blik ind i en dansk militærbarak ved Danevirke i 1850. Samtidig
var hele 1800-talsdelen blevet nyopstillet. Åbenbart har fornyelserne haft den
tilsigtede virkning. De besøgende opholder sig nu længere tid i 1800-talsdelen. Sidst på året blev der anbragt et nyt »udgravningsmiljø«, der illustrerer
udgravningen af Valdemarsmuren i 1862.
Fornyelsesprocessen fortsætter, så hele den permanente udstilling i løbet af
nogle år vil fremstå i en ny, mere tilgængelig skikkelse. I den forbindelse
følges de besøgendes adfærd i udstillingen meget nøje. Det er nemlig kun ved
at iagttage, hvordan formidlingen fungerer i praksis, at den kan forbedres og
tilpasses, så budskabet når ud med størst mulig effekt. Det er vigtigt at de
besøgendes interesse for et museumsbesøg modsvares af en omhyggelig, fun
deret, men også instruktiv formidling.
Udstillingerne er dog kun én side af museets arbejdsmark. En anden består
i udforskningen og formidlingen af voldanlæggets historie ude i landskabet.
Det sker i form af vandringer og guidede ture langs med især Hovedvolden
og Krumvolden, men hyppigt også til Thyraborg og Forbindelsesvolden. I de
seneste år er opmærksomheden blevet rettet også imod de fjernere beliggende
volde, hvor der næsten aldrig kommer besøgende.
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Danevirkegården videreførte også i 1997 en nystrukturering af den permanente ud
stilling. I de kommende år kommer turen først til oldtidsdelen og så til afsnittet om
Anden Verdenskrig. Heri indgår bl.a. dette billede optaget af Søren Telling i 1945.
Det viser det dybe ar, som pansergraven efterlod i volden i efteråret 1944.

I sommeren 1997 arrangerede museet i Historisk Samfund for Sønderjyl
land - Sydslesvigs amtskreds' regi således en aftenvandring på Østervolden
mellem Slien og Vindeby Nor. Her gav arkæologen Nis Hardt og museumsle
deren en indføring i Østervoldens tilblivelse, funktion og strategiske betyd
ning. Vandringen tiltrak mange deltagere og bestyrker planer om i større grad
at tilbyde guidede vandringer for et større publikum.
Danevirkegården har mulighed for at vise en række skiftende særudstillin
ger hvert år. Som regel produceres de på stedet, men undertiden drejer det
sig om vandreudstillinger der lånes fra andre institutioner. I 1997 blev vist 4
forskellige særudstillinger, deraf tre »udefra«: I februar blev Foreningen Nord
ens udstilling »På sporet af Norden« vist. I maj måned præsenterede det dan
ske mindretals fotoklub »Focus« fra Slesvig en forårsudstilling. I juni kunne
vi præsentere Næstved Museums vandreudstilling »Børnenes Danmarkshi
storie«.
I juni-september vistes endelig museets egen vandreudstilling »Valdemarsmuren«. Den bestod bl.a. af en stor rekonstruktion af teglstensmurens oprin
delige udseende i målestokken 1:2,8. Her kunne ikke mindst skoleelever dan
ne sig et indtryk af, hvor stor Valdemarsmuren oprindeligt har været. Det er
beregnet, at der har været brug for 17-20 millioner »munkesten« til at færdig
gøre muren.
Det blev også til endnu en ny publikation om Danevirke. Denne gang drejer
det sig om en tysksproget introduktion til hele Danevirkes historie fra oldtid
til nutid. Den vil i 1998 blive fulgt op af en betydeligt mere omfattende dansk-

11997 viste Danevirkegården en særudstilling om Valdemar den Stores teglstensmur
fra anden halvdel af 1100-tallet. Her et rekonstruktionsforsøg udført af arkitekten
Thorkil Ebert.
sproget bog. Det tyske hæfte blev særdeles positivt modtaget og solgte halv
delen af oplaget i løbet af få måneder. Herefter planlægges en »rigtig« forlags
publikation om voldanlæggets historie på tysk. Arkæolog Nis Hardt og muse
ets leder skriver teksten, og bogen vil efter alt at dømme udkomme i
begyndelsen af 1999 - i såvel en tysk som en dansk udgave.
Så til årets store overraskelse. I de seneste år har Slesvig-egnen oplevet
faldende turisttal, og museerne har haft færre besøgende. Danevirkegården
fulgte hidtil den generelle udvikling. I 1997 gik det imidlertid anderledes.
Mens besøgstallet på de andre museer enten stagnerede eller faldt, var der på
Danevirkegården tale om en stigning i besøgstallet, der voksede fra knap
17.000 i 1996 til 19.200 i 1997. En betydelig del skyldtes flere skoleklasser fra
Danmark. I 1997 blev Danevirkegården besøgt af over 6.700 skoleelever mod
5.675 året forinden.
Det kan måske også formodes, at Prins Joachims og Prinsesse Alexandras
besøg på museet i april bidrog til øget opmærksomhed. I alt fald var der fra
pressens side nogen interesse for at illustrere besøget med klip fra udstillin
gerne på museet. Den største opmærksomhed fik de kongelige dog på Gottorp Slot. Det fik ikke den store betydning for besøgstallet dér - så mon den
forklaring holder stik?
Museet kan således ikke forklare, hvorfor denne positive udvikling har fun
det sted. Måske var der blot tale om et udsving, der vil »normalisere« sig i
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1998. Vi får se. Under alle omstændigheder må det erkendes, at vi som mu
seumsfolk ikke altid kan forklare, hvorfor besøgstallene udvikler sig, som
de gør. Reelt set har vores arbejde måske ikke den helt store indflydelse på
statistikken - selv om store særudstillinger eller nyopstillinger kan skabe
interesse for et engangsbesøg.
Jørgen Kühl

Fra den lokalhistoriske
arbejdsmark i Sønderjylland
1997
Historisk Samfund for Sønderjylland
Årsberetning 1997 ved Lars N. Henningsen
Historisk Samfund for Sønderjylland afholdt lørdag den 2. maj 1998 årsmøde
på Jaruplund Højskole i Sydslesvig. 60-70 medlemmer var mødt frem. For
manden for Sydslesvigs amtskreds, Jesper Bolund Nielsen, Slesvig, blev valgt
til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet efter
vedtægternes bestemmelse herom og gav ordet til formanden, Lars
N. Henningsen, Aabenraa, der aflagde følgende beretning:

Sønderjylland fejrer jubilæer i disse år - og det har selvfølgelig sin
forklaring. I kølvandet på Genforeningen i 1920 spirede det folkelige
danske arbejde for alvor frem. Den ene nye forening efter den anden
blev oprettet. De fejrer 75 års jubilæum i disse år. Der holdes fester
og lyttes til taler.
Sådan også med Historisk Samfund for Sønderjylland. Foreningen
blev oprettet den 19. december 1922, og derfor stod året 1997 i jubilæ
ets tegn. Vi valgte bevidst at se bort fra udgivelse af et jubilæumsskrift
eller en stor jubilæumsartikel. Den slags tilbageskuen eller navlebeskuen er undertiden et dække over manglende aktivitet her og nu. I
Historisk Samfund er der jo ganske meget i gang, så vi var ikke så
fristet til at bruge kræfterne på at se tilbage i foreningshistorien. Vi
holdt heller ikke stor middag for styrelsen eller mange særligt ind
budte. Nej, vi samlede et - synes jeg - ganske bredt program for alle
vore medlemmer. Vi holdt et medlemsjubilæum - og medlemmerne
kvitterede med at slutte smukt op. Det siger jeg tak for.
Jubilæumsfesten løb af stabelen på Folkehjem i Aabenraa den 1. no
vember - ikke på den egentlige fødselsdag den 19. december - for
hvor mange var der så kommet? Festen bød på både et fagligt histo
risk og et festligt program. Dagens faglige tema var Sønderjyllands
udvikling og forandring gennem de sidste 75 år. Om eftermiddagen
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Jubilæumsdagen 1 november 1997: Formanden byder velkommen før eftermiddagens
foredrag. Foto: Ilse Kürstein.

samledes 170 tilhørere til tre foredrag. Universitetslektor Carsten
Porskrog Rasmussen fortalte om »Kulturlandskabet under foran
dring«, museumsinspektør Kim Jacobus Paulsen om »Erhverv og livs
former under forandring«, og pastor Günter Weitling belyste hjemmetyskernes selvforståelse og syn på de danske medborgere gennem 75
år. Om aftenen tog generalkonsul H. P. Clausen tråden op med en
kærligt-kritisk karakteristik af sønderjyderne for 75 år siden og i dag.
200 deltagere fyldte Folkehjems store sal til sidste plads ved aftenens
festmiddag, og til slut var der musikalsk underholdning med sange
af Karsten Thomsen og Jens Rosendal.
I dagens anledning fik Sønderjyske Årbøger 1997 ny iklædning.
Fra enkelte læsere var der kommet ønske om en mindre skrifttung
bogside, og nogle havde ytret, at det blanke papir ikke egnede sig til
læsning ved kunstigt lys. Sådanne bemærkninger har vi lyttet til, og
årgang 1997 udkom derfor i let forynget udgave. Både bind og titel
blad har fået nyt layout, og der står noget mindre på siderne end før,
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Fra eftermiddagens foredrag. Carsten Porskrog Rasmussen på Folkehjems talerstol.
Foto: Ilse Kürstein.

ligesom noterne nu er sat to-spaltet. Vi føler, at resultatet er blevet
pænt, og at læseligheden er bedre. Kun billedkvaliteten har ikke væ
ret helt i top i 1997 - men det problem bliver løst i 1998.
Årbogens indhold blev som altid omfattende, i alt 375 sider. Helt
aktuelle var de indledende artikler om navnene »Sønderjylland« og
»Slesvig« og artiklen om Region Sønderjylland/Slesvig. Ellers spæn
der bindet fra Troels Finks artikel om Hertug Hans den Ældre til
søfartshistorie i 1700-tallet og nye resultater omkring hjemmetyskhedens fremvækst i 1840'erne. Vort århundrede er pænt repræsenteret
med John T. Lauridsens analyse af Frits Clausens magtovertagelse i
DNSAP i 1933 og Fr. Rudbecks erindringer som national rejsese
kretær.
På jubilæumsdagen forelå ikke blot Sønderjyske Årbøger. To andre
nye publikationer nåede at blive færdige til dagen. Den ene er Lisbeth
Vestergaard Høsts bog »Det Ene Fornødne - Nordslesvigsk Indre Mission
og Det gamle Budskab 1880-1945«. Forfatteren beskriver de mange akti
viteter i »Kirkelig Forening for Indre Mission i Nordslesvig«, som
fra 1890'erne blev en hovedfaktor i grænselandets kirkelige liv med
indremissionærer, vækkelsesmøder, missionshuse, ydre missions-
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Aftenfesten i den store sal på Folkehjem på jubilæumsdagen 1. november 1997. Med
lemmerne går til bords. Foto: Ilse Kiirstein.

kredse, vækkelsesbladet »Sædekornet« m.v. Centralt i bogen er Indre
Missions forhold til især det nationale og i bredere forstand til sam
fundsspørgsmål i almindelighed. De forskellige holdninger førte i
1912 til en splittelse, som har kunnet mærkes helt frem mod vor tid.
Bogen har fået en god kritik af anmelderne - »Glimrende værk« skrev
således Kristeligt Dagblad.
Den anden jubilæumsudgivelse var tidligere amtsborgmester Erik
Jessens store erindringsbog »Bare han får sin vilje«. Aabenraadrengen
Erik Jessens karriere er imponerende: Leder af et stort familiefirma,
borgmester i hjembyen 1958-70, amtsborgmester 1970-91, formand for
Nykredit og Sydbank og gennem mange år aktiv på alle niveauer i
spejderbevægelsen. Dertil kommer hans deltagelse i modstandsbevæ
gelsen. Alt dette skildres veloplagt og letlæseligt. Erik Jessens bog
blev da også en bestseller, så der nu kun er 200 eksemplarer tilbage.
Tidligere på året udkom endnu to bøger. I foråret forelå Bodil Clau
sens bog »Gårde i Haderslev og Tyrstrup herreder 1531-1753«, der gård
for gård opstiller lister over fæstere og ejere i dette tidsrum i Aller,
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Pastor Günter Weitling, generalkonsul H. P. Clausen og professor Troels Pink i sam
tale efter aftenfesten. Foto: Ilse Kürstein.

Fjelstrup, Grarup, Halk, Starup, Tyrstrup, Vonsbæk, Øsby og Åstrup
sogne. Bogen er et resultat af mange års flittige studier i de bevarede
jordebøger fra Haderslev len og amt. Med det fyldige navneregister
er bogen et nyttigt hjælpemiddel for slægtshistorikerne, og de mange
data har betydelig værdi for landbrugshistorikerne.
Til sommer udkom et hæfte af fhv. landsarkivar Peter Kr. Iversen i
serien »Sønderjyske Billeder«, der udgives i fællesskab med Institut
for sønderjysk Lokalhistorie. Det fik titlen »Schackenborgbilleder. Gods
inspektør H. C. Davidsen og hans fotografiapparat« og bringer en perle
række af optagelser fra Schackenborg gods og Møgeltønderegnen. I
hæftet bringes knap 100 smukke billeder fra vort århundredes første
årtier, ledsaget af Peter Kr. Iversens kyndige tekst.
Sønderjysk Månedsskrift blev i 1997 på 336 sider fordelt over 10
numre, i den velkendte blanding af små og store artikler fra den æld-
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ste fortid til helt dagsaktuelle emner. Takket være et tilskud fra Tøn
der kommune kunne vi i april måned udsende et farveillustreret og
udvidet temanummer om Schackenborg slot, som var en opfølgning
af temanummeret i 1996 om Augustenborg Slot. Hæftet giver et fag
ligt godt funderet overblik over godsets og slottets historie, og med
sine helt nye og smukke farvebilleder af interiørerne påkaldte bladet
sig hektisk opmærksomhed fra de store landsdækkende billedblade.
Siden er hæftet udsendt på lydbånd og CD af firmaet Infoko i Tønder
til glæde for blinde og ordblinde.
Udvandring og forbindelsen til de danske slægtninge og efterkom
mere på den anden side af »Dammen« er et andet populært emne.
Efter i juli/august at have bragt en artikel om udvandring fra Nord
slesvig modtog månedsskriftet flere artikler, som dannede grundlag
for et mindre temanummer om udvandringen i december.
Der var således god gang i bogproduktionen. Det samme gælder ud
flugterne, og de mødte alle stor interesse. Flerdagesturen gik i 1997
til Berlin, »Sønderjydernes hovedstad 1867-1920«. Selvom hovedformålet
var at gå i de sønderjyske parlamentarikeres fodspor, blev der også
tid til at besøge andre af byens seværdigheder. Inden selve turen fik
deltagerne ved en foredragsaften belyst emnerne Preussens historie,
Berlins historie og struktur, Berlin og Danmark samt de sønderjyske
parlamentarikere i Berlin. Første dag besøgte vi fæstningen i Span
dau, medens hele andendagen var afsat til byrundturen med besøg
ved bl.a. Siegessäule og det historiske museum i Zeughaus. Dagens
højdepunkt var nok besøget i den gamle preussiske landdag. Byrund
turen sluttede med en spadseretur i det gamle regeringskvarter om
kring Wilhelmsstrasse. Søndag startede hjemturen med besøg ved ko
pien af Istedløven ved Wannsee, hvorfra vi fortsatte til Potsdam-Sanssouci. Her besøgte vi også Cecilienhof, hvor de allierede afholdt
Potsdam-konferencen i 1945.
Interessen for turen var så stor, at omkring halvdelen af de tilmeld
te måtte skrives på venteliste til den planlagte gentagelse i august
1998. Og det er jo både godt og ondt, da der så ikke bliver taget et
nyt emne op før 1999.
11997 var industriens historie temaet for vore »kulturhistoriske aften
vandringer«. Det begyndte på Fuglsang Bryggeriet i Haderslev, hvor
direktør Sigurd Fuglsang gav en spændende omvisning og fortalte
bryggerihistorie ledsaget af smagsprøver på det gode bryg.
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I august besøgte vi det nyåbnede Danfoss-Museum i og ved Mads
Clausens fødegård i Elsmark, og der var foredrag af museums
inspektør Kim Jacobus Paulsen. I september sluttede rækken i Kob
bermølle, hvor Bodo Daetz viste rundt og præsenterede det nye mu
seum, som først åbnede officielt i 1998. Op mod 200 deltog i disse
vellykkede aftener.
Amtskredsene lå heller ikke på den lade side. I hvert amt har de
lokalhistoriske arkiver og samlinger været indbudt til fællesmøder,
som alle steder har samlet fulde huse. Disse møder giver gode kon
takter begge veje, og det bør vi hæge om og udbygge. Der er også
holdt foredragsmøder og udflugter - flere gange med meget store
deltagertal. I Aabenraa var der 150 til afstemningsfest, i Sønderborg
lige så mange ved et aftenbesøg på Kegnæsgård, og fra Tønder amt
tog knap 60 på udflugt til Aventoft. I alt samlede 20 arrangementer
lidt over 1.000 deltagere. Det er jo ikke så ringe.

Historisk Samfund for Sønderjylland er med andre ord ikke tynget af
alderen. Der er liv i kludene, bøgerne har solgt godt, og vi har også i
jubilæumsåret mødt stor velvilje, når vi henvendte os til fonde og
legater for at søge om støtte til bogudgivelserne. Sønderjyllands Amt
har med sit årlige tilskud sørget for, at vort sekretariat kunne udføre
alle de mange daglige opgaver af praktisk art. Al denne opbakning
viser sig også i et pænt regnskab - hjertelig tak til alle for denne
opbakning.

Mange ønsker fik vi således opfyldt i jubilæumsåret. Kun ét ønske
blev ikke indfriet - og det var ikke det mindste: Vi ville gerne være
flere medlemmer. I stedet for er vi igen i 1997 gået en lille smule
tilbage. Medlemstallet faldt fra 2.498 ved udgangen af 1996 til 2.445 i
1997. Sønderjysk Månedsskrift blev udsendt til 1.859 mod 1.894 i
1996. Denne langsomme tilbagegang har vi nu mærket i flere år.
Her er vi måske underlagt en tendens i tiden. Nogle foreningsfolk
har noteret sig, at store samlende og almene foreninger har det svært
i forhold til foreninger for »særinteresser«. Måske er det denne ten
dens vi mærker. Mere lokalt prægede historiske foreninger har en
hvervende kraft, som vi har svært ved at mobilisere. Dette er forhold,
som vi i styrelsen vil tænke en del over i den kommende tid. I Histo
risk Samfund for Sønderjylland skal vi nok i forstærket grad gøre os
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de områder klart, hvor vi har særlige muligheder for at gøre os gæl
dende og tilbyde noget, som andre historiske foreninger ikke kan i
samme grad. Vi skal specialisere os dér, hvor vi er særligt professio
nelle. Og gøre verden opmærksom på det.
Det er udfordringen til os på vej frem mod 100 års jubilæet. Vi vil
jo gerne, at så mange som muligt skal kende vore - synes jeg - gode
produkter. Vi overvejer med andre ord nye tiltag, og styrelsen drøfter
nye ideer. Dem håber jeg at kunne præsentere på næste årsmøde.
Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger. Det samme gjaldt
regnskabet, som fremlagdes ved foreningens kasserer, Henning Mathiesen,
Sønderborg. Det blev vedtaget at forhøje kontingentet for 1999 til 135 kr. og
abonnementsprisen for Sønderjysk Månedsskrift til 150 kr. Prisen for kombi
neret medlemskab og abonnement fortsætter uændret med 225 kr. Ved valget
til styrelsen genvalgtes Inge Adriansen, Høruphav, og Kim Furdal, Aabenraa.
Niels H. Kragh-Nielsen og Bjørn Poulsen ønskede ikke genvalg. Formanden
takkede dem for deres indsats. I deres sted nyvalgtes Henrik Skov Kristensen,
Sønderborg, og Carsten Porskrog Rasmussen, Aabenraa. Til revisorer gen
valgtes Julius Beier og Frede Rudolph. Der var ikke indkommet forslag til
årsmødet. Under punktet eventuelt blev det foreslået, at Historisk Samfund
skulle have en hjemmeside på internettet. Formanden svarede, at styrelsen
havde nedsat et udvalg herom. Ligeledes blev det foreslået at lade Sønderjysk
Månedsskrift udkomme på internettet. Kim Furdal lovede, at redaktionen vil
le overveje dette. Endelig blev det påpeget, at det stående dagsordenspunkt
»indkomne forslag« rettelig burde komme før punktet »valg«. Formanden
svarede hertil, at vedtægterne havde punktet til sidst før »eventuelt«.
Efter generalforsamlingen fortalte højskoleforstander Dieter Küssner om de
danske højskoler i Sydslesvig, Aagaard 1863-89 og Jaruplund fra 1950. Efter
kaffen holdt museumsinspektør Kay S. Nielsen fra Tøjhusmuseet et interes
sant foredrag om de overordnede linjer i det danske forsvar 1848-50. Efter
årsmødet havde deltagerne mulighed for at bese Overse kirke og mindesmær
ket for træfningen i 1864 under kyndig vejledning.

Haderslev amtskreds
Samarbejdet med de lokalhistoriske foreninger spiller en stor rolle for Haders
lev amtskreds. Det viser sig både i forbindelse med det særlige arrangement
sammen med de lokalhistoriske foreninger i begyndelsen af året og i kontak
ten i løbet af året. Fællesmødet med de lokalhistoriske foreninger blev i 1997
afholdt i Haderslev og var som altid velbesøgt. Der var mulighed for dels at
bese arkivet og dels at drøfte anvendelsen af moderne teknik i forbindelse
med det lokalhistoriske arbejde.
Generalforsamlingen foregik på Tørning Mølle, hvor højskolelærer Frede
Mortensen, Højskolen Østersøen i Aabenraa, gav en spændende beskrivelse
af den historiske udvikling i det tidligere Jugoslavien - baseret på studier og
egne oplevelser dernede.
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I begyndelsen af september afholdt vi en velbesøgt egnsvandring i Starup
sogn ved Haderslev med udgangspunkt ved kirken.
Karl Erik Olesen

Aabenraa amtskreds
Generalforsamling afholdtes den 1. maj 1997 på Folkehjem i Aabenraa, hvor
fhv. højskoleforstander Karl Andresen, Kollund holdt foredraget »Min even
tyrlige barndom«.
Det årlige fællesmøde for de lokalhistoriske foreninger fandt sted den 5.
november med Aabenraa byhistoriske forening som vært. Vi så Aabenraa
Slotsvandmølle og hørte om istandsættelsen.
Den 26. november fortalte museumsinspektør Stine Wiell, Haderslev om
»Sølvskatten fra Nydam mose. En værre røverhistorie«. Den 10. februar var
der afstemningsfest på Folkehjem i samarbejde med foreningen Norden, Aa
benraa amts Grænseforening og Sprogforeningen. TV-journalist Claus Jacob
sen holdt foredrag om »Danmark og Norden i det nye stor-Europa. Vor profil
og identitet«, og et sangkor underholdt. Over 150 deltog.
Hans H. Bang

Sønderborg amtskreds
Forud for generalforsamlingen den 17. april 1997 mødtes vi ved Ullerup kirke,
hvor sognepræsten Anders Kingo fortalte og viste rundt. Efter kaffen på Ulle
rup kro holdt H. C. Clausen lysbilledforedrag om Ullerup sogn og maleren
C. W. Eckersberg, hvorefter der blev afholdt generalforsamling.
Den 10. juli var der aftenbesøg på Kegnæsgård på Sydals. Ejeren H. Chri
stensen gav en kort orientering, og Henning Mathiesen holdt et fyldigt fore
drag om gårdens historie. Arrangementet foregik i samarbejde med Lysabild
Sognehistoriske Forening og samlede i den smukke sommeraften ca. 150 del
tagere.
Den 19. november mødtes 72 deltagere til fællesmøde med de lokalhistori
ske foreninger og arkiver. Det foregik i Tandslet med Lokalhistorisk Arkiv for
Tandslet Sogn som vært. Vi mødtes i kirken, hvor pastor Leif Jordt fortalte.
Derefter fortsattes på skolen, hvor foreningerne aflagde beretning og læge
Egon Bauer causerede om »Tandslet Lægehus - før og nu«.
Briks Iversen

Tønder amtskreds
Ved generalforsamlingen den 12. april 1997 udtrådte Bertel Steffensen, Skær
bæk, af bestyrelsen efter 22 års interesseret, indsigtsfuldt og trofast virke. Han
blev efterfulgt af Finn Clemmensen, Skærbæk. I sin årsberetning omtalte for
manden vore mange museer. Han mente ikke, at de har den folkelige bredde
i sig. De lever ikke op til nutidens forventninger, hvad atmosfæren angår og
leverer ikke den spænding, underholdning og hygge, som vi søger i fritiden.
Efter generalforsamlingen fortalte Inger Tryde Haarløv levende og interessant
erindringsglimt fra amtmandsgården i Tønder.
Mødet med de lokalhistoriske foreninger og museerne foregik på Tønder
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Bibliotek den 28. maj. Beretningerne fra de mange fremmødte viste endnu en
gang, at der overalt foregår et værdifuldt arbejde drevet af stor interesse for
lokalområdet.
Årets udflugt gik til Aventoft, hvor 55 deltagere først var på besøg i kirken
med orientering af pastor Lone Nyeng fra den danske menighed. Efter det
fælles kaffebord i Armin Bruhns restaurant besøgtes hans museum.
Peter Madsen

Sydslesvigs amtskreds
Årets første arrangement var en spadseretur den 19. juni langs Danevirkes
Østervold, hvor Jørgen Kühl og Nis Hardt gjorde historien levende for de
55 deltagere. Radio Syd producerede efterfølgende et halvtimes-program fra
turen.
I august blev vi vist rundt på Gottorp Slot, hvor museumsinspektør Jan
Drees fortalte om udstillingen »Gottorp i barokkens glans« for 33 deltagere.
Den 6. september var der vadehavsvandring nord for Nordstrand. Under
kyndig ledelse af arkæologen Hans Joakim Kühn fra Archäologisches Landes
amt gik vi ud til landsbyen Edsbøl, som blev oversvømmet i 1634, og så
på murrester, potteskår og tørvebrønde. De 32 deltagere kom tilbage godt
gennemblødt af en slem regnskylle.
Den 15. januar 1998 havde vi arkæologisk foredrag i Slesvig. 19 deltagere
hørte Jochen Meyer og Mette Felbo berette om deres deltagelse i udgravnin
gerne i Nydam mose og om udgravningerne af vikingeskibe i Roskilde Fjord.
Endelig var vi medindbyder til René Rasmussens foredrag om Jacob Kronika
den 11. februar på Dansk Centralbibliotek.
Jesper Bolund Nielsen

Andre landsdelsdækkende foreninger og arkiver
Lokalhistoriske Arkiver og Samlinger i Sønderjylland (LASS)
Formand: Randi Demuth, Østerhøj 3, 6310 Broager, tlf. 74440147.
I 1997 holdt LASS et kursus i interviewteknik den 22. februar samt et kursus
i billedregistrering og kassation den 15. november. Den årlige udflugt var
planlagt at gå til Rømø den 30. august, men trods et godt program, måtte vi
aflyse turen på grund af manglende tilmeldinger.
Temadagen blev holdt på Folkehjem i Aabenraa den 4. oktober. Temaet var
»Lokalhistorie fra idé til tryk«. Arkivar Bent Vedsted Rønne, Haderslev fortal
te om »Praktisk redaktionsarbejde«. Lektor ved Københavns Universitet,
Knud Prange, fortalte om »Al begyndelse er svær. Hvorfor og hvordan går
vi i gang med et lokalhistorisk arbejde?«. Seniorforsker Pia Jarvad, Dansk
Sprognævn, fortalte om »Sprog og sprogbrug i lokalhistorie«. Da vi i 1996
havde stor succes på temadagen med indlæg af amatørarkivarer, havde vi
igen valgt to personer fra den lokalhistoriske arbejdsmark i Sønderjylland.
Det var Sven Ohlsen, Hoptrup, der under titlen »Sådan skriver jeg lokalhi
storie« fortalte om at skrive lokalhistorie samt Peter Petersen, Broager, som
fortalte om »Når jeg først får en idé«. Temadagen var godt besøgt.
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Institut for Sønderjysk Lokalhistorie. Den lokalhistoriske konsulent
Haderslev vej 45, 6200 Aabenraa, tlf. 74 62 58 60.
Leder: Kim Furdal.
Åbningstid: ma.-to. kl. 9-16 eller efter aftale.
Fra og med 1997 har Aabenraa kommune givet en fast bevilling til instituttets
arbejde med indsamling og registrering af billeder. Instituttet startede derfor
året med at invitere Aabenraa kommunes Undervisnings- og Kulturudvalg
på besøg den 13. januar, hvor der blev orienteret om arbejdet og de store
samlinger fra Aabenraa.
1 1997 modtog Instituttet 79 større og mindre afleveringer fra private, insti
tutioner og andre lokalhistoriske arkiver. Blandt de større afleveringer kan
nævnes Sønderjydsk Forsamlingshusforening, der har deponeret godt 1.200
dias fra midten af 1990'erne. Der er tale om en systematisk fotoregistrering af
de sønderjyske forsamlingshuse og de miljøer, som de indgår i. Fra Jacob
Gormsen er modtaget en række dias, negativer og fotos af Egernsundmaleren
Peter Nicolaisens malerier.
Arbejdet med samlingerne har i 1997 koncentreret sig om bevaring og for
midling ved hjælp af de nye digitale medier. I efteråret startede udviklingen
af billeddatabaseprogrammet »Picard«, som forventes at blive taget i brug til
1. september 1998, hvorefter det omfattende indscannings- og indtastningsar
bejde kan påbegyndes. Takket være fondsmidler blev det i 1997 muligt at
overspille 327 bånd til CD-rom, hvorefter der mangler at blive overspillet
142 bånd eller godt 30% af instituttets båndsamling. Efter dette arbejde skal
instituttet i gang med en sikkerhedskopiering af lektor Karl Clausens store og
unikke samling af viser, salmer og folkesange fra Sønderjylland.
Instituttets leder har i 1997 ydet konsulentbistand til en række lokalhistori
ske arkiver. Problemerne er overvejende de gammelkendte, arkivregistrering
og lokaleindretning. Den tendens til edb-mæssig oprustning på de lokalhisto
riske arkiver, som har kunnet spores de foregående år, er fortsat i 1997, hvilket
har ført til en markant vækst i antallet af henvendelser angående edb generelt
og Arkibas i særdeleshed.
Hertil kommer arkivernes lokaleproblemer. Generelt møder arkiverne stor
forståelse i kommunerne, som ofte stiller gratis lokaler med lys og varme til
rådighed for de lokalhistoriske arkiver og også yder større eller mindre til
skud til selve driften. Dog kunne man nok ønske sig, at kommunerne enkelte
steder tænkte lidt mere langsigtet i deres lokaleplanlægning og måske også
var lidt mere kritiske i deres valg af lokaler til de lokalhistoriske arkiver. De
lokalhistoriske foreninger og arkiver samler et meget stort engagement, men
selv den største lokalhistoriske interesse og motivation dræbes, når kræfterne,
som det har været tilfældet et enkelt sted, gang på gang skal anvendes på
flytninger til nye arkivlokaler, fordi kommunen frit ville disponere over loka
lerne.
Mange af de lokalhistoriske arkiver i Sønderjylland nærmer sig i disse år
jubilæumsalderen. Det fremgår af arkivernes vækst. Der er flere steder et
åbenlyst behov for større magasiner, men også for en mere kritisk vurdering
af de indleverede arkivalier og større kassationsprocenter. Skal der være vægt
bag arkivernes ønske om større og kommunalt finansierede magasiner, må de
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lokalhistoriske arkiver være sig dette ansvar bevidst. Der er imidlertid en
voksende erkendelse af denne problemstilling, og den lokalhistoriske konsu
lent får stadig flere henvendelser om kassation af arkivalier. På denne bag
grund afholdt LASS den 3. november et registreringskursus, hvor den lokalhi
storiske konsulent underviste i kassation.
Efter næsten ti år rykkede færdiggørelsen af foreningsregistraturen nærme
re. Til trods for en meget stor arbejdsindsats lykkedes det dog ikke at gøre
manuskriptet færdigt i 1997, men registraturen forventes færdig i januar
marts 1998 med forventet udgivelsestidspunkt i juni 1998.
Om knap to år får vi den sjældne mulighed at opleve et årtusindeskifte. I
den anledning har instituttet indledt et samarbejde med Haderslev Byhistorisk Arkiv, Museet på Sønderborg Slot og Lokalhistorisk Arkiv for Tønder
kommune om en større fotoudstilling i Sønderjylland år 2000. Endvidere skal
udstillingen følges op af en bogudgivelse med samme tema.
På publikationssiden udgav instituttet i samarbejde med Historisk Sam
fund for Sønderjylland fhv. landsarkivar Peter Kr. Iversens bog »Schackenborg-billeder. Godsinspektør H. C. Davidsen og hans fotografiapparat«. I sam
arbejde med Aabenraa Byhistoriske Forening udgav instituttet »Lokalhisto
risk kalender Aabenraa 1998« med 13 billeder af aabenraafotografen Peter
Clausen.
Historisk Samfund for Als og Sundeved
Museet på Sønderborg Slot, 6400 Sønderborg.
Formand: Lorenz P. Christensen, Stationsgade 1, V. Sottrup, 6400 Sønderborg,
tlf. 74467470.
Foreningen startet i 1908.
Antal medlemmer i 1997: 1200.
Slægtshistorisk Forening Sønderjylland
Formand: Ole H. Jensen, Kløvermarken 3, 6430 Nordborg, tlf. 74450235.
Foreningen startet i 1981.
Antal medlemmer i 1997: 140.

Hjemmeværnsregion Ills historiske Udvalg
Formand: Mette Marie Andersen, GI. Toftlundvej 13, Rurup, 6520 Toftlund,
tlf. 74 83 15 37.

Lokalhistoriske foreninger og arkiver
Augustenborg Kommune
Lokalhistorisk Arkiv for Augustenborg Kommune
Slotsallé 10, 6440 Augustenborg, tlf. 74 4718 08.
Åbningstid: Onsdag kl. 9-12 og 16-18 samt første mandag i måneden kl. 1921.
Formand og leder: Ruth Forum Møller, Storegade 19, 6440 Augustenborg, tlf.
74471030.
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Foreningen startet i 1972
Antal medlemmer i 1997: 530.
Arkivet er efter mange års ønske udvidet med seks rum. Arbejdet med restau
reringen af bygningen var afsluttet i oktober 1997, men vi er endnu ikke fær
dige med flytningen. Rummene er meget små, hvilket gør flytningen af arki
valier mere besværlig. Arkivet har haft lukket tre måneder i 1997, men allige
vel mødtes bestyrelsen og andre hver onsdag for at arbejde.
Bov kommune
Historisk Forening for Vis herred
Formand: Hans H. Bang, Padborgvej 27, 6330 Padborg, tlf. 74671618.
Foreningen startet i 1970.
Antal medlemmer i 1997: 540.
Den 15. april var der generalforsamling med konkurrence om gamle fotos
mellem fire deltagere fra henholdsvis Bov og Holbøl. Den 27. maj gik aftenud
flugten til det gamle Flensborg, hvor P. Busk-Nielsen viste rundt. Den 20. no
vember fortalte højskoleforstander E. Lindsø om »Den store og den lille hi
storie.« Den 3. marts 1998 besøgte vi udgravningerne ved Benniksgård, Rinke
næs, hvor arkæologerne Nis Hardt og Silke Messerschmidt viste rundt. Året
blev rundet af den 17. marts med et foredrag, hvor arkitekt H. Ulmer stillede
spørgsmålet »Er bygningen i mindre bysamfund værd at værne om?« Endelig
kunne foreningen i år udsende den tyvende årgang af årbogen.
Bov Museum
Bovvej 2, 6330 Padborg, tlf. 74675150.
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. 74 67 34 54.
Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 10-19, fredag kl. 10-15, lørdag kl. 10-13.
Leder: Kirsten Sparvath, Østerskovvej 40, Kollund, 6340 Kruså, tlf. 74 67 83 38.
Foreningen startet i 1991.
Inddateringen af arkivalier på Arkibas er tilendebragt, mens fotografierne
venter på indkøb af scanningsudstyr. Vi har haft to foto-udstillinger i årets
løb: Første udstilling var med fotos fra Bov, Holbøl og Hanved sogne fra
tiden før 1920. Anden udstilling viste fotos, udklip, kulisser m.v. vedrørende
Frøslevprojektet. Arkivet er kommet på internettet med oversigt over perso
nale og liste over litteratur omhandlende Bov kommune m.m. Personalet har
været på to udflugter til henholdsvis arkivet i Flensborg og Hanved Kirke.

Bredebro kommune
Historisk Forening for Bredebro Kommune
Arkivets adresse: Brede Bygade 14, 6261 Bredebro.
Åbningstid: Efter aftale.
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Leder: Søren Schmidt, Randerup 66, 6261 Bredebro, tlf. 74 7163 39.
Foreningen og Lokalhistorisk Arkiv for Bredebro Kommune startet i 1997.
Den erstatter »Lokalhistorisk Samling« oprettet ca. 1982. 116 medlemmer.
Foreningen blev startet i 1997, hvorefter arkivet er en selvstændig selv
ejende institution under foreningen. Omstruktureringen har givet en pæn til
gang af nye frivillige hjælpere. Ved den traditionelle afstemningsfest var Ebba
Strange taler, og til et arrangement med »gamle ting og sager« sørgede
museumsinspektør Inger Lauridsen for sagkyndig vurdering. Vi havde en
udstillingsstand på den lokale erhvervsmesse og i samme weekend havde vi
»åbent hus« på arkivet. Årets højdepunkt var udgivelsen af bogen »TRØJ
BORG - borg og mennesker«.
Desværre mistede arkivet først på året vor mangeårige leder, Knud Nielsen,
og arkivmedarbejder Arne Gedbjerg. Arkivet har haft et travlt år. Der modta
ges jævnligt historiske forespørgsler og afleveringer af arkivalier m.m. Ved
arv fra J. Gjelstrups dødsbo modtog vi mange historisk værdifulde ting og
sager.

Broager kommune
Lokalhistorisk Forening for Broagerland
Formand: Christian Frederiksen, Klør-Fire 20, 6310 Broager, tlf. 74442923.
Arkivets adresse: Storegade 33, 6310 Broager, tlf. 74449351.
Åbningstider: Tirsdag kl. 15-17 og efter aftale.
Leder: Randi Demuth, Østerhøj 3, 6310 Broager, tlf. 74440147.
Foreningen startet i 1978.
Antal medlemmer i 1997: 225.
I marts blev der afholdt generalforsamling med foredrag af Arne Nørgaard,
Tandslet, om »Vejhistorie og gamle kort«. I maj var der en aftenvandring langs
Iller strandvej, hvor museumsinspektør Kim Jacobus Paulsen fortalte om de
nedlagte teglværker. Aftenturen i juni gik til Vibæk vejr- og vandmølle, hvor
borgmester J. P. Kock fortalte møllens historie. I oktober holdt Kim Jacobus
Paulsen foredrag med titlen »Da Nordals blev industrisamfund i perioden
1950-1970«.
Arkivet holdt i foråret 1997 en velbesøgt udstilling i anledning af Broager
kommunes jubilæum. Arkivet har også i 1997 modtaget mange afleveringer.
Blandt de største kan nævnes arkivalier fra Broager Danske Folkebørnehave,
Skodsbøl Brandværn, Socialdemokratiet i Egernsund og malermester Jørgen
Andresen, Egernsund.

Christiansfeld kommune
Christiansfeld lokalhistoriske Forening
Formand: Niels Peter Wiborg, Bojskov Byvej 25, 6070 Christiansfeld, tlf.
74563507.
Foreningens arkiv: Nørregade 1, 6070 Christiansfeld, tlf. 74562598.
Åbningstid: Fredag og lørdag kl. 14-16.
Leder: Annelise Gram, Kongensgade 19, 6070 Christiansfeld, tlf. 74561992.
Foreningen startet i 1995.
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Antal medlemmer i 1997: 55.
Foreningen og arkivet, som blev startet i 1985, har i samarbejde med Lorenz
Asmussen udgivet bogen »Christiansfeld før og nu« i anledning af Christians
felds 225-års jubilæum. Arkivet har i 1997 modtaget 31 afleveringer.
Fjelstrup Lokalhistoriske Forening
Formand: Anne-Kirsten Glumsø, Fjelstrup Nørrevej 70, 6100 Haderslev, tlf.
74566214.
Foreningens arkiv: Skolebakken 2, Fjelstrup, 6100 Haderslev
Åbningstid: Efter aftale.
Foreningen startet i 1985.
Antal medlemmer i 1997: 40.
Arkivet har fået en computer foræret og har selv købt en printer. Der har
været arrangeret en cykeltur til Bjerning kirke, hvor vi fik en fin rundvisning.
Vi har startet en kirkegårdsregistrering. Endvidere er en gruppe i gang med
at registrere huse og ejendomme i Fjelstrup sogn. Arkivet har i 1997 modtaget
15 afleveringer.

Lokalhistorisk Forening og Arkiv for Hejls-Hejlsminde
Formand: Gunnar Krag, Trappendalvej 29, 6094 Hejis, tlf. 75 57 47 54.
Foreningens arkiv: Trappendalvej 29, 6094 Hejis.
Arkivets åbningstid: September-april: tirsdag kl. 15.30-17.30 og den første tirs
dag i måneden kl. 19-21.
Leder: Kirsten Degn, Bagvejen 14, 6094 Hejis, tlf. 75 57 44 65.
Foreningen startet i 1981.
Antal medlemmer i 1997: 117.
Foreningens økonomi har gennem et par år været anstrengt på grund af ind
køb af edb-udstyr og registreringsprogrammet Arkibas. Bestyrelsen har derfor
skåret lidt ned i antallet af lokalhistoriske og almenhistoriske foredrag. Vi
har dog haft et lokalhistorisk foredrag og to med sønderjyske emner. Den
lokalhistoriske folder, som hvert år udsendes til alle husstande i sognet, havde
i 1997 Hejis kro og købmandsforretning som tema. Arbejdet i arkivet har
været præget af indkørslen af arkivprogrammet Arkibas. Foreløbig er samt
lige indkomstjournaler fra 1981 til 1997 indtastet. I 1998 fortsættes arbejdet
med indtastning af arkivfonde. Der arbejdes med at få billedsamlingen klar,
så den også kan indtastes. Da arkivet har fået mange personlige henvendelser
fra folk, der søger slægtshistoriske oplysninger, har vi været nødt til at tage
betaling for decideret slægtsforskning.

Vejstrup Lokalhistoriske Forening
Formand: Johannes Larsen, Gl. Skamlingvej 1, 6093 Sjølund, tlf. 75575097.
Foreningens arkiv: På Plejehjemmet »Lærkebo«, Sjølundgade 28, 6093 Sjø
lund.
Åbningstid: Første mandag i måneden kl. 19-22 eller efter aftale.
Leder: Jørgen Hesselberg, Vejstruprødvej 17, 6093 Sjølund, tlf. 75574877.
Foreningen startet i 1988.
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Antal medlemmer i 1997: 130.
Den 2. april blev der afholdt generalforsamling med foredrag af museums
inspektør Peter Dragsbo med titlen »Landet med de store gårde«. 3. juni 1997
gik aftenturen til Hygum Hjemstavnsgård, og den 20. november var der søn
derjysk fortælling og underholdning af Vagn Rasmussen, Fjelstrup. Arkivet
har modtaget 23 afleveringer.
Gram kommune
Lokalhistorisk Forening og Arkiv for Gram og Omegn
Foreningens arkiv: Kirkeallé 13, 6510 Gram, tlf. 74822161.
Åbningstid: September til maj tirsdag kl. 9.00-11.00 og hver 1. mandag i måne
den kl. 19.30-21.30.
Formand og leder: Gunnar Lundgaard, Kirkeallé 13, 6510 Gram, tlf.
74822161.
Foreningen startet i 1992.
Antal medlemmer i 1997: 270.
Arkivet eksisterer fortsat under meget trange og ekstremt dårlige forhold,
hvor materialerne skal slæbes op og ned fra et lille kælderrum. Desuden har
vi kun arbejdsro i ganske kort tid, da »arbejdslokalet« hver dag bruges af flere
foreninger. Men vi eksisterer, og stadig flere kender os. Arkivet har i 1997
modtaget 20 afleveringer, heriblandt også fra flere unge mennesker i forbin
delse med bl.a. indflytning i ny (gammel) bolig.

Højrup sogns Lokalhistoriske forening
Formand: Andreas Petersen, Kastrupvej 27, 6510 Gram, tlf. 74826374.
Foreningens arkiv: Amum skole, Skolevej 2, Arnum, 6510 Gram.
Åbningstid: Efter aftale.
Leder: Agnes Trans, Kastrupvej 12, Amum, 6510 Gram. tlf. 74826431.
Foreningen startet i 1992.
Antal medlemmer i 1997: 160.
Vi har haft to foredrag i vinterens løb. Forfatteren H. E. Sørensen viste lysbil
leder fra de Vestindiske Øer og Signe Forby, Harreby fortalte sin livshistorie
»Fra Nordjylland til Sønderjylland«. Sommerens udflugt gik til Rømø, hvor
Rosa Schmidt viste rundt på øen. Arkivet har modtaget 30 afleveringer i 1997.
Tiset lokalhistoriske Forening
Formand: Arne Skafsgård, Stenholtvej 6, Tiset, 6510 Gram, tlf. 74821296.
Foreningens arkiv: Stenholtvej 6, Tiset, 6510 Gram, tlf. 74821296.
Åbningstid: Første mandag i måneden kl. 14-17 og 19-22 eller efter aftale.
Leder: Ellen Skafsgård, Stenholtvej 6, Tiset, 6510 Gram.
Foreningen startet i 1988.
Antal medlemmer i 1997: 110.
Der har været en del henvendelser til arkivet bl.a. vedrørende mikrofilm af
kirkebøgerne. I samarbejde med Højrup Sogns Lokalhistoriske Forening har
vi haft en foredragsaften med H. E. Sørensen, Skærbæk og fælles aftenudflugt
til Rømø, hvor Rosa Schmidt var guide. Til generalforsamlingen havde vi et
lysbilledforedrag om Tasmanien.
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Gråsten kommune
Gråsten Kommunes Lokalhistoriske arkiv
Ahlmannsparken (biblioteket), 6300 Gråsten, tlf. 74 6513 75.
Åbningstid: Mandag kl. 14-16, torsdag kl. 16-18.
Kontaktpersoner: Elsebeth Thygesen Kristensen, Palægade 10, 6300 Gråsten,
tlf. 74650357 & Kirsten Thomsen, Lyshøj 14, Rinkenæs, 6300 Gråsten, tlf.
74652977.
Arkivet startet i 1975.
Fra Historisk Forening for Gråsten By og Egn har arkivet modtaget en kopi
maskine, som er blevet en stor lettelse i det daglige arbejde. Den nyoprettede
fotogruppe på ni medlemmer er godt i gang med at affotografere huse og
gadepartier. I anledning af mindefesten for A. D. Jørgensen i oktober deltog
arkivet med en udstilling i Sydbank. Arkivet har modtaget 32 afleveringer i
1997. Blandt disse kan nævnes arkivalier fra Husmoderforeningen, Gråsten
Kvindekreds og Kværs Andelskasse.

Historisk Forening for Gråsten By og Egn
Formand: Frede Chr. Ihle, Buskmose vej 16, Rinkenæs, 6300 Gråsten, tlf.
74651199.
Foreningen startet i 1975.
Antal medlemmer i 1997: 349.
Den 16. april blev der afholdt generalforsamling, hvorefter Carsten Porskrog
Rasmussen holdt foredrag om Søgård/Gråsten godser. Den 14. juni gik ud
flugten til Ribe, hvor vi så den gamle bydel, Domkirken og Set. Catharinas
Kirke. 5. oktober var der mindedag i anledning af 100-året for A. D. Jørgensens
død. På dagen var der kransenedlægning ved busten af A. D. Jørgensen og
ved en foredragsrække blev der kastet lys på A. D. Jørgensen og hans barn
domsmiljø i Gråsten. Om aftenen var der uropførelse af dramaet »Trods
Tiden«. Den 19. november var der efterårsmøde på »Rinkenæshus« med Karl
Otto Meyer, der fortalte om sine 25 år i landdagen i Kiel.
Haderslev kommune
Haderslev Byhistoriske Arkiv
Haderslev Bibliotek, Bispegade 15-17, 6100 Haderslev, tlf. 74 222118.
Åbningstid: Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 13-16 og første lørdag i måneden
kl. 10-13.
Leder: Bent Vedsted Rønne, Årøsundvej 21, 6100 Haderslev, tlf. 74533321.
Arkivet startet i 1946.
Haderslev Byhistoriske Arkiv havde i 1997 sit højeste besøgstal nogensinde,
1.825 personer - en stigning på 25% i forhold til 1996. Arkivmaterialet blev
benyttet af 1.317 lånere. Den positive udvikling skal ses i lyset af, at arkivet
er blevet mere synligt ikke kun i det lokale historiske miljø, men også blandt
kommunens øvrige borgere. Således har arkivet nu to faste rubrikker i JydskeVestkysten og arrangerer løbende mindre udstillinger på Haderslev Bibliotek.
11997 blev modtaget 343 afleveringer på over 70 hyldemeter og 4.000 billeder.

298

Den

lokalhistoriske arbejdsmark

Haderslev Arkiv- og Museumsforening
Formand: Karen Bagge Hansen, Abildgård, Sillerup, Fjelstrupvej 118, 6100
Haderslev, tlf. 7456 6144.
Foreningen startet i 1954.
Antal medlemmer i 1997: 520.
I 1997 handlede foredragene om sammenslutninger set i økonomisk, politisk
og kulturel sammenhæng. »Hansa-forbundet« blev i foråret levende beskrevet
af professor Jens E. Olesen, Greifswald, dr. phil. Poul Enemark, Århus og
museumsinspektør Lennart Madsen, Haderslev. I efteråret handlede foredra
gene ved universitetslektor fil. dr. Michael Linton, Århus, antikvar cand.mag.
Vivian Etting, København, og dr. phil. Poul Enemark om »Kalmar-Unionen«.
Emnet »Hansa-forbundet« var oplagt som udgangspunkt for valget af for
eningens årlige udflugtsmål. Vi besøgte Hamborgs byhistoriske museums af
deling for handel. Senere kørte vi til Glückstadt, som blev grundlagt af kong
Christian den Fjerde. Endvidere har foreningen afviklet den traditionelle »Ju
lestue«, som var meget velbesøgt. På foreningens forlag »Gammelting« er der
i 1997 udgivet dels »Slagtertruget« af Hans Å. Haar, som beskriver slagterfa
get og -lauget i Haderslev og omegn gennem 360 år dels Byhistorisk Kalender
1998.

Haderslev Slægtsforsknings Forening
Formand: Orla Iver Madsen, Skovbrynet 14, 6100 Haderslev, tlf. 74521514.
Foreningen startet i 1984.
Antal medlemmer i 1997: 113.
Foreningen har i årets løb afholdt fem foredrag om slægtshistoriske emner. Vi
har besøgt Hoptrup Lokalhistoriske Arkiv og Sillerup Mølle og har i efteråret
haft en studiekreds i gotisk skrifttydning. Der har været afholdt ni »åbent
hus«-eftermiddage samt tre »ane-aftener«. Endvidere har vi færdiggjort og
fordelt »Registrant over Bjerning Kirkebog«.
Lokalhistorisk Forening for GI. Haderslev
Formand: Mogens Nielsen, Erlevvej 73a, 6100 Haderslev, tlf. 74529073.
Foreningens arkiv: Midlertidigt på Haderslev Byhistorisk Arkiv.
Åbningstid: Efter aftale.
Arkivet startet i 1995.
Foreningen udgav i foråret et årsskrift. Der har været afholdt møde på Erlev
Vandrehjem med Else Petersen, som fortalte om det gamle Erlev og børne
hjemmet.
Dycke Nissens to dagbøger er blevet fotokopieret til byarkivet. Der er ind
samlet jordebogsoplysninger fra 1541 til 1707, der fortæller om gårdenes byg
ninger, besætninger, udsæd og avlsstørrelse. Mogens Nielsen har lavet inter
views og indsamlet oplysninger blandt tidligere beboere i Erlev.

Halk-Hejsager lokalhistoriske forening
Formand og leder: Jørgen Schmidt, Halkvej 100, 6100 Haderslev, tlf.
74571364.
Foreningens arkiv: Halk-Hejsager Fællesskole, 6100 Haderslev.
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Hoptrup Sogns Lokalhistoriske Forening
Formand og leder: Holger Bonde, Lysmosen 34, Marstrup, 6100 Haderslev, tlf.
74 5752 74.
Foreningens arkiv: Hoptrup kommuneskole, Hoptrup Hovedgade 62, Hop
trup, 6100 Haderslev.
Åbningstid: Torsdag kl. 14-16 (undtagen helligdage) og efter aftale.
Foreningen startet i 1984.
Antal medlemmer i 1997: 702.
Efter generalforsamlingen den 4. februar viste vi videofilm fra sognet. I
april deltog foreningen i Hoptrup Skoles temauge, hvor vi fortalte børnene
om Hoptrup i gamle dage. Den 4. august inviterede vi på ekskursion til Pamhule sø, hvor Sven Ohlsen gennemgik søens historie (52 deltog). Den 29. sep
tember afholdt foreningen »Hvem, hvad, hvor og hvornår?« i Marstrup For
samlingshus med god tilslutning. Arkivet har modtaget 50 afleveringer i 1997.

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: Hans Skøtt, Rovstrupvej 61, 6100 Haderslev, tlf. 74522425.
Foreningen startet i 1985.
Antal medlemmer i 1997: 174.
Ved generalforsamlingen fortalte stadsarkivar Bent Vedsted Rønne om Mol
trup sogneråd og den prøjsiske administration fra 1864 til 1920. Vi var på
cykletur til Bjerning kirke og Østerskoven den 5. juni. For at finde materiale
til bogen om sognets historie har vi afskrevet en del af Moltrup sogneråds
protokoller og været på Tinglysningskontoret for at finde frem til ejerne af
sognets gårde og huse frem til 1997. Desuden registrerer vi billeder på edb.
Arkivet har modtaget 21 afleveringer i 1997 heriblandt skolebøger fra Moltrup
skole fra perioden 1846-1950.
Starup Sogns Lokalhistoriske Arkivforening
Formand: Karl Erik Olesen, Starup Kirkevej 25, 6100 Haderslev, tlf. 74525420.
Foreningens arkiv: Starup Skole, Starup Skolevej, 6100 Haderslev.
Åbningstid: Efter aftale.
Leder: Niels P. Bladt, Bjørnøvej 3, Starup, 6100 Haderslev, tlf. 74524195.
Foreningen startet i 1986.
Antal medlemmer i 1997: 65.
Arkivet startet i 1990.
I det forløbne år er der arbejdet på udgivelsen af årsskriftet for 1997, udgivel
sen af Andreas Friis's barndomserindringer, etablering af ekstra rum til arki
vet, deltagelse i udgivelsen af Haderslev kalenderen, modtagelse af konfir
mandhold, arrangement med aftenvandring i sognet og naturligvis afholdelse
af generalforsamling. Derudover har vi en fast side om lokalhistorie i idræts
foreningens blad.

300

Den lokalhistoriske arbejdsmark

Vilstrup Sogns Lokalhistoriske Forening
Formand og leder: Orla Iver Madsen, Skovbrynet 14, 6100 Haderslev, tlf.
74 5215 14.
Foreningens arkiv: Midlertidigt på Haderslev Byhistoriske Arkiv.
Åbningstid: Tirsdag-torsdag kl. 13-16 eller efter aftale.
Foreningen startet i 1982.
Antal medlemmer i 1997: 40.
Lokalhistorisk Forening for Vonsbæk Sogn
Formand: Holger Eskildsen, Kildager 30, Bæk, 6100 Haderslev, tlf. 74579110.
Foreningens arkiv: Kælderskabe på Vonsbæk skole, Vonsbækvej 88, 6100
Haderslev.
Åbningstid: Efter aftale.
Foreningen startet i 1997.
Antal medlemmer i 1997: 20.
Lokalhistorisk Forening for Vonsbæk Sogn er genopstået i 1997, idet den gik
helt i dvale i 1989. Materialer blev herefter spredt på flere adresser. Bestyrel
sens vigtigste opgave i 1998 vil derfor være at få overblik og samling på
foreningens materialer.
Højer kommune
Højeregnens lokalhistoriske Forening
Formand: Svend Kristiansen, Østerbyvej 32, 6280 Højer, tlf. 74 78 3215.
Foreningens arkiv: Møllegade 12, 6280 Højer.
Åbningstid: Mandag kl. 14.30-17.00 samt efter aftale.
Leder: Lis Hindrichsen, Nørregade 38, 6280 Højer, tlf. 74 78 23 03.
Foreningen startet i 1997.
Antal medlemmer i 1997: 36.
Den lokalhistoriske forening blev stiftet i december. Til arkivet, startet 1981,
er modtaget 31 afleveringer i 1997 heriblandt protokoller, regnskaber m.m. fra
fattighuset Kjærgård.

Lundtoft kommune
Historisk Sogneforening for Varnæs og Bovrup
Formand: Anne Marie Jensen, Steinagervej IB, Bovrup, 6200 Aabenraa, tlf.
74680317.
Foreningens arkiv: Bovrup Aktivcenter, Bytoften 13, Bovrup, 6200 Aabenraa.
Åbningstid: Efter aftale.
Leder: Johan Meier, GI. Skolevej 6, Varnæs, 6200 Aabenraa, tlf. 74680618.
Foreningen startet i 1979.
Antal medlemmer i 1997: 226.
Foreningen har arrangeret aftenudflugt til Als med landbrugsmuseet i Egen
og Alsingergården i Svenstrup. Der er afholdt to lysbilledaftener med billeder
fra Varnæs Sogn. Ved den årlige udstilling i marts var emnet håndværkere og
næringsdrivende i Varnæs for 50 år siden samt en samling af rejsebeskrivelser.
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Historisk forening for Felsted sogn
Formand: Andreas Asmussen, Kirkevej 2, Felsted, 6200 Aabenraa, tlf.
74685123.
Foreningens arkiv: Rådhuset, Gråstenvej 1, Felsted, 6200 Aabenraa.
Åbningstid: Efter aftale med lederen.
Leder: Hans Thomsen, Møgelmosevej 27, Felsted, 6200 Aabenraa, tlf.
74685283.
Foreningen startet i 1983.
Antal medlemmer i 1997: 240.

Lokalhistorisk Forening for Kliplev Sogn
Formand: Jakob Mørk, Præstevænget 3, Kliplev, 6200 Aabenraa, tlf. 74 68 78 93.
Foreningens arkiv: Straagaards Smedie, Smedehuset, Skolegade 4, Kliplev,
6200 Aabenraa.
Åbningstid: 1. juni til 1. oktober: Tirsdag og fredag kl. 15-17 eller efter aftale.
Leder: Jørgen Hansen, Lillegade 3, Kliplev, 6200 Aabenraa, tlf. 74687628.
Foreningen startet i 1980.
Antal medlemmer i 1997: 350.
Ved Kliple Mærken var der åbent hus og arbejdende smedje i Straagaards
Smedie. Den 27. juni gik aftenturen til Lundtoft-Søgård, hvor Hjemmeværnet
var vært ved kaffen. Den 6. august var der udflugt til Hjemsted Oldtidspark
og den 11. september gik aftenturen til Felsted, hvor Andr. Asmussen var
guide. Den 16. oktober holdt Carsten Porskrog Rasmussen foredrag om herre
gårde i Sønderjylland. Den 6. december kunne foreningen indvie »Smedehu
sets« loft med over 100 m2, som nu kan bruges til udstillinger. Tilskud fra
Kliple Mærkens fond og masser af frivilligt arbejde har bidraget til at skabe
gode rammer om vort egnsmuseum.

Løgumkloster kommune
Historisk Forening for Løgumkloster Kommune
Formand: Vagn Lauritzen, Ved Dammen 56, 6240 Løgumkloster, tlf.
74744303.
Lokalhistorisk arkiv: Løgumkloster kommuneskole, Grønnevej, 6240 Løgum
kloster.
Åbningstid: Efter aftale.
Leder: Frede Gotthardsen, Ringgade 15, 6240 Løgumkloster, tlf. 74744204.
Foreningen startet i 1972.
Antal medlemmer i 1997: 310.
1997 stod i 25 års jubilæets tegn. Jubilæet blev markeret ved skiftende fotoud
stillinger på biblioteket, hvor temaet var de næringsdrivende i forskellige ga
destrøg i byen illustreret med fotografier, annoncer og regninger. På Museet
Holmen blev der arrangeret en udstilling med titlen »Løgumkloster gennem
10.000 år«. Jubilæumsåret sluttede med en jubilæumsreception på Holmen på
selve stiftelsesdagen den 22. november.
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Den 1. og 2. november 1997 havde Egen Sogns Lokalhistoriske Forening en mindre
billedudstilling i anledning afEUI's 100 års jubilæum. Foto: Egen Sogns Lokalhisto
riske Forening.

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, mandag kl. 17-20.
Leder: Erik Manthei Nielsen, Fribjerg 32, 6430 Nordborg, tlf. 74451810.
Arkivet startet i 1974.

Egen Sogns Lokalhistoriske Forening
Formand: Jørgen Jørgensen, Skadebjergvej 6, Elstrup, 6430 Nordborg, tlf.
74458442.
Foreningens arkiv: GI. Guderup 19, Guderup, 6430 Nordborg.
Åbningstider: Torsdag kl. 16-18 eller efter aftale.
Leder: Egon Hangård, Dyssevænget 13, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 85 84.
Foreningen startet i 1994.
Antal medlemmer i 1997: 460.
Den 10. juni var der aftentur til Egen Mølle, hvor Hans Bonde holdt foredrag
om stedets historie for 150 deltagere. Den 27. januar 1998 holdt foreningen
Lysbilledforedrag på Egen Forsamlingshus med titlen »Guderup 1898-1933«,
hvor 170 deltog. Endvidere havde foreningen en billedudstilling »EUI ved
100-års jubilæet« på idémessen og senere på posthuset samt ved receptionen
på Egen Forsamlingshus. Arkivet har i 1997 modtaget 97 afleveringer.
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Nørre Rangstrup kommune
Lokalhistorisk Forening for Agerskov sogn
Formand: Egon Petersen, Boldershøj 24, 6534 Agerskov, tlf. 74 83 32 97.
Foreningens arkiv: Agerskov skole, Nørregade 17, 6534 Agerskov.
Åbningstid: tirsdag kl. 15-17 eller efter aftale (dog lukket i skoleferien).
Leder: Karen Bech Jensen, Sønderbyen 18, 6534 Agerskov, tlf. 74833109.
Foreningen startet i 1991.
Antal medlemmer i 1997: 595.
I maj måned havde foreningen en aftenudflugt til Haderslev Museum og Årøsund. Ved by festen i august havde vi en udstilling, hvor specielt et afsnit om
restaureringen af Agerskov præstegård vakte interesse. Arkivet har i 1997
modtaget arkivalier vedr. Agerskov præstegård.

Lokalhistorisk Forening for Arrild Sogn
Formand og leder: Inger Sophie Andersen, Hofmannsvej 3, Roost, 6535 Branderup, tlfl. 74834384.
Foreningens arkiv: Arnum vej 29 B, Arrild, 6520 Toftlund.
Åbningstid: Efter aftale.
Foreningen startet i 1987.
Antal medlemmer i 1997: 85.

Branderup-Rurup lokalhistoriske forening
Formand: Verner Bruhn, Smedegade 1, 6535 Branderup, tlf. 7483 52 51.
Foreningens arkiv: Branderup Bygade 17, 6535 Branderup.
Åbningstid: efter aftale.
Leder: Mette Marie Andersen, GI. Toftlundvej 13, Rurup, 6520 Toftlund, tlf.
74831537.
Foreningen startet i 1987.
Antal medlemmer i 1997: 175.
Arkivet havde til huse i et lokale på Branderup skole, men blev sagt op, da
lokalet skulle bruges af skolen. Det er meget vanskeligt at finde et lokale i en
lille by, men det lykkedes at leje salen ved MD Foods, hvor arkivet nu er
indrettet. Den 21. februar 1998 havde vi åbent hus, hvor der kom 70-90 gæster.
Den årlige udflugt i 1997 gik til Trøjborg ruin.
Lokalhistorisk forening for Bevtoft og Tirslund sogne
Formand: Valdemar Frisk, Over Jerstalvej 202, Neder Jerstal, 6500 Vojens, tlf.
74514195.
Foreningens arkiv: Bevtoft Skole, Krügersvej 45, 6541 Bevtoft.
Åbningstid: Onsdag kl. 14.30-17.30.
Leder: Holger Rosenberg, Rosenvænget 2, 6541 Bevtoft, tlf. 74514519.
Foreningen startet i 1987.
Antal medlemmer i 1997: 392.
Den 26. januar havde vi åbent hus i anledning af foreningens 10-års jubilæum.
Vi havde en udstilling den 22. og 23 november om urmagerslægten Thielsen
i Bevtoft gennem tre generationer. Udstillingen var velbesøgt med 340 be-
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talende gæster. I forbindelse med udstillingen havde vi lavet et katalog med
tekst og billeder om Thielsen slægten. På udstillingen viste vi endvidere affo
tograferinger af Andreas Thielsens malerier.
Vi har i årets løb haft en hel del besøg. Arkivet har i 1997 modtaget ca. 120
afleveringer. Største aflevering var Sine Gubis privatarkiv.
Lokalhistorisk Forening for Toftlund og Omegn
Formand og leder: Tove Rasmussen, Østergade 41, 6520 Toftlund, tlf.
74831733.
Nørre Rangstrup Lokalarkiv: Søndergade 56, 6520 Toftlund.
Åbningstid: Mandag kl. 16-18, eller efter aftale.
Foreningen startet i 1987.
Antal medlemmer i 1997: 56.
Arkivet startet i 1984.

Rødding kommune
Rødding lokalhistoriske arkiv
Vestergade 9, 6630 Rødding, tlf. 74 841128 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.

Brændstrup Hjemstavnsforening
Formand og leder: Hans Madsen Schmidt, Haurumvej 2, 6630 Rødding, tlf.
74841283.
Foreningens arkiv: Brændstrup kristne Friskole, Ramsherred 13, Brændstrup,
6630 Rødding.
Åbningstid: Første mandag i måneden kl. 19-21 eller efter aftale.
Foreningen startet i 1962.
Antal medlemmer i 1997: 197.
Hjerting sogns lokalhistoriske udvalg
Formand og leder: Jes Friis, Hjerting Skovvej 1, Hjerting, 6630 Rødding, tlf.
74841361.
Foreningens arkiv: Hjerting forsamlingshus, Skovvej 1, Hjerting, 6630 Rødding.
Åbningstid: Efter aftale.
Foreningen startet i 1980.
Antal medlemmer i 1997: hele sognet.
Der er modtaget mange gode billeder, og udvalget har fået flere forespørgsler
vedrørende ejendomshistorie og slægtshistorie.

Hygum lokalhistoriske forening
Formand: Peter Madsen, Skolegade 4, Sdr. Hygum, 6630 Rødding, tlf.
74845005.
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Foreningens arkiv: Ribevej 42, Hygum, 6630 Rødding, tlf. 74845005.
Åbningstid: Første tirsdag i hver måned kl. 15-17 eller efter aftale.
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. sep
tember: hverdage kl. 11-17, søndag kl. 13-17.

Lokalhistorisk Forening for Jels Sogn
Formand og leder: Margit Falkenberg Ottosen, Jelsvej 39, Grønnebæk, 6630
Rødding, tlf. 74552245.
Foreningens arkiv: Jels Skole, Krygersvej 2, Jels, 6630 Rødding.
Åbningstid: Efter aftale.
Foreningen startet i 1984.
Antal medlemmer i 1997: 230.
Lintrup sogns lokalhistoriske udvalg
Formand og leder: Mogens Lorentzen, Grænse vej 1, Foldingbro, 6660 Lintrup,
tlf. 74855345.
Foreningens arkiv: Lintrup skole, Kirkepladsen, 6660 Lintrup.
Åbningstid: 1. og 3. tirsdag i måneden kl. 16-18.
Der er udgivet to publikationer. Arkivet fortsætter med kopiering af de gamle
dagblade til de interesserede arkiver i Rødding kommune. Arkivet har modta
get afleveringer i 1997 fra henholdsvis Lintrup Husmoderforening og Lintrup
vindmøllelaug.
Skodborg Hjemstavnsforening
Formand: Kirsten Fynbo, Rugtoften 43, Skodborg, 6630 Rødding, tlf.
74848148.
Foreningens arkiv: Skodborg bibliotek, Søndergade 2, Skodborg, 6630 Rød
ding, tlf. 74850104.
Åbningstid: Onsdag kl. 9.30-12.00 eller efter aftale.
Leder: Kristian Holmgaard, Mølletoften 16, Skodborg, 6630 Rødding, tlf.
74848485.
Arkivet startet i 1941.
Antal medlemmer i 1997: 130.
Foreningen udgiver to gange om året et husstandsomdelt blad, med artikler
vedrørende sognet. Desuden afholdes der Grundlovsfest, udflugter, egnsvan
dring, foredrag, Afstemningsfest og en aften med »egne kræfter«. Foreningen
deltog endvidere med en udstilling på »julemessen«.

Skrave Hjemstavnsforening
Formand: Karl Kristoffer Juhl, Skravevej 28, Langetved, 6630 Rødding, tlf.
7484 7175.
Foreningens arkiv: Skrave skole.
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I 1997 fyldte Øster Løgum Sogns Ringriderforening 100 år. I den anledning lavede
Lokalhistorisk Forening for Rødekro kommune i samarbejde med ringriderforeningen
en udstilling på den gamle kro den 14. og 15. juni 1997. Her præsenteres ringriderfor
eningens fane ved åbningen af udstillingen. Fra venstre ses formand for Lokalhistorisk
Forening for Rødekro kommune Ellen Jensen og Mathias Lorentzen, Hovslund mens
Elene Lorentzen, »Lundsgaard« præsenterer fanen. På bordene ses billeder og effekter
fra ringriderfesterne i Øster Løgum.

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: 1. torsdag i måneden kl. 15-17 og efter aftale.
Leder: Hanne Flebo, Østervænge 22, Øster Lindet, 6630 Rødding, tlf.
74846205.
Foreningen startet i 1986.
Arkivet startet i 1976.
Antal medlemmer i 1997: 210.

Rødekro kommune
Lokalhistorisk Forening for Rødekro Kommune
Formand: Ellen Jensen, Stationsvej 36, Hovslund, 6230 Rødekro, tlf.
74664404.
Foreningens arkiv: Villa Catharina, Callesensvej la, 6230 Rødekro.
Åbningstider: Første og tredje mandag i måneden kl. 15-17.
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Leder: Inger Danielsen, Skovvænget 11, 6230 Rødekro, tlf. 74662642.
Foreningen startet i 1979.
Antal medlemmer i 1997: 554
I juni havde vi en bustur til den gamle Kongeågrænse. Den 14.-15. juni arran
gerede vi en udstilling på den gamle kro sammen med Øster Løgum Sogns
Ringriderforening, der fejrede 100-års jubilæum. I oktober havde vi en udstil
ling på Hellevad skole med billeder fra Egvad og Hellevad sogne. Til Genner
Forsamlingshus' 90-års fødselsdag den 28. december udstillede foreningen
ting og billeder fra omegnen. Arkivet har i 1997 modtaget 15 afleveringer.

Skærbæk kommune
Rømø lokalhistoriske forening
Formand: Rosa Schmidt, Ternevej 11, 6792 Rømø, tlf. 74 75 52 10.
Leder: Arne Jørgensen, Strømmen 10, 6792 Rømø, tlf. 74756347.
Foreningens arkiv: Strømmen 10, 6792 Rømø.
Historisk Forening for Skærbæk og Omegn
Formand og leder: H. E. Sørensen, Melbyvej 27, 6780 Skærbæk, tlf. 74 75 17 04.
Foreningens arkiv: Skærbækegnens Museum, Storegade 47, 6780 Skærbæk,
tlf. 74752052.
Åbningstid: Juni-oktober: mandag-fredag kl. 10-17 eller efter aftale.
Foreningen og arkivet startet i 1967.
Antal medlemmer i 1997: 250.
Historisk Forening for Skærbæk og Omegn har afholdt fem arrangementer i
1997-98. I november fortalte museumsinspektør Orla Madsen, Haderslev, om
Vitus Bering. I januar havde foreningen besøg af direktør Jens Oksen, som
fortalte om EASV gennem tiderne. Den 10. februar holdt foreningen sammen
med andre foreninger afstemningsfest med Karl Otto Meyer som taler. I marts
holdt museumsinspektør Ove Mogensen, Sønderjyllands Kunstmuseum, fore
drag om Emil Nolde, og endelig holdt foreningen generalforsamling i april,
hvor H. E. Sørensen fortalte om sagaernes Island. Der er modtaget billeder i
forbindelse med udgivelse af bøgerne om Skærbæk kommunes fastlandssog
ne og Lakolk og korrespondance vedr. Skærbæk væveskole 1898.

Sundeved kommune
Historisk Forening for Sundeved
Formand: Jørgen Schmidt, Osmark 10, 6400 Sønderborg, tlf. 74467194.
Foreningens arkiv: Truenbrovej 21A, Avnbøl, 6400 Sønderborg.
Åbningstid: Onsdag kl. 15-18 eller efter aftale. Lukket i juli.
Leder: Inga Christensen, Vester Snogbæk 10, 6400 Sønderborg, tlf. 74467535.
Foreningen startet i 1992.
Antal medlemmer i 1997: 815.
Arkivet har modtaget 30 afleveringer i 1997.

Selskabet for Nydamforskning
Formand: Vincent Jessen, Peberbjerg, Skovbyvej 14, 6470 Sydals, tlf.
74415747.
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Foreningens arkiv: Nydamskolen, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg.
Leder: Egild Dyrmose, Bøge vang 18, Felsted, 6200 Aabenraa, tlf. 74685781.
Åbningstid: Efter aftale.
Udstilling: Nydamhuset, Nydamvej 41, Øster Sottrup, 6400 Sønderborg.
Foreningen startet i 1983.
Antal medlemmer i 1997: 350.
Hovedvægten af selskabets aktiviteter har samlet sig omkring Nationalmuse
ets udgravninger i Nydam mose. I 1997 har der igen været usædvanlige old
sagsfund - herunder to træhoveder, som har stået i stævnen på Nydambåden.
Sydals kommune
Den Lokalhistoriske forening for Kegnæs sogn
Formand: Peter Wehl, Forsthoved 3, Kegnæs, 6470 Sydals, tlf. 74405192.
Foreningens arkiv: Kegnæs skole, Østerbyvej 11, Kegnæs, 6470, Sydals.
Åbningstid: Første mandag i måneden kl. 18-19.30 i sommerhalvåret og i vin
terhalvåret hver mandag kl. 18-19.30 eller efter aftale.
Leder: Hans Berthelsen, Østerbyvej 50, Kegnæs, 6470 Sydals, tlf. 74405110.
Foreningen startet i 1978.
Antal medlemmer i 1997: 370.
Foreningens arkiv er flyttet til et andet lokale, som er mere lunt og hyggeligt
for arkivlederen og de besøgende. Foreningen har i indeværende år udgivet
en bog »Kegnæs i nyere tid«, skrevet af arkivleder Hans Berthelsen, og illu
streret med over hundrede flotte stregtegninger. Der er afholdt 3 foredragsaf
tener og en egnsvandring.

Lokalhistorisk Forening for Hørup sogn
Formand: Chresten Wolf, Østerbakken 11, Høruphav, 6470 Sydals, tlf.
74415215.
Foreningens arkiv: Hørup centralskole, Vestervej 42, Kirkehørup, 6470 Sydals.
Åbningstid: Efter aftale.
Leder: Karen Harboe, Hørup og Peter Hell, Havemose 4, Lambjerg, 6470 Syd
als, tlf. 74415215.
Foreningen startet i 1978.
Antal medlemmer i 1997: 750.

Lysabild sognehistoriske forening
Formand: Viggo Vandkær Thomsen, Lysabild Degnegård, Lysabild, 6470 Syd
als, tlf. 74404284 (kl. 16-18).
Foreningens arkiv: På Lysabild skole.
Åbningstid: Første torsdag i hver måned kl. 18-20 eller efter aftale med arkiv
lederen.
Leder: Nicolai Hansen, Mommarkvej 395, Mommark, 6470 Sydals, tlf.
74407995.
Foreningen startet i 1978.
Antal medlemmer i 1997: 734.
En markant øget interesse for sognearkivet har medført at stadig flere ting

1 1997 havde Lysabild sognehistoriske Forening besøg af Folketingets daværende for
mand Erling Olsen, som her ser på foreningens bogudgivelser. Fra venstre Annette
Olsen, Erling Olsen, Ingrid Jørgensen, Skovby, og Kathrine Lasse Johannsen. Foto:
Viggo Vandkær Thomsen.
og sager afleveres. Fru Kathrine Lasse Johannsens fotografering af alle hjem
i sognet var virkeliggørelsen af et gammelt ønske i bestyrelsen. Vi havde i
efteråret besøg af læge Carsten Vagn-Hansen og fru Joan. Vores sønderjyske
kaffebord havde stor tilslutning og i den forbindelse bragte TV-Syd en ud
sendelse om arrangementet. Et af årets højdepunkter var besøg af folketin
gets formand Erling Olsen og hans kone Annette, som bl.a. så arkivets bil
leder.

Tandslet sogns lokalhistorisk forening
Formand: Peter Johannsen, Mommarkvej 313, Tandslet, 6470 Sydals, tlf.
74 40 7733.
Foreningens arkiv: Tandslet skole, Ertebjergvej 2, 6470 Sydals. Åbningstid: I
vinterhalvåret torsdag kl. 14-17.
Leder: Svend Iversen, Østkystvejen 117, Ertebjerg, 6470 Sydals, tlf. 74 40 7785.
Foreningen startet i 1976.
Antal medlemmer i 1997: 400.
Foreningen har haft flere forskellige aktiviteter, herunder kursus i læsning
af gotisk skrift og studiekreds i gamle veje og kort, hvor deltagerne var på
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Landsarkiverne i Aabenraa og Odense. På generalforsamlingen holdt pastor
Lene Johansen et foredrag om »Fra landsbysamfund til industri på Nordals«.
Arkivet har bl.a. modtaget pokaler og skyttetegn fra Skytteforeningen i Ertebjerg.

Sønderborg kommune
Lokalhistorisk Forening for Dybbøl, Ulkebøl og Sønderborg
Formand Ole Andersen, Ringløkke 24, 6400 Sønderborg, tlf. 74488479.
Foreningen startet i 1979.
Antal medlemmer i 1997: 362.
Arkivets adresse: Kirkegade 8, 6400 Sønderborg, tlf. 74432710.
Åbningstider: Mandag kl. 9-12 og onsdag kl. 15-17.
Leder: H. C. Carstensen, Sundquistsgade 7, 6400 Sønderborg, tlf. 744252 75.
Ulkebøl-.
Arkivafdeling: Torvet 2, Ulkebøl, 6400 Sønderborg, tlf. 74 42 93 66.
Åbningstid: Tirsdag kl. 10-12, onsdag kl. 19.30-21.
Leder: Sophie Rasmussen, Sneppevej 5, Skovby, 6470 Sydals, tlf. 74404863.
Foreningens række af arrangementer blev indledt på Dybbøl bibliotek, hvor
Lilly Laursen og familien Weiss viste billeder fra fortidens Dybbølgade. Efter
den årlige generalforsamling i marts viste Peter L. Jacobsen billeder af for
svundne bygninger i Sønderborg. Først i maj så vi på sporene af de preussiske
militære forberedelser til overgangen til Als den 29. juni 1864. I september
aflagdes virksomhedsbesøg på JF-fabrikken i Sønderborg. Årets sidste arran
gement var et besøg på Sønderborg Sygehus' nyindrettede »Hospitalmu
seum«. Arkiv-Nyt udkom to gange.
Arkivet i Kirkegade har modtaget 61 afleveringer heriblandt lektor
H. Schmidt Årups og Svend Blendals privatarkiver.
Arkivet på Torvet i Ulkebøl har modtaget 39 afleveringer heraf bl.a. arkiva
lier fra Ulkebøl socialdemokratiske forening, Ulkebøl skole og fra et hus
mandsbrug.

Tinglev Kommune
Lokalhistorisk Forening for Tinglev Kommune
Formand: Benny Lau, Kværnholtvej 16, 6372 Bylderup Bov, tlf. 74761100.
Foreningens arkiv: Bylderup Bov Bygade 17, 6372 Bylderup Bov. tlf.
73343645. Postadresse: Tinglev bibliotek, Tinglev Midt 2, 6360 Tinglev.
Åbningstid: Mandag kl. 15-18 og onsdag kl. 15-22 eller efter aftale.
Leder: Bibliotekar Ina Juhl, Porsevænget 4, 6360 Tinglev, tlf. 74643261.
Foreningen og arkivet startet i 1975.
Antal medlemmer i 1997: 212.
Foreningen holdt den 18. marts generalforsamling i Uge Forsamlingshus, hvor
Leo Winther Pedersen fra Landsarkivet i Aabenraa viste og fortalte om gamle
ting og sager. Årets sommertur gik til Tørning Vandmølle. Efterårsmødet fore
gik i Vollerup Forsamlingshus, hvor den lokalhistoriske konsulent Kim Furdal
fortalte om Sønderjydernes rejse til København i forrige århundrede.
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I arkivet er modtaget mange besøgende og stadig flere skriftlige og telefoni
ske forespørgsler specielt vedrørende slægtsforskning. Arbejdet med registre
ring efter DK-5 systemet er påbegyndt.
Tønder kommune
Lokalhistorisk Forening for Tønder Kommune
Formand: Kaj Elkjær Larsen, Grev Schacksvej 3, 6270 Tønder, tlf. 74722020.
Foreningens arkiv: Richtsensgade 10, 6270 Tønder, tlf. 74723326.
Åbningstid: Tirsdag kl. 13-18, onsdag og torsdag kl. 13-17.
Leder: Britta Bargfeldt, Østergade 19, 6270 Tønder, tlf. 74723311.
Foreningen startet i 1982.
Antal medlemmer i 1997: 259.
Foreningen har haft en vellykket udflugt med sejlads på Kielerkanalen, Ejderen og den gamle Ejderkanal samt nogle spændende, velbesøgte foredrag med
pastor Lorenz Wree, lektor Carsten Porskrog Rasmussen og de to lokalhistori
kere Hans Bachmann og Viggo Møballe.
På arkivet er modtaget 75 afleveringer, bl.a. pressefotograf Lis Sylvest' bil
leder fra ca. 1980-95, ejendomsvurderinger fra kommunerne i det nuværende
Møgeltønder sogn 1876-1980, papirer og fotografier fra Kindergarten 19551991 og degn Hans Møller Jessens erindringer. Der var travlhed med fore
spørgsler fra ind- og udland, assistance ved diverse jubilæumsskrifter og ud
formningen af en mindre udstilling i forbindelse med Dansk AmatørteaterSamvirkes sommerstævne i Tønder. Deltagelse i Handelsstandsforeningens
gågademarked med bøger og billeder tiltrak mange og gav et pænt tilskud til
arkivets daglige drift.

Vojens kommune
Lokalhistorisk Forening for Vojens kommune
Formand: Agnes Svendsen, Jernhytvej 21, 6500 Vojens, tlf. 74 541941.
Foreningens arkiv: Møllerens Hus, Tørning Mølle, Tørningvej 7, Hammelev,
6500 Vojens, tlf. 74507031.
Åbningstid: Tirsdag kl. 19-21, torsdag kl. 14-16 og efter aftale med lederen.
Leder: Laurids Lund, Hovedgaden Vest 104, Over Jerstal, 6500 Vojens, tlf.
74 54 7345.
Foreningen startet i 1985.
Antal medlemmer i 1997: 350.
Arkivet har modtaget 58 afleveringer i 1997, bl.a. fra Vedsted Landbohjem
og Sommersted Idrætsforening. Den største begivenhed i 1997 var starten på
samarbejdet med firmaet Gram A/S om registrering af firmaets arkivalier.
Firmaet ønskede at beholde arkivalierne i kommunen og ikke aflevere dem
til Erhvervsarkivet i Århus. Vi har fået faglig hjælp fra Kim Furdal og Asbjørn
Helium i forbindelse med registreringskurser for tidligere medarbejdere fra
firmaet. Der er indgået en skriftlig aftale mellem Lokalhistorisk Forening for
Vojens Kommune og Gram A/S om vilkårene for arkivering og registrering
af Gram A/S arkivalier m.v. Der er endvidere etableret en ISDN-forbindelse
mellem Gram A/S og Arkivet i Tørning samt til arkivlederen i Over Jerstal.
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Medlemsudflugten gik til Sønderskov Slot ved Brørup. I Nustrup Forsam
lingshus havde vi i oktober et »Hvem/Hvad/Hvor og Hvornår«-arrangement
med fuldt hus. Julemesseudstillingen på Tørning havde i 1997 »Gamle butik
ker/forretninger i Vojens« som tema.

Lokalhistorisk Forening for Jegerup sogn
Formand: Mathias Nørgaard, Haderslevvej 2, 6500 Vojens, tlf. 74506184.
Foreningens arkiv: Jegerup skole, Bygaden 18, Jegerup, 6500 Vojens.
Åbningstid: Første mandag i måneden kl. 19-21.
Leder: Kaj Sandholdt, Kærager 8, Jegerup, 6500 Vojens, tlf. 74542980.
Foreningen startet i 1988.
Antal medlemmer i 1997: 245.
De lokalhistoriske foreninger i Vojens kommune holder hvert år et fællesmøde
for at udveksle erfaringer. Hvert år holder vi udstilling i forbindelse med
sommerfesten, i år om 2. verdenskrig. Sommerudflugten gik til Maugstrup
præstegård. Arkivet har modtaget 29 afleveringer bl.a. fra Familie og Sam
fund, som blev opløst i 1997.
Lokalhistorisk Forening for Oksenvad Sogn og Omegn
Formand og leder: Ernst K. Svennesen, Vadsted vej 10, Oksen vad, 6560 Som
mersted, tlf. 74504305.
Foreningens arkiv: 0. Lindetvej 5, Oksenvad, 6560 Sommersted, tlf.
74504607.
Åbningstid: Efter aftale.
Foreningen og arkivet startet i 1984.
Antal medlemmer i 1997: 192.
Foruden årsskriftet har en stor del af arbejdet koncentreret sig om »Ruth og
Anders Bruuns Samling«. Selv om samlingen er selvejende, arbejdes der i tæt
tilknytning til den lokalhistoriske forening og arkivet.
Aabenraa kommune
Løjt lokalhistoriske forening
Formand: Erling Madsen, Sandskærvej 582, 6200 Aabenraa, tlf. 74 6178 04.
Foreningens fotoarkiv: Rundemølle. Åbningstid: Efter aftale.
Leder: Claus Lildholdt, tlf. 74618043.

Ensted sogns lokalhistoriske forening
Formand og leder: Hans Peter Meier, Buen 80, Stubbæk, 6200 Aabenraa, tlf.
74613398.
Foreningens arkiv: Skolegade 1, Stubbæk.
Åbningstid: Efter aftale.
Foreningen startet i 1981.
Antal medlemmer i 1997: 178.
Arkivet startet i 1980.
Aabenraa Byhistoriske Forening
Formand: Esther Buchreitz, Nybro 14, 6200 Aabenraa, tlf. 74 621135.
Foreningen startet i 1959.
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Antal medlemmer i 1997: 450.
Ved foreningens årsmøde den 14. april 1997 holdt sognepræst Jens Bruun
foredrag om restaureringen af Løjt Kirke. Ved efterårsmødet holdt direktør
Erik Skifter Andersen foredrag om erhvervslivet i Aabenraa ca. 1850-1900.
Årets medlemsgave var en kalender med motiver fra Det gamle Aabenraa. I
Slotsmøllen, som ejes og drives af Byhistorisk Forening, var cafeen åben hver
weekend sommeren over, og i efteråret blev der afholdt to causeri-aftener
med henholdsvis borgmester Jørgen Witte, om politik og lokalhistorie, og
museumsinspektør Elsemarie Dam-Jensen, om møllere og møllerdøtre.
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Årsskrifter og periodica 1997
udgivet af de lokalhistoriske foreninger, museer og arkiver 1997/98
Agerskov
Årsskrift 1997
udgivet af Lokalhistorisk Forening for Agerskov sogn.
1997. 22 sider. Indhold: Egon Petersen: »Forord« - Hans Lautrup: »Minde
ord« - Ludwig Reinholdt: »Mit liv på Oksgård« - Kaj Hansen: »En landsby
bliver til . Håndværk i Agerskov« - Hans Rud: »Gamle slægtsgårde i Ager
skov«.
Ekspedition: Bojsen Petersen, Engeriis 15, 6534 Agerskov, tlf. 74 83 34 67.
Bedsted
Brudstykker af Bedsted Sogns Historie
Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard.
Nr. 23, 1997. 57 sider. Indhold: »Husbrand i Terp 1963« - »Bedsted frivillige
brandværn« - »Ildebrande« - »Brandvarsler« - »Ulykker, krig, epidemier og
anden nød« - »Ulykker og andre hændelser med dødelig udgang« - »Om
Sinnet Ivers død i Terp 1758« - »Selvmordernes historie« - »Forvarsel om
brand« - Børge Buhl: »Bedsted præstegård og veterinærvidenskaben« - »At
test for smittefri ko« - »Tillæg til brandvedtægt for Bedsted kommune 1954« »Brandvedtægter for Bedsted kommune 1960« - Hans Bahnsen: »Blind
alarm« - »Brandmænd gennem 50 år: 1947-97«.
Nr. 24, 1998. 55 sider. Indhold: »Mindeblad over 3 års krigen« - »Johan
Th. Lundbye som menneske og kunstner« - »Johan Th. Lundbyes slægt« »Beretninger om Lundbyes død og begravelse 26. april 1848« - »Treårskrigen
1848-50« - »Slaget ved Bedsted 4. juni 1848« - »Var Øster Terp et selvstændigt
kirkesogn?« - »Hulrum under kirkens gulv« - »Kirkens inventar« - »Kirkens
aflagte inventar« - »Kirken var oprindelig en stormandskirke?« »Withs indbe
retning til Oldsagskommissionen 1808« - »Mindesmærket for Lundbye« »Lundbyes portrætter« - »Om maleren Lundbye ved 4. maj jubilæet på Sol
gården 1995« - Ib Ostenfeld: »Døde Lundbye af et vådeskud eller var det
selvmord« - Vagn Lundbye: »Det tragiske vådeskud ved Bedsted« - »Krügers
stafetlinie 1848«.
Ekspediton: Henning Haugaard, Brændkjærgade 46, 6000 Kolding, tlf.
75504339.

Bevtoft og Tirslund
Lokalhistorisk Forening for Bevtoft og Tirslund sogne. Årsskrift med aktuelt fra arki
vet 1998.
Udgivet af Lokalhistorisk Forening for Bevtoft og Tirslund sogne.
1998. 32 sider. Indhold: »Sjællandshus« - »Tilbageblik for året 1997« - »Årets
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gang i arkivet« - »Mindesmærket i Feltham« - »Neder Jerstal Kro Træhedevej
2« - »Otto Pedersen Krygersvej 70« - »Inger manrho som bor i Jels ...« »Dette maleri parti fra Øster Løgum« - »Kirsten Petersen Bolderslev« »Gamle minder fra Tirslund«.
Ekspedition: Andreas Gram, Rosenvænget 60, 6541 Bevtoft, tlf: 74514224.
Bov
Historisk Forening for Vis Herred. Bov Museum
Udgivet af Historisk Forening for Vis Herred.
Årgang 20, 1997. 64 sider. Indhold: H. H. Bang: »Forord« - H. H. Bang: »Fra
Historisk Forening for Vis Herred« - N. P. Lund-Jensen: »Fra Bov Museum« Kirsten Sparvath: »Fra Bov Lokalarkiv« - Årets gang - H. H. Bang: »Kruså
Vandmølle« - Silke Eisenschmidt: »De første bønder i Frøslev« - Marie Jessen:
»Sønderjyske dialektord III« - H. H. Bang: »Den første danske læge i Bov« Gertrud Hansen: »Et liv i grænselandet - 1. del« - Marie Jessen: »Liid Jes
Høkke« - N. A. Drewsen: »Af en brandsprøjtes saga« - H. H. Bang: »9. april
1848« - Andreas Johannsen: »En røvjavt« - Udgivelser om lokale forhold
1996-97« - Bestyrelserne.
Ekspedition: Historisk Forening for Vis Herred, Møllegade 1, 6330 Padborg.
Egen
Årsskrift 1996
Udgivet af Egen Sogns Lokalhistoriske Forening.
1997. 36 sider. Indhold: Henrik Skrydstrup: »Forord« - Henrik Skrydstrup:
»Egen sogns lokalhistoriske forening - netop nu« - Aage Hansen: »Guderup
skole« - Ingeborg Nielsen m.fl.: »Guderup bys udvikling fra 1950 til 1975«.
Ekspedition: Jørgen Jørgensen, Skadebjergvej 6, 6430 Nordborg, tlf.
74458442.
Ensted
Årsskrift 1997-1998
Udgivet af Ensted Sogns Lokalhistoriske Forening.
1997/98. 44 sider. Indhold: Knud Kristensen: »Ensted præstegård og dens
beboere i 1864 - C. A. Gammelgård«: Minder fra Ensted sogns ældste dage« Hans Peter Meier: »Beretning fra året 1997/98«.
Ekspedition: Hans Peter Meier, Buen 80, Stubbæk, 6200 Aabenraa, tlf.
74613398.
Felsted
Historisk Årbog for Felsted Sogn
Udgivet af Historisk Forening for Felsted Sogn.
Nr. 15. 1997. 90 sider. Indhold: H. C. Staugaard: »Forord« - Rasmus Autzen:
»50 år i mejeribruget. Hvordan blev man mejerist i 1944« - Hans Thomsen:
»Felsted Sogn før Lundtoft kommune« - H. C. Staugaard: »Stednavne i Fel
sted« - Frede Møller: »Søster Marie og hendes søndagsskole« - Lorens P.
Jacobsen: »Smedien i Skovbøl« - Sven Zachariassen: »Købmand Møller, Fel-
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sted« - H. C. Staugaard: »Stednavne i Tumbøl« - Karl-Martin Johansen: »Tid
ligere små erhvervsvirksomheder omkring Felsted« - H. C. Staugaard: »Breve
fra en Felsteddreng i 1864« - Isbræstenen og dens historie« - Andreas Asmus
sen: »Foreningens virke, arkivet m.v.«.
Ekspedition: Mette Lassen, Bygbjergvej 17, Felstedmark, 6200 Aabenraa, tlf.
74685119.

Gram
Årsskrift for Lokalhistorisk Arkiv for Gram og Omegn 1998
Udgivet af Lokalhistorisk Arkiv for Gram og Omegn.
1997. 32 sider. Indhold: »Forord« - »Gram byvåben« - »Gram kirke« - »Over
enskomst« - »Kirkens ejendomsforhold« - »Rejseindtryk« - »Fra turistforenin
gens bilagsmappe« - »Nybølgaard« - »Hans Kjærs jubilæumstale« - »Brev fra
Jens Holm« - »Elværket« - »Liste H« - »En trussel« - »Kastrup fattiggård« »Fra afstemningsfesten 1960« - »Så satte de en stige til ...« - »Salt i øllet« »Brev til bryggeren« - »Små lette ting«.
1998. 32 sider. Indhold: »Forord« - »Sagnet om Møllerens Datter« D. P. Beck: »Forespørgsel vedrørende deltagelse i afstemningen 1920« - »Af
rids af matrikelkort i Gramby 1925« - »Erstatning til krigsdeltager i 1. ver
denskrig« - »Lokaloverenskomst for Gram Teglværk« - »Program for skolei
drætsstævne i Gramby« - Peter Nørgaard: »Uddrag af barndomserindrin
ger« - »Om Gram og Grambys gæve koner« - »Dyrelægebesøg - regning« Helen Thomsen: »Flugten fra Litauen til Danmark« - »Læge Jørgen Teimanns
afskedsbrev til sine forældre« - »Det gamle teglværk« - »Mindeblade om
afdøde kæmner Hans Jørgensen«.
Ekspedition: Gunnar Lundgaard, Kirkealle 13, 6510 Gram, tlf. 74 82 21 61.
Gråsten
Årsskrift 1997
Udgivet af Historisk Forening for Graasten by og egn.
Nr. 23. 1997. Indhold: Egon Rasmussen: »A. D. Jørgensen. En sønderjysk hæ
dersmand« - Lars N. Henningsen: »Fra den gamle klædefabrik i Gråsten.
Farver- og fabrikantfamilien Jürgensen og erhvervslivet i Gråsten ca. 18301900« - G. O. Hansen: »Gråsten Ringriderforening - 90 år« - Gerd Conradsen:
»Landsbyskole i Kværs i 300 år« - Elsebeth Thygesen Kristensen: »Efterlys
ning« - Elsebeth Thygesen Kristensen: »Årets gang« - Hans Paulsen: »Beret
ning fra arkivet« - Frede Chr. Ihle: »Årsberetning«.
Ekspedition: Hans Paulsen, Stjernevej 31, 6300 Gråsten, tlf: 74651070.
Hejls-Hejlsminde
Lokalhistorisk Forening og Arkiv for Hejls-Hejlsminde 1997
Udgivet af Lokalhistorisk Forening og Arkiv for Hejls-Hejlsminde.
1997. 24 sider. Indhold: »Arbejdet i arkivet« - Inge Mortensen og Ruth Boesgaard: »Hejis kro og dens historie«.
Ekspedition: Kirsten Degn, Bagvejen 14, 6094 Hejis, tlf. 75 57 44 65.
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Hoptrup
Hoptrup sogns Lokalhistoriske Forening
Udgivet af Hoptrup sogns Lokalhistoriske Forening.
1997. 48 sider. Indhold: »Årsberetning for 1997« - »Kedelførerhullet« - Sven
Ohlsen: »Dambruget i Egedal« - »Det stod i avisen« - »For 100 år siden« »For 75 år siden« - »For 50 år siden« - »For 25 år siden« - Sven Ohlsen:
»Lorenz Gøttig« - Sven Ohlsen: »Skære-meddelelse« - »For 100 år siden« »Marstrup« - »60 år i samme plads« - Sven Ohlsen: »To markante personlig
heder fra Mellemkrigsårene« - Ingrid Schrøder: »Spejdernes landslejr på Sønderballehoved 1935« - Jens M. Busk: »Hoptrup Kro«.
Ekspedition: Holger Bonde, Lysmosen 34, Marstrup, tlf. 74 57 52 74.

Hørup
Lokalhistorisk Forening for Hørup Sogn
Udgivet af Lokalhistorisk Forening for Hørup Sogn.
Nr. 16 - 1998. 40 sider. Indhold: Chr. Wolf: »1978 - 20 år - 1998« - Peter
A. Christensen: »Lidt om et nedlagt husmandsbrug ved Mintebjerghav« - Ka
ren Harboe: »Foreningen 'Gemytligheden' i Nedre Hørup« - Husmandsliv på
Mjanghøj« - Chr. Møller: »Om pinsefest og karruseller i Høruphav« - Chr. Pe
tersen: »Mommarkbanen« - Peter Hell: »Vedrørende zDet gamle Ais'« - »SyAls ku-kuk kommu'n« - »Skole og kirke« - »Fattigfolk og prakkerfogeder« »Jordejendomme og by lavsgilder« - »Tyendet og dets arbejde« - Anna Kirsti
ne Nielsen: »Året 1997« - Karen Harboe og Peter Hell: »Arkivet 1997«.
Ekspedition: Anna Kirstine Nielsen, Mjanghøj 11, 6470 Sydals, tlf.
74415265.
Jegerup
Lokalhistorisk Forening for Jegerup Sogn 1997
Udgivet af Lokalhistorisk Forening for Jegerup Sogn.
1997. 50 sider. Indhold: »Titelblad« - »Redaktionelle oplysninger« - »Forord
ved Matthias Nørgaard« - »Indholdsfortegnelse« - »Året 1997 ved bestyrel
sen« - Jørgen Nørgaard: »Studehandler Hans Chr. Hansen« - Jens Chr. Jensen:
»Billundgaard fra 1919 til 1950« - Kaj Sandholdt: »Mads Jensen« - Kaj Sand
holdt: »Jegerup skole« - Allan Aagaard Stark: »Palmesus og byggestøv« Mette Nielsen: »Min tid i Jegerup fra 1925-27« - Dagny Smidemann: »Fra
Bedstes gamle kogebog« - »Jegerup skole, sommerudflugt 1927« - »7. kl. på
Jegerup skole 1984-85«.
Ekspedition: Matthias Nørgaard, Haderslevvej 2, Simmersted, 6500 Vojens,
tlf. 74506184.
Kliplev
Fra Kliplev Sogn
Udgivet af Lokalhistorisk Forening.
1997. 76 sider. Indhold: »Foreningen« - Jørgen Zachariassen: »Erindringer fra
Kliplev præstegård, 2. del« - Jens Jaenicke: »Dialektfortælling fra Bjerndrup« - »For 50 år siden« - Jørgen Hansen: »Kliplev præstegård-250 år« -
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»Aartoft« - »Folketælling 1840, Aartoft« - »Asmus Nielsens jubilæumsvals«.
Ekspedition: Jacob Mørk, Præstevænget 3, Kliplev, 6200 Aabenraa, tlf.
74687893.
Løjt
Det gamle Løjt XIX, 1997
Udgivet af Løjt Sogns Lokalhistoriske Forening.
1997. 134 sider. Indhold: Karl Lildholdt: »Forord« - Petrea Schmidt: »Tanker
om høsten« - Petrea Schmidt: »Et forseglet foldebrev« - Petrea Schmidt: »Min
der om telefonens indførelse i Løjt Kirkeby« - Jacob Holdt: »En beskrivelse af
Løjt Land omkring 1910« - Marie Finne: »Elev på navigationsskole 1954« Petrea Schmidt: »Jep Krags fødselsdagsbrev« - Petrea Schmidt: »Liremanden
og punchvise« - Karl-Erik Frandsen: »Løjt land-et løkkelandskab« - Jacob
Holdt: »Samtale med en havfrue« - Erna Faaborg: »Paul Hansens dagbog
fra 1740-1745« - Svend Aage Faaborg: »Gæstgivergården Vennelyst« - Erling
Madsen: »Historien flytter ind i den gamle vandmølle« - Karl Lildholdt:
»Cimber« - Hrolf Thorulf: »Register«.
Ekspedition: Aase Boysen, Hønborg 10, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa, tlf.
7461 7672.

Rødding
Historisk Årbog for Rødding-egnen 1997
Udgivet af de lokalhistoriske arkiver og foreninger i Rødding kommune.
1997. 92 sider. Indhold: »Forord« - Kirsten Fynbo: »Da Jørn Fynbo, Skodborg,
fandt istidsjægernes boplads i Jels« - Arne Buhrkal: »Fra gedesti til hovedlan
devej. Sønderjyllands veje lokalhistorisk belyst« - »En arrestation og et
Dannebrogskors. Optegnelser fra treårskrigen« - »Feltlivet i krigen 1864. Ud
drag af dagbog ført af Hans Chr. Schmidt, af 21. regiment, 6. kompani, nr.
588« - Dagmar Søndergård: »Optantbam« - Paula Hansen: »Jens Dixen og
Dixensminde« - »Lærer Staurups dagbog« - »Lokalhistoriske arkiver, forenin
ger og udvalg«.
Ekspedition: Hans Carlo Jensen, Rødding Bibliotek, Kongevej 6, 6630 Rød
ding, tlf. 74841288.

Rødekro
Fra Rødekro kommune 1997
Udgivet af Lokalhistorisk Forening for Rødekro kommune.
1997.160 sider. Indhold: »Forord« - Thomas Heisel: »Året 1996-97« - Salomon
Frifelt: »Immervad Kro« - Torp Friis Møller: »Træk fra vor egn gennem 2000
år« - Adolf Ipsen ved Sophus Brodersen: »En præsts oplevelser i dansk fan
genskab i 1848. Nedskrevet af hans barnebarn den 24. marts 1948« H. Chr. Lassen: »Erindringer« - Nis M. Branderup: »Det mishandlede vaske
husbord« - Jens Kristensen: »En dansk lærer i Øster Løgum« - Johannes Tonnesen: »Idealer og fejltagelser. Et kirkeligt tilbageblik« - Harald Mathiassen:
»Rødekro's første store grusgrav« - Harald Mathiassen: »Hvem var de
H. Hoffmann og Sønner« - Torp Friis Møller: »For 100 år siden. Små udpluk
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af Hejmdal 1897« - Torp Friis Møller: »For 50 år siden. Små udpluk af Hejmdal 1947« - »Fødselsdagsbrev til gammel veteran fra 1864«.
Ekspedition: Thomas Heisel, Horsbyggårdevej 1, 6230 Rødekro, tlf.
74669498.

Skærbæk
Fra Skærbækegnens Fortid
Udgivet af Historisk Forening for Skærbæk og Omegn & Skærbækegnens Mu
seum i samarbejde med forlaget Melby hus.
Nr. 11. 1997. Indhold: Bodil Bjerre: »Skærbæk frimenighed«.
Nr. 12. 1998. Indhold: H. Hofmand Nielsen: »Mindesten og mindetavler i
Skærbæk kommune«.
Ekspedition: Historisk Forening, tlf: 74 75 17 04 eller Skærbækegnens Mu
seum, tlf. 74 75 2052.
Starup
Årsskrift 1997
Udgivet af Starup Sogns Lokalhistoriske Arkivforening.
1997. 18 sider. Indhold: Karl Erik Olsen: »Forord« - Niels P. Bladt: »En forgæ
ves hushandel« - Niels P. Bladt: »Motorvogn og Mergeltog stødt sammen ved
Olufkjær« - »Pluk fra aviserne 1996« - Andreas Friis: »Min barndomsby Fun
ding« - Niels P. Bladt: »Omslaget«.
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.
1997. 104 sider. Indhold: »Forord« - Vincent Jessen: »Nydam Mose - hvad
viste udgravningerne i 1997« - Niels P. Thuesen: »Smede i Ullerup« - Sophie
Zachariassen: »Forsyningssituationen under og efter krigsårene 1940-1945« Jens K. Lampe: »Kunstmaler Viggo Kragh-Hansen, Nybøl« - H. C. Clausen:
»Avnbølgaards salg 1857« - Werner Johannsen, Hamborg: »Et ønske gik i
opfyldelse, jeg blev pianist« - Frederik Christensen: »Byvandring i Nybøl
1996« - Lars Kliver: »Da jernbanen gik igennem Nybøl« - Jens K. Lampe: »En
vildfaren hval i Nybøl Nor 1821« - Hans P. Rasmussen: »Skattejæger Prins
Arenberg i Nydam Mose i 1864« - Jørgen Schmidt: »Ballegård« - Jens K. Lam
pe: »Klokkerne og uret i Sottrup kirke« - Lars Kliver: »E let om Stegge og
Spe'en« - »Året der gik 1996« - »Rettelse«.
Ekspedition: H. C. Clausen, Holmbogård, Langbro 2A, 6400 Sønderborg, tlf.
74461286.

Vojens
Årbog 1997 for Lokalhistorisk Forening for Vojens kommune
Udgivet af Lokalhistorisk Forening for Vojens kommune.
11. årgang. 1997. 66 sider. Indhold: »Forord« - Laurids Lund: »Vedsted Land-
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bohjem« - Peter Seeberg: »Hovedrengøring« - »Luftværnsordning for Vo
jens« - H. P. Jensen: »Landsbyminder fra Hammelev« - Hans Albin Kallen
bach: »Fra min skoletid under fremmedherredømmet« - Bent Jensen: »Vojens
kirke - genforeningskirken« - Hans Gørding Fræhr: »Mine livserindringer« Iver Nielsen: »Afstemningsflag« - »Fra bladet Nordstjernen årgang 1896« Erik Christensen: »Et samarbejde i kulde« - Borgmester Markvard Hovmøller:
»Vojens kommune 1996-1997« - Agnes Svendsen: »Foreningens virke 1996/
97« - Laurids Lund: »Årets gang på arkivet«.
Ekspedition: Laurids Lund, Hovedgaden 104, Over Jerstal, 6500 Vojens, tlf.
74547345.

Historisk Samfund for
Sønderjylland
Styrelse:
Formand: arkivar, dr.phil. Lars N. Henningsen, Arkivet ved Dansk
Centralbibliotek for Sydslesvig, Postboks 528, 6330 Padborg
Næstformand: landsarkivar, lic.phil. Hans Schultz Hansen, Ærholm
29, 6200 Aabenraa
Sekretær: ubesat
Kasserer: regnskabschef Henning Mathiesen, Poppelhegnet 6, 6400
Sønderborg
Styrelsesmedlemmer iøvrigt:
museumsinspektør Inge Adriansen, Kyshøj 24, Høruphav, 6470 Sydals
direktør, dr.phil. Henrik Becker-Christensen, Jørgensgård 5A, 6200
Aabenraa
museumsinspektør Elsemarie Dam-Jensen, Markledgade 20, 6240 Lø
gumkloster
lokalhistorisk konsulent Kim Furdal, Institut for Sønderjysk Lokalhi
storie, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa
museumsinspektør, lic. phil. Henrik Skov Kristensen, Ørstedsgade 24,
6400 Sønderborg
museumsinspektør Lennart S. Madsen, Haderslev Museum, 6100
Haderslev
stiftamtmand O. Perch Nielsen, Gamle Kongevej 86, 6200 Aabenraa
universitetslektor, lic.phil. Carsten Porskrog Rasmussen, Fredenshøj
28, 6200 Aabenraa
landsarkivar Hans H. Worsøe, Tækkerløkke 34a, 6200 Aabenraa

Amtsudvalgsformænd
overlærer Hans H. Bang, Padborgvej 27, Bov, 6330 Padborg
boghandler Briks Iversen, Snogbækvej 7, Baså, 6400 Sønderborg
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
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Sekretariat og ekspedition:
Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa, tlf. 74624683
åbningstid: ma.-to. kl. 9-14
Redaktionsadresser:
Sønderjyske Årbøger: Lars N. Henningsen, Dansk Centralbibliotek for
Sydslesvig, Postboks 528, 6330 Padborg, tlf. 004946186970
Sønderjysk Månedsskrift: Kim Furdal, Institut for Sønderjysk Lokalhi
storie, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa, tlf. 74625860
Skriftrække: Hans Schultz Hansen, Landsarkivet, Haderslevvej 45,
6200 Aabenraa, 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

Aksel 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 (næstformand)
Hovedgaden 104, Over Jerstal
6500 Vojens
74547345

Inger Jørgensen
Nederbyvej 23, Hokkerup
6340 Kruså
74608361
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Sønderborg amtskreds
Briks Iversen (formand)
Snogbækvej 7, Baså
6400 Sønderborg
74467651
Lene Junker-Hansen (sekretær)
Stenderup Kirkebakke 4, Nybøl
6400 Sønderborg
Jørgen Wangel (kasserer)
Mosevang 29, Ulkebøl
6400 Sønderborg
74427533
Anne-Dorthe Overgaard
Snogbækvej 25, Ø.Snogbæk
6400 Sønderborg
74469853
Henning Mathiesen
Poppelhegnet 6
6400 Sønderborg
74429216

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

Ingolf Haase
Slotsgaden 28, Møgeltønder
6270 Tønder
74738569
Finn Clemmensen
Toften 22
6780 Skærbæk
74752147

Ellen Jepsen
Kærvej 6b, Jejsing
6270 Tønder
74734222

Else Nissen (sekretær)
Storegade 22
6261 Bredebro
74710118

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

Anders Schaltz Andersen
Osterwung 5
D-25856 Hattstedt
04846590
Jørgen Kühl
Danevirkegården
Ochsenweg 5
D-24867 Dannewerk
0462137814
Nils Vollertsen (kasserer)
Suadicanistr. 2
D 24837 Schleswig

René Rasmussen
Studieafdelingen
Norderstr. 59
D 24939 Flensborg

Regnskab for Historisk Samfund for Sønderjylland 1997
INDTÆGTER
Modtaget foreningstilskud...................................................................................
Kontingent/årbøger ...............................................................................................
Sønderjysk Månedsskrift......................................................................................
Skrifter............................................................................................................................
Medlemsaktiviteter..................................................................................................

88.264
236.430
298.781
542.716
94.320
1.260.511

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

-192.289
-290.982
-324.886
-146.820

DÆKNINGSBIDRAG ............................................................................................
Sekretariatsudgifter- og styrelsesomkostninger...........................................

-954.977
305.534
-212.410

RESULTAT FØR RENTER...................................................................................
Renteindtægter..........................................................................................................
Kursdifference/rabatter.........................................................................................
ÅRETS RESULTAT ..................................................................................................

93.124
43.260
-811
135.573

Årets resultat foreslås disponeret således:
Overførsel til frie reserver...................................................................................

135.573

Balance pr. 31. december 1997
AKTIVER
Beholdning skrifter..................................................................................................
Debitorer......................................................................................................................
Tilgodehavende moms............................................................................................
Periodeafgrænsningsposter ................................................................................
Obligationer, nom. kr. 750.000 ...........................................................................
Likvide beholdninger ............................................................................................

66.886
117.042
72.448
2.500
770.625
109.182

AKTIVER I ALT.......................................................................................................

1,138.683

PASSIVER
Saldo pr. 1/1 1997 .....................................................................................................
Årets overskud..........................................................................................................

720.178
135.573

Ikke-disponerede midler:......................................................................................
Hensættelser:
Sønderjysk landbohistorie ...................................................................................

855.751

EGENKAPITAL PR. 31. DECEMBER 1997 ....................................................
Kreditorer ...................................................................................................................
Skyldig kildeskat .....................................................................................................
Skyldige omkostninger .........................................................................................

1.005.751
73.150
2.578
57.204

150.000

KORTFRISTET GÆLD IALT................................................................................

132.932

PASSIVER IALT.......................................................................................................

1.138.683
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Styrelsens erklæring
Nærværende årsregnskab indeholder efter vor opfattelse alle relevante oplysnin
ger, herunder alle aktiver og passiver.
Aabenraa, den 26/3 1998

Lars N. Henningsen

Hans Schultz Hansen

Kim Furdal

Henning Mathiesen

Erklæring fra kritisk revision
Foranstående årsregnskab for Historisk Samfund har vi revideret.
Vor revision har ikke givet anledning til bemærkninger.
Aabenraa, den 27/2 1998
Julius Beier
Registreret revisor FRR

Frede Rudolph

Revisionspåtegning
Vi har revideret det af styrelsen aflagte årsregnskab med tilhørende noter 1-7 for
Historisk Samfund for Sønderjylland for året 1997.

Den udførte revision
Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrette
lagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om,
at årsregnskabet er uden væsentlige fejl og mangler.
Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet
grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige
oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabsprak
sis og de udøvede regnskabsmæssige skøn.
Vi har endvidere vurderet, om regnskabets informationer som helhed er fyldestgø
rende.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivnin
gens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og at det giver et retvisende
billede af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultatet.

Aabenraa, den 20. februar 1998
REVISIONSCENTRET AABENRAA
Registreret Revisionsaktieselskab
Julius Beier
Registreret Revisor F.R.R.

Til historikere og historiestuderende!
Indsend
videnskabelige afhandlinger om
Sønderjyllands/Slesvigs historie til

"Christian-Paulsen-Prisen"
Christian-Paulsen-Prisen er en hæderspris. Den gives som anerken
delse af en særlig indsats inden for studiet af Sønderjyllands historie.
Prisen tildeles efter vurdering i en komité af danske historikere; den
uddeltes første gang i 1954.
Komiteen er interesseret i at modtage afhandlinger om emner in
den for Sønderjyllands/Slesvigs historie, herunder specialer og tilsva
rende større eksamensafhandlinger. Efter en fagkyndig bedømmelse
af indsendte arbejder kan komiteen beslutte at honorere en afhand
ling ved at tildele dens forfatter Christian-Paulsen-sølvmedaljen samt
et kontant pengebeløb på op til 10.000 kr. Komiteen rådgiver i spørgs
mål om publicering af indsendte manuskripter.
Alle emner inden for Sønderjylland-Slesvigs historie kan komme i
betragtning, men nedenfor anføres emneområder, hvor der efter ko
miteens opfattelse er behov for ny viden om historiske sammen
hænge. Komiteen understreger, at de nævnte forslag skal inspirere og
igangsætte, men ikke må blokere for andre frugtbare ideer til emner
og synsvinkler i studiet af Sønderjyllands historie.

Af emneområder kan nævnes:
Sønderjylland/Slesvig - region og grænseland i Europa siden 1945
• Den offentlige debat i den dansk-tyske grænseregion om de euro
pæiske samlingsbestræbelser efter 1945
• Udviklingen af det dansk-tyske regionale samarbejde over
grænsen
• Mindretallene i Slesvig siden 1950'erne, en sammenligning af deres
selvforståelse, ideologi og indre udvikling
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Slesvig i den danske helstat før 1864
• Slesvigs særstilling økonomisk, socialt og administrativt i sammen
ligning med kongeriget Danmark eller andre områder i helstaten
før 1864
• Slesvig, en bro i forhold til de tyske stater?
• Slesvig, forbillede eller anakronisme i helstaten?
Slesvig delt mellem fyrster i 1500-1600-årene
• Administration og økonomi i »hertugstaterne« og kongens om
råder
• Samspil eller modspil mellem kongelige og hertugelige dele
• Småfyrster og konge under den moderne stats fremvækst
Kultur og sociale vilkår i Slesvig
• Folkelæsning og skrivefærdighed i Slesvig 1500-1800
• Slesvig og svenskekrigene
• Borgersind og medbestemmelse - befolkningens inddragelse i of
fentlige anliggender fra oplysningstiden til 1840'erne

***
Afhandlinger indsendes til formanden:
Arkiv- og forskningsleder, dr. phil Lars N. Henningsen,
Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
Postbox 528, 6330 Padborg, tlf. 0049 461 86 97 190

eller et af nedenstående komitémedlemmer:
Museumsinspektør, ph. d. Inge Adriansen, Museet på Sønderborg Slot
Universitetslektor, dr. phil. Esben Albrectsen, Institut for Historie, Kø
benhavns Universitet
Generalkonsul dr. phil. Henrik Becker-Christensen, Kgl. Dansk Gene
ralkonsulat, Flensborg
Universitetslektor, mag. art. Claus Bjørn, Institut for Historie, Køben
havns Universitet
Seminarielektor, cand. phil. Jørn Buch, Haderslev Statsseminarium
Landsarkivar, ph.d. Hans Schultz Hansen, Landsarkivet for Sønder
jylland, Aabenraa
Rigsarkivar, dr. phil. Johan Peter Noack, Rigsarkivet
Professor, dr. pæd. Vagn Skovgaard-Petersen, Danmarks Lærerhøjskole
For henvendelser til komiteen og indsendelse af afhandlinger gæl
der ingen fast frist!

HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND

