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Et krigsmonument fra 1134?
af H.E. Sørensen
Forfatteren H. E. Sørensen har ladet sig fascinere af døbefonten i Felsted kirke
og vover her en tolkning af den gamle stenhuggers fornemme arbejde. Er
billederne en reportage fra slaget ved Fodevig 1134, og rummer fonten et
politisk budskab? Det endelige svar får vi næppe nogensinde, men Felstedfonten fortjener ligesom mange andre opmærksomhed. Den kan sende tanker
ne på langfart.

Felsted kirke er opført i romansk stil omkring midten af det 13. århun
drede. Nationalmuseet daterer den gavmildt til ca. 1225-75. Både
mure og tagværk er oprindelige, og i nordmuren har en restaurering
o. 1910 genåbnet de ellers tilmurede romanske vinduesåbninger. De
sidder direkte under det flade bræddeloft, som har afløst en tønde
hvælving af træ. Kirkeskibet er ganske højt og samtidig det bredeste
i en landsbykirke i det gamle Aabenraa amt.
Kirken har bevaret et ganske rigt inventar fra middelalderen, her
under en stor og velskåret fløjaltertavle fra første halvdel af 15. århun
drede, en mindre Mariatavle fra o. 1500, et korbuekrucifix fra samme
tid flankeret af to helgenfigurer og en indskriftsløs gotisk messeklok
ke (ca. 30 cm høj). I det murede alterbord, der nok stammer fra kir
kens opførelse, fandtes i helgengraven en lille blyæske med en fint
broderet byzantinsk pose fra 1200-tallet med små knoglestumper fra
et menneskeligt kranium, nu på Nationalmuseet. Den kan være an
bragt der i forbindelse med kirkens indvielse for o. 750 år siden. Hvil
ken helgen, relikvierne stammer fra, er ikke oplyst, men kirken var
indviet til Sankt Dionysius. Det gør det ikke meget nemmere, da der
fra oldkirkens tid findes flere hellige mænd af dette navn, herunder
det medlem af de fornemme mænds råd (areopagos) i Athen, der
omtales i Apostlenes Gerninger (17.34), kirkefaderen Dionysios af
Alexandria (3. årh.) og den mest kendte af dem, den hellige Dionysius
af Paris (Saint Denis), der ligeledes levede i det 3. århundrede. Han
blev henrettet for sin tros skyld, men gik i følge legenden gennem
byen med sit afhuggede hoved i hånden ud til landsbyen St. Denis,
der fik navn efter ham, og hvor hans helgenkirke står. Væsentlige
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Felsted kirke set fra sydvest. Foto: H. E. Sørensen.

teologiske skrifter tillægges ham. Det er dog næppe sandsynligt, at
man i Felsted har haft relikvier af denne betydelige franske teolog og
kirkelærer - eller for så vidt af en af de to andre. Men det forhindrer
naturligvis ikke, at man kan have troet det.
Det relativt sene opførelsestidspunkt viser, at kirken må have haft
mindst én forgænger, sandsynligvis to - formentlig en stavkirke fra
o. 1000 og en kampestenskirke fra 1100-tallet. Der kendes ingen spor
af disse bygninger, men mindst en af dem må have eksisteret.

Døbefonten
Kirkens ældste inventarstykke er døbefonten, som vil blive nærmere
behandlet i det følgende, hvor også en tydning af billederne såvel
som en datering vil blive forsøgt. Den kan måske samtidig indikere,
hvornår den formentlig anden kirke i Felsted er opført.
Døbefonten er hjemligt arbejde, hugget i jysk granit, og består af
en kumme ca. 80 cm i diameter og næsten lige så høj på en kvadratisk
fod med sider på o. 70 cm og ca. 30 cm høj. De to dele hører tydeligvis
sammen og må anses for en oprindelig helhed. Tilsammen har de
form som en kalk.
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Felsted kirke. Korets indre med døbefonten, set mod øst. Foto: Nationalmuseet, Køben
havn.

På fontefodens sider er udhugget dyrerelieffer, hvoraf to er (delvist)
identificerbare. Mod vest ses en hund og mod syd (sandsynligvis) en
hjort. Hvilke dyr, der kan have været på de to andre sider, kan i
dag ikke ses. I fodens hjørner er udhugget fire barske mandshoveder,
hvoraf to er ganske velbevarede, men de to andre er stærkt forvitrede.
På issen af disse hoveder ses tydeligt en planhugget cirkel med en ca.
3 cm bred ring. Den runde flade kunne opfattes som base for en søjle,
men det kan næppe være meningen, da det ikke er muligt at placere
søjler her.
De kunne derimod have båret en hovedbeklædning, evt. en bispehuse, mitra, eller ringene kunne tydes som tonsur, d.v.s. den hårkrans,
som munke og præster havde om den ellers glatragede isse. I begge
tilfælde markeres, at der er tale om gejstlige personer, muligvis bi
skopper.
På randen af kummen findes en frise i lavt relief. Den viser set fra
kirkeskibet mod højre følgende billeder: et skib med fire personer, en
ridder med fane, en lilje, en hjort, der jages af to hunde over hin
anden, en spydmand og endnu en ridder med fane. Reliefferne er ret
primitivt hugget, men tydeligvis af en person med et godt øje for
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form og bevægelse. Trods det grove materiale er det væsentlige i dy
renes anatomi ramt præcist og levende. Man må derfor formode, at
fonten er udført af en professionel stenhugger.
Der kan efter såvel udførelsen som stilen og motiverne ikke være
nogen tvivl om, at fonten stammer fra 1100-tallet, sandsynligvis fra
århundredets første halvdel.
Nationalmuseets direktør Mouritz Mackeprang, der var født på Kiding 1869 og således må formodes døbt i denne font, beskriver i
»Danmarks middelalderlige døbefonte« billedfrisen således: »En jæ
ger med spyd og jagthorn jager med sine to hunde en hind; en stilise
ret lilje, vel en slags signatur for skoven, hvori jagten foregår, skiller
denne scene fra to opsadlede heste, hver med en fane, medens en båd
med fire personer er anbragt mellem dem«. Han fortolker det som en
illustration til »den med Hubertuslegenden nærtbeslægtede legende
om den romerske høvedsmand Eustacius, der ligeledes omvendtes på
en jagttur og derefter sammen med sin hustru og sine to sønner flyg
ter til Ægypten«. - »Unægtelig er det lidt vanskeligt at passe hestene
ind i denne fortolkning«, tilføjer han, »men i hvert fald dækker den
fremstillingen adskillig bedre end den tidligere givne forklaring,
hvorefter båden skulle hentyde til profeten Jonas«, således som den
tyske kunsthistoriker dr. Ernst Sauermann havde foreslået i »Die mit
telalterlichen Taufsteine der Provinz Schlewig-Holstein«, 1904. Heri
må man give Mackeprang ret, men det forekommer mig, at heller
ikke hans fortolkning er tilfredsstillende, selv om den støttes af Søren
Nancke-Krogh. En nærmere gennemgang af de enkelte billeder er
derfor nødvendig.

De enkelte billeder
Skibet på relieffet er af tidlig middelalderlig type, et klinkbygget vi
kingeskib med høje stævne og sideror. Sideplankeme er tydeligt mar
keret med to streger, der følger skrogets form. Typen er den samme
som den, der ses på skibsrelieffet i koret i Vilstrup kirke på Haderslev
Næs, sandsynligvis fra samme tid, og på gotlandske billedsten fra sen
vikingetid eller tidlig middelalder - d.v.s. 1000-1100. På stenene fra
Hejnum Riddare og Eskelhem Larsave I på Gotland ses samme form
og sideror som i Felsted og Vilstrup. Begge de gotlandske skibe har
dragehoveder i stævnene, mens sådanne ikke findes på de to sønder
jyske skibsbilleder. Især skibet fra Eskelhem Larsave I har stor lighed
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med Felstedskibet. Skibe af samme type, dog uden ror, ses på relieffer
i Hansted kirke i Nordjylland og Bøstrup kirke på Langeland. Skibene
på Bayeux-tapetet (La tapesserie de la reine Mathilde) i Bayeux i
Nordfrankrig fra o. 1070 er af samme type, der også genfindes i det
godt tretten meter lange vrag 3 fra Skuldelev (Vikingeskibshallen i
Roskilde), der er dateret til 1030 plus/minus 100 år. Det kan således
være fra tiden op imod eller kort efter 1100, men typen har sandsyn
ligvis været ret uændret i flere hundrede år. Også den lille handels
skude (ca. otte meter lang), som for få år siden fandtes ved udgrav
ningen til Museumsøen i Roskilde, og som nu er rekonstrueret i fuld
størrelse (1999 udstillet på Nationalmuseet), er af samme type, lige
som Falsterbobåden, der er C14-dateret til o. 1100. Skibet på Felstedfonten kan således meget vel dateres til begyndelsen af 1100-tallet.
De øvrige billeder i frisen viser helt klart, at vi befinder os i den
periode, hvor riddervæsenet trængte ind over Danmarks grænser
fra syd. De to riddere på Felsted-fonten rider i fuldt firspring med
en fane på en lang stang i hånden. Stangen er sandsynligvis en lan
se. For at ridderen kunne kendes, bar han sit våbenmærke synligt
på sin kjortel og/eller på en fane, der var hæftet til hans lanse. Når
han red frem, holdt han lansen lodret eller skråt opad, først under
angreb blev den fældet. Ridderne er klædt i lange kjortler (over
ringbrynjen), som det også kendes fra samtidige bogillustrationer.
Foran den ridder, der ses til højre for skibet, står en (fransk) lilje.
Det var et kendt riddersymbol, ikke blot i Frankrig, men i store
dele af Europa. Det står for renhed, høviskhed og kyskhed (»ren i
tanke, ord og handling«, som det siges i spejderløftet - og spejder
ne bruger netop liljen som symbol), mens ridderen i sig selv er
symbol på ridderlighed og tapperhed. Ikke sjældent er ridderen
gengivet som Sankt Jørgen (Georg), der kæmper mod dragen (det
onde) for at befri prinsessen (symbol på det gode, renhed og
uskyld), der så bliver hans belønning for udvist mod og tapperhed.
Sankt Jørgen ses bl.a i kirkerne i Brøns (kalkmaleri) og Broager
(træfigur), dog fra en langt senere tid. Liljen kan dog også ses som
et livstræ, symbol på evigt liv - eller måske sejr.
Efter liljen følger en jagtscene, hvor to myndeslanke hunde jager
en hjort, der med hævet gevir springer frem mod liljen. Også jagten
var et ridderprivilegium, og jagthunde hørte til enhver ridders »ud
styr«, mens de var forbudte for menigmand.
Den næste figur er en stående spydmand - en fodfolkskriger, som
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Felsted kirke, del af døbefontens kumme, ridder og lilje. Foto: Nationalmuseet, Køben
havn.

han sås i den gamle danske bondeleding, hvor spydet og den danske
økse (vikingeøksen) var hovedvåbnene. Øksen ses på gravsten fra
vikingetid og tidlig middelalder og på enkelte kalkmalerier, da som
regel som symbol på den norske helgenkonge Olav den Hellige, lige
som de kendes fra fund fra krigergrave og gamle slagmarker, ikke
mindst fra Grathe Hede, hvor den jyske fodfolksleding vandt et af
sine sidste store slag i 1157, da Valdemar (den Store, Knud Lavards
søn) besejrede Svend Grathe (søn af Erik Emune). Manden synes at
bære hjælm. Han holder et spyd i den ene hånd, mens den anden
hænger frit. Foran ansigtet anes et eller andet, måske et horn. Det
virker blot mærkeligt, at »hornet« svæver frit i luften, mens den hånd,
der skulle have holdt det, er ledig. Der er måske slet ikke noget horn,
men blot en buling i stenen.
Den sidste figur, inden frisen er nået fonten rundt og igen kommer
frem til skibet, viser endnu en ridder, stort set en pendant til den
første, også han udstyret med lanse (?) og fane.
Der kan ikke være nogen tvivl om, at frisen fortæller et eller andet
om tiden, hvor de lanse- og sværdbevæbnede »europæiske« riddere
og bondeledingen med spyd og økser - og dermed den gamle nordi-
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Felsted kirke, del af døbefontens kumme, båd med fire personer. Foto: Nationalmuseet,
København.

ske bondekultur fra vikingetiden - kæmpede om overtaget i Dan
mark. Kort sagt: første halvdel af 1100-tallet.

Knud Lavard og Magnus
Den tid er i Danmarkshistorien personificeret i to mænd, den euro
pæisk uddannede ridder Knud Lavard, grænsejarl i Slesvig - hertug
kaldte han sig efter tysk/europæisk mønster - og den hjemmetrænede prins Magnus, kaldet Magnus den Stærke eller Magnus (den)
Gode. De var begge sønnesønner af Svend Estridsen og i øvrigt fætre
til Karl den Danske af Flandern, der blev myrdet i Sankt Donatians
kirke i Brügge den 2. marts 1127.
Knud var søn af Erik Ejegod (eller Egode), konge 1096-1103, der i
høj grad plejede forbindelser sydpå og som den første danske konge
foretog store statsrejser. Han besøgte paven i Rom for at få broderen
Knud (den Hellige) helgenkåret, hvilket lykkedes, og 1101 fejredes en
stor helgenfest i Odense, hvor hans gyldne skrin sattes på højalteret
i domkirken, som derefter skiftede navn fra Sankt Albani kirke til
Sankt Knuds kirke. Det er ikke den nuværende bygning, den er opført
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langt senere, i gotisk tid. Efter et par år hjemme drog Erik Ejegod
som den første europæiske konge på pilgrimsfærd til det »befriede«
Jerusalem for at knæle ved Kristi grav og de andre hellige steder, men
den 10. juli 1103 - på dato 17 år efter mordet på broderen Knud den
Hellige - døde han på Cypern, hvor han blev gravlagt i et kloster.
Dronning Bodil fortsatte pilgrimsfærden, men døde samme efterår på
Oliebjerget, netop som Jerusalems mure var inden for synsvidde.
Deres mindreårige søn Knud (opkaldt efter både sin oldemors bror
Knud den Store og den helgenkronede farbror) blev sendt til Tyskland
for at blive opfostret hos hertug, senere kong Lothar af Sachsen. Her
modtog han som en af de første danskere den ridderuddannelse, som
var gængs blandt stormandssønner ude i Europa, og som i øvrigt
fætteren Karl (den Danske - eller den Gode) havde fået på borgen
Wijnendale i Flandern nogle år tidligere. Ca. 1115 vendte Knud hjem
og blev af farbroderen kong Niels udnævnt til grænsejarl. Selv brugte
han som nævnt titlen hertug. Kort efter giftede han sig med prinsesse
Ingeborg af Novgorod, og de fik tre døtre og 1131 sønnen Valdemar,
der opkaldtes efter sin mors farfar, fyrst Vladimir. Knud havde stor
succes i sit embede, skabte ro ved grænsen og undertvang nabostam
merne og fik titel af vendernes knes (en både religiøs og verdslig titel)
og konge af obodritterne.
Det skabte et modsætningsforhold til prins Magnus, søn af kong
Niels, Erik Ejegods bror og efterfølger. Niels var den femte af Svend
Estridsens sønner, der blev konge af Danmark: Harald Hén 1074-80,
Knud den Hellige 1080-86, Oluf Hunger 1086-95, Erik Ejegod 10951103 og endelig Niels 1104-34. Han var således konge længere end de
fire ældre brødre tilsammen. En sjette bror, Svend, havde været udpe
get som Erik Ejegods efterfølger, men døde 1104, inden han nåede at
blive hyldet på tinget.
Magnus kom ikke til udlandet for at få en ridderuddannelse, men
måtte »nøjes« med den opdragelse, man kunne få på en sjællandsk
stormandsgård. Han var således bærer af den gamle tradition i mod
sætning til det moderne riddervæsen, som Knud repræsenterede.
Han var sin faders lydkonge over et rige i Mellemsverige, og som
kongens søn skulle han synes selvskreven til at arve tronen, når Niels
døde. Alligevel frygtede han, at Knuds succes både på den ene og
den anden måde (han var jo også kongesøn og vel dermed lige så
arveberettiget til riget som Magnus) skulle true hans position, og kort
efter nytår 1131 myrdede han Knud i Haraldsted skov på Midtsjæl-

Rentegning af billedfrisen på Felsted-fonten. Den øverste hunds snude går ind over
hjortens hale. Tegning: H. E. Sørensen.

land, efter at de i nogle dage havde været sammen til julegilde hos
kongen i Roskilde.
Magnus's tilnavn (den) Gode har næppe noget med hans egenska
ber at gøre (i modsætning til det andet tilnavn »den Stærke«), men
henviser - måske ligesom Erik Ejegod/Egodes tilnavn til en gammel
nordisk titel, gode. En gode var oprindelig en hedensk præst, men i
1100-tallet, efter at kristendommen havde sejret, mistede betegnelsen
sin religiøse betydning og blev bondesamfundets eneste embeds
mandstitel. Embede kommer i øvrigt af det gammelnordiske »om
bud«, d.v.s. man blivet pålagt og påtager sig en tillidspost. Goden var
leder af bondeledingen i krig og af tinget i fredstid. I det hele taget
synes hans opgave i første række at have været at vogte over og vær
ne tingets orden og ret, d.v.s. forsvare den gamle samfundsorden.
Han var således kongens nærmeste og mest betroede mand.
Knuds tilnavn Lavard er en afledning af det oldnordiske ord »leve«
(brød) og betyder egentlig »brødgiver« (olddansk: hlaford - sammen
lign »hlewagastiR« på guldhomsindskriften). Det er det samme ord
som det engelske »laird« eller »lord«, herre, hersker. Man siger jo
endnu: at tage/have nogen i sit brød, hvilket vil sige at ansætte no
gen, at kunne befale over nogen.
Alene de to prinsers tilnavne siger noget om, hvor skismaet imel
lem dem og deres tilhængere har ligget. Goden er samfundets tjener
(»minister»), mens lorden (Lavard) er herren, den bydende.
Knud Lavards halvbror Erik (kaldet Emune, »den, der husker« eller »den, der huskes«) lod sig straks efter mordet i Haraldsted skov
udråbe til konge og rejste et oprør for at hævne Knud, mens deres
anden halvbror, den langt ældre Harald Kesja, der havde været sted-
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fortrædende konge for faderen Erik Ejegod under pilgrimsrejsen 110304, gik over på Magnus's parti, måske i misundelse over, at Erik var
kommet ham i forkøbet. Men næppe udelukkende derfor. Også han
var opdraget i gammelnordisk tradition, mens Erik ligesom Knud
havde fået sin oplæring ved et tysk hof. Brødrene Erik Emune og
Harald Kesja repræsenterede således de samme to modsatvendte kul
turretninger som fætrene Knud Lavard og Magnus Gode.

Slaget ved Fodevig
I de følgende år søgte Erik flere gange uden held at slå Magnus, men
først efter at have hentet hjælp i Tyskland, hvorfra han fik 300 væbne
de ryttere (riddere) stillet til rådighed, lykkedes det ham pinsedag
den 4. juni 1134 i slaget ved Fodevig nær Skanør på Skånes vestkyst
at slå Magnus's og kong Niels's hær, hvor også broderen Harald Kesja
var med. Det var den gammeldags bondehær, der her mødte sit ne
derlag over for det moderne rytteri. Slaget var tabt på forhånd for
fodfolket, som flygtede ved første angreb, men Magnus og en flok af
hans trofaste tog en »last stand« sandsynligvis på heden nær strand
bredden, hvor de kæmpede som desperate og forhindrede, at den
gamle konge blev fanget. Magnus selv faldt sammen med mange an
dre. Blandt de dræbte i slaget var flere biskopper og tres præster.
Saxo er den, der giver den fyldigste skildring af slaget: Niels »sejle
de til Fodevig, hvor han stillede sin hær i slagorden tæt ved strand
bredden, og således blev han stående en liden stund, til Erik rykkede
frem; men da han langt borte fra så hestene hvirvle støvet op med
deres hove ligesom en sky, trak han sig lidt efter lidt tilbage til sine
skibe, og da han hørte gnyet af de fremrykkende ryttere, gav han sig
på flugt. Da Erik indhentede hans hær, var den allerede slagen, ikke
i kamp, men af skæbnen, og uden selv at lide noget mén huggede
han den ned og vandt en sejr, som intet blod kostede ham, thi Gud
hævnede frændemordet. Kun Magnus, som tillige med en liden flok
tapre mænd undså sig ved at fly, gik løs på fjenden og søgte at drive
ham tilbage, medens de andre vendte ryg, thi da han skønnede, at
der kun var ringe udsigt til at slippe bort, holdt han det for en ære
tappert at søge døden og at gøre sit endeligt berømmeligere ved at
falde i kampen. Han foretrak døden for flugt for ikke at fordunkle sit
gamle ry for tapperhed. Omsider, efter at han havde kæmpet drabelig
og fældet en mængde fjender, faldt han oven på den dynge af lig, han
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havde hobet op omkring sig, tillige med bisp Peder af Roskilde, og
som denne fulgte ham i døden, kom han også i samme grav«. Det er
Saxo magtpåliggende at fortælle, at Magnus's nederlag og død var
Guds straf over frændemorderen og hans parti. Magnus's lig førtes
til hans svenske rige, hvor han begravedes i Vreta klosterkirke i Østergøtland.
Kong Niels og Harald Kesja flygtede efter nederlaget til Jylland,
hvor Niels dræbtes på gaden i Slesvig tre uger senere, 25. juni 1134,
mens Harald et halvt års tid efter blev hugget ned sammen med sine
sønner på sin gård Skiping i Jylland af Erik Emune, som nu var lan
dets konge. Han blev i øvrigt selv myrdet i Ribe 1137 af storbonden
Sorteplov, der i følge et lokalt sagn kom fra Spandetgård. På en eller
anden måde virker de mange drab i kongeslægten med få års mellem
rum næsten rituelle, uden at det dog er muligt at skaffe belæg for en
sådan teori, selv om Palle Lauring har prøvet (i »Danmarks håb og
horn«).
Ryd Klosters Årbog skriver: »I det slag, der stod ved Fodevig i det
Herrens år 1135, faldt Magnus og sammen med ham seks bisper, fire
fra Jylland, en fra Sjælland, en fra Sverige og tillige mange stormænd
fra Danmark«. Men i Roskildekrøniken står: »Magnus dræbtes - og
med ham jarler og biskopper: Peder af Roskilde, Thore af Ribe, Ketil
af Vestervig, Henrik, som var fordreven fra Sverige. Adelbjøm af Sles
vig fik et uhelbredeligt sår og overlevede knap halvanden år efter.
Men en sjette, biskop Eskil (af Viborg), havde Erik to år før dette
slag ladet dræbe i kirken, mens han forrettede gudstjenesten.« Henrik
havde været biskop i Vesterås. Svend Aggesen nævner kun to bisper,
som sammen med Magnus »sendtes til Helvede«.
Man skulle tro, at optegnelserne i klosterårbogen var nedskrevet
omtrent samtidig med begivenhederne - eller i hvert fald kort efter,
men det forkert angivne årstal viser, at det må være sket i hvert fald
nogle år senere. Derved er opstået den misforståelse, at alle seks bis
per blev dræbt i slaget, mens Roskildekrøniken, der må anses for den
mest samtidige kilde, nøjagtigt redegør for de enkelte bispers død.
Nemlig, at fire blev dræbt i kampen, en var myrdet to år tidligere, og
en døde af sine sår halvandet år senere.
Saxo er mere loren ved den kendsgerning, at bisperne kæmpede på
Magnus's side, hvilket ikke helt svarer til det billede, han gerne vil give
af danskernes holdning over for Magnus som Knud Lavards morder.
Han skriver: »I ingen anden krig er der blevet udgydt mere bispeblod,
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Felsted kirke, del af døbefontens kumme. Til højre jæger med spyd og jagthorn, som
med sine to hunde (i midten) jager en hind (yderst til venstre). Foto: Nationalmuseet,
København.

thi Peder af Roskilde og den svenske biskop Henrik og alle de jyske bis
per på én nær skal være omkomne i det slag«. Bortset fra det tidligere
citerede om bisp Peder, der faldt sammen med Magnus, siger Saxo ikke
noget om, på hvis side bisperne kæmpede! Og med udtrykket »skal
være omkommet« dækker han, at to jyske bisper ikke blev dræbt, og for i hvert fald den enes vedkommende - næppe deltog i slaget. Det er
dog sandsynligt, at den ellers særdeles velunderrettede Saxo, der hav
de adgang til alle samtidige kilder, har vidst besked, men at virkelighe
den ikke svarede til det billede, han ønskede at give.
Alle senere kilder, ikke mindst Saxo, der skrev o. 1200, er på Knuds
og Erik Emunes side i striden mellem kongsemnerne. For ham er
Magnus en simpel forbryder, der snigmyrder sin fætter og ven, og
Knud Lavard gøres til en lysende helt og helgen, der da også 1169
blev kanoniseret af paven og året efter skrinsattes i Ringsted kloster
kirke, hvor han hidtil havde været gravlagt under gulvet. Klosteret i
Ringsted var et benediktinerkloster, stiftet af Svend Estridsen o. 1070.
Kirken fik dog ikke Knuds navn, men hed fortsat Sankt Bendts (Bene
dikts) kirke, måske for ikke at skabe forveksling med Knudskirken i
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Odense. Legender fortalte om undere på graven. I Haraldsted ses sta
dig fundamentet til det kapel, der rejstes på mordstedet, og hvor en
kilde sprang frem af den jord, der havde drukket martyrens blod.
Men det er ikke sikkert, at alle i samtiden var enig i den opfattelse.
I Roskildekrøniken, der som nævnt er skrevet kort efter begivenhe
derne, står følgende mindeord om Magnus, der er noget af det mest
følelsesladede, vi har fra dansk middelalder: »Erik kom over dem
med sin hær og påførte hele Danmark et ubeskriveligt og ubodeligt
tab. Vé hint grufulde år, hin bitre dag, dødens dag, mørkets dag, fuld
af jammer, tung af gråd! Vé hin dag, da Magnus dræbtes, Danmarks
blomst knækkes! Den skønneste blandt de unge, kæk og kraftig, en
glad giver, både klog og en ynder af fasthed: Magnus dræbes«. Om
mordet på kong Niels hedder det: »troløst blev han dræbt«. Senere
kaldes begivenheden »den skændige udåd«. Biskop Adelbjørn kaldes
»troløs«, fordi han - biskoppen i Knud Lavards egen by Slesvig kæmpede på Magnus' side. Og sejrherren Erik Emune får denne ka
rakteristik: »Erik førte sig overalt frem, som om han var kejser, rydde
de alle hindringer af vejen, tålte ingen ligemand, endsige overmand;
overmodig, opblæst, stor i ondskab, skrækkelig i al sin færd for han
frem som et lyn. Hvis der var nogen, der så ud til at eje noget, røvede
han det fra de grædende mennesker og delte det ud blandt de rige
og skadefro«. Ingen kan være i tvivl om forfatterens mening. Han
var sandsynligvis en munk ved domkapitlet. Roskilde havde været
Magnus's by, og munkens herre, biskop Peder af Roskilde, var faldet
ved hans side. Sådan var opfattelsen i Magnus's parti, når man kunne
udtale sig uden censur.
Den Danmarkshistorie, som de fleste af os kender, er præget af
Saxo. Som den danske middelalders største forfatter og stilist har han
gennem sit vældige værk »Danernes bedrifter« (Gesta danorum) i høj
grad påvirket alle de senere århundreders opfattelse af Valdemarstiden. Men Saxo var ikke alene sejrherrernes historieskriver. Han var
også Danmarkshistoriens største propagandist og PR-mand. Som an
sat hos Valdemar den Stores førstemand, ærkebiskop Absalon, sørge
de han for, at det blev Valdemars og Absalons opfattelse af begivenhe
derne og de personer, der formede dem, der blev Danmarkshistorien.
Blandt andet derfor fik Magnus ry som en stimand og morder,
mens Knud Lavard, Valdemar den Stores far, fremstilles som en hel
gen og et ridderligt forbillede for ungdommen. Og sådan har det væ
ret helt op i vore dage.
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Der kan dog ikke herske nogen tvivl om, at den danske kirke - og vel
nok størsteparten af det danske folk, inci. mange stormænd - var på
Niels's og Magnus's side. Når tres præster faldt i slaget, kan man gisne
om, hvor mange der deltog. Det må have været betydeligt flere, sand
synlig langt over hundrede. Fire bisper faldt og én blev alvorligt såret.
Der var den gang otte bispedømmer i Danmark, nemlig foruden de
nævnte Århus og Lund, hvoraf det sidste var ærkebispesæde. Her sad
Asser, der var kommet til embedet omtrent samtidig med, at Niels var
blevet konge, i 1103. Han var i hænderne på Erik Emune, som havde
opslået sit hovedkvarter i Lund og vel truet ham over på sin side. I
øvrigt ville ærkebispen næppe have været meget værd på slagmarken,
da han i 1134 var over 80 år. Århusbispen Ulfkels skæbne er ukendt.
Ganske vist siger Palle Lauring i »Valdemarerne», at han faldt ved Fo
devig, men han nævner ham ikke i »Danmark i Skåne«. Saxo antyder
det samme, når han skriver, at »alle jyske bisper på nær én« skal være
faldet, men det er mærkeligt, at Roskildekrøniken, der ellers er meget
nøjagtig på dette punkt, ikke nævner ham. Men Saxo er som antydet
heller ikke helt pålidelig i denne sag. Biskop Eskil af Viborg var som
nævnt blevet dræbt et par år tidligere, og hans efterfølger, ærkebisp As
sers bror Svend, deltog ikke i slaget og var i øvrigt på Assers (og der
med Erik Emunes) side som måske den eneste af de menige bisper.
De fleste historikere, der har skrevet om disse begivenheder, note
rer kort, at der faldt fem (eller seks) bisper, men de overser, at Adel
bjørn af Slesvig først døde af sine sår små atten måneder senere. Det
gør en forskel. I selve slaget faldt fire bisper, og man må formode, at
den maltrakterede Adelbjøm er blevet ført til sin bispegård i Slesvig eller, hvis han har været for svag til det, så i det mindste til den
nærmeste bispegård, i Lund eller Roskilde, eller til et kloster —, hvor
han udåndede henimod jul 1135.

Fodevig på fonten - et tolkningsforsøg
I skibet på døbefonten i Felsted sidder fire personer. Et skib er et ofte
benyttet symbol på rejsen til det hinsides. Kendt er det således, at
færgemanden Karon i den gamle græske forestillingsverden fragtede
de døde sjæle over floden Styx til indgangen til underverdenen. Ha
des, de dødes rige, hvor der »råder gråd og tænders gnidsel«. Det er
måske derfor næppe tilfældigt, at der på fontefoden under skibet er
udhugget billedet af en hund - dødens symbol.
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Skibssymbolikken er også kendt fra nordisk oldtid, bl.a. på helle
ristningerne, hvor solen ofte afbildes sammen med et skib, som måske
skulle fragte den livgivende klode gennem dødens nat fra aften til
morgen. Det er derfor naturligt at tolke billedet således, at det viser
fire afdøde. Det er fristende at se dem som de fire faldne bisper fra
Fodevig, og denne tolkning styrkes af fontefodens fire hoveder, der
alle synes at have tonsur - eller at have båret (bispe)huer.
Ser man fonten i dette lys, er der flere ting, der synes at passe
sammen. Det fremtrædende liljesymbol (livstræet?) kan tolkes som et
demonstrativt - nærmest provokerende - sejrstegn, og de to lanse
eller fanebærende riddere som triumferende sejrherrer. I hvert fald
havde Knudsgildet i Slesvig (Knud Lavards gilde) en fuldt rustet rid
der i sit segl, der minder meget om ridderne på Felstedfonten. Mon
ikke Knudsgildets segl spejler Knud Lavards segl, som vistnok ikke
er bevaret? Også hans bror, Erik Emune, brugte ridderbilledet som sit
mærke. Det ses bl.a. af mønter fra hans tid. I øvrigt var ridderbilledet
almindeligt på segl for medlemmer af den øverste klasse dengang.
Både Knud den Hellige og hans søn Karl den Danske havde såkaldte
equestersegl - af det latinske equus, hest.
Spydmanden symboliserer da den slagne bondehær, eller måske er
figuren et cadeau til ridderhærens fodfolk. Hjorten kunne vise den
flygtende kong Niels, der skyndsomt fjerner sig fra slagmarken, men
jages til døde af riddernes jagthunde. En anden mulighed er, at hjor
ten henviser til Skjalm Hvides æt, der var nært forbundet med Knud
Lavard og hans slægt i venskab. Mange medlemmer af den magtfulde
Hvideslægt førte hjortegeviret som våbenmærke. Ærkebiskop Absa
lons våbenskjold på hans gravsten fra o. 1520 og på senere gengivel
ser viser en springende hjort, ikke ulig hjorten på Felstedfonten.
Således fortolket bliver døbefonten til et monument for slaget ved
Fodevig, rejst ret kort efter begivenhederne, sandsynligvis 1134 eller
senest året efter, i hvert fald udført, inden biskop Adelbjørn var død,
hvilket sandsynligvis skete sidst på året 1135.
Hvem der lod fonten udfærdige og stille op i sin kirke, kan vi na
turligvis ikke sige noget om i dag, men umiddelbart taler sandsynlig
heden for, at det må have været en stormand på Erik Emunes og
dermed ridderpartiets side. Meget i fontens udsmykning peger hen
på, at der er tale om en person med en ret nær tilknytning til Knud
Lavard-fløjen i datidens politiske billede. Det lader sig desværre ikke
gøre at give ham navn, da vi ikke kender de lokale stormænd i Fel-

22

H.E. Sørensen

sted sogn så langt tilbage. Men det er nok mest sandsynligt, at han
har siddet på en af sognets storgårde.
Det er samtidig fristende at sætte fonten i forbindelse med indviel
sen af den stenkirke, som sandsynligvis omkring dette tidspunkt kan
have afløst den oprindelige stavkirke, der vel da var omkring hun
drede år gammel og dermed udtjent.
Selv om meget i tolkningen af Felstedfontens billedfrise naturnød
vendigt må være uklart, forekommer det mig sandsynligt, at den kan
have en nær forbindelse med begivenhederne i 1130'eme, ikke mindst
Fodevigslaget. Er det rigtigt, står vi over for det ældste krigsmonu
ment herhjemme, der kan henføres til en kendt og daterbar begiven
hed, og Felstedfonten bliver derved et meget vigtigt monument fra
en af de mest turbulente perioder i Danmarkshistorien.
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Jubelfesterne 1749 og 1760 konge- og statsdyrkelse
i Slesvig under enevælden
af Lars N. Henningsen
Ceremonierne omkring enevældens danske kongemagt - regimets iscenesæt
telse og dets ideologi - har påkaldt sig stigende interesse i de seneste år. I
1999 viste en fornem udstilling i Kunstindustrimuseet i København, hvordan
store statsfester i 1749 og 1760 lod en brusende hyldest til Frederik 5. og
enevælden gå over scenen i Kongens København. Festernes forløb i provinsen
blev imidlertid ikke omtalt. Artiklen her viser, at undersåtterne i hertugdøm
met Slesvig festede lige så meget, ja måske mere end deres frænder i kongeri
get. Festerne giver et billede af datidens politiske ideologi - og af Slesvigs
stilling i monarkiet.

Indledning
Den 24. marts 1848 var dagen, da de afgørende ord blev bekendtgjort
i Kiel, som dannede optakt til den skæbnesvangre treårskrig 1848-50.
Den netop dannede »Provisoriske Regering« bekendtgjorde, at »vor
hertug« (=den danske konge) efter de nylige begivenheder i Køben
havn ikke længere var fri og landet uden regering. Derfor havde
mændene i Kiel måttet overtage ledelsen af regeringen. Det skete »i
vor arvehertugs navn og til opretholdelse af landets og hans rettighe
der«. Når landsherren atter var fri, ville regeringen tilbagegive ham
den magt, den havde overtaget.
Formuleringen om den »ufrie hertug« var meget bevidst. Ved at
henvise til landsherren/kongen skulle der kastes et legalt skær over
den provisoriske regering. Det ville være en fordel, når regeringens
autoritet skulle anerkendes ude i landet. Dér herskede troskaben mod
kongehuset nemlig uindskrænket. Den provisoriske regerings stærke
mand, advokat W. H. Beseler, indrømmede, at havde den nye regering
ikke gjort forsøget på at fremstå som landsherrens/kongens repræ
sentant mod de slemme københavnere, så havde den ikke haft en
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chance. Så ville den inden tre dages forløb have været i landflygtig
hed i Hamborg.1
Ræsonnementet var fuldt berettiget, for endnu på dette tidspunkt
levede kongetroskaben i bedste velgående i den slesvigske befolk
ning. Året 1848 danner nærmest skel. Tiden indtil da var en epoke,
hvor kongetroskaben, kongedynastiet, kongesymbolet, var det ele
ment mere end noget andet, som holdt befolkningen sammen i en
stat bestående af vidt forskellige dele. Tiden derefter blev derimod
præget af den nationale tanke, hvor fælles kultur og sprog og samme
nationale sindelag blev tillagt en ny betydning for staternes opbyg
ning og afgrænsning.
Spørgsmålet må da være: Hvordan var det kommet dertil, at
troskaben mod kongen og kongedynastiet vandt en sådan plads i be
folkningens bevidsthed, at netop denne bevidsthed var blevet det
samlende i staten?
Af sig selv var denne situation vel ikke opstået. Bag den markante
kongetroskab i lokalbefolkningen ligger snarere et århundredlangt,
bevidst opdragelsesarbejde. Fra generation til generation havde be
folkningen fået denne lærdom indpodet - og det på mange måder.
1700-årene markerer højdepunktet i den »dynastiske periode«. I
denne fremgangsrige tid blev det muligt at nå ud til selv de fjerneste
egne med et budskab om kongen og staten. Det blev muligt at opdra
ge hele befolkningen til loyale undersåtter. Alle borgere - lige fra det
nordligste Norge til det sydligste Holsten - blev samlet om og fik
indprentet det samme budskab om kongen som landsfader.
Med særlig energi skete det, da den enevældige konge tog initiativ
til to store statspatriotiske fester, først i 1749 og derpå i 1760. Om disse
højdepunkter i den danske enevældes opdragelse af sine borgere skal
der fortælles i denne artikel.

Kirkebønner og kroningsfester
Uforberedt var befolkningen ikke, da den blev kaldt sammen til fest
i 1749. Bevidstgørelsen omkring kongen og staten var udtryk for en
opdragelse, som havde været i gang længe. Ad mange veje blev folket
gjort bekendt med kongen som statens samlende symbol. Mest effek
tiv var nok kirkebønnen ved den ugentlige højmesse i kirkerne. Her
blev kongehuset omtalt - og det skete langt mere omfangsrigt end i
vore dage. Der blev bedt specielt for hver enkelt af de høje kongelige

Kirkebønnen ved søndagens højmesse var en vigtigt middel til at opbygge kongetro
skab i befolkningen. Der blev bedt ordrigt for hele kongefamilien, og der blev bedt og
takket med stadig nye formuleringer ved alle vigtige familie- og statsbegivenheder.
Det gjaldt feks. ved svangerskaber, fødsler, indgåelse af ægteskab, afrejse til og hjem
komst fra udlandet, og når kongen var kommet lykkeligt over et ulykkestilfælde eller
en sygdom. Her den taksigelse og bøn, som præsterne skulle oplæse, da kronprinsesse
Louise i 1745 havde fået en søn. Stadtarchiv Flensburg. A. A. 6.

personer, og ændringer i kongefamilien blev straks markeret i kirke
bønnen. Også særlige begivenheder i kongehuset blev ordrigt marke
ret. Det gav trængsel i kirkeåret og i kirkebønnen.
Blot et par eksempler fra kirkerne i hertugdømmet Slesvig kan illu
strere kirkebønnens betydning som middel til information om konge
huset: Den 28. juli 1709 blev afholdt taksigelse, da Frederik 4. var
vendt velbeholden tilbage fra sin rejse til Italien. Den 12. november
1722 blev der bedt for kronprinsessens svangerskab. Efter kronprins
Frederik (5.)s fødsel 31. marts 1723 var der almindelig taksigelse og
lovsang, derpå 17. juli forbøn for dronningens svangerskab og 3. no
vember takkefest for hendes nedkomst. Året efter blev der først bedt
for kronprinsessens svangerskab, så var der takkefest for hendes ned
komst og kort efter taksigelse, fordi kongeparret var vendt velbehol
den tilbage fra en baderejse til Aachen. 11726 var der tre gange forbøn
og taksigelse for kronprinsessens og dronningens svangerskaber og
fødsler. 1 1728 blev der bedt om en lykkelig baderejse for kongeparret
til Karlsbad i Böhmen, om at en beskærmende engel ville våge over
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herskaberne og give, at brøndkuren ville virke til stadig sundhed,
så de kunne vende fornøjede hjem. I 1733 bad præsterne først for
kongeparrets rejse til Norge, og der var taksigelse, da de var vendt
godt tilbage.
Sådan fortsatte det år ud og år ind, med almindelig forbøn for kon
gehuset, med særlig bøn ved svangerskaber, festlige takkegudstjenester ved fødsler, taksigelse når kongen var undsluppet en ulykke f.eks. som da Frederik 5. i 1750 kom godt fra et vådeskud. Særlig
ordrigt og med afsyngelse af et Te Deum Laudamus blev der takket,
når en tronfølger kom til verden. Datidens aviser bugnede af royalt
stof, men de blev ikke læst af så mange. Kirken var et langt bedre
medium for at nå ud til befolkningen med oplysninger om kongefa
miliens ve og vel.2
Endnu mere end svangerskaber, fødsler og brylluper fyldte kongens
død. Allerede under de første enevoldskonger fastlagdes et omfatten
de program, som blev gentaget ved hvert kongedødsfald, og som
gjorde alt folket bekendt med kongens betydning. Straks når kongen
var død blev der erklæret landesorg. Gennem et helt år forventedes
adelen, embedsmænd og andre fornemme at anlægge sørgetøj. I alle
kirker blev alt orgelspil og al musik indstillet, og også uden for kirker
ne måtte al musik forstumme. I hele perioden mellem kongens død
og frem til ligfærden i Roskilde domkirke, dvs. i op mod to måneder,
ringede alle kirkeklokker dagligt i 4 timer, fra kl. 10-12 og kl. 16-18. I
alle byer i Slesvig måtte bykasseme betale for ekstraudgifter til al
denne ringning. Inde i kirkerne blev prædikestol, alter og orgel be
trukket med sort klæde.
Højdepunktet var dagen for kongens begravelse i Roskilde domkir
ke. Den dag var der i alle kirker i hele monarkiet først klokkeringning
og så sørgegudstjeneste for alt folket. Præsterne havde forud fået fore
skrevet de tekster, der skulle prædikes over, og der var udformet
autoriserede kirkebønner. Først når denne rigsomfattende gudstjene
ste var overstået, kunne sørgebetrækket fjernes, klokkeringningen op
høre, og orglerne atter tages i brug.
Lokalt tog øvrighederne særlige initiativer. På det »høje ligs« be
gravelsesdag blev det fra 1730 skik i Flensborg og andre byer, at magi
straten og andre betydningsfulde folk mødtes forud på rådhuset til
en sørgetale. De var klædt i sorte kapper, og gik i samlet procession
til kirken. På den måde markerede byerne deres deltagelse i det be
tydningsfulde kongeskifte.3
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Også kongens kroning - eller rettere salvning - var en god anledning
til at aktivere store dele af befolkningen. Fra 1730'eme blev det almin
deligt at markere dagen ved lokale festligheder. Ved Christian 6.s kro
ning den 6. juni 1731 blev der f.eks. på rådhuset i Husum arrangeret
festmåltid for magistraten, de deputerede, præsterne, skolens lærere
og forstanderne, og i byen var de fornemste huse illumineret. Nabo
byerne markerede også dagen, og i Slesvig var der stor takkegudstjeneste. På latinskolen i Haderslev holdt rektor samme dag en hyldest
tale på latin, og der var musik. Talen blev ovenikøbet trykt.4
Sådanne kroningsfester blev en fast tradition ved de følgende kon
geskifter. Til Frederik 5/s salving den 4. september 1747 udgik der
opfordring til byernes magistrater og andre fornemme folk om at
samles for at markere deres glæde. I Haderslev førte det til en festlig
sammenkomst på rådhuset for magistraten, de deputerede og andre
prominente borgere. 47 mænd og 7 fruer mødtes til spisning. Bykok
ken stod for køkkenet, der serveredes vin, 1 3/4 td øl, 3 potter dansk
brændevin og 4 kander cognac, og der var sørget for kaffe, the, tobak
og piber. Der blev udbragt mange skåler for monarken, behørigt led
saget af kanonsalutter. Regningen bagefter omfattede også udgifter til
krudt. En maler havde malet to »sindbilleder« symboliserende kon
gen og salvingen, og de blev illumineret med mange lys.5 Festen her
og lignende fester i de andre byer samlede alle med en vis position
og embede for at hylde den nye konge - ligesom alle embedsmænd
og alle med en eller anden slags privilegium fra staten, som f.eks.
mølle- og kroforpagtere, skulle forny deres embedseder og privi
legier - alt med betaling af gode gebyrer.6
Kongens fødselsdag blev også benyttet i opdragelsen. Begyndende i
Frederik 4.'s dage antog markeringen af kongens fødselsdag stadig
bredere former. I 1723 fejrede amtmanden i Husum kronprins Frede
riks fødsel ved at invitere byens magistrat og præsterne til fest, og på
rådhuset blev fødselsdagen markeret på det festligste. På slottet i Sles
vig holdt statholderen bal ved dronningens fødselsdag. I stigende tal
blev der trykt lokale fødselsdagsdigte, som blev oversendt til kongen,
og i latinskolerne markeredes dagen i alt fald fra 1720'erne med sær
lig højtidelighed, med taler og digte. I Flensborg lod bystyret i 1749
kronprins Christian (7.)s fødsel markere med en særuddeling til de
fattige. De kunne møde op på rådhuset og hente den milde gave og til gengæld til Gud rette »en hjertelig tak med andægtig bøn og
ønsket om evig bevarelse af den allerhøjeste kongelige stamme og
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I København blev den enevældige konges død og begravelse fejret med største pomp.
Til Frederik 5.s lit-de-parade i Christiansborg Slotskirke 1766 opbyggede den berømte
arkitekt N.-H. Jardin dette gravtempel. Ude i provinsen ringede kirkeklokkerne, og
orglerne forstummede i kirkerne i de næsten to måneder frem til ligfærden i Roskilde
Domkirke. Gengivet efter udstillingskatalog »Gud.Konge.By. Frederiksstaden 250
år«. Det danske Kunstindustrimuseum 1999 s. 157.

den regering, som altid har været nåde- og velsignelsesrig overfor de
danske riger og provinser og den tro by Flensborg«. Fra byerne og de
fine samfundslag bredte skikken at fejre kongens fødselsdag sig ud i
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Kongens begravelse blev ikke blot markeret med sørgegudstjenester over hele riget.
Rundt om samledes de fine i borgerskabet til respektfuldt samvær. Her titelbladet til
den »lejlighedssang«, som blev udgivet, da et lille selskab i Haderslev mødtes den 31.
marts 1766 for at begræde Frederik 5.s død. 1 syngedigtet lød det bl.a:
»Wir iveinen diesen Tag
Und denken uns im edlen Staub
Den besten König in dem Norden.«
Det Kgl. Bibl. 36,-259.

30

Lars N. Henningsen

folket. Hen mod år 1800 fejrede bønderne helt ude i Tetenbøl, Oster
hever og Poppenbøl i Ejdersted kongens fødselsdag - indtil snart sagt
ethvert sogn i Frederik 7.'s dage fejrede dagen med fest på den lokale
kro. Sådan fortsatte det frem til 1940'erne. Først da havde dette ud
tryk for kongetroskabens gennemslagskraft udspillet sin rolle.7
Endnu et middel, som var med til at gøre »kongen« til et fortroligt
begreb, må nævnes - og det var kongens rejser ud i monarkiet. Også
på dette felt markerer Christian 6.s og Frederik 5.s regeringstid en
kulmination. Begge konger foretog den helt store rejse til Norge,8 og
Frederik 5. berejste i de første år næsten systematisk sine riger. Her
tugdømmerne var den del af monarkiet, som hyppigst fik kongebe
søg. Kongen skulle mønste sin hær, besøge sine slægtninge og sine
arvelande - og det førte til hyppige besøg. For byerne Haderslev,
Flensborg, Slesvig og Rendsborg blev kongebesøgene næsten rutine
under Christian 6. og Frederik 5., med parader af borgergarderne,
æresporte, offentlige tafler, overrækkelse af hyldesttryksager osv.
Også dette var med til at gøre »kongen« - statens samlende symbol
kendt i folket.9
Opdragelsen af befolkningen til loyale undersåtter var således sat
godt i system allerede under den ældre enevælde. Ikke desto mindre
må Frederik 5.s regeringstid betegnes som højdepunktet i denne øvel
se. Da den nye konge trådte til, udløste det en begejstring uden side
stykke. En mere frigjort, livsglad og optimistisk tone kom til udfoldel
se. Hyldesten kulminerede i det statspatriotiske program, som nu
blev lanceret ved kroningsfestlighedeme i 1747 og ved de to store
fester i 1749 og 1760.
Disse fester er interessante, ikke mindst set fra området syd for
Kongeåen. Her blev festerne nemlig efter alt at dømme fejret på et
højere niveau end i resten af monarkiet. Hvordan forløb festerne?
Hvad fortæller de os om samfundet dengang? Det er de spørgsmål,
som nu skal søges besvaret.

Oldenborgernes regeringsjubilæum 1749
Den første store fest fandt sted i dagene fra den 28. til den 30. oktober
1749. Anledningen var 300-årsdagen for kroningen den 28. oktober
1449 i København af kong Christian 1., den første konge af det olden
borgske hus, til konge over tvillingrigerne Danmark og Norge. Dette
jubilæum egnede sig til den helt store statspatriotiske manifestation.
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At jubilæet for det oldenborgske hus' etablering skulle fejres lå i
luften allerede en tid forinden. Christian l.s valg til konge af Dan
mark og hertug af Slesvig var sket i september 1448, og hvorfor ikke
benytte dette som udgangspunkt, altså holde fest allerede i 1748? Så
dan tænkte i alt fald magistraten i kongehusets stamby Oldenborg. I
juni-juli 1748 havde Frederik 5. ikke fået tid til at besøge byen, da han
var på rejse i hertugdømmerne, og det var selvfølgelig en skuffelse
for bystyret. Derfor fik magistraten den idé at tage revanche ved at
afholde en beskeden fest i september på årsdagen for valget 300 år
før. Men hvad nu, hvis man derved foregreb større planer på højere
sted? Det ville næppe blive taget nådigt op, og magistraten forhørte
sig forsigtigt hos oversekretær Schulin i København. Det viste sig at
være en rettidig omhu.
Ministeren svarede, at vel var det kongen behageligt, at undersåt
terne i Oldenborg ville vise deres hengivenhed, men festen ville være
bedre placeret i 1749, til jubilæet for kroningen i tvillingrigerne.10
Sådan blev det. I det tidlige forår 1749 lagde regeringen planerne
for et storstilet arrangement i dagene fra 28. til 30. oktober 1749. Fe
sten skulle samle alle undersåtter i hele monarkiet fra Nordkap og
til Elben. Søndag den 26. oktober skulle jubilæet kundgøres fra alle
prædikestole. Den følgende aften skulle klokkerne lyde en fuld time
i alle monarkiets kirker. Dagen derpå, den 28. oktober, var den store
kirketakkefest. Ved festgudstjenester med klokkeringning og musik
skulle befolkningen samles til prædiken og bøn som ved årets største
kirkehøjtider. Den 29. oktober skulle jubilæet fortsættes med en fest
akt - en »actus solennis« - i alle latinskoler. Om trejdedagens program
blev der derimod ikke udstedt en udtrykkelig befaling. Programmet
blev ført i pennen af kongens faderlige ven og yndling, den almægti
ge overhofmarskal A.G. Moltke.11
I residensstaden København fik festen selvfølgelig en særlig glans.
Dens forløb dér er velkendt og ofte beskrevet i litteraturen. Mest
kendt er, at grundstenene til nye fornemme bydel Frederiksstaden
med den senere Marmorkirke blev lagt i denne anledning.12 Mindre
kendt er det, hvordan festen forløb i provinsen - og mindst kendt,
hvordan den forløb i hertugdømmerne. Om sidstnævnte område vil
vi samle opmærksomheden her.
Den 5. maj udgik de første ordrer til myndighederne i de »tyske
provinser«, og den 12. maj fulgte en trykt plakat. Generalsuperinten
denterne, Overkonsistoriet og Overretten fik befaling om at informere
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alle præster og skoler, og generalsuperintendent Reuss i Slesvig blev
beordret at give udkast til de bønner, kollekter og sange, som skulle
benyttes. Den 9. juni meddelte kongen fra sin Norges-rejse de bibel
tekster, der skulle prædikes over.13
Reuss gik i arbejde og indsendte den 15. juli sine forslag til bønner.
Den 5. september forelå kongens godkendelse af bønner og kollekter
og sange. De blev trykt som nøjagtig »køreplan« for hver eneste præst
til festgudstjenesten. Af hensyn til de dansktalende sogne blev tek
sterne også udsendt på dansk.

Kirkefesten
Prædikenteksten til højmessen blev hentet fra salme 89 vers 1-6: »Jeg
slutted en pagt med min udvalgte, tilsvor David, min tjener: Jeg lader
din sæd bestå for evigt, jeg bygger din trone fra slægt til slægt!« Til
middagsprædiken kom teksten fra Dommerbogen kap. 5,9: »For Isra
els regenter slår mit hjerte, for de villige af folket! Lover Herren!«
Endelig gav 2. Samuelsbog kap. 7 vers 18 teksten til eftermiddags
gudstjenesten: »Da gik kong David ind og dvælede for Herrens åsyn
og sagde: »Hvem er jeg Herre, Herre, og hvad er mit hus, at du har
bragt mig så vidt?«
Teksterne anslog festens tema. Ligesom med David havde Gud
sluttet en pagt med det oldenborgske kongehus. Kongen selv var den
ydmyge tjener, som lå i støvet foran Herrens trone. Ganske vist var
han udvalgt, men som Guds ydmyge udvalgte var han også et eksem
pel for sine undersåtter. Al tak skulle rettes til Gud, som havde gjort
så vel mod folket gennem kongerne. Teksterne var valgt, så præsterne
på én gang kunne rette takken til Gud for de nådige regenter og sam
tidig bede om at denne kongeslægt kunne fortsætte til evig tid.
Det samme indhold blev udtrykt i de forordnede bønner. I kollek
ten inden prædiken skulle præsten takke Gud for »vore Kongers naadige og velsignede Regiering« og bede Gud om »Velsignelse i FremResidensstaden København gik i spidsen, da jubelfesten 1749 skulle fejres. Den mest
imponerende festdekoration var magistratens monumentale ærestempel for Oldenbor
gerne på Gammeltorv. Det omtrent 28 m (?!) høje ottekantede tempel var placeret
omkring Caritasbrønden, som sprang med guldæblerne. Helt så flot kunne byerne i
Slesvig ikke markere dagen - men de gjorde hvad de kunne. Gengivet efter udstillings
katalog »Gud. Konge. By. Frederiksstaden 250 år.« Det danske Kunstindustrimuseum
1999 s. 163.
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tiden og uophørlige naadige Bistand«. I kollekten efter prædiken hed
det bl.a.: »Vi takke dig og prise dit hellige Naun, at du hidindtil haver
givet os Konger, formedelst hvilke din troefaste Forsorg og dit faderli
ge Hierte saa herligen haver aabenbaret sig over os ... Velsign din
Salvede vor allerdyrebareste Konge. Lad Ham i Dag og altid fryde
sig i din Kraft, og være glad over din Hielp«.
Særlig ordrig blev den bøn, som skulle læses efter enhver prædi
ken. Den fyldte hele 9 tryksider. »Når du har et Folk kær«, hed det
bl.a., »så giver du dem vise og nådige Regentere, når du er et land
nådig, så befæster du deres trone, og når din nåde stiger på det høje
ste, så gør du en pagt med en udvalgt David, at du vil bygge og
stadfæste hans stol fra slægt til slægt. Denne din kærlighed og meget
besynderlige nåde har åbenbaret sig ret herlig over os dit arme folk.
Din højre hånd har plantet den oldenborgske stamme, din viisdom og
godhed har udvalgt og ophøjet den til kongelig værdighed«. Derfor
takkede præsten på menighedens vegne Gud, som havde beskyttet
denne herlige kongestamme. Den havde med Guds hjælp sørget for
timelig velfærd, den havde afværget nød og trængsel. »Ophold det
udvalgte Kongelige hus indtil dagenes ende, og lad os bo under dets
velsignede scepter, indtil dit evige og uforgængelige rige bliver
åbenbaret«, lød præstens bøn. »Oplad dine himmelske Velsignelsers
Strømme, og alle dine guddommelige Miskundheders Kilder, og lad
dem for Jesu Christi Skyld udgyde sig over din Salvede, vor allerdy
rebareste Konge og Herre, Kong Friderich den Femte til Salighed for
hans Kongeriger og Lande«. Præsten bad for kong Frederik 5., for
dronningen, for kronprinsen, prinsesserne, hele det kongelige hus og
for kongens ministre og råd.14
Præsterne gik til den bundne opgave med største alvor. Her var lej
ligheden til at gøre et godt indtryk. Det er måske grunden til at så
mange præster lod deres prædikener trykke og indsende til kongen i
København. Både de selv og menigheden - bystyret - kunne vel få gavn
af på denne måde at vise sin loyalitet og hjertelige opslutning omkring
kongen. Der blev så sandelig ikke sparet på ordene. 40 tryksider fyldte
den jubelprædiken, som pastor Christian Detlev Claudius holdt i Nico
lai kirke Flensborg. Kollegaen i St. Johannes kirke sammesteds Chri
stian Ernst Lundius udgav også en prædiken på 40 sider, pastor Theop
hilus Christian Schwollmann ved slotskirken i Slesvig nåede op på 42
store og tættrykte sider. Alle blev de overgået af generalsuperintendent
Reuss' prædiken i domkirken i Slesvig. Den fyldte 64 sider.

Jubelfesterne

1749 og 176O

35

TEX
ton

fom ff
tm b
atain

«Di ^
vig c
tu

Stötii
om Den

^on
(Sta

nu i t
Silier

Præsterne
28. oktobe
dansk og

36

Lars N. Henningsen

Præsterne dansede en æggedans - mellem tak og pris til Gud og
hyldest til kongen. En lang teologisk begrundelse var nødvendig som
motivation, før prædikanten kunne gå over til det konkrete - hyldest
til kongehuset.
I talen i domkirken i Slesvig lagde generalsuperintendenten vægt
på at fremhæve »die rechten Quellen einer Gott-gefälligen Jubelfreu
de«. Først af alt stod Guds godhed og nåde, som havde givet os kon
ger, »die über uns als Väter über ihre Kinder regieret ...«. Derfor var
der grund til glæde, så menigheden ret jublede for Herren. Anlednin
gen var jo åbenbar: »die unzählige Wohlthaten die unsere Vorfahren
und wir in 300 Jahren durch die auserwehlte Könige des Oldenburgi
schen Stammes von Gott empfangen«. »Aus Gnaden hat Gott dieses
gesegnete Geschlecht, wie David und sein Haus erwählet und zu der
Fürstlichen und Königlichen Würde erhoben«. Herren havde gjort
store ting: de verdslige velgerninger som f.eks kongernes sejre, udvik
lingen i kunst og videnskab, den blomstrende handel og manufaktu
rer og timelig lyksalighed, blev kun nævnt kort. Kongernes »Weisheit,
Klugheit, Gerechtigkeit, Grosmuth, Freygebigkeit, Tapferkeit, Gütig
keit, Leutseligkeit und andere Königlichen Eigenschaften« nævnte bi
skoppen blot i forbifarten. Vigtigere for kirkefesten var at fremhæve
hvad kongerne - Guds udvalgte tjenere - havde gjort for det åndelige
vel og den evige lyksalighed. Under oldenborgerne havde evangeliets
lys sejret, og dets lys var gennem missionen udbredt i verden. Gen
nem kristelige dyder var kongerne et forbillede. Derfor takkedes Gud,
at Han gennem denne slægt havde vist sin godhed mod folket.
Pastor Christian Ernst Lundius ved St. Johannes kirken i Flensborg
udgav et »mønster« for en jubelfest. Her kunne kolleger søge inspira
tion, når de skulle udforme deres prædiken. Det afgørende var takken
til Gud for alle hans velgerninger. Ikke kongen, men Gud skulle
prises - for det gode han gjorde gennem sine udvalgte - regenterne
af det oldenborgske hus. Som David havde kongerne virket for den
rene evangeliske lære (især Christian 3. og Christian 6.); som David
var de kloge regenter, som havde sørget for en fornuftig regerings
form (Frederik 3.s enevælde); som David var de retfærdige konger,
som gav gode love (Chr. 5.'s Danske Lov); som David havde de med
sværdet forsvaret den rene lære og fædrelandet; som David viste de
deres mildhed og sørgede for landenes velfærd, til deres trone var der
altid adgang for den bønfaldende. I den regerende konge, Frederik 5.,
havde Gud Herren samlet alle kongelige dyder. Med de oldenborgske
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konger havde Gud indgået en pagt. Kongen selv gik foran som ek
sempel for folket i ydmyg tak til Gud og lå selv i støvet foran Herrens
trone.15
Dette mønster blev almindeligt anvendt. Pastor Claudius ved
Set. Nicolai kirke i Flensborg talte om Guds nåde og sandhed. »Güte
und Gnade ists, dass Gott durch die fürtreflichen Könige aus dem
Oldenburgischen Stamme diesen Königreichen und Landen im geist
lichen und leiblichen so viele theure Wohlthaten hat zufliessen las
sen«. Rækken af velgerninger var grænseløs: indførelsen af suveræni
teten 1660, som gav kongerne frie hænder til deres faderlige forsorg
for fædrelandets vel, kongernes fromhed, som særlig i Christian 6.'s
fromhed og retfærdighed havde ladet Guds godhed og nåde træde
frem i kongens riger og lande. Takken for al denne godhed skulle
rettes til Gud - som var den der havde givet det oldenborgske hus.
Takken skulle være trefoldig: med hjertet, i indre erkendelse af hvilke
fromme og retfærdige konger Gud havde givet; med munden:
»Obrigkeitliche Persohnen müssen ihren Untergebenen; Lehrer und
Prediger ihren Zuhörern; Eltern ihren Kindern und dem Gesinde erzehlen, was Gott an uns gethan«; og i gerning: ved denne jubelfest
skulle der udføres Freuden-Wercke, så både hele landet og tilgræn
sende kongeriger kunne mærke det. Først og fremmest skulle man
samles i løfte om evigt at tjene Herren. Når dette skete, ville man
også være i stand til at bede for det kongelige hus, at det måtte bestå
til evig tid. Så kunne man bede: »Glück zu dem Könige Friderich dem
Vten! Gott gebe Dir langes Leben, dass Deiner Tage auf Erden viel
werden, und die Königl. Krone von Deinem Haupte nicht falle, biss
in den spätesten Jahren! ,..«.16
I Slesvig i Slotskirken talte pastor Schwollmann på næsten samme
måde som sine kolleger i Flensborg, dog var han en del mere direkte
i sin hyldest til denne verdens herskere. Han gennemgik meget kon
kret de enkelte kongers gode gerninger. Christian 3. havde givet evan
geliet frit løb. Takket være suveræniteten fra 1660 var Frederik 3. ble
vet uløseligt forpligtet på den evangeliske sandhed og landets vel
færd. Frem for alle lyste Christian 6. som en stjerne, der havde sikret
Guds rige i undersåtternes hjerter. Og Frederik 4. havde gjort det sam
me i det fremmede gennem sin aktive missionsgerning. Disse herlige
udtryk for Guds godhed og troskab skulle prises. Af Gud afhang kon
gernes velgående og rigernes velfærd. Derfor skulle folket ikke træt
tes i dagligt at anråbe Gud om at lade sin grænseløse godhed og
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trofasthed herske over den udvalgte oldenborgske stamme. Wir sind
zwar auch unsern Königen aufs allerverpflichteste verbunden: Wir
verehren die Asche der verblichenen Monarchen, die auf dem Däni
schen Thron so ruhmwürdigst zum Besten Ihres Volks in so gesegne
ter Folge gesessen. Die Gnade unsers gegenwärtigen vielgeliebten Be
herrschers, der mit solcher väterlichen Huld sein Volk regieret und
beglücket, ist uns das theureste und kostbarste im Zeitlichen auf der
Welt. So lange ein Othen in uns ist, wird das unauslöschliche Anden
ken der unzählichen Gutthaten, womit wir von ihnen erquicket wor
den, in dem erkenntlichsten Herzen heilig und verehrenswürdig blei
ben. Aber Herr! Herr! Du bist die ursprüngliche Quelle alle guten
und vollkommenen Gaben, dadurch Sie vor andern Gekrönten in der
Welt so kenntbar gemacht. Was haben Sie, das Sie nicht von dir emp
fangen? Netop det var grundlaget for kongernes storhed at de er
kendte at have alt fra Gud. Derfor var det Gud bønnen blev rettet til:
»Lass deine Gnade und Wahrheit von Geschlecht zu Geschlecht über
das Königliche Haus walten«.17
For at gøre gudstjenesten endnu mere højtidelig var der i flere byer
komponeret og forfattet særlige festkantater. »O! Demnach auf! Er
freuter Unterthan./Dein König bricht zur Andacht dir die Bahn« lød
opfordringen i kantaten i St. Marie kirke i Flensborg. »Gib Ihm [kon
gen] bis auf ewig Saamen«, hed det i byens store St. Nicolai kirke. I
Husum svingede byens kantor og musikdirektør M. E. von Essen sig
endnu længere op. Hvorfor havde Gud udvalgt de oldenborgske kon
ger?, spurgte kantoren. »Weil Sie vor mir die Würdigsten zur Krone
waren!/Ihr Saame sey den Sternen gleich/Ihr Thron und Ihr durch
mich erbautes Königreich/so fest als fest der Grund der Welt«, lød
svaret fra himlen. Husum by blev gjort delagtig i takken »für alle
Gnade, Huld und Liebe/die sie seit dem/der Königliche Stamm aus
Oldenburg entspriesst/aufs mildeste genoß und noch Gott Lob! Ge
nießt«. Digtet sluttede i en svulmende fanfare: »Steige auf dem Thron
empor/Friedrichs und Louises Samen!/Jauchzt! Hier spricht Gott
selbst sein Amen!«18

Skolefesterne
På andendagen var latinskolerne i fokus. Ved hver enkelt skole blev
der udsendt indbydelsesskrifter til festen. I Flensborg indbød konrektor Prehn på tryk »alle høje patroner, velgørere og liebhabere af
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gode kunster og videnskaber« til at overvære den anordnede »actus
solennis«.19 I 10 højstemte strofer opfordrede rektor til at komme til
stede.
Byens styre var selvfølgelig forpligtet til at deltage. De gik i samlet
procession sammen med præsterne fra rådhuset til skolen. Her talte
konrektor Prehn først på latin om det guddommelige forsyn over for
kongerne. Derefter kom to elever fra ældste klasse i ilden. Moritz Kali
talte om kong Christian 1. som stamfader til det oldenborgske hus og
Christian Buck om Frederik 5. Patronerne fik også overrakt et trykt
digt på 14 sider20 hvor de »lykkelige undersåtter« bl.a. kunne læse
følgende:
»Die Lust, die Dänemark belebet und durchstreichet,
Die von dem Weser-Fluss bis an den Nord-Pol reichet,
Ja! Die sich nicht allein durch ferne Länder schwingt,
Als auch nach Malabar und Coromandel dringt,
Erhitzt der Dänen Blut. Drum thönt ihr Jubel-Lieder,
Ein solches Fest kommt erst nach Hundert Jahren wieder!«

Også i Husum stod andendagen i skolens tegn. Kl. 9 samledes magi
strat og præster og skolens lærere og elever i kirken og marcherede
derfra til rådhuset. Her var katederet fra skolen opstillet i den store
sal. Musikken anført af kantor og musikdirektør von Essen lagde for
med et højstemt syngedigt.
Så fulgte talerne, både formiddag og eftermiddag. Rektor og kon
rektor talte på latin om jubilæets betydning, og subrektor Tusch om
Christian 1. Flere elever fra ældste klasse viste deres evner. Jürgen
Friederich Müller takkede på hebraisk Gud for jubelfesten, Thomas
Petersen priste i et digt på tysk lykken under det 300-årige dynasti,
Martin Lorentz Jessen talte om kongerne som mønstre på alle dyder.
Flere kammerater priste de oldenborgske kongers indsats for religio
nen, kunst og videnskab, og deres arbejde for det almene vel. Ketel
Saxen talte om landenes og undersåtternes lyksalighed under disse
konger. I heroiske, latinske og græske vers sluttede to elever af med
at ønske den oldenborgske stamme stadig og urokket flor lige indtil
verdens ende.
Efter al denne oplysning var forsamlingen rustet til den afsluttende
arie:
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»So lang als nur das Blut in unsern Adern wallt,
So lange soll der Wunsch, der nie genug erschallt,
Der Wunsch für Friedrichs Wohl, der aller Hertzen eingenommen,
Nie weder Tag noch Nacht von unsern treuen Lippen kommen.«

Så stemte alle i til de sidste ord:
»Jauchzet, ja jauchzet ihr Cimbrer und Dänen!
Oldenburg blühet und Friedrich regiert!
Friedrichs Scepter und Friedrichs Krone
Werde, seiner Huld zum Lohne,
Nun und ewig ausgeziert!«
»Tilhørerne bestod af såvel mandspersoner som damer, og eleverne
vandt ikke ringe bifald«, skrev Husum-forfatteren Johann Lass i sit
referat af festen.21
I Sønderborg var hyldesten henlagt til rådhuset, og her kom for en
gangs skyld de jordnære og praktiske borgerdyder og handelsstan
dens interesser mere frem end i de lærde skoletaler. Forklædt som
henholdsvis »Danmarks skytsånd«, »Lærdommen« og »Handelen«
fremførte en række unge mennesker et dramatisk syngedigt, akkom
pagneret af et »kor af glade undersåtter«. »Skytsånden« fremhævede,
hvordan utallige skibe gjorde land og undersåtter rige, mægtige og
ansete og fuld af gods, altimens videnskab og lærdom, gudsfrygt,
klogskab og forstand gjorde landet herligt:
»Die ungezählte Zahl der Schiffe,
Die auf dem gränzenlosen Meere pflügend schweben,
Macht Königreich' und Land und Unterthan
Reich, mächtig, angesehn, und mancher Güter voll.«

udtalte Danmarks skytsånd.
»Lærdommen« meldte sig også til orde, for under denne konge
stamme havde den fået gode vilkår. Under de oldenborgske kongers
regime »dient die Kunst dem Volk, das Wissen dem Verstande: So
wächst die Weisheit stets. Der Wissenschaften Menge erweitern sich
im Lande«. Endelig meldte også »Handelen« sig med jubeltoner, for
den blomstrede under dette kongehus. På vandet bredte sig de utalli
ge sejl og master, den rullende hær af vogne førte bugnende laster

I Sønderborg frem
førte nogle »unge
mennesker« et syngedigt på rådhuset
den 29. oktober
1749. Det blev fast
holdt for eftertiden
i denne tryksag.
Digtet blev indledt
af »Skytsånden«,
som fremhævede,
hvad kongerne
havde gjort for fol
kets velfærd. De
havde bevirket, at
landet var frygtet af
naboerne, kunst og
handel blomstrede,
gudsfrygt, klogskab
og forstand gjorde
landet herligt. For
ud for oldenbor
gernes dynasti der
imod havde der her
sket råhed, og krige
havde opædt både
gods og folk. Nu
var alt bedre, og
derfor steg folkets
jubel - og der blev
holdt fest.
Kgl. Bibi. 36,-204.

frem - alt gav rigelig gevist, der bredte sig gennem alle stænder. »Den
regnende hånd« havde virkelig grund til at takke kongen:

»Doch wär uns kein Glücke, kein Seegen bekannt,
Beschützte der König nicht Länder und Strand.
O König! Dieß Alles verdankt Dir Dein Land!«
lød det i den efterfølgende arie.
Til slut samledes de tre, Skytsånden, Lærdommen og Handelen, i
et enstonende kor:
»Vater des Landes! Du Krone der Prinzen!
Schütze noch lange Volk, Reiche, Provinzen!
Lange lebe Friderich!«22
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Borgerfester
De to første festdage var således lagt i hænderne på kirkens og sko
lens folk. Indholdet var om ikke befalet, så tydeligt antydet fra aller
højeste sted. Men hvad med tredjedagen? I reskripterne fra maj 1749
hed det blot, at festen skulle strække sig over tre dage, men der var
ikke givet klare instrukser om tredjedagens program. Patriotiske til
kendegivelser var ventet. Spørgsmålet var bare: Hvilke?
Det satte spekulationer i gang hos de lokale myndigheder. I Tønning drøftede magistraten sagen i juli. Kommunen ville gerne »vise
sin glæde«, men »forstanderne« kunne ikke blive enige om måden.
Derfor skrev borgmester Mercatus til sin kollega, borgmester Lan
genberg i nabobyen Husum, »premier Bourghemaitre de la ville de
Husum«, som det hed i brevets franske påskrift. Borgmester Mercatus
bad oplyst, hvilke planer man havde i Husum. Svaret kom hurtigt:
Husum ville foranstalte en frivillig sammenkomst på rådhuset med
spisning og dans for deltagernes egen regning. Der var truffet aftale
med en traktør, men detaljer var man endnu ikke blevet enige om.23
Sådan drøftedes tredjedagens program i alle byer i de kommende
måneder, og den ene lod sig inspirere af den anden. Uden direkte
koordinering ovenfra blev resultatet et festprogram, som var ret ens
fra by til by - i det små en gentagelse af festforløbet i kongens resi
densstad. Det centrale punkt blev sammenkomster på rådhuset for
byens mest ansete kredse med spisning og dans og mange slags ind
slag til særlig festliggørelse af samværet. Desuden blev der sørget for
synliggørelse af festen på alle tre dage - med illuminationer, kanonsa
lutter, uddeling til de fattige osv.
Lad os som eksempler se på, hvad nogle af byerne i Slesvig gjorde
for at virkeliggøre kongens intentioner.

I Flensborg tog magistraten fat på planlægningen i juli måned. Først
skulle der ryddes plads på kalenderen. Den 28. oktober - Simon og
Judas dag - var der normalt heste- og kvægmarked i byen, og det
kolliderede med jubilæet. Magistraten skrev derfor til Tyske Kancelli
og fik udvirket, at markedet blev rykket 8 dage frem til den 21. ok
tober.24
Således forberedt designede bykollegierne et mangesidigt program.
Det begyndte allerede om aftenen før den første festdag. 9 salutkano
ner fra skibe i havnen skød festen ind, og der blev musiceret fra byens
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kirketårne. Det blev gentaget tre gange dagligt de følgende dage,
morgen, middag og aften. Ligeså vigtig var illuminationer rundt om
kring i byen. Byens borgere var opfordret til at sætte lys i vinduerne,
og byen hyrede en maler og en snedker, som opbyggede passende
allegoriske figurer på rådhuset. Der var premiere på belysningen på
festens første aften, og illuminationen blev gentaget de to følgende
aftener. På rådhuset blev brugt 40 kander rapsolie, og byen betalte
for at natvægterne kunne holde et vågent øje med ild og lys.25
Hertil kom festlige sammenkomster for byens bedre kredse. Som
nævnt deltog bykollegierne i skolesammenkomsten på andendagen.
Derefter skiltes de, for atter at samles kl. 4 om eftermiddagen. I alt 29
personer mødtes da til festligt samvær på rådhuset. Serveringen bød
på kaffe, the, vin og konfekt, på egen bekostning. På tredjedagen
holdt byens fornemme rytterkompagni et storslået bal på kompagni
huset for standspersoner indtil den lyse morgen. Dagen efter var der
uddeling til de fattige.26 I sit referat fremhævede avisen Kiøbenhavnske danske Post Tidender at opbakningen havde været stor: »Menige
indbyggere ligesom kappedes om at vise deres pligtskyldigste devo
tion, glæde og troskab for i alle måder at celebrere så mærkværdig
en dag, da den danske trone skinner med et højkongeligt par der er
oprunden af een stamme ...«.27
Festen lokalt i Flensborg var således ikke til at overse. Men i virke
ligheden lagde bystyret formentlig nok så megen vægt på et samtidigt
fremstød, som den foretog i København. Netop i disse år lå magistra
ten i stadig kamp med centraladministrationen for at bevare byens
handelsprivilegier, især muligheden for at indføre importvarer fra ud
landet til Danmark via Flensborg og ikke blot direkte fra producent
landet. Mange andragender havde været forgæves - men måske gav
festen nu den ideelle anledning til at prøve igen. Under festen kunne
byen vise sin opmærksomhed og loyalitet, og det ville være muligt
at påkalde sig de regerendes opmærksomhed. Kongen ville sikkert
uddele mange begunstigelser, og så kunne der måske opnås afgørel
ser, som var mere positive for byen, end de ellers ville have været.
Dette var formentlig tankegangen i Flensborg. Derfor blev borgme-

I hyldesttalerne i 1749 og 1760 blev Frederik 5. prist som den milde landsfader, som
sikrede landet fred og undersåtterne sikkerhed og frihed. Undersåtterne levede lykkeli
ge som i Frode Fredegods dage. Dette er måske budskabet i denne fredelige hyrdescene
trykt til festen i 1749 i digtet »Dannemarks Jubel-Feyer«. Kgl. Bibi. HJ 477, fol,a.
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ster Claeden og deputeret borger Peter Clausen sendt til København
for at deltage i festen. Med sig havde de et omfattende bønskrift, som
anmodede om genoprettelse af den frie fart på Danmark. Deputatio
nen tog kontakt til overhofmarskal A.G. Moltke og opnåede adgang
til kongens offentlige taffel. De var også hos chefen for Tyske Kancelli
J. S. Schulin, og de planlagde at opsøge medlemmer af både Kommercekollegiet og Rentekammeret for at påvirke kongens afgørelse. Det
blev nu ikke til noget p.g.a. de mange festligheder. Det blev en overor
dentlig dyr rejse. Over 5.000 mark kom på byens regnskab, det var
dyrt at opholde sig i København, og der skulle smøres godt under
vejs.28 Denne korridorvirksomhed tillagde byens magistrat sikkert
større betydning end festen hjemme - men undlade den kunne man
jo ikke.
På vestkysten var loyaliteten bestemt ikke mindre. I Husum var magi
straten som nævnt i juli blevet spurgt om sine planer. Overvejelserne
udviklede sig, og den 19. september lå programmet fast. Magistrat og
deputerede besluttede at lade byen yde en ordentlig skærv til festen.
Latinskolens rektor Carl Friederich Krafft og kantor M.E. von Essen
lagde op til et ambitiøst program. Rektoren forfattede musiktekster,
kantoren komponerede, og alle tekster blev trykt på byens regning i
stort antal. Kantoren fik lov til at indkøbe et par store pauker, så
musikken kunne understreges med fynd og klem. Foran rådhuset
blev opbygget et solidt podium til ni signalkanoner. Selve rådhuset

^erndc^fl eine ©onne bie mit ißrem votiert ®lnn$e in einem ®foMl
ein foftbn^eé €cblofi/aié einecrmfeeUflelleine6trot^
beren2§itt bn$
^ufumrøe ©tnbtö * 2Bapen jufe^en/beßraOIt: mit bcv Unterfdjnfft:

Cuiusvis illuminat aedes:
5l«f Slum unb SRcid&e f$eint öic eonn obn Unterf<&ci&;
©o tröfft au# ^ufum
fces
©utigfeit.
De fleste byer populariserede 1749-jubelfestens budskab for borgerne med illuminerede
»sindbilleder«. I Husum blev udsmykningen bagefter fastholdt for eftertiden i en stor
festtryksag. Et af billederne var beskrevet som i teksten her: Billedet forestiller solen
der skinner på både et kostbart slot og en fattig lille hytte. Hyttens dør bærer Husums
våben. Indskriften ved billedet gør meningen tydelig (her oversat):
På fattig og rig skinner solen uden forskel
Så også Husum kan trøste sig over Kongens godhed.
Med andre ord: Kongen kaster sit varmende lys og sit forsyn over alle undersåtter
uden forskel. Landesbibliothek Kiel SHt 37.
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blev »renoveret«, og maler Jacob Hopp fik til opgave at udsmukke
vinduerne med 6 store sindbilleder, som kunne oplyses. De var alle
en overstrømmende hyldest til kongehuset og Frederik 5. Mest røren
de var måske billedet af »Ydmygheden«, en halvnøgen figur liggende
i støvet foran kongen på den høje trone, rækkende et brændende hjer
te med Husums byvåben op mod majestæten og med underskriften
»Hier liegt die arme Magd, O Herr! zu Deinen Füssen,
Von tieffster Ehrfurcht voll und bringt ein treues Hertz;
Nein! Holder Friderich! Du kanst sie nicht verstossen!«

I samme stil var der opsat billeder, som kunne belyses, på borgme
strenes og en rådmands hus og hos de mest ansete købmænd i byen,
hos bysekretæren og hos rektor Krafft.
Efter alle disse forberedelser kunne de tre dages »spectacle« begyn
de. Der blev indledt den 27. om eftermiddagen med klokkeringning,
vespersang og generalprøve på festmusikken. Næste morgen kl. 4^
før dagggry bragede tre kanonsalutter ud over byen fra podiet foran
rådhuset, hvor en takkesang blev blæst til paukernes lyd. Så fulgte
de anordnede gudstjenester, som blev gjort særlig festlige med rekto
rens og kantorens musik. Teksten var trykt i 600 eksemplarer og blev
uddelt til alle deltagere. Magistraten deltog i samlet trop i alle guds
tjenester. Dagen igennem blev programmet behørigt ledsaget af ka
nonsalutter, og på rådhuset blev musiceret med pauker og trompeter.
På andendagen var det som nævnt skolen, der gjorde sin pligt.
Endelig på tredjedagen fulgte den mere selskabelige del. Byens styre
samledes på egen bekostning til spisning på rådhuset. Der blev ud
bragt skåler på de allerhøjeste herskabers sundhed, alt til paukers og
trompeters og kanoners lyd. Til henimod midnat holdt byens honora
tiores ud, mens »gode venner smovsede i andre huse, dog uden sær
lige anstalter«, som Johann Lass skrev i sine Husumischen Nach
richten.29
Ligesom på førstedagen var byens huse illumineret, og der var be
lysning på de malede sindbilleder på rådhuset og borgerhusene. Først
ved midnat denne tredjedag ebbede festen ud - lysene slukkedes og
de sidste kanoner tav stille. Alt var gået godt. Byen havde betalt vagt
mesteren og byens natvægtere og 12 karle for at »holde øje med ild,
lys og andet«, og takket være flittig patruljering undgik man ulykker.
73 pund lys og for 50 mark 3 skilling krudt og papir var der gået til.

Festforsamlingen i Tønning 30. oktober 1749. Ved bordet blev opført et syngedigt »til
underholdning og forøgelse af den ømme glæde over jubelfesten«. De fire personer
»Andacht«, »Freude«, »Liebe« og »Glück« dannede en kvartet. 1 Die Liebe's del af
underholdningen hed det bl.a.: »Hvis kongen, på hvem Slesvigs flor og velstand byg
ger, skulle finde Ejdersted vaklende i sin troskab, så vil lykken vige fra landskabet.«
Stikket af selskabet ved det veldækkede bord med musikinstrumenterne parat på bordet
til venstre findes i den publikation, som blev udsendt bagefter. Kgl. Bibi. HJ 474,fol.

I beretningerne lyder det som en succes. Men måske havde delta
gelsen kun omfattet en ret lille og eksklusiv kreds. Derfor prøvede
man at få nogle flere i tale ved en slags gentagelse den 3. november.
På rådhuset blev musik og tyske (ikke latinske) skoletaler gentaget.
Mange mænd og kvinder siges at have deltaget. Der var bal til klok
ken 4 næste morgen.30
Man kan blive helt forpustet ved at læse om arrangementet i Husum.
Men det var ingenlunde atypisk. Tønning, som i juli havde søgt vejled
ning i Husum, fulgte pænt trop. Til andendagens skolehøjtidelighed i
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byens latinskole udsendte rektor Joh. Christoph Kleffel en trykt indby
delse. Her redegjorde han i en 56 sider stor afhandling for »den Vereh
rungen der alten Nordischen Völker gegen ihre Könige« og indbød
publikum til at overvære en række elevtaler. Der ville blive talt om den
fordærvede tilstand i både kirkelige og verdslige anliggender, som hav
de rådet før oldenborgerne kom til, og om hvordan de enkelte konger
havde arbejdet for forbedringer. Rektor fremhævede i sin indledning,
hvordan dynastiet havde erstattet overtro med frihed i Kristus, og kon
gerne havde sikret freden og sørget for fremgang i handel. Der var vir
kelig grund til at prise lyksaligheden under så nådige monarker.31
Dagen efter var der fest på rådhuset. Borgmester Mercatus holdt
tale og priste kongen for alle hans næsten guddommelige egenskaber.
Kongen var den kanal, gennem hvem Gud skænker sin nåde til folket.
Derfor måtte man ønske sig en sikker arvefølge til de seneste tider.
Han lod talen munde ud i følgende manende vers:

»Du hoch erhabner Gott, erhöre unser Flehen
das itzt aus unser Brust zu deinem Herzen steigt!
Lass unsers Königs Haus im Flor und Segen stehen,
bis alles bricht und fällt, der Erden Bau sich neigt!
So wünscht hier jedermann, es schliesst sich niemand aus,
Es lebe Friderich der König und sein Haus!«32
Fra Frederiksstad lød samme toner. I en trykt carmen fra borgerskabet
hed det bl.a.
»Wir freuen uns mit Dir, o holder Friederich!
Wir danken unserm Gott, der Dein Geschlecht erhalten.

Zu Gott soll allemal ein tiefer Seufzer gehen:
Lass unsern Friederich bekrönt mit Segen stehen!«33

Ligesom i Husum var der foranstaltet illumination. På toldforvalter
Becks toldbygning var opsat 10 sindbilleder - alle til hyldest af konge
huset og kongeparret som garanter for viisdom, dyd, fred og lyksa
lighed.34
Også i Ejdersted gjorde landskabets repræsentanter deres pligt. Præ
sterne udsendte en trykt Ode under mottoet »Beglücktes Danne
mark!«
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bl.a. med disse linjer:

»Dein Wohlstand gläntzt und steigt vor allen
der Reichtum blüht, Was kann die Gnade Grossers senden?«

På Oldenborg-jubelfestens tredje dag den 30. oktober 1749 foranstaltede landskabet
Ejdersted en større sammenkomst for alle honoratiores i Tønning. En smuk tryksag
berettede bagefter om programmet. Tryksagen var bl.a. prydet af dette fornemme Fre
derik 5.-dobbeltmonogram. Ved sammenkomsten blev kongen og kongehuset prist med
tale og sang i lange baner. Rådmand Boye Hamckens fra Ejdersted-retten i Garding
priste det milde styre under Frederik 5. Kongen var ikke så meget »herre«, han var
den »allermest kærlige fader«. »Dagligt udfinder hans regering noget, som må forøge
din barnlige tillid til Ham, mens andre folkeslag stadigt opdager nye årsager til had
mod deres regenter. Sig nu, hvad du mere kunne ønske af en så mild landsfader?
Døm selv, du lykkelige Ejdersted, om ikke du hører til de lykkeligste provinser?«, hed
det blandt meget andet i talen. Kgl. Bibi. HJ 474.
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Alle forfædrenes gode egenskaber kulminerede i Frederik 5:
»So huldreich war wohl kein Trajan; so gütig kein Vespasian
Als unser König Friedrich liebet. Er lächelt, wenn der muntre Greis
Ihm, bey der Arbeit saurem Schweis
vergnügt den Vaternahmen gibt«.35

Et ensartet program
Sådan gik det for sig overalt i byerne syd for Kongeåen.
Rækken af eksempler på den loyalitet, som blev lagt for dagen kan
fortsættes længe endnu. I Tønder blev der hos bogtrykker Kiesbye
trykt en cantate til opførelse i kirken.36 Kongebegejstringen er næsten
ikke til at bære:
»Da du, mein Gott! Das Reich beglücket,
Und es der Friedens Oelzweig schmücket,
So lacht, so jauchz't der Unterthan.
Er kan sich nicht für Freud entbrechen,
Er muss mit Inbrunst dieses sprechen:
Es lebe Friedrich, Christian.«

I Haderslev var der som alle steder gudstjenester, jubelfest i latinsko
len med tale og kantater. På rådhuset samledes byens mest ansete
borgere med ægtefæller den 30. oktober til samvær med the, kaffe,
konfekt og tobak.37
I Slesvig foranstaltede latinskolen jubelfest på 2. og 3. dagen i
Vajsenhusets store sal. Rektor Andreas Hojer indledte den første
dag med at tale på latin om kongernes gudsfrygt, konrektor om
den lyksalighed som herskede under oldenborgerne. Dagen efter
blev scenen overladt til eleverne. I indbydelsesskriftet fremhævede
rektor, »at det var lærernes pligt at indprente eleverne ikke blot
gudsfrygt men også kærlighed og agtelse overfor den konge og
landsfader, som de skulle tjene«. Det styrede helt elevtalernes tema
er. Albrecht Chr. Kirchhoff talte om det guddommelige forsyn, som
havde ledt Christian 1. til tronen, Hinrich Samuel Wegener om
Guds beskyttelse og varetægt over for kongehuset, andre talte om
kongernes krigsbedrifter, om deres retfærdighed, deres indsats for
handel og god økonomi.38

Vignet i festtryksag fra Slesvig 1749. Der blev trykt prædikener holdt af generalsuper
intendent Reuss i domkirken og pastor Schwollmann i Slotskirken og et indbydelses
skrift fra latinskolens rektor Andreas Hojer. Dertil kom en trykt skolekantate og pane
gyriske skrifter af subrektor Jens Hansen Lyhm og konrektor Johan Friedrich Licht.
Vignetten her blev benyttet i Hojers og Lichts tryksager. En engel udbasunerer det
glade budskab: »Lad det ophøjede Oldenborgske hus blomstre«. Samme vignet blev
benyttet gentagne gange ved senere jubelfester. I de da publicerede tryksager blev
skriftbåndet blot ændret, så englen fløj af sted med Frederik 5.s monogram eller med
en hyldest til Christian 7. Kgl. Bibi. 36,-203 fol; HJ 477, fol.

Der var også sørget for fest for byen i almindelighed. Byens kasse
investerede i malede sindbilleder med belysning, der var kanonsalut
ter, og der var musik - altså formentlig festligt samvær ligesom i de
andre byer.39
I Holsten var det ikke anderledes. I Rendsborg blev der festet tre
dage i træk. Det begyndte med festgudstjeneste med musik, pauker
og trompeter, på andendagen afleverede rektor en latinsk oration på
rådhuset ledsaget af latinske oder, og om eftermiddagen var der la
tinsk tale i garnisonskirken. På tredjedagen underholdt 12 skoledisci
ple med taler på adskillige sprog og 11 andre spillede komedien »Det
Poetiske Oracul« for mange tilskuere. Om middagen var der stort
traktement på rådhuset, borgerkompagniet gik i optog og opvartede
med et smukt trykt lykønskningsdigt. Dagen sluttede med endnu et
traktement og fyrværkeri. Alle tre aftener var der illuminationer i hele
byen.40
I Oldenburg var opsat en imponerende æresport, 40 fod høj og 25
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fod bred, hvor Frederik 5. blev prist som den gode, nådige, milde,
gudsfrygtige, retfærdige og fredselskende landsfader. Under hans
scepter ventede der undersåtterne en gylden tid, et trygt tilflugtssted
for alle de fortrængte. Rådhuset var udsmykket med sindbilleder, og
der blev afholdt et magnifikt traktement med 70 kuverter.41
Allermest fornemt gik det måske til i Altona. Her samledes et tal
rigt og fornemt publikum i akademiets store auditorium for at høre
rektor Henricis latinske jubeltale. »Den vakte megen bifald hos ken
derne, og samtidig blev afsunget en af ham forfattet latinsk ode til
musik af kapelmester Telemann«, skrev det meget læste blad »Staatsund Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unpartheyischen Correspondenten«. Om aftenen fejrede forskellige selskaber rundt i byen
dagen med at udtrykke de mest loyale ønsker for det kongelige hus,
og alle huse var illumineret, nogle steder med opfindsomme sindbil
leder.42

Slesvig i monarkiet
Festen var for hele monarkiet. Overalt lød budskabet til undersåtterne
på den samme måde: Kongen var Guds udvalgte.
Styringen fra København var klar, og centraladministrationen lod
forstå, at den ventede at blive orienteret om festens forløb og om
de taler, som blev holdt. Latinskolerne fik befaling om at udfærdige
afskrifter eller tryk af afholdte taler og at indsende dem til generalsu
perintendenten for videresendelse til København.43 Det satte gang i
et sandt kapløb om trykning af festprædikener og hyldesttekster. Re
sultatet blev en strøm af festcarmina, programmer og andre tryksager
til oversekretær J. S. Schulin i Tyske Kancelli i månederne efter festen.
Pakkerne kunne være så store, at de ved en fejl blev afleveret på
toldkontoret, så modtageren fik anmodning om at angive indholdet,
for at få sagerne udleveret. Det var nu ikke meningen - så oversekre
tæren skrev til Rentekammeret for at få proceduren ændret: Tryksa
gerne burde ikke gå omkring toldboden, »da de omhandlede Carmina er addresseret til mig med henblik på at overrække dem til kon
gen«. I fremtiden burde den slags pakker gå direkte til kancelliet.44
Afsenderne fik kvittering. Til rektor Kleffel i Tønning sendte Schulin
således en tak for det tilsendte skoleprogram og fremhævede, at han
gerne læste den slags.45
En imponerende mængde tryk er bevaret den dag i dag. I den store
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I den fornemme festtryksag, som blev udgivet ved 1749-festen i Ejdersted, ses denne
figur. Guds nådige øje våger over søjlen omkranset af fredens oliegren. På søjlen
skriver ærkeenglen Gabriel de oldenborgske kongers forbogstaver F og C - og deres
historie for eftertiden, »Posteritati«, som der står på bogen. Nederst støtter det konge
lige oldenborgske våbenskjold - Oldenborgs to bjælker og Delmenhorsts kors - sig til
søjlen - beskyttet af troens kvindeskikkelse. Det Kgl. Bibi. HJ 474.

bogfortegnelse »Bibliotheca Danica« er registreret så mange som 124
småtryk fra jubelfesten. Det er prædikener og kirkekantater, skoleta
ler, verdslige hyldestdigte og festtaler og almene beskrivelser af fe
sten. De dækker hele monarkiet fra Island til Altona. Ikke mærkeligt
tegner København sig for en pæn del (31). Her gennemførtes festen
med særlig glans.
Mere bemærkelsesværdig er fordelingen på resten af monarkiet.
Fra kongeriget uden for hovedstaden er der kun 14 tekster, heraf 9
prædikener og tre skoletekster fra hhv. Sorø Akademi og latinskolen i
Ribe. De danske provinsbyer udmærker sig med en næsten larmende
tavshed. Kun Ålborg, Holbæk og Stubbekøbing synes at være repræ
senteret. Kirketeksterne dominerer helt - verdslige digte og taler er
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næsten fraværende. I de danske provinsbyer og på landet uden for
København i øvrigt var der tilsyneladende ikke overskud til tryk
sager.
Helt anderledes var det syd for Kongeåen - i kongens »tyske pro
vinser«. Fra Slesvig og Holsten var der tilsammen 46 tryk, altså mere
end hovedstaden og den danske provins tilsammen. I disse sydlige
områder dominerer prædikenteksterne ikke så stærkt som nordpå.
Særlig markant var antallet af tryk fra latinskolerne, kirkekantaterne
og de verdslige hyldestdigte. I byerne i Slesvig og Holsten var der
tydeligvis overskud til den slags, og latinskolerne markerede sig her
langt stærkere. Særlig talrige er trykkene fra det sydlige Slesvig - flere
end fra byerne i Slesvigs nordlige del.
Er denne markante forskel mellem rigets dele nu også udtryk for
festens omfang i de forskellige egne? Nej, næppe. Der blev også festet
i kongeriget. Læser man de førende danske aviser, især Kiøbenhavns
danske Post Tidender, møder man begejstrede beskrivelser af fester
ganske svarende til dem vi har omtalt fra hertugdømmerne. Der blev
festet i Køge, Holbæk, Korsør, Nyborg, Odense, Kolding, Ribe, Ran
ders, Viborg, Ålborg - ja selv i det lille Nysted på Lolland. Også til
Norge strakte festen sig.46 Kun fra de færreste af disse byer findes der
imidlertid tryksager fra festen. I hertugdømmerne ofrede man mere
på festen.
Måske har denne forskel især en økonomisk forklaring. I hertug
dømmerne var velstanden større, den bymæssige udvikling mere
fremskreden, og især helt mod syd var der flest bogtrykkerier. Forde
lingen af festtryksager fortæller således om vægtfordelingen i dati
dens danske monarki. Om den også er udtryk for forskelle i loyalitet
og statsbevidsthed er en anden sag.

Suverænitets-jubelfesten 1760
Der gik ikke mange år efter 1749, før en ny lejlighed bød sig til at
samle hele monarkiet i hyldest til regimet og kongen. Den 16. oktober
1660 havde stænderne kasseret Frederik 3.s håndfæstning, og to dage
senere havde københavnerne oplevet den højtidelige arvehyldning
foran byens gamle slot. Arveriget var indført, og enevældens periode
indledt. En sådan 100-års dag kunne ikke forbigås, og den 27. juni
1760 gav Frederik 5. startskuddet. I et reskript udsendt fra slottet Tra
venthal ved Plön meddelte kongen, at 100-året for indførelsen af su-
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veræniteten skulle fejres ved et almindeligt jubilæum i Danmark-Norge - »um dem großen Gott für die uns und unsern Vorfahren am
Regiment wie auch unserm geliebten Unterthanen während solcher
Zeit erwiesene gnädige Beschirmung und Beglückseeligung den demühthigsten und schuldigsten Danck öffentlich abzustatten«.
Det samme skulle ske i Slesvig. Søndag den 12. oktober skulle alle
præster bekendtgøre jubilæet, onsdag den 15. mellem kl. 16 og 17
skulle festen ringes ind fra alle kirker i by og på land. For selve jubi
læumsdagen 16. oktober var befalet højmesse i alle kirker med fore
skrevne prædikentekster og med musik som ved de store store højti
der. Ligesom i 1749 skulle generalsuperintendenten udarbejde forslag
til kollekt og bønner. Om fredagen den 17. skulle rektorerne i latinsko
lerne holde offentlige taler. Disse skulle sammen med provsternes og
bypræsternes taler indsendes i afskrift til Tyske Kancelli.47 Festen
skulle vare tre dage, men ligesom ved det foregående jubilæum inde
holdt kongens reskript ingen direkte ordre om tredjedagens program.
Forberedelserne forløb som 11 år før. Generalsuperintenten ud
arbejdede og indsendte forslag til bøn, kollekter og sange. De blev
godkendt, trykt og tilbudt præsterne til købs på hhv. tysk og dansk.
I hver enkelt by drøftede magistrat og deputerede, hvad deres by
skulle sætte i værk. Som regel enedes man om et program i lighed
med 1749-festen: kanonsalutter, udsmykning af rådhuset med sindbil
leder, illumination af byen, festsammenkomster for honoratiores og
borgerskab med spisning og bal. I mange tilfælde blev der trykt fest
kantater, hyldestdigte eller indbydelsesskrifter til skolefesten.
Sådanne tekster kendes fra hele monarkiet. Men ser man på deres
geografiske fordeling, dukker et interessant billede frem, ligesom i
1749. I alt kendes 80 tryksager. Kun 27 er fra kongeriget, deraf 22 fra
København. Ikke en eneste provinspræst udgav sin prædiken, og fra
skolerne uden for København var der kun to tekster, en fra Viborg og
en fra Sorø. Fra de »tyske provinser« syd for Kongeåen var der der
imod hele 43 tekster, 15 fra Slesvig, 16 fra Holsten og 12 fra Oldenborg-Delmenhorst. Skolerne her tegner sig alene for 13 tekster, og
mange præster udgav deres jubelprædikener. Hertugdømmerne og
grevskaberne markerer sig således stærkest i det loyale kor, faktisk
endnu mere markant end i 1749.48
Igen må vi spørge: Blev der denne gang festet mere i hertugdøm
merne end i Danmark? Ja, her i 1760 var det tilsyneladende sådan.
Den 12. november, da festen var overstået, skrev den tyske hofpræst
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Christopher Bluhme fra København til sin svoger Heinrich Anton
Burchardi, som var provst i Sønderborg. Han beklagede, at der ved
den nylige jubelfest havde været næsten flere festligheder i Sønder
borg end i København. Grunden skulle være en kongelig ytring om
at hovedstaden burde forskånes for udgifter.49
Begrundelsen lyder ikke overbevisende, når man betænker enevæl
dens trang til festligheder. Der kan være grund til at se nærmere på
forklaringen. Lad os da først se på festen, som den kom til at forløbe
i Slesvig - for derefter at prøve at efterspore årsager til forskelle mel
lem København og hertugdømmerne.

Gudstjenester
Overalt blev festen fejret med gudstjenester. »16. Oktober blev Gud til
Ære og Undersaatterne til Opmuntring på Regis Fridericj V Befaling
celebreret almindelig Jubel- og Taksigelsesfest for den 100 Aar siden
udi Danmark Norge indførte souverainitet og til Højmesse forklaret
Psalme 18, vers 50,51«, skrev Åstrup-præsten pastor Jørgen Monrad i
sin kirkebog om festdagen i sognet.50 I den store Marie kirke inde i
Haderslev holdt provsten og de andre præster de »alleropbyggeligste
taler«. Byens kantor havde komponeret en særlig kantate, som blev
fremført både formiddag og eftermiddag.
Sådan var proceduren i hele Slesvig og i Holsten, lige fra Haderslev
og ned til Altona. I Sønderborg blev dagen markeret med tre prædike
ner. Ved 8-tiden efter froprædiken samledes de ledende borgere på
rådhuset i sorte stadsklæder. Herfra gik det under kanonsalutter i
procession anført af skolen, præsterne og magistraten til Marie kirke,
hvor gudstjenesten og prædikenen blev ledsaget af særlig festlig kir
kemusik. I Flensborg indvarsledes festen med klokkeringning og ka
nonsalutter aftenen forud, og det samme blev gentaget før og efter
gudstjenesten på selve festdagen. I Altona fik gudstjenesten et særligt
løft med et syngedigt, som ligesom i 1749 var sat i musik af den
berømte komponist og kapelmester Georg Philipp Telemann, stads
musikdirektøren i det nærliggende Hamborg.51
Gudstjenesterne i de mange sogne kom naturligvis til at ligne hin
anden, for prædikenteksterne var angivet ovenfra. De var valgt, så
kongen fremstod som Herrens udvalgte, som den salvede kong Da
vid. Til froprædiken var ordene hentet fra Første Kongebog 2,4: »Hvis
dine sønner vogter på deres vej, så de vandrer i trofasthed for mit
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åsyn af hele deres hjerte og hele deres sjæl, skal der aldrig fattes dig
en efterfølger på Israels trone!« Det var en opfordring til kongen om
at holde undersåtterne til gudsfrygt - kun da ville herskerhuset bestå.
Til højmessen var teksten valgt fra 18. salme vers 50-51: »Herre, derfor

Jubelfesterne

1749 og i760

59

priser jeg dig blandt folkene og lovsynger dit navn, du, som kraftig
hjælper din konge og viser din salvede miskundhed, David og hans
æt evindelig«. Altså en lovprisning af den Gud, som stod bag kongen
og hans slægt til evige tider. Endelig til aftensangen var ordene fundet
i Første Kongebog kap. 8,66: »Folket velsignede kongen og drog hver
til sit, glade og vel til mode over al den godhed, Herren havde vist
sin tjener David og sit folk Israel«. Også her blev kongen ligestillet
med David. Teksterne var alle en opfordring til folket om at velsigne
Davids nutidige modstykke og prise Gud for al hans godhed mod
kongen og det danske folk.
Disse tanker blev udmøntet på det allertydeligste i kirkebønnen
forfattet af generalsuperintendent Struensee. I bønnen takkedes Gud,
som havde sikret den uindskrænkede magt hos kongerne. De havde
ikke misbrugt magten, men været fædre for deres undersåtter og be
fordret deres velfærd. Retfærdighed var vederfaret både høje og lave,
og Gud havde i Frederik V givet folket den allerbedste konge, »en
Konge som ærer Dig og elsker sit Folk, ja i hvis Siæl Begiærlighed
brænder efter at herliggøre Dit Navn og at lyksaliggøre sine Underdanere«.52
Præsterne broderede videre på disse linjer. De fandt ord for en
overstrømmende tak til Gud for de enkelte kongers gode gerninger.
Kongerne var blevet begavet med fromhed, nåde og sandhed, og
selve deres suveræne styre havde fromheden som fundament. Det
erkendtes, at i undersåtternes øren kunne begrebet »uindskrænket
magt« og »suverænitet« vel nok lyde som noget frygteligt. Men i til
fældet de danske konger var det gået anderledes. De udvalgte og
salvede danske konger havde i deres magtudøvelse optrådt som Her
rens efterfølgere og kun gjort det, som befordrede nationens flor og
undersåtternes lyksalighed, fremhævede pastor Nicolaus Hinrichsen
i Adelby.53 Under den danske konge herskede der fred, han foretrak
freden fremfor tusind triumfer. De danske konger var »Selbstherr
scher, Monarchen in beiden Reichen, Schutzgötter Ihres Volkes, Väter
des Vaterlandes, Beförderer der wahren Wolfahrt Ihrer Unterthanen
durch Ausbreitung des Gnadenreichs geworden«, fortsatte Adelbypræsten. Ganske vist skulle kongerne ikke aflægge regnskab over for
noget menneske, men desto mere stå til ansvar over for den allerhøje
ste konge, og det havde de gjort, fremhævede kollega Conrad Friderich Stressow i Burg på Femern, og han tilføjede spørgsmålet: »Sind
wir nicht ein gesegnetes Volk, wir sämmtliche Unterthanen des freyen
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und unbeschränkten Dänischen Zepters, welcher durch die Souverä
nität hervorgegrünet und Mandeln getragen«. Det var alene kongens
fortjeneste på jorden, at Danmark kunne leve i stolt ro, mens Tyskland
stod i flammer.54 Styreformen havde gavnet og reddet rigerne fra un
dergang, og under kongernes suveræne styre havde undersåtterne
opnået den allerstørste lykke.
Guds godhed vist gennem kongerne lå klart for dagen, ikke mindst
hos Frederik V. Pastor Johann Friedrich Boie i St. Nicolai kirke i Flens
borg appellerede i sin prædiken til sine tilhøreres egen oplevelse af
kongen, når han besøgte byen: »Ihr habt Ihn schon oft, niemals aber
ohne Herzens Lust gesehen, ihr Einwohner von Flensburg. Ihr habt
gesehen wie die Gnade aus seinen Augen lächelt, ihr habt gesehen,
wie wenig diese Augen stolz sind, die auch an euren zarten Kindern,
die Gefahren von ferne bemerken, um sie abzuwehren, ihr habt ge
hört, wie sein edelmütiges Herz seinen Untertanen wünschet. O wer
wollte einen König nicht fürchten und lieben, wer wollte nicht um
sein Leben und um seine Wohlfahrt zu Gott flehen, der nur deswegen
leben und herrschen will um uns alle glücklich zu machen?«55 Med så
gode konger var undersåtterne blevet de allerlykkeligste netop under
denne styreform. Under kongernes skjold, deres vinstok og figentræ
levede folket i den sødeste fred og i stolt ro.

Borgerfester
Til byerne blev befalingen om suverænitetsfesten udsendt med et re
skript fra Overretten dateret 8. juli. For tredjedagen var der ikke givet
klare bestemmelser, og borgerlige sammenkomster var slet ikke direk
te nævnt. Ikke desto mindre blev festlighederne i skole og kirke op
takten til en mere borgerlig del på tredjedagen. Intetsteds synes festen
at være holdt med større entusiasme end netop i hertugdømmerne.
Straks efter modtagelsen af reskriptet gik planlægningen i gang.
Som i 1749 tog man initiativ til festligheder ud over det påbudte,
og her inspirerede byerne hinanden indbyrdes. Resultatet blev store
ligheder fra by til by.
I Haderslev rundsendte magistraten en opfordring til borgerskabet
om at tegne sig til deltagelse i en sammenkomst på rådhuset den 18.
om aftenen. Sammenkomsten skulle holdes dels fordi »det var enhver
undersåts pligt og skyldighed at give udtryk for sin glæde over suve
ræniteten« og dels »fordi nabobyerne gjorde sådan«. Deltagelsen
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skulle være på egen regning, men reelt var det vel en slags forpligtel
se at deltage. Resultatet blev, at 44 personer tegnede sig, dvs. magi
strat, byfoged og bysekretær og et pænt udsnit af de deputerede, alle
med koner. Latinskolelærerne blev inviteret til at deltage gratis, så
man blev i alt knap 50. Byens kok leverede maden, der blev serveret
vin, øl, kaffe, the og budt på tobak. 4 piger vartede op, og 6 musikan
ter spillede. »Munterheit, Vergnügen und frohe Tänze unterhielten die
ganze Versammlung bis in die späte Nacht«, skrev Altona-bladet bag
efter. Altimens var rådhuset og byen illumineret på det festligste. Og
ikke nok med det. Amtmanden holdt en separat storslået sammen
komst for de allermest fornemme.
Mest muntert gik det dog til ved et privat selskab på fjerdedagen
den 19. hos retsskriver Schröder. Her mødtes militær-personer og embedsmænd og enkelte andre kl. 3. Der blev spist og drukket herligt
og udbragt mange skåler, hver gang til kanonsalut og pauker og
trompeter. Referenten i Altonaischer Mercurius fortsætter: »Ein Paar
junge Verlobte, die sich bey dieser Gesellschaft befanden, entschlos
sen sich bey der allgemeinen Fröhlichkeit auf einmal, ihr Verlöbniss
sogleich durch priesterliche Einsegnung zu vollziehen, und vermehr
ten dadurch die Freude der ganzen Versandung auf eine ausnehmen
de Weise, welche die Feyerlichkeiten dieses frohen Festes mit einem
Ball, der bis des andern Morgens um 7 Uhr fortgesetzt wurde, in dem
vollkommensten Vergnügen endigte«. Et animeret gilde, kan man vist
roligt konkludere!56
Ej heller i Sønderborg nøjedes man med sammenkomster en enkelt
aften. Efter gudstjenesten på førstedagen spenderede amtmand Reuss
et måltid med vin til byens fattige. Dagen efter begyndte det med
sammenkomst i skolen. Tre elever talte om Danmarks lyksalighed og
fortrin frem for andre riger under de dyrebare suveræne konger. Om
middagen samledes magistrat, præster og borgerskab til traktement
på rådhuset. Der var taffelmusik, der blev udbragt skåler og affyret
kanonsalutter og blæst trompetfanfarer. Det sluttede med bal, der va
rede til langt ud på natten. På tredjedagen den 18. fortsatte festen.
Amtmanden bød til prægtigt gæstebud på slottet for officerer, magi
strat, præster og honoratiores, i alt 40 kuverter med taffelmusik, skå
ler og trompetfanfarer.57
Hovedbyen Flensborg, som i disse år lunede sig i højkonjunkturen
med blomstrende søfart og bugnende tegnebøger, meldte sig i koret.
Rådhuset blev renoveret til festen, og bystyret sørgede for kanoner,
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som kunne salutere flere gange hver dag. På rådhuset blændedes ly
sene hver aften op for sirlige sindbilleder i vinduerne, ligesom vindu
erne hos en del fornemme folk var illumineret med sindbilleder, in
skriptioner, vokslys og små lamper. På andendagen samledes bystyret
og honoratiores på rådhuset og gik i samlet trop til skolen for at påhø
re rektors tale. Tilbage på rådhuset holdt den lærde borgmester Clæden en filosofisk tale, inden man gik til bords. Det havde ikke været
muligt at fjerne de træstøtter, som var opsat i salen for at understøtte
kornloftet ovenover, men alligevel blev der festet med manér - bykas
sen betalte for at bystyrets medlemmer og embeds- og bestillingsmænd kunne deltage. Værten i Ratskeller sørgede for en pæn menu,
og der blev skænket godt rundt bl.a. af forskellige franske vine. Ved
hver skål for kongen eller høje kongelige personer lød 9-foldige ka
nonskud. Med stadige leveråb og til trompet- og paukers lyd fortsat
tes til den lyse morgen, beretter Altonaischer Mercurius. Til de fattige
blev der uddelt omkring 100 rdl. af bykassen. En del over 1.000 mark
lød hele festregningen på, et anseligt beløb.58
Husum var selvfølgelig også med. Der var opbygget sindbilleder
på rådhuset, og byen blev illumineret. En musikkantate af kantor von
Essen blev trykt i 800 eksemplarer, og rektor Schaumanns tale i 300
eksemplarer. På den sidste dag samledes op mod 80 mennesker - alle
byens honoratiores og de mange, som havde bidraget til festen med
musik og optræden - til stor fest på rådhuset. Gæstgiver Peter Jansens
enke klarede fortæringen. Første ret var kødsuppe med boller, okse
kød samt høne i sovs, anden ret skinke med kålrabi, kødpølse med
hvidkål og en fiskeret. Tredje ret hønsesteg, vildt og brunelle- og man
delkage. Dertil pære- og æblemos, henkogte kirsebær, ansjoser, rødbe
der, agurker, selleri og salat. Endelig som konfekt æbler, pærer, nød
der - og the, kaffe, piber og tobak og til natmad smørrebrød. Vin,
citroner, pomeranser og konfekt til dansen samt øl manglede heller
ikke. Det blev sikkert en festlig aften med musik og dans. Der blev
betalt for omkring 170 glas, for opsyn med lysene, for krudt til kano
nerne - og rengøring af salen. Suveræniteten blev sandelig fejret i
Husum.59
I lokalregeringens by Slesvig gik det til på samme vis - med fest
spisning for embedsmændene fra Overretten, Overkonsistoriet, Overog landretten, med patriotiske rektor- og elevtaler i latinskolen, med
stor sammenkomst for 69 personer på rådhuset. Ballet varede til langt
ud på natten - det hele oplyst af illuminationer. De fattige blev invite-
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Klip fra festtryksag til suverænitetsfesten 1760 udgivet af byfogeden i Slesvig, Johann
Benedix Bredefeld. Indholdet er en lille ode på 9 strofer. Her viste Bredefeld som
»allerunterthänigster Knecht« sin »allerunterthänigste Schuldigkeit«. Den afslutten
de strofe herover omtaler undersåtternes glæde og jubelfesterne, som blev fejret med
vin og mad. Det Kgl. Bibi.

ret til spisning, så heller ikke de blev glemt. »Kurz, man beeiferte sich
allhier in die Wette, Treue und Freude aller Orte bestmöglichst an den
Tag zu legen«, sluttede Altonaischer Mercurius sit referat.60
I hertugdømmerne fik festen altså frit løb - i »mangeartede og for
størstedelen ved frivillige og stiltiende overenskomster foranstaltede
festligheder«, som det hed i Altonaischer Mercurius.61
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Det hele blev ordrigt refereret i aviserne. Fra 18. oktober og en
måned fremefter var Altonaischer Mercurius og Reichs Post Reuter
fulde af overstrømmende beretninger om festen. Her blev refereret
om de mange sammenkomster, der blev fortalt detaljeret om symbo
likken i de mange illuminationer, og der blev givet lange referater af
skolernes lærer- og elevtaler.

Budskabet i sindbilleder og taler
Set fra kongens slot i København var festens budskab nok det vigtigste.
Det blev forkyndt på flere forskellige måder. De særligt indbudte lytte
de til talerne ved sammenkomsterne og i skolerne. I prædikenerne blev
der talt til kirkegængerne, og for bybefolkningen var de allegoriske fi
gurer og indskrifter på officielle og private bygninger måske det mest
tilgængelige. Hvilket budskab rummede da disse »kunstværker«?
Avisreferater og småtryk fra festlighederne giver en detaljeret be
skrivelse af figurerne og deres budskab. I Husum var der således
figurer på 12 forskellige bygninger i byen, på rådhuset, hos borgme
strene, hos præster, advokaten og lægen og hos velhavende køb
mænd. Beskrivelsen fyldte hele 20 sider i den tryksag,62, som blev
udsendt året efter for at fastholde mindet om det store arrangement.
Naturligvis fyldte Frederik 3. og begivenhederne i 1660 godt i billedrækkerne. Der var masser af billeder af arvehyldningen, hvor Guds
hånd og engle dukkede ud af skyerne for at overbringe krone, sværd,
scepter og rigsæble. Det udtrykte klart, at kongen og hans slægt hav
de magten fra Gud - og i al evighed. Lige så talrige var figurer og
indskrifter til hyldest af den regerende konge Frederik 5. Man så kon
gen som fædrelandets fader i et fredeligt landskab, belyst af solens
milde stråler, givende lykke til biernes flittige skare: Frederik 5. var
den milde, retfærdige og fromme fredsfyrste, under hvem rigerne
blomstrede i arkadisk lykke.
Der var også billeder som fremstillede selve styreformen, suveræni
teten: En bisværm med en styrende figur i midten, et urværk med
drivfjeder, dirigenten i sit orkester eller solen omgivet af planeter. Det
var ikke til at misforstå: Den suveræne fyrste var den ordnende kraft,
solen, om hvem alt drejer sig, hvorfra al næring kommer og fra hvem
der opstår orden i kaos. I andre allegorier fremhævedes religionen
som regiments fundament, eller man så scepteret omslynget af olie
grenen: fredens symbol. Kongen var den velsignede fredsfyrste.
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I alle byer i hertugdømmene blev lokale malere sat i arbejde med
at fremstille sådanne billeder. På den måde blev festens idéindhold
populariseret til alt folket. Det fandt regimet vigtigt, og derfor blev
en hel række billeder beskrevet i det officielle meddelelsesblad Schles
wig-Holsteinische Anzeigen. Her omtaltes f.eks. billeder som viste
søjler med påskriften »Pietas« og »Justitia«. Der var de to dyder, som
regimet opfattede som sit vigtigste grundlag - nemlig »fromhed« og
»retfærdighed«. Billedet af en solsikke, som drejede sig efter solen,
var ledsaget af denne indskrift: »Wie wir den König müssen ehren/
das kann die Sonnen-Bluhm uns lehren«. Samme budskab fik man
ved billedet af en ørn, der flyver mod solen efterfulgt af unge ørne:
»Wie man den König soll verehren/Das müssen schon die Kinder
hören«.63 Meningen var klar nok: Undersåtterne skulle i ét og alt ind
ordne sig under kongens nådige regimente.
Festtalerne var den anden måde at formidle budskabet på. I latinskoleme blev der holdt påbudte taler, ved de borgerlige festsammenkom
ster var der massevis af mere spontane taler, og endelig blev der pub
liceret digte og tekster til varig markering af festen. Indholdet var ret
ens. I Slesvig katedralskole lagde 13 elever navn til et digt, som hyldede
Frederik 5., landets »fader og konge«: »Unsterblicher Friedrich, vortreflichster König, du Vater des Landes, sey ewig gepriesen ... Es lebe der
Menschenfreund Friedrich der Fünfte! Sein herrliches Scepter beglücke
unendlich die dänischen Länder zu spätesten Zeiten!«, hed det over
strømmende.64 Fra Ejdersted opvartede de stedlige præster med et
digt, hvor Frederik 5. blev prist som den der tog alle bekymringer på
sig. Undersåtterne kunne sove roligt - kongen vågede, og for hans
skyld lod Gud krigen drage fordi Danmarks riger og lande. Her herske
de der glæde, sikkerhed og ro. Derfor samledes alles ønsker i bønnen
om at Frederik, Guds gave til folket, måtte leve længe.65
Allerstørst var iveren måske i Husum. Ligesom i 1749 blev festpro
grammet fastholdt i en stor tryksag, hele 107 sider. Bogen i foliofor
mat gengiver bl.a. de 18 lærer- og elevtaler, som blev holdt i skolen.
Lærerne talte om Danmarks lykke under suveræniteten, og at denne
lykke netop skyldtes styreformen. Der var al grund til at fejre suveræ
niteten med glæde - for ordet »suverænitet« rummede i Danmark
intet despotisk, intet tyrannisk, intet frygteligt eller grusomt. Derimod
betegnede begrebet »suveræn« her den allerblideste fader for en mil
lion børn. Suveræniteten havde været midlet til at sikre ro, velstand
lykke i de danske lande.

I alle byer i hertugdømmerne blev der til enevældens jubelfest i 1760 opsat
illuminationer, dvs. belyste symbolske figurer, som gav udtryk for regimets
ideologi. Tegninger af disse udsmykninger er vistnok ikke bevaret. Kun fra
Altona findes denne skitse som viser, hvordan byens rådhus var udsmykket
med billeder og forklarende latinske tekster. Til tegningen var der udarbejdet
en fortolkning, som gjorde redefor symbolikken.
I det absolutte centrum, i midtervinduet over døren med kong Christian
6.S valgsprog - »Pro Deo et Populo« - »For Gud og Folket« - så man
udgangspunktet for hele festen: Danmarks og Norges skytsengle rakte over
fortidens ruiner krone, rigsæble og scepter til den første enevoldskonge, Fre
derik 3. Teksten lød: »Fædrelandet søger en fader«.
Vinduerne på begge sider af midtervinduet gav et billede af enevælden,
som den gerne så sig fremstillet. På de vigtigste pladser så man regimets
grundsøjler. »Retfærdigheden«, Justitia, stod på førstepladsen i vindue 2,
symboliseret med vægt og sværd. Retfærdigheden havde den fineste plads,
»fordi den må være hovedmålet for enhver regering«. Indskriften lød: »En
hver får sit, høj såvel som lav, og det er ikke tilladt at træde den under fode«.
I vindue 3 så man »Styrken«. Med højre arm støttede den sig til en søjle,
hvorpå lå Kongeloven. Indskriften lød: »Den vogter loven støttet på selve
loven«. I vindue 5 så man »Religionen« med den Augsburgske trosbekendel
se, den dansk-norske kirkes vigtigste bekendelsesskrift. I vindue 6 sås »Lyksa
ligheden«, som gød vand over det oldenborgske hus' stamtræ.
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Elevtalerne fortsatte hvor lærerne slap. Der taltes om suverænite
tens indførelse, de dårlige tilstande som herskede før, og de mange
forbedringer den havde medført. Det blev påvist, at kongerne havde
opnået suveræniteten på retmæssig vis. Fortrinnene ved den uind
skrænkede regeringsform blev fremlagt i en anden tale. I hele 6 taler
blev de enkelte suveræne kongers levned og dyder beskrevet.66

Regeringsbetænkeligheder
Alt dette lyder, som om en mindefest for netop suveræniteten var en
helt problemfri sag, også i 1760, hvor oplysningstidens tanker dog
var ved at vinde frem ude Europa, og hvor suverænitetsbegrebet også
havde kritikere. Meget tyder på, at virkeligheden var mere komplice
ret, at der bag det loyale kor, som vi her har afspillet fra hertugdøm-

I stueetagen vistes i vindue 8 kong Frederik 5.s billede, hvor sceptret var
omviklet med en oliegren, fredens symbol. Teksten lød: »Aldrig har skæbnen
givet noget bedre eller større på jorden«. Kronprinsen, den senere Christian
7., sås i vindue 9. Visdommens gudinde Minerva holdt sin beskyttende arm
om ham og ledte hans blik mod billedet affaderen overfor. Den forklarende
tekst lød: »Han vil styre det fredelige land med faderens dyder«. De resteren
de vinduer 10-13 viste patriotiske indskrifter og billeder, som hyldede kongen
og fremstillede den fredens sikre guldalder, som nu herskede under den olden
borgske konge. I vindue 12 så man således »Sikkerheden« med teksten »Gud
gav os denne ro«. Endelig i vindue 13 var fremstillet den symbolske figur
»Guldalderen«. Figuren holdt et billede af Janus, al begyndelses gud og tråd
te de sønderbrudte våben under fode.
Budskabet er éntydigt. Under enevælden oplever folket retfærdighed, fred
og guldalderens genkomst, muliggjort fordi regimet bygger på Retfærdighe
den, Kongeloven og Religionen. Billederne på rådhuset var blot ét element
af den omfattende tre-dages fest i Altona. Da det hele var overstået, sendte
overpræsident v. Qualen alle tryksager fra festen og skitsen her med ledsa
gende forklaring til kongen og oversekretær v. Bernstorff i København. Han
beskrev, hvordan gader og pladser i festdagene havde været ganske fyldt med
folk fra byen, fra Hamborg og oplandet. Men alt var gået roligt og ordentligt
til, fremhævede overpræsidenten overfor den bekymrede minister. Bernstorff
kvitterede med tak og lovede at ville orientere kongen. Landsarkivet Slesvig,
Abt. 65.2 nr. 3948.
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meme, dog gemmer sig modsætninger. Det fremgår, at regeringen en
tid efter at startskuddet var udsendt til festen følte sig foranlediget til
at hindre for meget skriveri netop om suverænitetsbegrebet, og at
man søgte at holde festen inden for snævre rammer, i alt fald i resi
densstaden København. Det var måske en af grundene til, at der den
ne gang efter alt at dømme faktisk blev festet mere i Slesvig og Hol
sten end i Kongeriget.
En vis bekymring synes at have grebet regeringen, da festen var
bebudet. I pressen var festplaneme blevet mødt med begejstring,
straks de fremkom. Den 5. august 1760 gav Altona-bladet et højstemt
forvarsel til festen: Jo mere festen nærmede sig, des mere smykkede
Danmark sine altre og forberedte sine ofre. Holsten, og især Altona,
»welche den Erbsouverainen Königen aus dem geweihetem Olden
burgischen Stamme ihren ganzen Flor zu danken hat, werde an dieser
Jubelfreude den frohesten Anteil nehmen«, hed det.67 Det lød jo
meget godt, men faktisk var regeringen utryg ved Altonaischer Mercurius og pressefolkene sydligst i monarkiet. Chefen for Tyske Kan
celli, J.H.E. Bernstorff, var på vagt over for pressen. I den situation
modtog han den 22. september et brev fra postmesteren i Hamborg,
kancelliråd F. C. Harboe. Denne var medarbejder ved den derværende
avis, når det gjaldt artikler fra Danmark og Sverige. Nu havde Harboe
fået tilsendt en artikel om »suveræniteten« med anmodning om opta
gelse i bladet. Han fandt det dog rigtigst at undlade trykning og videresendte teksten til Bernstorff. I sit brev oplyste han, at det på foran
ledning af den preussiske gesandt i Hamborg var blevet forbudt at
trykke bogen dér, fordi der i den forekom »meget hårde og uanstæn
dige udtryk, dels mod suveræniteten, dels mod den preussiske kon
ges høje person«.
Desværre er den medsendte tekst ikke bevaret sammen med brevet,
men Bernstorff kunne helt acceptere Harboes optræden. Den 27. sep
tember takkede han Harboe, fordi denne havde undladt at trykke
afhandlingen i »de lærde tidender«. Dette ville blot have gjort avisen
til en »ikke behagelig og intet gavnende kampplads«. Henvendelsen
foranledigede yderligere, at han samme dag udstedte klare ordrer,
som blev bekendtgjort gennem et brev til overpræsident von Qualen
i Altona: »Da det må forventes, at de derværende avisskribenter frem
deles vil ytre sig på mange måder om det forestående jubilæum i
deres aviser, så bedes De om at befale dem, at de fremtidig ikke mel
der noget i den anledning, førend det som måtte være nødvendigt
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bekendtgøres dem herfra«. Først den 18. oktober blev der åbnet for
avisomtale. Da afgik der brev til v. Qualen i Altona med stof om jubi
læumsfesten, som nu kunne indrykkes i de derværende aviser.68 Pres
sen blev altså pålagt mundkurv. Den måtte kun berette om festen
efter diktat!
En lignende forsigtighed lagde kongen for dagen i København. Her
fremkom der forslag om kunstneriske festtilkendegivelser. Billedhug
geren Saly, som i 6 år havde arbejdet på den store rytterstatue af
Frederik 5., som i dag står på Amalienborg slotsplads, og hvortil over
hofmarskal A.G. Moltke nedlagde grundstenen den 18. oktober på
tredagesfestens sidste dag, foreslog en stor festdekoration opbygget.
Kongen svarede sidst i august ved at frabede sig nogen form for fest
ligholdelse af jubilæet. Majestæten ønskede ikke offentlige glædestil
kendegivelser, kun taksigelser til Gud for beskærmelse. Det blev
fremhævet, at byen ikke skulle vove sig ud i for store udgifter. Kon
gen selv og hoffet valgte at svigte sin residens i festdagene og forblive
på Fredensborg.69
Dette fremkaldte en vis utilfredshed hos Københavnerne, som ikke
fik lov at feste som de ønskede. Årsagen var, som en anonym forfatter
skrev, »at Kongen og den ganske kongelige Familie blev paa Fredens
borg, og der celeberede de Festen; men havde Kongen taget herind,
da havde Borgerskabet gierne med al Fornøielse giort Bekostninger
paa prægtige Illuminationer; ellers glemmes det aldrig saa længe Kiøbenhavn staaer, at Kongen denne Gang ikke ville fomøie os her med
sin Nærværelse, som det var den første Jubelfest for Souverainiteten«.70 Det er denne utilfredshed, som antydes i hofpræst Bluhmes
ovenfor citerede brev til svogeren i Sønderborg.
I København blev der således lagt begrænsninger på festlighe
derne. Hvad skyldes denne tilbageholdenhed? Måske frygtede rege
ringen ikke blot uønskede avisskriverier, men også at suverænitetsfe
sten kunne give anledning til uønskede spændinger. Muligheden for
sådanne anede de styrende, da de så de festdekorationer, som var
forberedt til festen af hovedstadens borgere. De vendte sig i et krast
billedsprog mod adelen og de mægtige. Der var sindbilleder, som
utvetydigt viste deres foragt og had mod den adel, som var blevet
knægtet i 1660. Noget sådant var ikke populært i kredsen omkring
kongen. Måske var det da denne kreds, hoffets adelskredse, som stod
bag kongens udebliven, og som fik udvirket, at der blev lagt en dæm
per på festen. Frygten i hoffet førte til kongens tilkendegivelse, at

I København står rytterstatuen af Frederik 5. på Amalienborg Slotsplads den dag i
dag som et fornemt minde om suverænitetsfesten i 1760. Grundstenen blev nedlagt
på festens tredje dag den 18. oktober af overhofmarskal A. G. Moltke. Stik af
J.M. Preisler fra 1770. Gengivet efter udstillingskatalog »Gud. Konge. By. Frederiksstaden 250 år.« Det danske Kunstindustrimuseum 1999.
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festen skulle begrænses til en tak til Gud for beskærmelse - offentlige
glædestilkendegivelser derimod var uønskede - og pressen skulle
ikke melde noget om festen før der blev udsendt officielle informa
tioner.
I residensstaden blev dette fulgt nogenlunde. Festen indskrænkede
sig til gudstjenester, højtideligheder på universitetet og i skolerne.
Kongen selv valgte som nævnt at blive i Fredensborg - og vejret var
i øvrigt det slettest tænkelige, med regn og rusk. Det hindrede dog
ikke, at forskellige borgerkredse samledes til fest, og at der blev opsat
illuminationer. Hovedstadens magistrat uddelte 1.500 rdl. til de fatti
ge.71 Men Altonaischer Mercurius betonede, at festligheder ud over
kirkens og skolens var udeblevet.72
Ude i provinserne derimod lyttedes der mindre til budskabet. »Fra
alle hjørner og kanter i disse riger indløbe efterretninger om den højti
delighed, med hvilken jubelfesten 16.-18. er helligholdt og den in
derlige glæde undersåtterne have vist«, skrev Kiøbenhavnske Danske
Post-Tidender straks efter festen.73 Præsterne prædikede, latinskolerektorerne holdt taler, kanonsalutter blev affyret, byernes borgere pa
raderede, der blev holdt festmåltider for honoratiores og andre ansete
folk. Det gjaldt i hele Danmark-Norge, i Christiania, Trondhjem, Christianssand, i Sorø, Stege, Vordingborg, Ribe, Horsens, Århus, Randers
og Lemvig. På Krabbesholm ved Skive fejrede amtmanden over Ski
vehus amt jubelfesten med æresport, fest for standspersoner, musik
og lovtaler, ja også Krabbesholms og Skivehuses bønder blev traktere
de efter deres stand, »så fra den fornemste til den ringeste hørtes og
sås intet andet end lutter frydstegn over den souveræne regering«.74
Efter alt at dømme nåede festen dog denne gang ikke niveauet fra
1749, og den blev ikke omtalt i aviserne med samme begejstring som
dengang.
Kun i hertugdømmerne synes alt at have været uforandret. Dér fik
festen størst format. Dér omtales heller ikke illuminationer med en
adelsfjendtlig karakter. Og dér var velstanden sådan, at præster og
skoler og byer bedre kunne publicere festens taler og digte på tryk
bagefter. Hertugdømmerne viste, at de var et fuldgyldigt led i helsta
ten. Monarkiet var ét.
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Monarkiet af Guds nåde Suveræniteten som frihedsgarant
Lysene fra jubelfesternes sindbilleder er forlængst slukket, og præ
sternes og rektorernes og byernes ordrige hyldest i de mange tryksa
ger virker i dag mildt sagt støvede. Alligevel er disse fester trukket
frem af glemslen. De er nemlig meget mere end blot en kuriositet fra
enevældens paryktid. De fortæller om datidens politiske system, om
forholdet mellem befolkning og konge eller stat. De har deres plads i
beretningen om befolkningens gradvise opdragelse fra undersåtter til
statsborgere. Og de fortæller om Slesvigs plads i datidens monarki.
For begge fester var formålet utvetydigt at samle befolkningen i
loyal bekendelse til kongen og staten. Officielt var det dog ikke kon
gen som person der blev hyldet. Kongen var Guds repræsentant, den
udvalgte David. Den af Gud anordnede enevældige kongemagt var
festens teori - derfor skulle takken i første række rettes til Gud. Helt
ens var budskabet imidlertid ikke i de to fester. 11749 var al opmærk
somhed rettet på den af Gud udvalgte kongeslægt. Det var et ukom
pliceret budskab, bag hvilket alt folket synes at have samlet sig uden
nogen bitoner. Der var ingen problemer i at udbasunere festen med
de største fanfarer, overalt i riget og i alle aviser.
Helt så ukompliceret synes det ikke at have været i 1760. På dette
tidspunkt var regeringen på vagt over for ytringer om suverænitetens
princip, og den var på vagt over for Københavner-borgerskabets iver
for at benytte jubilæet til markering af egne standsinteresser.
Derfor blev festen søgt nedtonet i hovedstaden, og aviserne blev
holdt i stramme tøjler.
Langt hen ad vejen var festens budskab det samme som i 1749 enevælden givet af Gud, til hvis pris folket blev kaldt sammen. De
mange sindbilleder udtrykte enevældens officielle ideologi: Kongen
som den vise og kærlige landsfader og undersåtterne hans lydige og
taknemlige børn. Men samtidig blev styreformen nu nærmere defi
neret. Suveræniteten var netop ikke tyranni eller despoti: Kongen ud
øvede sin magt under ansvar over for Gud, han var landsfaderen som
fromt vågede og arbejdede for sine undersåtters vel. Som landsfader
sikrede han dem fred, velstand, retfærdighed. Suveræniteten bragte
orden i kaos og sikrede samfundets fredelige funktioner til alles gavn.
I den store Altona-avis »Reichs Post-Postreuter« kunne man den
16.oktober 1760, umiddelbart inden festen, læse en artikel om »Den
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gode konge«. Forfatteren så for sig sin ønskekonge, kongen der »giver
udkast til en regering«, som er stor indadtil og ikke i den forblændede
verdens øjne, hvis største erobring er undersåtternes hjerter, og hvis
største sejre er vundet over lasterne, som »har hjerte til at give un
dersåtterne en passende borgerlig frihed, fordi han er vis og god og
fordi de har en sådan opdragelse/dyd, at de efterligner ham, ligesom
han efterligner Gud, en konge som folket overlader deres altforstore
frihed, fordi de nærer mere tillid til ham end til sig selv«. Teksten
sluttede med det glade budskab: Netop denne ønskekonge fandtes jo:
»En konge, der som en sand fader, føler sig ligeså forbunden med sit
folk som de med ham«. En monark der var mere elsket end frygtet,
som kender og udøver alle fyrstepligter.75
Efter festen, den 3. november, citerede samme blad et digt til jubel
festen, som var trykt i den regeringsloyale teolog J. A. Cramers uge
journal »Der nordische Aufseher«.
Her blev skrevet om kong Frederik 5. som fredens milde monark,
og festen som indledning til et nådens århundrede. Budskabet var
sikkert blåstemplet af regeringen. Det danske regime blev fremstillet
som frihedens virkeliggørelse. Frihed var ikke kun noget demokrater
forstod sig på, den herskede også hvor loven og én mand hersker:
»O Freyheit, Freyheit! Nicht der Demokrat allein
weis, wer du bist!
Der guten Könige glückliche Sohn,
der weis es auch!
Nicht für ein Vaterland nur,
wo das Gesetz und hunderte herrschen;
auch für ein Vaterland,
wo das Gesetz und Einer herrscht,

Lockt er sein Haar, und stirbt !«76
Den 15. december fandt Reichs Postreuter plads til et referat af en tale
holdt i anledning af festen på universitetet i Kiel af en kammerjunker,
baron Güldencrone. Her fremhæves igen kongen som fredsfyrste og
suveræniteten som garant for et stabilt og roligt styre. En demokratisk
regering derimod var som et skib uden styrmand. Det måtte gå til
grunde, fordi den dummeste bådsknægt mente at have samme ret til
at styre som den kloge.77
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Sådan var den officielle præsentation af enevælden eller suveræni
teten, som blev lagt frem i 1760.
Om dette budskab samledes de bedre kredse i byerne i Slesvig til
sammenkomster og baller. Jævne folk fik budskabet gennem figurer
opsat på gader og stræder. Sammenkomsterne er udtryk for en bor
gerlig aktivitet, som peger frem mod oplysningstiden. Vi møder her
det måske første udtryk for en festkultur, som senere blev et fast led
i borgerligt-patriotiske foreningers sammenkomster. En udvikling var
begyndt, som på langt sigt inddrog dele af befolkningen i anliggen
der, som vedrørte styret og dets indretning. Festerne var led i en grad
vis opdragelse af befolkningen til statsborgere. De ledende kredse
blev samlet om et budskab som gjaldt staten, ikke kun deres lokale
andedam. I begge fester var budskabet den traditionelle kongetro
skab. I 1760-festen taltes i særlig grad om kongen som landsfaderen,
som sikrede befolkningen fred og frihed.
Ordet »fædreland« optræder i J. A. Cramers citerede digt fra 1760.
Men dette begreb var ikke det almindeligste hverken i 1749 eller i
1760. Da var det mest kongen, som blev omtalt som fædrelandets fællesskabets - symbol, den hvorom alle kunne samles uanset sprog
og herkomst. Disse fester betegner højdepunktet i konge- og statspa
triotismens periode. Først senere trådte »fædrelandet«, som udtryk
for kulturelt, sprogligt og nationalt fællesskab, frem som det overord
nede begreb.
Sådan var det blevet i 1848 - i det splittelsens år, hvor vi begyndte
denne artikel. Men selv da havde kongebegrebet ikke mistet sin kraft.
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Landsbylærer i Asserballeskov
og Bovrup 1750-1785
- af Johannes Pades erindringer
Udgivet ved Lars N. Henningsen

Indledning
Johannes Hansen Fade, hvis selvbiografi og beretning om faderen
gengives i uddrag i det følgende, er en markant overgangsskikkelse i
dansk skolehistorie. Som ung virkede han som lærer ved skoler på
Sundeved, Als og Ærø. Det var i tiden forud for de store skolerefor
mer. Endnu fandtes ingen formaliseret læreruddannelse, og landsbylærerne var helt afhængige af forældrenes - bøndernes - velvilje og
beslutninger.
Takket være kontakt til den skoleinteresserede greve Johan Ludvig
Reventlow på Brahetrolleborg fik Fade imidlertid sin plads i det store
reformarbejde, som begyndte i skoleverdenen fra slutningen af 1700årene. I moden alder fik han en seminarieuddannelse og blev »Dan
marks anden seminarist« og fik så ansættelse ved reformskolerne på
Brahetrolleborg. Han oplevede at blive udmærket af kronprins Frede
rik (6.) med fortjenstmedaljen i guld.
I dag må vi især mindes Pade, fordi han i sin alderdom tog sig tid
til at skrive sin selvbiografi. Den hører til de meget værdifulde i gen
ren og er i dag en af de meget få kilder, som giver detaljeret informa
tion om livet som skolelærer i Sønderjylland i 1700-årene.
Faderen Hans Jørgen Fade var født i Lambjergskov i Hørup sogn
omkring 1709. Hos den lokale degn og en tysker indvandret til sognet
erhvervede Hans Jørgen Fade gode kundskaber i skrivning, regning
og tysk - og da han var blevet halt efter flere uheld, søgte han en
levevej som skolelærer. Det var dengang bønderne, som ansatte
lærerne, og der blev mest holdt skole om vinteren. En tid virkede
Pade senior i Lebølgård og Helved, indtil han i 1749 fik mere fast
ansættelse i Asserballeskov. 11750 indviedes her en ny skolebygning.
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Hertug Christian August af Augustenborg skænkede jorden og tøm
meret til bygningen, som derfor fik navnet »Christiansværk«. Samme
år den 14. juli indgik læreren i Asserballe kirke ægteskab med Cæcilia
Christiana Pedersdatter. Den 20. december blev ægteparrets første
fødte Johannes holdt over dåben.
I Asserballeskov virkede Hans Jørgen Pade som lærer fra 1749 til
1763, da han blev opfordret til at søge embede i Marstal på Ærø. Her
døde han den 13. maj 1769, knap 60 år gammel.
Som lærer ragede Pade senior formentlig op over gennemsnittet.
Han havde ikke blot evnen til at sætte sig i respekt hos eleverne.
Sønnen roser ham for gode kundskaber i tysk, geografi og astronomi
og især matematik. Han holdt aftenskole i regning. Også uden for
skolen virkede han. Han eksperimenterede med havedyrkning og
vakte opsigt med sine tulipaner. På Ærø agerede han som landmåler
i forbindelse med udparcelleringen af de kongelige ladegårde i 176667, og takket være ret gode kundskaber i tysk virkede han som en
slags »vinkelskriver«. Han forfattede formentlig den tysksprogede
tekst, da skoleholderne i Asserballeskov, Tandslet, Notmark og Lebølgård i forbindelse med Frederik 5.s besøg på Als sidst i juni måned
1750 overrakte kongen et bønskrift om forbedring af deres kår. Han
førte også pennen, når befolkningen skulle affatte tysksprogede bøn
skrivelser til hertugen.
Det hindrede ikke, at der kunne opstå gnidninger i forhold til bøn
derne. I 1755 klagede de i en skrivelse til hertugen over, at skolen i
»Adserballigskov er i en miserabel Tilstand«, da læreren, Hans Pade,
mere »frekventere Værtshusene end opholder sig i Skolestuen«. Kla
gen skal nu næppe tages for bogstaveligt. Den var foranlediget af at
læreren havde bedt skoleinteressenterne om højere løn. De mente, at
når læreren vil lade sit drikkeri fare og administrere sin løn på en
bedre måde, kunne han nok klare sig med den; når han så tilmed
ville passe sin skole på en bedre måde, hvad han havde de bedste
forudsætninger for, da »han er duelig til både at læse og skrive« ville
de gerne beholde ham, hed det i skrivelsen.
Sønnen Johannes blev født den 17. december 1750 i Asserballeskov,
hvor han fik den første undervisning hos faderen. Pade senior gjorde
alt for at give sønnen den bedst mulige baggrund. Sønnen fik kund
skaber i regning og tysk. Efter ansættelse hos en pensioneret kaptajn
i Gråsten og hos amtsforvalteren på Ærø for han en tid til søs. Der
næst gik han i faderens fodspor. En vinter var han huslærer hos en
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humlehandler i Dynved i Egen sogn, og dernæst i vinteren 1771-72
lærer i Bovrup, indtil han fra 1772 fandt varig ansættelse ved den
fædrene skole i Asserballeskov.
Her blev grev Johan Ludvig Reventlow på Brahetrolleborg i 1785
opmærksom på den erfarne lærer. Greven arbejdede energisk for at
skabe gode skoleforhold for befolkningen i sit grevskab. Han opfor
drede Pade til at tage en uddannelse ved skolelærerseminariet i Kiel.
Pade indvilgede og bestod seminarieprøven i 1786 med førstekarakter
og skudsmålet »ganz vorzüglich geschickt« - og opnåede derved den
ære at blive »Danmarks anden seminarist«.
Herefter overtog han ledelsen af Gærup skole under Brahetrolle
borg. Tre år senere forflyttedes han til Hågerup skole, indtil skolen i
1795 blev lagt under grevens skolelærerseminarium på Brahetrolle
borg. Her blev Pade så lærer nogle år, indtil han 1799-1822 sluttede
sin karriere som degn og skolelærer i Vester Åby. 86 år gammel døde
han den 19. august 1836.
Pade var således deltager i oplysningstidens første fremstød for en
bedre folkeskole - som seminarist fra monarkiets første seminarium
i Kiel og som lærer ved de Reventlowske reformskoler. Han fandt
også anerkendelse i samtiden. 1 1789 fik han som nævnt fortjenstme
daljen i guld, da kronprins Frederik sammen med hertugen af Augu
stenborg besøgte de reventlowske skoler. Året efter aflagde seminarie
lærer H. V. Riber fra kongerigets første seminarium på Blågård besøg
i Hågerup skole og skrev i sin dagbog om sit indtryk af Pade: »Jeg
blev slået af den stilhed og opmærksomhed, der herskede blandt
disse bønderbørn; men da jeg hørte Pades katekisation, forstod jeg,
hvad grunden var.«
Sin selvbiografi nedskrev Pade i de sidste år af sit liv, formentlig
med støtte i ældre notater. Erindringerne var indført i en lille bog i
kvartformat på 386 blade. Uddrag heraf blev i 1909 og 1915 publiceret
af T. Baumgarten. En maskinskrevet afskrift på 165 sider blev i midten
af 1950'eme indleveret til Historisk Samfund for Sønderjylland. Det
blev dengang overvejet at publicere teksten, først i sin helhed i samar
bejde med Historisk Samfund for Fyens stift, og, da det ikke lykkedes,
i uddrag i Sønderjyske Årbøger. Planen kom dog ikke straks til ud
førelse, og i mellemtiden benyttede Gottlieb Japsen den værdifulde
tekst i sin disputats »Det dansksprogede skolevæsen i Sønderjylland
indtil 1814« (1968).
Også efter benyttelsen hos Japsen er der dog grund til at gøre tek-
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sten tilgængelig i en sønderjysk sammenhæng. Den hører éntydigt til
de meget sjældne og værdifulde skolehistoriske kilder fra 1700-årene.
Den giver et levende billede af både lærernes og skolens vilkår og
rummer oplysninger, som næppe er fastholdt i andre kilder.
Ved udgivelsen her er det valgt at udelade afsnittene om opholdet
ved seminariet i Kiel og årene på Fyn fra 1786, ligesom oplevelser
som sømand i ungdommen er beskåret og afsnit af kuriøs karakter
eller af kun familiehistorisk interesse er udeladt. Udgivelsen har så
ledes til formål at kaste lys over skolehistorien på Als og Sundeved og
Ærø i Fades tid. Teksten er gengivet ord- og bogstavret på grundlag af
den foreliggende afskrift, idet originalmanuskriptet ikke har kunnet
opspores.
Den benyttede afskrift opbevares blandt personarkiveme i Lands
arkivet for Sønderjylland.

Jeg Johannes Hansen Fade er født i Atzerballig-Sogn i Byen Atzerballigskov i Sønderherred, fyrstelig-augustenborgiske Distrikt på Als Øe,
den 17de December 1750 og døbt Søndagen derpaa, som var den fjer
de Søndag i Advent. Da Dagens Evangelium handlede om Johannis
den Døbers Vidnesbyrd, gav det min Fader Anledning til at give mig
det Navn Johannes, da jeg ellers efter min Farfader skulde have Nav
net Jens.

Min Faders Levnets Beskrivelse
Min Fader hedde Hans Jørgen Fade. Han var født i Hørup Sogn, i
Byen Lambjerg-Skov. Hans Fader var Huusmand og hans Navn Jens
Fade. Hans Moder Anne Sophie Fade, som vordede 98 Aar gammel.
Han var den yngste af sine Brødre, men han overgik dem i Anlæg og
Lærelyst, især var Mathematikken hans Yndlingsstudium. Han har
fortalt mig, at han først gik i Skole hos Degnen i Hørup, af hvem han
paa en kummerlig Maade undervistes i Regningen, og da min Faders
Princip var: plus ultra1, og Degnen opholdt ham saa længe ved den
lange Regnemaade, saa bad min Fader Læreren, at han vilde lade
ham begynde at regne paa den kortere Maade (Practic-Regning). Deg
nen gav ham det nedslaaende Svar: Om Du endog endnu i to Aar
regner paa den lange Maade, vil den kortere endda løbe rundt for
dine Øjne som en Slibesteen.

Als på Johannes Pades tid. Udsnit af kort tegnet af Hans Jørgensen Foogt 1772 og
gengivet i Pontoppidans Danske Atlas bd. VII,1 (1781).

Hvad Indtryk dette gjorde paa min Fader, kan Man læt forestille
sig. Da han kom hjem, sagde han til sin Fader: Jeg vil ikke længere
gaae i Skole hos Degnen. - Hvorfor ikke? - Fordi jeg mærker, at han
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ikke kan bringe mig videre i Regningen, og han afskærer mig alt Haab
i denne Henseende. Hans Fader fandt det da ogsaa rigtigt, at han ikke
mere skulle frequentere Degnens Skole.
Til Held og Lykke kom en vis Tydsker der i Sognet og begyndte at
informere i Skrivning og Regning. Min Fader benyttede denne ønske
lige Lejlighed, og under Tydskerens Vejledning forfremmedes han
meget i Skrivning og Regning. Dog lod han sig ikke nøie med den
Underviisning andre gav ham, men stræbte selv ved egen Eftertanke
og Øvelse at komme videre, saa at der den Tid vel ikke fandtes mange
Landsbye-Skolelærere, der overgik ham i Kundskab og Duelighed.
Han opnaaede en ualmindelig Færdighed i Kalligraphie. Ogsaa i Reli
gion, Bibelskhistorie var han som læg Mand vist kyndigere end de
fleste, der ikke havde havt bedre Anviisning, bedre Hjelpemidler og
mere Øvelsestid end han.
Han begyndte at prøve sin Lykke til Søes. Men her tilsmilede Fortu
na ham ikke. Nogen Tid tjente han ogsaa Bønder, og var engang saa
uheldig at Hesten styrtede under ham og fik Knæskallen knuset. Han
restitueredes vel nogenlunde, men Benet vordede stramt. Et Aar der
efter havde han atter det Uheld, at en Hest slog ham den samme
Knæskal i Stykker, og det gik saa vidt, at Lægen vilde sætte Benet af,
hvori hans Fader dog ikke ville samtykke. Ved en andens Kuur vorde
de han dog for saa vidt restitueret, at han atter kunne bruge Benet,
men vordede mere halt end forhen.
Da han nu var mindre skikket til det svære Markarbeide, tog han
sig for at holde Skole paa forskjellige Steder; en Tidlang havde han
intet særdeles Skolehuus; men der leiedes et Værelse, hvor det kunde
bekommes til Skolestue. Saaledes maatte han behjelpe sig i Lebylgaard, Helvith og Atzerballigskov. Paa sidste Sted havde han et Væ
relse til Skolehold hos Bonde Ernst Ernstsen. Denne Mand havde ikke
været saa lykkelig i sin Ungdom at lære at læse, hvilket han ofte
beklagede. Ikke desmindre havde han meer og bedre Religionskund
skab end mange af hans lige, der baade kunde læse og skrive. Han
havde naturlige gode Anlæg og Ævner, forsømte aldrig uden Nød
vendighed Kirken, var saa opmærksom paa Prædiken, som nogen
kunde være, og kunde huske langt mere deraf end hans Børn og Folk.
Han bad ofte sine Børn, at de vilde forelæse ham Noget af Bibelen
eller andre gode Bøger, hvad han hørte faldt ikke i ufrugtbar Jord.
Han var en sindig, ordentlig, forstandig, sagtmodig, religiøs, dog til
lige munter Mand. Ingen i hele Byen drev mere paa at faae en Skole
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Hertug Christian August
I af Augustenborg, 16961754. Hertugen nød kon
gehusets velvilje og opnå
ede omfattende udvidelser
af sine besiddelser. Kon
gen overlod i 1750 hertu
gen at indrette skolevæse
net i sit distrikt på Als,
og Christian August viste
sagen stor opmærksom
hed. Gengivet efter
H. P. Clausen og Jørgen
Paulsen: Augustenborgerne 1980 s. 37.

opbygt i Byen end han. Jeg (sagde han) kan selv ikke læse, da jeg
ikke har nydt nogen Skole-Underviisning, men jeg vil stræbe, at mine
Børn kunde nyde den. Og da han stod i særdeles Naade og Yndest
hos daværende nedladende, omgjengelige og tilgjengelige Hertug
Christian August2 til Augustenborg, saa lod Ernst Fyrsten ingen Roe,
førend han foranstaltede, at der bygdes en Skole. Hertugen skjenkede
Bygnings-Pladsen og lagde omtrent 2 Skjepper Land dertil ved Enden
af en Skov, kaldet Oles-Koppel.
Kort og godt: Julii Maaned 1749 vordede denne nye Skole reist.
Den bestod af Bindingsværk, med klinede Leervægge og Leergulv
(og en stor Daarlighed begik Vedkommende, der lod Skolehuset opfø
re paa det laveste, sideste Sted, der lignede en Engbund, da dog den
østre Ende af den dertil skjenkede Jord var høj og havde Skraaning
og Helding til det Sted, hvor Bygningen opførtes. Foruden Skolestuen
var der en liden Dagligstue, Kjøkken og Spisekammer, men i fleere
Aar ingen Skorsteen, som gik igjennem Taget, men Skorstenen var
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blot forsynet med en Tud, som rakte lidt over Loftet, i det Tidsrum
var der heller ingen Bagerovn.
Skole-Indretningen var den Gang af den Beskaffenhed, at For
ældrene kunne lade deres Børn søge Skolen efter eget Behag og holde
dem hjemme, naar de lystede. De som søgte Skolen, gav en Lybskilling hver Løverdag for en heel Uges Underviisning. Undertiden
kunde vel for en kort Tid indfinde sig et temmelig Antal Disciple,
men saa kunne der igjen følge fleere Uger, i hvilke der kom faa eller
ingen i Skole.
Foruden Atzerballigskov havde en Norden for den liggende Bye,
Notmarkskov i Notmark Sogn, erholdt Hertugens Tilladelse, at dens
Ungdom maatte søge Atzerballigskovs - for dem meget nærmere
Skole end deres egen i Notmark. Beboerne i bemeldte tvende Byer,
bestode for en Deel af Skippere og andre Søefarende, der satte mere
Friis paa Regning, end som Almuen her i Fyen. Det var hine meget
om at gjøre at deres Børn kunde især forfremmes i denne Videnskab.
Min Fader besad fornøden Duelighed og Lyst hertil, hvilket bevæge
de Forældrene til, at de undertiden viste, at de skjønnede derpaa og
opmuntrede ham ved at forære ham et Brød, naar de bagede, et Styk
ke Kjød naar de slagtede o.s.v.
Naar Børnene første Gang kom i Skolen, gave de fleeste Læreren
nogle Skilling som Isagoge3, efter deres Ævne og Sindelag. Saa var
det og Skik til Sommermarkedet, at en Deel af Børnene gave Skolelæ
reren nogle Skilling som Markedsgave, ligeledes efter deres Ævne og
Sindelag 2, 4, 6, 8, 10 Lybskilling. I Efteraaret gave ogsaa en Deel
af Forældrene 4 Lbss-Veedpenge for Varme i Skolestuen, men nogle
undsloge sig fra den Tid min Fader fik aarligen en Bøg udviist i Her
tugens Skov.
Det var et besynderligt Tilfælde, der bevægede Hertug Christian
August til at yde min Fader denne Naade. Man havde bragt Hertugen
et Par Høgeunger, og dem ville han forsøge at gjøre tamme. Han
anmodede min Fader at opklække dem, hvortil han ogsaa bequemmede sig; men det kunde læt have udfaldet til hans store Hjertesorg
og mig til Elendighed for hele min Livstid; thi da han engang kom
ind, hvor disse Fugle vare, saae han at de sad og hug mig i Ansigtet
nær ved Øjnene. Da nu disse Høge vare vorden store og tamme, brag
te min Fader dem til Hertugen. Han viste sig meget fornøiet derover.
I skal herefter, sagde han til min Fader, for Eders Umage aarligen faae
et Træe udviist.
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Min Fader pleiede hver Nyaars Dag at bringe Hertugen et Nytaarsvers, som naadigst modtoges, og ham gaves en Douceur, sædvanlig
et Par Rigsdaler. Han fortjente stundom ogsaa Noget ved at skrive
Suppliquer4 for En og anden. Naar der var Liig, skrev han de saa
kaldte Testamenter og parenterede5 over Liget i Sørgehuset, hvorved
han ogsaa fortjente Lidet, saa at han undertiden havde det nødtørftige
Brød, men til andre Tider leed Mangel.

Min Faders Embeds-Duelighed
Han læste rigtigen og tydeligen. Forstod temmelig godt det tydske
Sprog, uden at Man kunne vente grammatikalsk Nøiagtighed, efter
den liden og korte Øvelse han i sin yngre Alder havde erholdet. Han
var ikke ganske ukyndig i Geographie og Astronomie. Om hans Reli
gionskundskab er forhen erindret. Hans Yndlingsstudium var Mathe
matik. Han var ikke blot vel bevandret i Zifferregning, men heller
ikke ganske fremmed i Bogstavregning og endnu mere i den practiske
Geometrie. Flere Gange paatog han sig efter Forlangende at opmaale
og afdele Jorder, og ingen overbeviste ham om Feiltagelse derved.
Læremaaden og hvorledes Underviisnings Gjenstandene fulgte paa
hinanden: Efter Morgenbønnen vordede Begynderne deres Pensum
forestavet og forelæst. De meer forfremmede Disciple memorerede af
Luthers Katechismo eller Pontoppidans Forklaring6. Nu skulde hvert
Barn (som han kaldte det), sige deres Lectie op. Den vordede kun
opramset; dog i den Tid Confirmanderne ogsaa nød Præstens Underviisning, tog min Fader dem særskilt for og forklarede det, de
havde lært udenad og gjorde Anvendelse deraf paa Børnene, saa godt
han kunde. Efter at dette var endt, regnede de Børn, som vilde og
kunde. Naar de havde lært de fire Species7, benyttede de Lambecks
regnebog8; Regningen vedvarede til Middag; Børnene gik hjem for at
spise, kun de der havde lang Vei til Skolen forbleve der og spiste
deres medbragte Middagsmad. Derpaa tillodes Børnene at lege et Par
Timers Tid. Det første, der foretoges om Eftermiddagen, var Skriv
ning efter Forskrivter. De der ikke skreve skulde tillige i den Time
afhøres med deres Lectie. Den følgende Time regnede de atter, som
havde Lyst og fornøden Færdighed i Læsningen. Een eller to Gange
om Ugen maatte alle de der skreve fremvise deres Skrivebøger, hvil
ket vi kaldte at vise op; de som da havde udviist stor Skjødesløshed
og Uflid fik Rap. Nogle slap med Paamindelse til Forbedring, og han
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skrev et N.B. i deres Skrivebog, hvilket vi ansaa som et sikkert Prognosticon9, at vi næste Gang sikkert ville faae vores Produkt10, der
som vi ikke forbedrede os.
Engang i det mindste hver Uge, naar Dagene vare lange, catechiserede11 han før Eftermiddags Skolen endtes, og vi kaldte det at være
paa Gangen, og vi stode alle op medens denne Catechisation varede.
Han anbragte mange bibelske Historier og Udsagn af Skrivten. Han
foreholdt Børnene, at de ikke maatte troe, at deres Forældre, eller
han deres Lærer, vilde dem ilde, fordi de straffede dem for deres
Vanartigheder, men at det meget mere var Tegn paa Kjerlighed til
dem anførende Salomons Ord: Hvo som sparer sit Riis, hader sin Søn
o.s.v.12 Foreholdt dem, at ifald Forældre og Lærere forsømte dette,
forsyndede de sig groveligen imod Gud, sig selv og deres Børn, anfø
rende her Eli Exempel.13 Uartige Børn der foragtede deres Forældre
og forvoldte dem Hjertesorg, gav han at betænke, hvad Salomon si
ger: Et Øje som foragter sin Fader og bespotter sin Moder, skulde
Ravnene udhugge o.s.v.14
I burde nu (sagde han ofte) i Ungdommens Tid, der er den bequemmeste til at forhverve sig nyttige Kundskaber, være saa flittige heri,
som Bien til at indsamle Honning; De iblandt Eder, som nu stræbe at
forhverve Eder nyttige Kundskaber, som lægge Vind paa Dyd og
gode Sæder, ville ej alene have Ære, Glæde og Gavn deraf, men ogsaa
glæde Eders Paarørende og Venner og vorde nyttige Borgere i Staten.
De Efterladne og Dovne foreholdt han jævnlig Salomons Raad og Op
muntring: Du Lade! gaae til Myren etc. Og at de for sildig ville kom
me til at fortryde, at de saa slet havde anvendt den kostbare Tid, som
ikke kunne tilbagekaldes - tilføiende Syraks Ord: Du samlede Intet i
din Ungdom, hvad vil Du finde i Alderdommen?15 Opmuntrede til
at hædre de Gamle, betænkende at de selv kunde vorde Gamle. Tænk
paa din Skaber i din Ungdom, førend de onde Dage komme etc. Ad
varede dem for slet Sælskab, ond Snak fordærver gode Sæder. Et
skabbet Faar kan smitte den hele Hjord. Han opmuntrede sine Discip
le ofte at erkjende det meget Gode, de havde nydt og endnu nød ved
deres Forældre, være dem taknemmelige derfor, glæde dem ved god

Johannes Pade fortæller, at både han og faderen Hans Jørgen Pade benyttede Lambecks
regnebog som grundlag for deres undervisning. Her ses regnebogens titelside i en
udgave fra 1732. Gengivet efter Jürgen Kühl: Zwei Recheneinschreibebücher aus dem
18. Jahrhundert, i: Heimatkundliches Jahrbuch für den Kreis Segeberg, 1999 s. 64.
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Opførsel, understøtte dem i Alderdommen for saa vidt de havde
Ævne dertil. De ulydige, gjenstridige Børn foreholdt han, hvorledes
det gik Eli Sønner og Absalon. Ogsaa indskjærpede han sine Disciple
at vogte sig for at fornærme og skade andre; forliges vel indbyrdes.
Være høflige og beskedne, betænkende, at de ved at ære og hædre
andre, ærede og hædrede sig selv o.s.v.
Hans Temperament var cholerisk-sanguinisk, thi han var rask til
sine Forretninger, derhos munter og oprømt. Efter sit Temperament
kunde han vel let opbringes, men han søgte mandigen at beherske
Vreden. Han havde foruden Indsigt og Embedsduelighed, endogsaa
deriblandt nogle for en Skolelærer heldige udvortes Gaver. Lad en
Skolelærer være nok saa duelig og virksom i sit Embede, men er der
hos frygtsom, fattes Munterhed, har svage physiske Kræfter, saa fattes
ham nødvendige Requisiter16 til at være en heldig Skolelærer fornem
melig i saadanne Tider og Omstændigheder som for en 80 Aar siden,
da der ikke existerede Skolekommissioner, da Skolelærerne ingen Bi
stand havde til at tæmme uregjerlige, gjenstridige Disciple, men Sko
lelæreren selv maatte see til, hvorledes han kunde komme tilrette med
dem. Mærkede først Disciplene, at deres Lærer var frygtsom og tillige
ikke havde tilstrækkelige physiske Kræfter til at tugte og faae Bugt
med en stor, gjenstridig Bengel, saa ere Følgerne heraf læt begribelige.
Læreren foragtes af de slette Disciple, som vel endog tør rose sig af,
at naar han har vildet straffe dem have de sat sig til Modværge og
han kunne ikke faae Bugt med dem. Er derimod Skolelæreren munter,
viser han udvortes Frimodighed, Fasthed, og har desuden fornøden
physisk Kraft, at gjenstridige Disciple ikke kunde rose sig af, at de
har kundet unddrage sig hans Straf, saa sætter dette ham i Anseelse
hos Disciplene og forebygger mange Uordener.
Disse Qualiteter fandtes hos min Fader. Han havde en sædvanlig
Mandshøide, rundladent Ansigt med skarpe brune Øjne, sort Haar,
en noget ophøiet Næse. Hans Blik var aabent, frit, alvorligt parret
med Mildhed, det bidrog til at sætte ham i Respect hos Ungdommen.
Og uagtet han var lam, havde han gode Arme og fornøden physisk
Kraft at kunde tugte og tvinge store opsetsige Bengier. Han fortalte
engang, medens han var Skolelærer i Byen Helvith, vare der 2 Ægte
folk, som havde en meget opsætsig, vanartig Søn. Moderen gjorte han
Nar af og Faderen agtede han ikke. Den vanartige Dreng havde søgt
forskjellige Skoler, men var bortviist af dem alle, fordi Skolelærerne
ingen Ret kunne faae af ham. Den vanartige Søns Fader kom til min
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og bad ham om at tage hans Søn i Underviisning. Min Fader svarede:
Da jeg har hørt saa meget ondt om Jeres Søn, alle Lærere han har
havt ikke har kunnet udrette noget med ham og hans egne Forældre
ikke kan styre ham, saa maae jeg afslaae Jeres Begjering. Faderen blev
ved med grædende Taarer at bede; afslaaer I min Begjæring (sagde
han) maae jeg ganske opgive alt Haab og befrygte, at min Søn vorder
det største Skam af Verden.
Saa lad ham da komme i Guds Navn, sagde min Fader, det maa da
gjelde et Forsøg. Denne store Tølper kom da i Skole hos min Fader.
Den allerførste Dag gik det hverken værre eller bedre, end da min
Fader sagde Noget, som ikke stod Drengen an, at han kastede sin
Regnetavle efter min Fader; men med kraftfuld Arm trak han Kraba
ten17 frem og gav ham en velfortjent, følelig Product10, og nogle Dage
i Rad gjentoges denne, saa ingen af hans Uartigheder gik ustraffet
hen. Hvad skeer? Drengen fatter et andet Sind, begynder at vorde
sædelig, handelig, flittig; og nu vorder han mildt behandlet. Kort sagt,
han forhvervede sig temmelig gode Kundskaber og viste tiltagende
god Opførsel til hans Forældres store Glæde og ikke mindre til min
Faders Fryd, der havde ført en forloren Søn paa rette Vei. Saaledes
forbedret gav han sig til Søes, lærte Navigationen og forfremmedes
til Styrmand. Nu tilsendte han min Fader et rørende Taksigelses Brev,
fordi han saa faderligen og troligen havde antaget sig ham, og fordi
han havde revset og tugtet ham, da han ellers havde blevet et slet,
udueligt Menneske. Med Brevet fulgte desuden en Foræring til min
Fader. Saaledes lykkedes det ham dog ikke med alle hans uartige
Disciple, men nogle forbleve desværre det de vare.
Min Fader vidste at forbinde Strænghed med Lemfældighed. Aabenbar Trodsighed og Opsætsighed lod han ikke gaae ustraffet hen.
Derimod Feil som skeete af Overilelse eller Ungdoms Letsindighed
og ikke røbede nogen egentlig Malice, tilgav han gjerne, naar den der
havde forseet sig tilstod sine Feil, viste Skamfuldhed og Undseelse
og lovede Forbedring. Jeg kan med Sandhed sige: at Mange baade
blandt Høie og Lave, havde meget fordeelagtige Tanker om min Fa
ders Indsigter og Duelighed, derom vidnede, at adskillige Forældre
fra Øens fjernere Egne sendte deres Børn til ham for at dannes.
Naar han havde Retten paa sin Side, lod han sig ikke af Nogen
forbløffe selv ikke af de Stores haardere Tiltale og Trudsler. Hertug
Frederik Christian18 havde en Overinspecteur Lars Juul19, en djærv,
virksom, aarvaagen Mand, som vist nok var sin Herre troe og redelig
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af yderste Formue, fremmede hans Bedste og søgde ingen ulovlige
Fordele, Herren skjønnede ogsaa derpaa, og lod ham bestyre Alting
efter sit Skjønnende, og heller ikke sige, at han misbrugte sin Myndig
hed til at forurette de ham Undergivne. Han var da, som Man i en
vis Forstand siger - almægtig. Overinspecteur Juul var tillige Overfor
ster. Som ethvert Menneske har sine Svagheder og Ufuldkom
menheder, havde han med hans ellers mange gode Egenskaber ogsaa
sine Svagheder. Han var ofte meget barsk i sin Tale og udvortes Væ
sen, som undertiden gik vel vidt. Af Skoven gjorte han en Afgud. At
Folk samlede nedfaldne raadne Stikker og Grene, det lod han passere.
Men fandt han dem med en Green, hvorpaa fandtes grønne Løv, fik
de med ham at gjøre.
Min Fader gik undertiden i den nærliggende Skov og med en Krog
trak nogle raadne Grene ned. Da han engang var i Færd dermed, kom
Overinspecteuren.
- Hvad tager I Jer for her, Fade?
- Jeg mangler Brænde, Hr. Overinspecteur, og tager ikke andet end
raadne Grene og haaber, De tage det ikke ugunstigt op.
- Hvor har I gjort af Øxen?
- Mener De, at jeg kommer med Øxe i Hertugens Skov?
- Skjenker Hertugen Jer ikke aarligen et Træe?
- Jo, og ham har jeg underdanigst at takke for denne Naade.
- Men hvor mange pudser I vel desuden væk underhaanden?
- Dertil hører Beviis, Hr Overinspecteur.
- Det kunde vel Jeres Naboer overbevise Jer om.
- Lad dem kun komme frem!
Hermed endtes Samtalen.
Med alt dette havde Juul dog megen Agtelse for min Fader, og
roste ofte hans Duelighed for andre, især for vedkommende Skoleinteressentere: I skjønne ikke (sagde han) paa Fades Værd; men naar I
har ham ikke længer, vilde I først komme til at skjønne derpaa. Det
gik og i Opfyldelse.
Jeg har talt om min Faders Embeds-Duelighed. Der fattes endnu,
at jeg og melder hvad Duelighed han ellers besad til andre Forretnin
ger. Han kunne snart fatte en Ting. Saaledes forstod han godt Haugedyrkning. Han havde engang et temmeligt stort Quarteer med Tulipa
ner. En skjønnere Samling af dette Slags Blomster har jeg ingensinde
seet, saa at de endog tiltrak sig Hertug Frederik Christian den ældres
Opmærksomhed; da han engang kjørte der forbi, lod han gjøre holdt,
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og en Tidlang betragtede disse skjønne Blomster. I at pode Frugttræer
havde min Fader megen Færdighed og Held. Han forfærdigede vel
dannede Spiseskeer, især nette Flødeskeer af Hvidtorn. Han kunde
indbinde Bøger, eller dog godt sammenhefte Papiret. Kunde selv forsaale sine Skoe og Støvler, naar Skomageren ikke kunde gjøre det, i
den Tid han trængte dertil.
Skolen i Atzerballigskov forestod min Fader fra Julio 1749 indtil
Septb. 1763, altsaa i 14 Aar. I hans sidste Embeds-Aar ved denne Skole
havde han det Uheld at brække det ene Been paa to Steder, netop det
samme Been, hvorpaa Knæskallen tvende Gange i Forveien var vor
den knust.
Imens han endnu laae under Kuur, indfandt sig en Deputation til
ham fra Marstals Indbyggere, som tilbøde det ledige Skoleembede
dersteds.
Den som havde gjort Marstallerne opmærksom paa min Fader og
raadet dem til at søge at faae ham til Skolelærer, var Justitsraad Ambders'20 Fuldmægtig over Søebygaards- og Guds-Gaves Amt, Fuld
mægtig Hansen. Han var en Bondesøn fra Als og havde gaaet i Skole
hos min Fader.

Embede på Ærø
Min Fader modtog Tilbudet, men kunne, da han endnu ikke var re
stitueret, først reise til sin nye Bestemmelse i October samme Aar ...
Skolebygningen i Marstal var gammel, bestod af Bindings Værk,
med Vægge afbrændte Teglsteen. Skolestuen var rummelig, men vilde
have været for liden om Byens hele Skoleungdom paa engang havde
indfundet sig, hvis Antal regnedes at være 180.1 Skolestuen var hver
ken Kakkelovn eller Camin, og Man tænke sig, hvad Man i haarde Vintere maatte døie i saadant Værelse. Foruden Skolestuen var en Daglig
stue, og et dertilstødende Sovekammer, et Kjøkken, hvortil grændsede
endnu en Stue. Ved Skolehuset var en liden Hauge, men ellers slet intet
Tillæg af Jord. Ved Skolen fandtes en gammel Fundats, given af en
Glücksborger Hertug, i den Tid, da endnu en Deel af Ærrøe hørte under
dette Fyrstendømme21 og indbegreb ogsaa Marstal Bye og Sogn. I den
ne Fundats var fastsat, at enhver af Marstals Beboere skulle concurrere22 til Skolelærerens Lønning, være sig de havde mange, faa eller ingen
Børn, en Gaardmand og Kaadboe skulde to Gange aarlig erlægge 12
Lbss og en Instere23 ligeledes hver Gang yde 8 Lbss.
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Man regnede, at naar disse Bidrag rigtig erlagtes, kunde Skoleløn
nen udgjøre 80 Rigsdaler, men de erlagtes aldrig fuldeligen. Desuden,
hvo eller hvilke der egenmægtigen havde taget sig den Frihed, aarligen at decourtere24 10 Rd. derfra, og tillægge disse en anden Skolelæ
rer i Sognet, udi Ommel Bye, veed jeg ikke. Min Faders Formand i
Embedet Ratje25 havde alligevel efter Skolens Foresattes og Indcassererens Forlangende, qvitteret for den fulde Skoleløn. Indkassator,
Fuldmægtig Hansen fordrede, at min Fader skulde qvittere for den
fulde Løn, uagtet de 10 Rdrs Afkortning, og at Skoleinteressenternes
Bidrag aldrig fuldeligen erlagtes. Min Fader svarede: Hvorledes kan
jeg uden at begaae Usandhed og Falskhed qvittere for mere end jeg
bekommer? Han spurgte, paa hvad Grund de saaledes trak ham af i
hans Løn, tvertimod Fundatsens Indhold. Man vidste ikke andet at
svare der paa, end det havde de forrige Skolelærere gjort. Endelig fik
min Fader tillige Provstens og Sognepræstens skriftlige Opfordring
til at give Qvittering i bemeldte Form. Denne Opfordring besvarede
han kort og godt med Christi Ord, Matth. 7, 12: Hvad I ville at Men
neskene skulle gjøre Eder o.s.v.
Iblandt Marstallerne fandtes vel mange velvillige, billigtænkende
Mænd, men ogsaa haarde, gjenstridige og urimelige; saaledes vare
der adskillige, som ikke havde Børn og erlagte dog villigen deres

Ærø på Johannes Pades tid. Udsnit af kort gengivet i Pontoppidans Danske Atlas,
bd. VII,1, 1781.
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Skolecontingent efter Fundatsen. Derimod gaves der nogle saa urime
lige, at uagtet de havde mange skolesøgende Børn, og ikke kunde
ansees fattigere end de nysnævnte, dog vægrede sig ved at erlægge
deres Skolepenge, saa at min Fader et par Gange maatte gjøre Ansøg
ning til Øvrigheden for at være ham behjelpelig til at erholde det ham
tilkomne. Der skeete da et Par Gange Udpantning. Men min Fader
kjededes ved dette Tvangsmiddels hyppige Anvendelse, som foraarsagede Tummel, Misnøie og ham selv mange Ubehageligheder; han
vilde derfor hellere lide noget Afbræk i sine Indkomster end leve i
Ufred med sine Skoleinteressenter.
Men nu aabnede sig for ham en Ressource, som en ikke ubetydelig
Hjelp til Udkomme og som nogenlunde erstattede ham Afkortelsen i
hans bestemte Skoleløn. Der var nemlig i de Tider en Deel velhavende
Skippere i Marstal, som det var meget om at gjøre, at deres Børn
kunde forfremmes i Skrivning og især i Regning; disse anmodede
min Fader om at holde Aftenskole om Vinteren for deres Sønner, og
lovede foruden deres Pengebidrag efter Fundatsen at betale ham
aparte derfor. Der behøvedes ikke mange Ord for at overtale min
Fader dertil, ei alene fordi han saae dette som et Middel til bedre
Udkomme, men ogsaa fordi han havde størst Lyst til at give Under
visning i hans Yndlings Videnskab, Regningen.
Aftenskolen begyndtes. Børnene efter Omgang medbragte Lys, un
dertiden ogsaa et Stykke Brænde til Kakkelovnen; thi de opholdt sig
ikke i Skolestuen, hvor der som før meldt hverken var Kakkelovn
eller Kamin, men i Dagligstuen. Foruden det disse Fædre betalte for
denne deres Sønners private Underviisning, betænkte de undertiden
Læreren med en liden opmuntrende Foræring, som et Stykke Flesk
eller Kjød naar de slagtede o.s.v. Et lidet Emolument26 var ogsaa det
te, at de fleeste af Byens Beboere, der havde Malkning, engang aarlig
gave ham Melk til Ost. Undertiden fortjente han ogsaa lidet ved at
skrive for Folk.

Min Moders Levnets Beskrivelse
Jeg maa nu begynde og ende min Moders Levnets Historie, førend
jeg fortsætter og ender min Faders. Hendes Levnets Beskrivelse maae
nødvendig vorde ufuldstændigen og meget kort i Sammenligning
med min Faders, eftersom den første Deel af hendes Liv er mig saa
lidet bekjendt og hun desuden til vor store Sorg, kun altfor tidlig
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forlod os. Hun var en Sjællænderske, hendes fader var Læge, hans
Navn er mig ubekjendt, hun havde mange Navne, naar jeg troer at
huske nogle af dem kan jeg dog ikke indestaae, at jeg har anført dem
alle, eiheller i deres rette Orden. Det forekommer mig at disse Navne
vare: Cecilia Christiane Hedevig. Hun tjente nogen Tid i Kjøbenhavn
hos en Grev Trampe. Hvad der gav hende Anledning og Tilskyndelse
at reise til Als er mig ubekjendt. Det skulle da netop treffe sig, at hun
opholdt sig paa et Sted i Nærheden af Byen Helvith, hvor min Fader
dengang holdt Skole. Vorden opmærksom paa dette unge Fruentim
mer, der baade var smukt og havde meer end almindelig Dannelse:
Kort, han vordede forlovet med hende og fuldbyrdede i Foraaret 1750
den ægteskabelige Forening.
Min Moder var en forstandig, sindig religiøs Kone. En tro, fredsom
melig Ægtefælle, en øm og kjerlig Moder, der jævnlig formanede og
opmuntrede sine Børn til Orden, Sædelighed, Gudsfrygt. Sjelden an
vendte hun korporlig Straf ved hendes Børns Forseelse, og troede i
de fleste Tilfælde, at mundtlige Irettesættelser, Formaninger og Ad
varsler, vare tilstrækkelige Revselser og Forbedringmidler. Det var
dog langt fra, at hun kunde regnes iblandt de Mødre, der alt for
meget seer igjennem Fingre med deres Børns Feil og Uartigheder, thi
at hun endog undertiden anvendte korporlig Straf, ligger jo i de Ord,
at hun sjelden anvendte dem. Uagtet hendes Ømhed og Fromhed
vare hendes Irettesættelser vel lange, og det var ikke vor Faders Skik,
vel søgte han, naar vi forsaae os, kortelig at overbevise os om, at vi
havde fortjent Straf; og naar han havde tugtet os, tilføiede han ikke
et eneste bebreidende Ord, men viste sig lige saa mild imod os som
ellers. Han forestillede vor Moder, at hun burde straffe paa denne
Maade. Har Børnene virkelig fortjent Straf, sagde han, saa bør de
straffes, men Man bør hverken forud, eller bag efter holde lange Straffeprækener, thi derved begaaer man Uretfærdighed imod Børnene,
idet Man anvender en dobbelt Straf i stedet for en enkelt, og det tjener
ikke til andet end at pirre Børnene og tabe i Agtelse hos dem.
I hendes Ægteskab fødte hun 4re Børn, een Søn og 3 Døttre. Vor
gode Moder levede ikke et Aar, efter at vi vare komne til Marstal.
Kort før hun døde, kaldte hun os, hendes Børn frem, og paa hendes
Sygeleie gav hun os de meest rørende Formaninger, at skikke os vel,
gjøre Ret og Skjel, altid at have Gud og hans Villie for Øjne og fordre
de, at give hende et oprigtigt Løvte og vor Haand paa, at vi vilde
efterkomme en døende Moders sidste Formaninger. Inderlig rørt lo-
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vede vi dette og kort derefter opgav hun sin Aand, 1764 i hendes
bedste Alder, ikke meget over 40 Aar gammel.

Min Faders andet Ægteskab
Nu vil jeg fortsætte min Faders Levnets Beskrivelse. Ikke længe efter
min Moders Død indtraf Noget os ganske uventet. Sjelden tilsidesæt
te Fruentimre Velanstændigheden i den Grad, at de selv umiddelbar
frier til en Mandsperson, men her kan jeg anføre et Exempel, som
Undtagelse fra denne Regel.
Ikke længe efter min Moders Død reiste en noget bedaget Enke,
navnlig Fikken Jochums27 fra Als over til Marstal for at frie til min
Fader. Hun var af Fødsel en Fynboe, fra Fjellebroes Gods; men havde
i flere Aar opholdt sig paa Als. Bemeldte Enke var meget mundkaad
og svadsig28. Da hun første Gang beærede os med hendes Besøg, var
baade min Fader og jeg i Dagligstuen. Efter sædvanlig Hilsen begynd
te hun med al den Mildhed, hun kunde opdrive: »Nu gaaer det utalt
til, de Alsinger Koner kommer for at besøge Eder.«
Min Faders Samtale og Aftale med hende er mig ubekjendt, undta
gen hvad jeg kan slutte mig til af min Faders Tale til mig og mine
Søstre, da hun havde taget Afsked og søgt Qvarteer i Nærheden.
Hvad synes Jer, Børn! Mene I, at kunde være tjent med at faae denne
Kone i Moders Sted? Jeg syntes ikke derom, og mine tvende ældste
Søstre syntes at være af samme Mening. Vi taug alle og yttrede ingen
Glæde ved dette Forslag. Vor Fader sagde, at dersom det skulde være
Eder imod, skal det ikke skee; hun har ellers Seng, Dragkiste o.s.v.,
hvoraf fulgte, at hun havde iforveien opregnet, hvad hun eiede. Børn
lig Undseelse og Ærefrygt for vor Fader forhindrede os fra at yttre
vor Hjertesmening og tage vor Fader ved hans Ord og Løvte. Jeg som
den ældste svarede endelig i mine Søstres og eget Navn: Vi overlade
Alt til vor Faders Forgodtbefindende.
Kort: hun fik min ellers saa forstandige forsigtige, betænksomme
Fader besnæret. Han forlovede sig med hende og reiste samme Aar
1764 i Julii Maaned til Als, for at holde Trolovelse med hende. Vi Børn
vare nu overladte til os selv.
Min Faders og Enken Fikken Jochums' Trolovelse og Ægtevielse
fuldbyrdedes, til stor Byrde for ham selv og Tab for os hans Børn. Thi
bemeldte Enke var ikke en ledig Person, men havde 4 Sønner, og min
Fader havde os 4 Børn, nemlig en Søn og tre Døttre. Vel sandt, at vor
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Stedmoders ældste Søn faldt os ikke til Byrde, thi han var den Gang
eller dog kort derefter Livtjener hos den da værende Hertug paa
Glücksborg. Denne hendes ældste Søn hedde Jochum Hansen. Den
næstældste af hendes Sønner, Frands Hansen, var kun en kort Tid
hjemme og tjente ellers hos Fremmede; men hendes 2 yngste Sønner
maatte han (om jeg ikke tager meget Feil) beholde hos sig og forsørge
saa længe hun levede.
Da min Fader saaledes havde indladt sig i andet Ægteskab, havde
han daglig 8 Personer ham selv iberegnet at forsørge. I et Land som
Ærrøe, hvor Brændet er saa kostbart, hvor hans Indkomster blot be
stod i Penge, hvor alt hvad der hørte til Underholdning, Brødkorn,
Kjød, Flesk, Smør, Melk, 01, Lys, Tøi til Klædningsstykker o.s.v. maat
te kjøbes for den rede Skilling, hans Løn desuden beskaaren, gjør det
let begribeligt, at 70 Rd. (som han endda tilmed vel aldrig fuldeligen
erholdt) ikke kunde forhindre, at han jo maatte finde megen Vanske
lighed med saa stor en Familie at subsistere.29

Min Faders Død
Da den største Herregaard paa Ærrøe, Gudsgave i Nærheden af Mar
stal, afbrændte den 4de Octobr. 1767, besluttede Christian VII, at Herregaardens Jorder skulle udparcelleres og stilles til offentlig Auction.
Min Fader fik herved Noget at fortjene, ved saaledes at afdele Jorder
ne. Tillige var det til Lettelse for hans Udkomme, at hans tvende æld
ste Børn kom ud at tjene, havde desuden godt Helbred, tiltog i Fylde,
saa at hans Klæder tildeels vordede ham for trange og maatte udlegges; men det var da mod Enden af hans jordiske Løbebane. Han var
vel af en temmelig stærk Constitution, desuagtet leed han ofte meget
af Tandpine, og maatte Tid efter anden endeel Tænder udtrække.
En af disse Operationer, der foretoges imens vi endnu boede paa
Als, havde nær kostet ham Livet, da derved tillige afbrækkedes en
Splint af Kjæbebenet. Følgen deraf var en stærk Hævelse i Hovedet
og Halsen, saa at han en Tid lang ikke kunde synke Noget og var nær
ved at crepere af Hunger.
Aaret 1769 var hans sidste Leveaar. Han angrebes af en heftig Syg
dom, han phantaserede, og det kom ham for, at han havde med sine
Skolebørn at gjøre. Jeg var den Gang hos Fremmede; de vilde ikke
tillade mig at besøge min syge Fader, men barnlig Kjærlighed seirede,
(jeg besøgte ham engang, dem uafvidende, om Natten). Han syntes
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vel for et Øjeblik at vedkjende sig mig, men det var strax forbi og
hans Phantasie malede ham hans Skole og Skolebørn o.s.v. for. Da han
var hensovet, tillodes det mig lige saa lidet at ledsage hans jordiske
Levninger til deres Hvilested, fordi min Herre befrygtede, at min Fa
der var bortreven af en smitsom Sygdom. Hvor smerteligt det var for
mig, ikke at erholde den omtalte Tilladelse, kan Ord ikke udtrykke.
Hans Alder kan jeg ikke bestemt angive, kun dette veed jeg, at han
ikke oplevede det 60de Aar.

Min egen Levnetsbeskrivelse
Endelig er jeg kommen saa vidt, at jeg, Johannes Hansen Pade, kan
begynde med min egen Levnetsbeskrivelse. Som jeg var den første
fødte blandt mine Sødskende, saa var jeg ogsaa eneste Søn. Ved min
Moders første Nedkomst havde hun uheldigviis ingen Die, som dog
ikke manglede ved hendes tvende følgende Nedkomster. Da mine
Forældre ikke havde Koe, min Fødsel tilmed indfaldt midt i Decem
ber paa en Tid, da Melken sædvanlig er sjeldnere, og følgelig vanske
ligere at erholde, kom mine gode Forældre undertiden i Forlegenhed
for at tilveiebringe Melk til min Underholdning.
Saasnart jeg nogenledes kunde snakke, talede min Fader for det
meste Tydsk til mig, og da jeg var istand til at kunne følge ham ud i
en nær ved hans Skole beliggende Skov, tog han mig ofte med. En af
de første Gange jeg kom i Skoven og stødte paa nogle Tornebuske,
sagde min Fader: Das sind Domen. Jeg troede, at alle de høie Vexter
jeg der saae, havde samme Navn. Pegende paa nogle Bøgetræer
spurgte jeg: Sind das auch Dornen?
Meget tidlig, da jeg omtrent var 3 Aar gammel, begyndte han at
lære mig at kjende Bogstaver, men derved udrettedes ikke stort andet,
end at jeg reev endeel Abecede'er istykker. Mine ældre skjelmske
Meddisciple sagde til mig: »Æd Bogstaverne, Fallille, saa faaer du
dem i Hovedet.« Jeg fulgte deres Raad og fik dem vel i egentlig For
stand i Hovedet, vel ogsaa tildels i Maven, men endnu ikke i Hukom
melsen og Indbildningen. Min Fader lod mig ikke begynde at stave
førend jeg fuldeligen kjendte Bogstaverne og lod mig ikke læse, før
end jeg færdigen kunde stave, hvormed hengik en Tid af omtrent to
Aar. Nogle af Naboerne sagde til min Fader: I lader den Dreng stave
alt for længe, Skolemester. Han svarede: Derved taber han Intet; Læs
ningen vil falde ham des lettere, og Udfaldet stadfæstede det; thi da
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jeg begyndte at læse, varede det ikke længe før jeg kunde læse rig
tigen og færdigen. Den samme Methode anvendte han ved mine Sø
stres Læseøvelser, hvilke lærte at læse ligesaa færdigen.
Min Fader, der ellers var en meget klog og meget forstandig Mand,
begik dog Feil i sine Børns Opdragelse og især med Hensyn til mig,
skjøndt i den bedste Hensigt. At tillade sine Sønner at være Gade
drenge og sine Døttre at være Gadetøjter, er i høire Grad usømmelig,
farlig, skadelig, pligtstridigt, saaledes at bortødsle den uskatteerlige30
Tid, der burde anvendes til almennyttig Sysselsættelse og Aandsdan
nelse. Men et andet fejlagtigt Extrem er dette, at afholde sine Børn alt
for meget fra omgang med andre. Sit modus in rebus!31
Min Fader afholdt mig næsten ganske fra Omgang med andre Børn
udenfor Skolen, hvorved min naturlige Blyehed og Frygtsomhed
fandt mere Næring og kunne læt gjøre mig menneskesky. Han tænkte:
Fra Omgang med andre Børn i Skolen kan jeg vel ikke afholde min
Johannes, men fra Omgang med dem udenfor, det lader sig gjøre og
bør skee, at han ikke skal lære Uartigheder af dem. At jeg ikke var
glad over denne Tvang er let begribeligt, men det var jeg desmere,
naar han en sjælden Gang tillod mig i Middagsstunden at tage Deel
i de andre Børns Lege, men som sagt, denne Tilladelse erholdt jeg
sjelden. I dens Sted maatte jeg ellers i Middagsstunden blive siddende
i Skolen.
Dog denne Tvang, denne Indskrænkning i min udvortes Frihed,
erstattedes mig, om ikke til Fordeel for Legemet, saa dog til Fordeel
for Aanden. Thi at sidde uvirksom i Skolen var mig ganske Utaaleligt,
jeg maatte sysselsætte mig med Noget; og det var meest med at læse
i Bibelen. Min Fader havde ingen dansk Bibel, som jeg ellers helst
havde læst; jeg maatte da lade mig nøie med en tydsk: at min Fader
saa tidligt som mueligt havde øvet mig i dette Sprog (skjøndt ikke
efter grammatikalske Regler) kom mig nu vel tilpas. Børn læse helst
Historier. Jeg læste iblandt andre om Syndfloden om den forunderlige
Maade, hvorpaa Noah med sin Familie reddedes; Abrahams, Isaaks,
Jacobs og især Josephs Historie; Om Plagerne der kom over Ægypten,
om Moses, om Israelitemes underfulde Befrielse, om Davids Strid
med - og Seier over Goliath, om Samsons Heltebedrivter, om Salo
mons Viisdom, Pragt og Herlighed. Denne Lecture forskaffede mig
saa stor en Fornøielse, at den for det meste lod mig glemme Afsavnet
af Deeltagelse i Middagslegene. Jeg indsamlede mig paa denne Maa
de endeel bibelhistoriske Kundskaber og Øvelse i det tydske Sprog,
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Hertug Frederik Christian I, 1721-94. Hertugen var en dygtig administrator, som
gennemførte en stram økonomi i gods- og hofholdning. 1 besættelsen af skolelærer
stillingerne blandede han sig ifølge G. Japsens undersøgelser ikke meget. Johannes
Pade fortæller dog, hvordan han opnåede bestalling fra hertugen, hvem han også
hvert nytår opvartede med et nytårsvers. Gentagne gange var Pade i audiens og fik
fordelagtige afgørelser fra hertugen, når han forelagde sine andragender. Foto Frederiksborg-museet.

begge Dele kom mig vel tilpas i den følgende Tid, hvorom siden
mere.
Da min Fader som oftest nægtede mig Tilladelse at tage Deel i mine
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Meddisciples Lege, søgte han at erstatte mig ved ofte at tage mig
med, naar han besøgte gode Venner enten nærmere eller fjernere, og
til Brylluper og andre Høitideligheder. Naar vi saaledes samvandre
de, vare hans Samtaler stedse lærerige og opflammede min Lærelyst.
Saa erindrer jeg blandt andet, at vi en Dag havde gjort en temmelig
lang Tour, og det var vorden Aften, satte han sig paa en Jordvold for
at udhvile lidet; medens vi sadde der, saa jeg et Stjerneskud og siger
til min Fader: Der faldt en Stjerne ned. Det skal Du ikke troe, sagde
min Fader. Mærker du, at der er et mindre Antal af Stjerner paa det
Sted paa Himmelen, hvor den formentlige Stjerne syntes at komme
fra? Jeg svarede: Nei. Det Du kaldte en nedfaldende Stjerne, vedblev
han, er blot nogle Dunster, der er antændt og nedfalder fra den lavere
Himmelsegn og kommer ikke derfra, hvor Stjernerne befinde sig, de
ere mange 1000de gange længere borte. Disse virkelige Stjerner ere
meget større end vor Jord. Faldt der altsaa en Stjerne ned paa Jorden,
vilde det være forbi med os.
Uden at rose mig selv, kan jeg med Sandhed sige: Jeg var ikke af
det Slags Børn, der hører eller læser Noget uden Eftertanke. Naar
jeg enten i Pontoppidans Forklaring eller i Bibelen traf paa Ord eller
Sætninger, som jeg ikke forstod, havde jeg ingen Roe, førend jeg fik
at vide hvad de betydede.

Hos Capitain Schultz i Gravensteen 1765-67
I Aaret 1764 (da min Fader med Familie var kommen til Marstal) i
mit 14de Aar og min ældste Søster Anna Sophie Hedevigs 12te Aar
og i min tredie Søster Anna Marias 9de Aar fik vi de naturlige Smaaekopper. Jeg slap dem lættest. Mine Søstre havde flere og ikke saa
velartede. I mit 15de Aar confirmeredes jeg i Aaret 1765 Dominica
Quasimodogeniti den 6te April.
Min Stedmoder sørgede for, at hendes Stedbørn kunde saa snart
som muligt komme ud af Huset. Him forskaffede mig en Condition
paa Gravensteen paa Sundevith, hos en gammel, med Pension afgaaet
Capitain navnlig Johan Friedrich Schultz32, hvor hendes Søn Frands
Hansen havde været som Tjener, og jeg altsaa i den Egenskab afløste
ham. Jeg havde ingen Aarsag til at være misfornøiet med denne Tje
neste, forsaavidt Herren og hans Husholderske Jomfru Fürsen angaar.
Med Tjenestepigen Anna var det en anden Sag. Men saa stor Skade
var det for mig i Henseende til Forfremmelse i Kundskab, at jeg kom
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fra min Fader paa en Tid, da jeg var beqvemmest til at modtage Underviisning.
Min Herre Capitain var en Mand af megen Dannelse, forstod flere
Sprog, besad mange Kundskaber og Konstfærdigheder. Han var en
Konstdreier; der stod en meget smuk Kommode i Salen; indlagt med
Perlemoer, som Man paastod at være hans Arbejde- isaafald var han
Konstsnedker. Han forstod godt Haugedyrkning, at behandle SpalierTræer med videre. I hans kraftfuldere Alder var han en Elskere af
Jagten. Vel havde han ingen Jagtrettighed; men naar han deri ikke gik
for vidt, saae vedkommende Jagtbetjentere saa meget igjennem Fingre
med ham, som det var dem muligt. I den Tid jeg tjente ham, befattede
han sig ikke dermed; thi dertil fandtes han den Gang for svag; han
indskrænkede sig nu til Fiskerie, og dertil var der en skjøn Leilighed,
kun at Man havde Tilladelse dertil, thi fra Slottet af og langs med
Flekken og endogsaa uden for den er en betydelig Söe, som har en
meget skjøn Situation, da den ved den ene side støder nær til Slottet,
saa det i nogen Afstand lader, som om Slottet med sine tvende høie
Endefløie laae i Søen. Dette gjelder om dens Bredde, og i henseende
til dens Længde støder den ved Østre side til Flekkens Hauger og
ved den Vestre til en skjøn Lystskov. Desuden var Capitainens temme
lig store, grundmurede Gaard den yderste i Flekken, mod Vesten, at
sige af den sluttede Gades Huse; thi vel vare der nogle Huse uden
for, men dog ikke saa nær, at de forundtes en uhindret Adgang til
Søen. Capitainen havde en Baad, forsynet med Aarer, liggende ved
Bredden af Søen tæt ved hans Gaard.
Uagtet Capitainen var af hidsig Temperament, var han desuagtet
en forstandig, billig og god Mand. Jeg kan ikke klage over Haardhed
fra hans Side. Husholdersken Jomfru Fürsen var ikke alene en duelig,
retskaffen Huusholderske, men tillige et meget fornuftigt, billigt, vel
tænkende og menneskeligt Fruentimmer. Tjenestepigen Anna var
haard, ubillig, urimelig imod mig. At hun vækkede mig tidlig om
Morgenen, vil jeg ikke paaanke, men hun paalagte mig mange Forret
ninger, som vel havde tilkommet hende selv at besørge. Saaledes
1. Maatte jeg antænde Ild paa Fyrstedet, var det om Vinteren tillige i Kakkelovnen.
2. Trække Høe - rense Stalden, vande Køerne, indbringe Brænde
og Tørv.
3. I Sommertiden, naar Capitainens tvende Køer vare paa Græs,
satte Pigen mig, naar der skulle kjernes, til at forrette dette Arbeide,
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hvortil brugtes en svær Vinde. Hun fordrede, at jeg ene skulle kjerne
og være færdig dermed, naar hun kom fra Malkningen, som oftest
var mig umuligt. Var jeg ikke færdig, skjeldede hun.
4. Hver gang vi skulle bage, gruede jeg; thi aldrig saasnart var
Brødet taget ud, førend hun straks jagede mig op i den hede Ovn, for
udfeie den, og derpaa modtage Korn og udjævne det i Ovnen til Tør
ring. Jeg bad hende vel meget, at hun ville skynde sig med at bringe
mig Kornet, da jeg ellers forbrændte Hænder og Fødder; men hun
gav sig ret god Tid og syntes at finde Behag i at plage og pine mig.
Desuagtet udholdt jeg dette flere gange; men da hun engang nølede
alt for længe med at række mig det til Tørring bestemte Kom, kunne
jeg ej længere udholde Heden, men krøb ud af Ovnen. Hun ville
straks jage mig tilbage, men nu sagde jeg hende: at det blev der intet
af: Jeg holdt mig ikke forpligtet til at lade mig qvæle og forbrændes
i Ovnen, da hun ikke ville skynde sig med at række mig det til. Jeg
erklærede tillige: at jeg aldrig herefter saaledes ville opholde mig i
den hede Ovn, tilføjende, at det slet ikke behøvedes, thi vi kunde
trugfuldevis kaste det op i Ovnen og med Ragen udjævne det. Pigen
anklagede mig ved Huusholdersken, men da jeg forklarede mig desangaaende, fandt hun intet Medhold og min Opførsel fandt Bifald.
Min Herres Lyst til Kundskab og Lærdom forlod ham ikke, saa
længe han endnu kunne være noget oven Senge og ei engang i Begyn
delsen af hans stadige Sygeleie, saalænge hans Smerter ikke vare for
heftige og forvoldte den dermed forbundne nødvendige Adspredelse.
Postføreren var vor nærmeste Nabo og medbragte fra Flensborg
iblandt andet lærde Efterretninger;33 disse Blade maatte jeg laane hos
Postføreren, og om Aftenen maatte jeg, siddende inde i Stuen hos
ham, enten afskrive hele Nummere eller excerpere deraf, alt ligesom
min Herre fandt disse Nummere mere eller mindre vigtige.
I Foraaret og Sommeren 1765 var vel min Herre svag og affældig,
men befandt sig dog nogenledes, saa han kunne gaae i Kirke, fiske,
sysselsætte sig med sine Spaliertræer i Gaarden og i Haugen. Den
sidste var temmelig stor og velindrettet, ikke saa meget til Pragt som
til Nytte. Deri fandtes endeel af de fineste Sorter Æbletræer, især et
Gravenstener Æbletræ, det største jeg nogen sinde har seet af det
Slags. I det Aar ydede alle Haugens Æbletræer, især det store Gra
venstener, rigelig Frugt. I den ene Ende af Haugen var en heel Række
af Svedskeblommetræer af en fortrinlig god Art, som ei alene det Aar
bare rigeligen, men vordede ogsaa fuldkommen moden; tørrede og
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tilberedte kunne de sættes ved Siden af udenlandske Svedsker. I Spa
lier havde han Qvæde- og Kirsebærtræer, samt Viinranker. Et andet
Sted i Haugen stod et Blommetræ, som ogsaa bar rigeligen og meget
større og fortrinligere Blommer, som de kaldte ungerske Blommer.
Capitainen holdt et godt Bord, i Henseende til Quantitæt af Nydelse
var han maadeholden, han betjente sig af ung Viin. Han var hverken
Ødsel eller Gnier.
Han var Enkemand, havde ingen Børn. Han havde en Søstersøn
Lieutenant Rummelhoff, som var eneste Arving til hans ikke ubetyde
lige Formue. Foruden den rummelige Gaard han eiede, den betydeli
ge Hauge derved, Vænget, hvor han græssede to Køer om Sommeren
og avlede det fornødne Høe til Vinterfoering, var Huset vel meubleret, han besad et Sølvtaffel, en betydelig Bogsamling, endeel smukke
Geværer, hvoriblandt en Bue - den eneste jeg har seet af det Slags,
den var smukt indlagt - Bøilen var elastisk Staal og Strængen en føer
Silkesnor. Han havde et heelt, temmelig stort Kammer fuldt af allehaande Haandværkstøi.
Han havde som en ordentlig, forstandig Mand betimeligen gjort
sit Testamente og deri nøiagtig og tydelig bestemt Alting, endogsaa
hvorledes hans Liigkiste og dens Betræk skulle være beskaffen, at
der hverken maatte holdes Parentation over ham i Huset ei heller
Liigprædiken i Kirken. Hans Huusholderske Jomfru Fürsen, der hav
de tjent ham i mange Aar og var nu aldrende, testamenterede han
300 Rdr. Tjenestepigen Anna, der havde tjent ham i nogle Aar, testa
menterede han et heelt Aars Løn. Han glemte ei heller mig; uagtet at
jeg ikke havde tjent ham et heelt Aar, testamenterede han mig dog et
halvt Aars Løn, bestemte tillige at jeg skulle beholde de Klæder, han
havde anskaffet til mig som Tjener. De bestode - saa vidt jeg kan
erindre - af en hvidgraae Frakke, en grøn Stoffes Kjole, et par røde
Klædes Beenklæder, et ditto Par, gule engelsk Læders.
Hen i Vinteren 1766, maatte min Herre bestandig holde Sengen.
Capitainen var religieus. Uagtet han havde været Krigsmand, hørte
man ikke Eder og Bander af ham, han gad heller ikke høre dem af
andre. Jeg maatte nu først forelæse ham hans Morgen-Bønner - som
han selv havde conciperet. Og naar den Altonaer-Merkur var ankom
men siden ogsaa forelæse ham den. Denne var især en behagelig For
retning for mig, da min Nysgerrighed og Videlyst derved fandt Næ
ring, og nu kom det mig tilpas, at min Fader forhid havde øvet mig
i det tyske Sprog. Morsomt var det for mig, at naar jeg i Læsningen
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stødte paa en Rubrik, der handlede om Tyrken, udbrød Capitainen:
»Ey - was schert mich der Türke? Was hab' ich mit den Türken zu
schaffen?« Jeg matte da springe derover, ligesom hiin over Riinstrømmen.
Den blide, menneskekjerlige fyrstelige Hofraad Voigt34 besøgte un
dertiden min syge Herre og trøstede ham, stundom kom han, naar
jeg var sysselsat med min Herre, og jeg var saa heldig at erholde hans
(Hofraadens) Yndest og Gunst. Undertiden naar han aflagde sit Besøg
og jeg ikke var tilstede, spurgte han: »Wo ist der kleine Junge?«
Capitainen consulerede adskillige Læger, men naar den Enes fore
skrevne Midler ikke snart hjalp, saa vendte han sig til en anden. Engang
maatte jeg efter hans Dictering skrive et tydsk Brev til en af disse Læger;
det gik nogenledes an, undtagen med Udskrivten, som efter de Tiders
Skik skulle være fransk. Her betænkte den gode Mand ikke, at jeg var
ganske ukyndig i dette Sprog og i dets vanskelige Orthographie. Jeg
kunne kun skrive de dicterede franske Ord med de Bogstaver, som
egentlig passede sig til Lyden. Saaledes skrev jeg i stedet for: »A Monsi
eur, Monsieur N.N. Gentil-Homme, Medicin tres celebre«: A Monsiør,
Monsiør Schantilom Mediceng træ celber. Da han læste denne Udskrivt, vordede han vel fortrydelig derover, men da jeg forestillede
ham, at jeg slet ikke forstod Fransk, ei heller vidste, hvorledes det skulle
skrives, fandt han sig i Billighed, lod mig skrive det om, og da jeg skulle
skrive Udskrivten, foresagde han mig hvert Bogstav.
Omsider anskaffede Capitainen sig nogle Krukker fulde af Pyr
monter Vand, uagtet Huusholdersken raadede ham meget fra Brugen
deraf. »Herr Capitain«, sagde hun, »Nu er Vandet kommen og Penge
er udgivet derfor, ikke desmindre er det mit velmeente Raad, at vi
tage og hælder det ud paa Møddingen.« Han svarede: »Hun er vel
ikke gal?«. Han drak nu flittigt af dette Vand, men vordede stedse
svagere. Min gode Herres Sygdom tiltog i en heftig og medynksværdig Grad. Tandem excrementum ejus fiebat simile minutali«,35 og han
leed heftige Smerter, som ei kunne lindres. Min Tjeneste og Opvart
ning hos ham var da ofte meget ubehagelig, da han i de sidste Tider Sit Venia Verbo36 - ikke kunde holde sig reenlig i Sengen, og jeg maat
te renovere ham, men hans ynkværdige Tilstand og at jeg havde Aarsag til at holde af ham, lettede mig de dermed forbundne Ubehagelig
heder, jeg røgtede saa godt jeg formaaede. Han skjønnede ogsaa paa
den Uleilighed, jeg havde med ham og sagde ofte: »Dersom jeg ikke
havde dig, min Søn, vidste jeg ikke, hvorledes det vilde gaae mig i
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min Nød.« Huusholdersken anbefalede han sine tvende Hunde til
Forsorg. Skulde det vorde hende for besværligt at underholde dem,
maatte hun skille dem ved Livet, men ingenlunde overlade dem til
Andre.
Da det nu var paa det yderste med ham, maatte Pigen og jeg skifteviis vaage over ham om Natten. Han faldt paa, at han om Natten
vilde have en liden Portion varm Oksekjøds Suppe. Hans Sygdom
endte med Døden, i Foraaret 1767. Det tilfaldt Pigen at vaage over
ham, den Nat han døde. Hun forsømte at vække Huusholdersken,
som altsaa ikke var tilstede ved hans Død, hvorover hun vordede
fortrydelig paa Pigen, og jeg var glad, at det ikke tilfaldt mig den Nat
at vaage over ham.
Uagtet vi nu var tjenesteledige, forbleve vi dog - nemlig Huushol
dersken, Pigen og jeg i den afdøde Mands Gaard til langt hen i Som
meren. Aarsagen var, at vi kunne ikke før bekomme vor Løn og hvad
vor salige Herre havde testamenteret os, thi Executores Testamenti (af
hvilke den daværende fyrstelige Hofraad Voigt) maatte først registre
re, undersøge Dødsboets Tilstand og bringe det i behørig Rigtighed.
Endelig udbetalte bemeldte Hofraad Voigt mig mit Tilgodehavende,
gav mig tillige et meget fordeelagtigt Vidnesbyrd om mit Forhold i
den salige Capitains Tjeneste. Det gjør mig ondt, at dette Vidnesbyrd
er for længe siden mig frakommet, saa jeg ikke kan erindre mere
deraf, end: »Er hat sich als einen getreuen, ehrliebenden Burschen
stets bewiesen etc.«.

Hos Amtsforvalteren i Gravensteens Amt paa Ærrøe
Nu reiste jeg hjem til min Fader i Marstal. Imidlertid var jeg desværre
ikke hjemme længere end til i det næstfølgende Aar 1767, da min
Stedmoder drev paa at faae mig ud og min Fader samtykkede saa
meget hellere deri, da han haabede at se mig sat i en fordeelagtig
Stilling til at dueliggjøres til Forretninger, hvorved jeg kunde vorde
mig selv og andre desto nyttigere. Kort at sige: jeg vordede ansat
hos en Amtsforvalter og Dommer over Gravensteens Amt paa Ærrøe.
Amtsforvalteren heed Moritz Moritzen37, en Flensborger af Fødsel.
Det traf sig da saa, at jeg kom fra det ene Gravensteen til det andet.
Ifølge hvad min Fader meldte mig, indgik han saadan Accord med
Amtsforvalter M. Moritzen (formodentlig var det kun en foreløbig
mundtlig Accord), at jeg skulle blive hos ham i 6 Aar, anføres paa

I juni 1750 foretog kong Frederik 5. en rundrejse til en række danske øer (Møn,
Falster, Lolland, Langeland, Als og Tåsinge). Den 23. juni 1750 kom han til Ærø.
Her havde hertugen af Glücksborg netop solgt sin del af øen til Frederik 5., så Ærø
nu var samlet under kongen. Ved kongens besøg viste amtsforvalter Moritz Moritzen
monarken sin ærbødighed ved - på de »tro undersåtters vegne« - at overrække kongen
denne tryksag med et hyldestdigt på tre strofer. Hos amtsforvalter Moritzen var Jo
hannes Fade »kontorelev« gennem 2V2 år. Det Kongelige Bibliotek, E 73 81/20.

Comptoiret til de Forretninger, der udfordredes til at vorde Fuldmæg
tig paa Amtstuen, hvortil han da ville antage mig. Min Fader troede,
han havde med en ærlig Mand at gjøre og glædede sig i Haabet om
hans Søns Forfremmelse. Min Stedmoder ledsagede mig første Gang
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til bemeldte Amtsforvalter. Han sagde paa tydsk: »Er hat ein gutes,
freies Gesicht« og gav mig et Lybsk 12 Styk i Haandpenge.
Nu ventede jeg paa, at jeg skulle vorde anført paa Skriverstuen
efter hans Løvte, men jeg udvistes i Haugen at forrette der et og an
det. Han kom ud til mig og smurte mig om Munden med svigefulde
Forsikringer, ligesom han i Forveien havde gjort ved min Fader. Jeg
var den Gang i mit 17de Aar. »Naar Man antager saadan ung Person«,
sagde han, »saa pleie saadanne et Fjerdingaars Tid, at forrette et og
andet oekonomisk Arbeide, siden begynder Man med det Egentlige.«
Jeg troede ham og tænkte: Et Fjerdingaar løber snart hen - naar Du
siden kan anføres til de Kundskaber og Færdigheder, hvorfor Du er
kommen her, saa er det godt. Det første Fjerdingaar gik til Ende og
endnu flere, og det blev ved det samme. Jeg beklagede mig for min
Fader. I Førstningen vilde han neppe tro mig, men da Fremmede og
saa forestillede ham det samme, saa skrev han Amtsforvalteren et
alvorligt Brev til. Jeg havde aldrig faaet det at vide, dersom min Hr.
Principal ikke selv havde ført det paa Bane. »Hans Fader«, sagde han,
»har skrevet mig et Brev til«, som efter hans Mening var fornærmelig.
»Ja«, sagde han videre, »I er uskyldig, men Jer Fader skal vorde mule
teret.« Men jeg fornam aldrig Noget til denne Muletering.
Imidlertid gik det med mig efter den gamle Slendrian. Jeg brugtes
deels som Tjener, naar Herskabet reiste i Visit at staae bag paa Karet
hen eller sidde paa et Bagsæde paa Jagtvognen, eller at følge Herren
som Rideknægt, gaae eller ride i Ærinder - men ogsaa maatte jeg
passe paa hans Heste og Køer, sauge Brænde, arbejde i Haugen o.s.v.
Et Par Gange kom jeg vel paa Comptoiret, for et Syns Skyld, for at
afkopiere nogle Documenter og en kort Tid gaves mig en historisk
Bog at læse i. Det var den hele Øvelse.
Amtsforvalter M. Moritzen gjorte en anseelig udvortes Figur. Var høi
og drøi. Han var høi i Forstand og Indsigter især de juridiske, men (at
udtrykke sig paa det lemfældigste) han gjorte ikke den bedste Brug der
af. I Begyndelsen jeg kom til ham, var han blot Amtsforvalter og Dom
mer i Gravensteens Amt, men nogen Tid derefter fik han virkelig Kammerraads Titel. Var han ikke opblæst før, saa vordede han det da. Ikke
længe efter han havde erholdet denne Rang, siger han en Dag til mig:
»Gjører jer færdig, I skal til Ærrøeskjøbing, I kan tage den lille Hest at
ride paa. Naar I nu komme i Staden og nogen spørger Eder: Er det
sandt, at Amtsforvalteren Moritzen er vorden Kammerraad, skal I sige:
»Ja!« - thi jeg er ei alene vorden Kammerraad, men virkelig Kammer-
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raad. Jeg er fornemmere eller mere end Justizraad Ambders paa Norburg, thi han er kun titulair Justizraad, men jeg virkelig Kammerraad.«
Men denne Gang ofredes intet til hans Forfængelighed, da der var In
gen som spurgte mig om Amtsforvalterens Avancement.
I Aaret 1769 - fem Aar efter at jeg havde mistet min Moder, maatte
jeg ogsaa see mig min gode Fader ved Døden berøvet og erholdt ei
heller een Skilling i Arv efter ham. Det eneste jeg fik efter ham var
nogle faa tydske Bøger. Ingen Formynder vordede mig beskikket. Jeg
var nu fader- og moderløs, var kommen i et fremmed Land, hvor jeg
ingen Frænder eller Slægtninge havde, der kunne paatale min Ret i
en troløs og uretfærdig Mands Tjeneste, saa det saae sørgeligt ud for
min Fremtid, at jeg her saa slet skulde hendrive min Ungdoms Dage,
som en Slave og Træl.
I min Tjenestetid hos Kammerraad Moritzen fik jeg Quartanfeber38
at drages med, omtrent fra Mikkelsdag til Paaske næstfølgende Aar.
Det var ikke at tænke paa, at min Herre skulde have consuleret nogen
Læge for mig, eller have besørget en Diæt for mig, passende for en Febricitant. Alt det han gjorde i denne min Tilstand var, at han gav mig et
Glas Brændevin med stødt Peber, forresten maatte jeg nøies med den
samme Kost som hans øvrige sunde Tjenestefolk: Svinefedt paa Brødet,
Fidte-Græver, Blodpølse o.s.v. Det kjære Rugbrød var i denne Tilstand
meget modbydeligt, formedelst den bittre Smag det havde for mig. For
de faa Skillinger jeg havde, kjøbte jeg undertiden Hvedebrød. Tilsidst
vordede jeg saa svag, at jeg en tidlang maatte holde Sengen. Den gode
Fru Kammerraadinde gav mig da nogle mere passende Spiser. Jeg
brugte vel adskillige Huus- og Bonderaad, men det hjalp Intet, førend
Feberen endelig ved Naturens egen Hjælp forlod mig.

Byggeriet på Gravensteen
Anno 1767 den 4de Octobr. ikke langt hen paa Formiddagen, efter en
meget stormende Nat, brændte Herregaarden Gudsgave reent af Ved udparcelleringen af herregården Gråsten købte Pades chef amtsforvalter Moritzen
nogle tofter. Forinden blev ejendommen opmålt, og der blev tegnet kort. Gårdens
gamle bygninger ses nederst i midten, a: Amtsforvalterboligen, b: »Das alte Herrn
Haus«, d: Forpagterboligen. Den bølgende linje forbi gården (l) er landevejen fra
Ærøskøbing til Marstal, m er Østersøen og n Noret. Udstykningskort 1766 gengivet
efter Erik Kroman: Hertug Christian af Sønderborg-Ærø, i: Festskrift til Johan Hvidtfeldt 1978 s. 299.
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den største af Ærrøes Herregaarde, thi foruden den gaves der Gravensteen, Wodrup og Søebygaard. Kong Christian VII besluttede, at
alle disse Herregaardes Jorder skulle udparcelleres og stilles til offent
lig Auction. Kammerraadens Broder Lorentz Moritzen, om hvem jeg
veed Intet andet end alt godt, havde hidtil været Forpagter paa Gravensteen. Forpagteren kjøbte Hovedparcellen, der grændsede nær til
den gamle Gaard. Kammerraaden kjøbte nogle nærliggende frugtbare
Tofter, hele Dreiet og desuden en anseelig Parcel ved Weisnæs. Gravensteens Bygninger nedbrødtes og Materialerne deraf bortsolgtes.
Lorentz Moritzen byggede en smuk ny Gaard paa sin kjøbte Parcel
og kaldte samme Gravendal, Kammerraad Moritzen tog sig og for,
tæt ved den gamle Gaards Plads, at opføre en anseelig Bygning i
Aaret 1769. Her maatte jeg deels kjøre endeel Materialer til - deels
tjene som Haandlanger ved denne Bygnings Opførsel. Mine Hver
dags Klæder vordede forrevne og pjaltede. Dagligen tænkte jeg vel
paa, hvorledes jeg kunde slippe herfra ...
Endelig kom den længe forventede Afskeds- og Forløsnings Dag.
Israeliterne kunde vist ikke have været gladere, da de befriedes af
den ægyptiske Trældom, end jeg var. Jeg kom ind til Herren Kammer
raaden for at sige Farvel. Han: »Lad mig nu see, at han skikker sig
godt, jeg skal vist erkyndige mig derom«, og nu var han saa raisonnabel - tænk engang for 2^2 Aars møisommelige Tjeneste og Slæb, at
rykke ud med en Reiseskilling til mig, der bestod i 5 Lbs - siger og
skriver fünf lübsch Schilling. Men jeg var desuagtet saa glad, at jeg
kunde slippe fra ham, som Fuglen ved Dagen den klare. Jeg forlod
mig paa Forsynets Omsorg.

Til Hamborg
Efter en kort Tid hos Slægtninge på Als besluttede jeg at vende tilbage
til Marstal. Saa tidlig i Foraaret afgik der noget Fartøi fra Marstal.
Jeg tog med, som Passagerer var tillige ogsaa en gamle HamborgerCitronhandler. Fartøiet var en stor aaben Beltsbaad ladet med Havre,
hvormed Skipperen agtede sig til Kiel; men da Kieler-Fjord endnu
havde megen Driviis, maatte Skipperen bequemme sig til at seile til
Eckernførde. Paa denne Søereise havde vi endnu godt Veir. Næste
Dag tog vi fra Eckernførde med en stor Fragtvogn; kun vore Randsler
fik vi paa Vognen, selv maatte vi vandre til Fods i temmelig dyb Snee
og Sneefog.
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Da vi naaede Hamburg, viste den gamle Hamburger mig hen til
min Fætter Vincent Nicolai Pade. Tilnavnet udtalte og skrev de dér
Paadt. Han var Snedker, en af de saakaldte Bønhaser, han havde vel
med sin Familie nødtørftigt Udkomme, men heller Intet tilovers. Han
saavelsom hans Kone toge vel godt imod mig; men de - især Konen besværede sig meget derover, at min Søster Anna Maria var vorden
dem tilsendt uden Man i Forveien havde forespurgt sig hos dem, om
de kunde eller vilde forsørge hende.
Min ældste Farbroder Christen Jensen Paadt, levede endnu, men
var i et Hospital (Pesthof kaldet) beliggende udenfor Staden. Min
Fætter gik med mig for at besøge ham. Jeg yttrede min Glæde, at jeg
endnu skulde finde ham i Live, munter og sund. Min Fætter gjorte
mig opmærksom paa, at der boede ikke langt fra ham en gammel
Kone, ved Navn Sara, som var Sødskendebarn til begge vore Fædre
og til vor Onkel Jørgen Jensen Pade. Hende maae Du dog ogsaa besø
ge, sagde min Fætter. Det var en meget brav endnu rask og rørig
Kone. Hun var givt med en gammel Mand, lige saa brav og rørig som
hans Kone. Han ernærede sig med Konen ret godt ved Sjoverie39. Han
var meget arbejdsom og flittig; gik en eller blot en halv Dag forbi, at
han ikke havde Forretninger, var han ikke ret i sin Æs og befandt sig
ikke vel, saa aldeles var Arbeide hans rette Element. I hans yngre Aar
havde han været Sukkersyder-Svend. Jeg modtoges meget vel af disse
to gamle Ægtefolk. Jeg kom der oftere, hun bød mig at leve af og
undertiden overnattede jeg der.
En Karl, som tjente Forpagteren paa Gravensteen, havde gjort en
Grønlandsreise paa Hvalfangst og søgte at give mig et fordelagtigt
Begreb herom, som opvakte Lyst hos mig til at prøve min Lykke der
ved. Jeg yttrede dette for den gamle Sara. Hun: »Jeg vil gaae med Dig
til en Skibstømmermand, der har gjort adskillige Reiser til Grønland
og høre hans Betænkning.« Der ankommen sagde den gamle Kone:
»Jeg har her en ung Paarørende, som har Lyst at tage til Grønland
paa Hvalfangst. Hvad raader han os?« Tømmermanden: »Min kjære
Moer, det kan være godt nok; men hertil udfordres en god Udrust
ning: med varme Gang- og Køje-Klæder, flere Par varme Strømper,
Vanter, flere Par Støvler, Pelse, Kavaier; uden dette vil jeg ikke raade
ham dertil; thi ellers kan Fingre og Tæer fryse af ham.« »Hører Du?«,
sagde Sara. Jeg: »Det er umuligt at jeg saaledes kan udruste mig.«
Saras Mand raadte mig stærkt til at give mig i Lære i et Sukkersyderie. Jeg havde ikke stor Lyst, men jeg maatte gribe til Noget for at

Hamborg omkring 1780. Stik i Museum für Hamburgische Geschichte.

opholde Livet og ikke forblive mine Paarørende en uudstaaelig Byr
de. Jeg lod mig antage som Sukkersyder-Dreng, ved en Enke, som
foruden Mestersvenden holdt to andre Svende og en før mig ankom
men Dreng. Uagtet jeg var ældre end den før mig antagne Dreng, saa
kaldtes jeg dog - som sildigere antagen - Yngst. Og det besværligste
Arbeide hvilede paa mig. Det var et koldt og haardt Foraar. Klokken
2 om Natten vaktes jeg ved en Vækker i Sovekammeret, et Signal for
mig til at staae op, gjøre Ild under Panderne, afvaske Sukkerformene,
der stode i et aflangt Kar i Vand. Vandet var ofte belagt med lis,
som jeg maatte brække, og efter dette kolde Arbeide maatte jeg, naar
Sukkeret var kogt, øse det af, saa at jeg leed baade Kulde og Hede.
Der forefaldt desuden mange andre besværlige og tildeels smudsige
Arbeider for mig, og dette forbunden med saa liden Natteroe, kunde
jeg ikke længe udholde. For den der er af stærk Constitution, er dette
Arbeide, selv for Læredrenge ikke saa lidet indbringende; thi istedet
for at Drengene ved de fleste andre Professioner maae staae i Lære i
flere Aar uden Løn, fik Drengene ved Sukkersyderiet strax Ugeløn.

Jeg fik ugentlig (om jeg ikke tager meget feil) en Mark Lübsch. Vi fik
tilstrækkelig god Føde.
Søndagen var i egentligste Forstand Hviledag for mig. Da kunde jeg,
om jeg lystede, næsten ligge til Middag; men som oftest stod jeg saa
tidlig op, at jeg kunde komme i Kirke. Jeg udholdt dette for mig besvær
lige Arbeide i 3 Uger og forlangte da min Dimission. Min Principalinde
vilde overtale mig at blive og forsøge det noget længere, maaskee, sag
de hun, vilde det da falde lættere for mig; men jeg lod mig ikke overtale.
Nu var jeg atter i Forlegenhed. Min Fætter gik med mig til en Ble
gere, uden for Staden, for om mueligt at faae mig der anbragt. Blege
ren var ikke hjemme. Konen ytrede: Jeg kunne nok vorde antagen;
men det kom an paa, om jeg kunde finde mig i disse Forretninger:
Arbejdet falder noget vaadt, om Natten maa han desuden vaage, om
Dagen derimod kan han sove. Vi sagde: Vi ville betænke os derpaa.
Jeg havde ingen Lyst til denne Haandtering og var glad, at der ikke
vordede noget besluttet om min Antagelse paa Blegeriet.
Kommen tilbage, besøgte jeg min gode, gamle Sara. Hun modtog
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mig usædvanlig fornøiet. »Du har yttret Lyst at reise til Grønland;
men nu har jeg forskaffet dig en anden Leilighed, som jeg troer, Du
heller tage imod, thi det er en Tour til det Varme, hvortil Du ikke
behøver saa mange og varme Klæder.« Hvorhen da? spurgte jeg.
Hun: Til Frankrig. Jeg: Den Reise paatager jeg mig gjerne. Det var et
Snauskib, jeg skulle fare med, som endnu stod paa Landet, hvor det
var vorden repareret og løb ligesom et nybygget Skib af Stabelen.
Nu indfandt sig en saa kaldet Schout, der oplæste nogle Artikler,
som vi maatte underkaste os. Skipperen Hr. Fischer accorderede med
Skibsmandskabet om Hyren og spurgte tilsidst mig med venlig Mine:
»Hvad skal din Hyre være, Koksmat?« Jeg: Jeg veed ikke, hvor meget
mig kan tilkomme. »Ja«, svarede den gode Mand, »det vil blive Halv
mands Hyre.« Om jeg ikke tager Feil, udgjorte den 34 Mark lübsch;
hvoraf den halve Sum efter min Fætters Forlangende og under hans
Caution forud betaltes mig til Equipering.

Som Koksmat til Rochelle
Vi seilede til Altona, hvor vi indtog en Ladning Hvede. Vi seilede
derpaa med god Vind og godt Veir imellem Paaske og Pintsedag paa
Elben til Nordsøen. Da vi nærmede os denne, havde Vandet en Anse
else, som det har i en plumret Leergrav; men saasnart vi naaede
Nordsøen, havde Vandet igjen sin fulde Klarhed. Vi havde godt Veir
og for det meste Vind paa den hele Reise. Fra Øen Ovesant kom nogle
Fiskere ud til os med Fisk og forlangte nogle faa Spær tilkjøbs. De
havde nogle store plumpe Træskoe paa. Jeg vidste nok, at vi agtede
os til Frankrig, men ikke til hvilken Plads der; men en Formiddag
kom et Fartøi fra den modsatte Kant, som prajede os: Hvorfra vi vare,
og hvor vi agtede os hen? Skipperen tilraabte den Prajende. »Vi kom
me fra Hamburg og agte os til Rochelle.«
Skibets Størrelse og Beskaffenhed, Mandskab, Provision og
Mærkværdigher paa Udreisen: Om jeg ikke har hørt Feil, angaves
Skibets Størrelse at være 34 Commercelæster.40 Det var et smukt, i
alle Maader vel udhalet Fartøi, tillige meget tæt, saa at Pumpningen
ikke var os til Besvær, men derimod var det - i Sømandssproget temmelig rankt. Skibets Mandskab ialt 7 Personer:
- Skipperen Herr Fischer, en brav, sindig, moderat Mand, med hvem
jeg var meget veltilfreds.
- Styrmanden - Pieter. Vel en rask, drivtig, duelig og kjæk Sømand.
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Pades rejse til Rochelleforegik med et snauskib - måske som dette. Akvarel fra begyn
delsen af 1800-årene i Schf/fahrtsmuseum Flensburg.

Men tillige i høi Grad hidsig, opfarende, undertiden som et galt, des
perat Menneske.
- Baadsmanden der tillige var Kok. Hans Navn ved jeg ikke, uagtet
jeg havde meest med ham at bestille. Han og Styrmanden vare Friser
fra en Øe ved Vesterhavet. Naar Styrmanden var i god Lune, talede
de Frisisk med hinanden, hvilket vi Øvrige ikke forstod. Bemeldte
Baadsmand og Kok (Friseren) var vel ikke saa rask, drivtig og kjæk
som Styrmanden, men meere sindig. Sit Kogerie forstod han.
- en Svensker, ved Navn Frederik, om jeg ikke tager Feil var han
Skibstømmermand. Paa ham havde jeg ikke at klage.
- en Matros Hartwig, en Holstener, munter, rask, duelig, behjertet
Søemand, med hvem jeg levede i god Forstaaelse og undertiden tog
mig i Forsvar, naar han indsaae jeg skeete Uret.
- en Matros eller Ungmand Jan (Hamburger).
- endelig jeg Johannes Hansen Fade - som Koksmat.
Med Proviant vare vi vel forsynet, saavel i Henseende til Quantitæt
som Qualitæt: godt Skibsbrød (Rugtvebakker - Biscuits), Ærter -
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graae og gule, saltet Flæsk, dog mere med meget Fedt, saltet Oxekjød
i Tønder, 3 store Tønder godt Smør. Grøn Ost. Bergefisk, hollandske
Kartofler, Sennep, Hvedemeel til Pudding. Modne Snittebønner, Æddike. Grubber til Grød - 011 o.s.v.
I det hele taget havde vi det ønskeligste Vejr og for det meeste
ogsaa god Vind. Dog engang, da vi vare gaaet til Ankers, opkom en
orkanagtig Storm, saa at Vandet føg som Snefog over os. Skipperen
forsikrede, at saa længe han havde faret, havde han ikke förnummet
Mage dertil. Dog til Held og Lykke varede dette Uvejr kun kort. Det
har formodentlig været en Hvirvelvind.
Endelig naaede vi - Pinsedagsaften - som var den 2. Juni 1770 om
Eftermiddagen, i godt stille Vejr, i Flodtiden til Rochelle. I Ebbetiden
gik Vandet reent bort, saa Man kunde (ligesom Israeliteme fordum
gik over Det røde Hav) her gaae over til den nærliggende Øe.
Indløbet til Rochelle er temmelig smalt og temmelig vanskeligt,
men til Gjengjeld har Staden en god og sikker Havn. Paa Øens yder
ste Pynt ved Indløbet er et højt Taarn. Vi fik strax Toldbetjentene om
bord, som især inquirerede om, og hvor megen Tobak vi bragte med
os. Tobakken oplagtes paa Toldboden, og udleveredes os ved vor Af
rejse. Dog, saa længe vi laae der kunde enhver, hver 8de eller 14de
Dag hente en Karduus af sin medbragte Tobak til eget Brug. Det er ei
heller tilladt, at Man der i Havnen tør koge ombord. Skipperen lejede
i Nærheden et Kjøkken, hvor jeg tillige med andre - franske, holland
ske og tydske Drenge - kogede.
Mit Ophold i Rochelle kunde have været behageligt, dersom vi ikke
havde accorderet om vor Hyre for Reisen, thi vi maatte næsten den
hele Sommer blive liggende der og vente paa vor Ladning, der skulle
komme fra Martinique. Om vi endog laae nok saa længe i Rochelle,
fortjente vi derfor ikke mere; da derimod Andre, som laae der lige
saa længe som vi, farede ved Maaneden, nogle fik endog Ugeløn og
havde følgelig ulige større Fortjeneste.
Hvor gjerne havde jeg ikke vildet seet mig mere om i Staden og
dens smukke Omegn, dersom det havde været mig tilladt - kun en
eneste Gang dristede jeg mig til at gaae lidet uden for Staden, paa
Marken. Rochelles Omegn er skjøn. Jordbunden er jævn og frugtbar.
Paa Marken stod den Gang Komet, Hvede, Havre o.s.v. i frodig Væxt.
Høestakke fandt jeg opsat lige som her hos os, ogsaa Indhegninger
med levende Gjerder o.s.v.
Om jeg ikke tager meget Feil var det i Augustmaaned, at Vestindi-
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efareren retoumerede fra Martinique, og medbragte Vare, hvoraf vi
bekom Ladning, nemlig Sukker, Kafeebønner, Indigo o.s.v.
Da vi havde indtaget Ladningen, hentede jeg, hvad der i Kogehuset
hørte til vort Skibs Inventarium, og sagde Værtinden og hendes Pige
Adieu. Den sidste bad mig at besøge dem, naar jeg atter gjorte en
Reise dertil. Vi fik Lods ombord, som dirigerede Farten, saa langt fra
Staden som behøvedes. Vi kom til Hamborg Mikkels Dag den 29de
September 1770. Ved min Afskeed fra Skibet fik jeg min tilgode ha
vende halve Hyre, omtrent 5 Rigsdaler udbetalt. Af denne liden Sum
kjøbte jeg mig et Par Støvler og en Vandringsstav. Jeg sagde Styrman
den Farvel! Da talede han første Gang ordentligen med mig og tilbød,
at jeg gjerne kunde blive; men jeg betakkede mig.

Huuslærer for en Vinter
Tagen endelig Afskeed med min Familie i Hamburg reiste jeg derfra
i Følge med Fragtvognene, der vare bestemte til Kiel. Vi tilbragte 3
Dage paa denne Reise: Fortæringen formindskede mit lidet Pengeforraad betydeligen. Jeg var saa uheldig, at jeg maatte ligge omtrent en
heel Uge i Kiel og vente paa Skibsleilighed til Fyen eller Ærrøe, og
havde Mangelen af Skibsleiligheden endnu varet et Par Dage længere,
havde jeg maattet betle, da jeg neppe eiede en Mark lybsk. Jeg attraaede at faae en Condition som Huuslærer, men den var hverken let
eller strax at erholde. Min Trang og Forlegenhed gik saa vidt, at jeg
tilsidst ikke havde meer end en Lybschilling. Da jeg engang var paa
Veien til Sønderborg, hvor jeg havde en Cousine (Anne Sophie Pade),
var jeg endog saa uheldig, at den faldt fra mig ned i Græsset. Efter
lang Søgning fandt jeg den dog endeligen. Hvad estimerer den, der
aldrig har vidst af Mangel, at sige en Skilling; men den der af Erfahring veed hvad det er at fattes, veed at sætte Priis ogsaa paa en eneste
Skilling.
Da jeg en Dag var gaaet til Færgegaarden i Fyhnshaf, kom en Hum
lehandler retourneret fra Fyen, hvor han havde solgt Humle. Den bra
ve og forstandige Vært Peder Iversen, en gammel Ven af min salig
Fader, der havde underviist P. Iversens Børn, som derfor og interesse
rede sig for mig og vidste min kummerlige Forfatning, tiltalede Hum
lehandleren Peter Nicolai Mohr. »Herr Mohr! De have før yttret Dem,
at De ønskede en Huuslærer til Deres Børn. Her er netop en Person,
som jeg kjender, og som jeg troer De kunde være tjent med.« Paa

118

Lars N. Henningsen

denne Recommendation antog P. N. Mohr mig til hans Børns Underviisning i de forestaaende Vintermaaneder. Han spurgte: »Hvad
jeg for den Tid forlangte i Løn?« Jeg havde endog i min store For
legenhed ladet mig nøie med den blotte Kost og frygtede for, at jeg
ved at forlange for meget skulde gaae Glip af denne midlertidig Res
source. Jeg svarede: jeg var fornøiet med et par Rigsdaler. P. Nic. Mohr
boede i Byen Dyndevith i Igen Sogn, hvor han eiede en Bondegaard,
hvis Bygninger vare anseeligere end sædvanlige Bøndergaarde.
Min Principal og hans Kone vare begge fra Sønderborg. De levede
paa borgerlig Fod. Jeg spiste hos dem selv og havde et godt Bord.
Den Humle min Principal handlede med lod han selv hente ved to
tyske Tjenestekarle, fra Brunsvig og Gardeleben.

Ungmand paa Karbergs Galliot
Ved Foraarets komme var jeg nu atter tjenesteledig og vidste ikke,
hvorledes jeg for Fremtiden kunde vorde hjulpen. Som jeg var allermeest bekymret herover, kom min Principal fra Sønderborg og sagde
til mig: »Jeg har forskaffet ham en Plads, en Hyre med Thomas Kar
bergs Galliot.«
Jeg antoges paa Gallioten som Ungmand, det var den første Grad
i Avancement. Kun Skade, at jeg manglede en god Matroses Duelig
hed: og havde mine Medfarende ikke været mere overbærende end
min første Styrmand, havde det seet ilde ud for mig. Ved min An
komst paa Gallioten overraskedes jeg behageligen ved min nye Styr
mands aabne, blide vennehulde Tiltale: Han bød mig velkommen,
talede Skjemt til mig: »Vil I, sagde han, med os til England og udsøge
Jer der en Kjæreste.« Det var anderledes, end den forrige mørke, mo
røse og hidsige Styrmands Væsen og Taler.
Mandskabets Styrke var den samme, som paa det første Skib jeg
farede med, i alt 7 Personer:
- Skipper Thomas Jessen og Styrmand Jens Hoi
- Baadsmand og Kok Christian August
- Tømmermanden (Niels - om jeg husker ret)
- Matrosen Johannes Pihl
- Jeg - Johannes Hansen Pade som Ungmand
- Koksmaten Nicolai
Baadsmanden og Kokken Christian August var en Olding, skjøndt
dog endnu ikke affældig, Matrosen Johann Pihl en aldrende Mand.
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Galliot - den brede og rummelige fartøjstype, som Pade sejlede på fra Sønderborg til
Liverpool i 1771. Der fandtes også tre-mastede gallioter. Efter Ole Ventegodt: Redere,
rejser og regnskaber, 1989 s. 41.

Niels Tømmermand en stor, stærk, duelig, behjertet Mand, i den bed
ste mandlige Alder. Drengen en ung, allerede givt Person. Jeg,
J.H. Pade, den Gang i mit 21de Aar.
Vort Fartøj var stærkt, stivt frem for mange andre, kunne bedre
maintenere sig i Storm og svær Søegang, føre flere og fuldere Sejl.
Dog vare vi undertiden nødsagede til at reebe, som blandt andet var
Tilfældet, da vi paa Udrejsen vare kommen under Skagen. Uagtet
Vinden den Aften og Natten derpaa var temmelig contrair, kom vi
dog ind til Langesund i Norge næste Dag før Middag.
I Langesund indtoge vi Trælast: Bjelker, Planker, Bord, Bræder o.s.v.
Med Indladningen medgik i det Mindste 3 Uger. Vi afgik nu fra Lan
gesund for at komme til Engelland. Reisen gik i Begyndelsen meget
langsomt, da der i 2-3 Uger indtraf Vindstille og tildeels Modvind.
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»Tiden bliver dig nok lang«, sagde Skipperen til mig. »Om saa er kan
du gaae iland.« I den Tid havde vi ellers gode og magelige Dage. Vor
Principal havde forsynet os med god Proviant, fortreffelige Ærter,
Flesk og Bergefisk. De der havde havt Dagvagt (den sidste Vagt før
Dag) kunde efter indtagen Frokost have hele Formiddagen indtil
Skaffetiden om Middagen, og de der havde havt Vagt om Formidda
gen, kunde efter at de havde skaffet til Middag, næsten ligge indtil
Skaffetiden om Aftenen. Men al den Tid, især de lange Eftermiddage,
hendreve vi dog ikke med at sove. Nogle anvendte en Deel af den
Tid til at sye, stoppe, bøde deres Klæder eller til andre Sysler. Jeg
læste, skrev, øvede mig i Regning.
Endelig fik vi baade nødvendig Luftning og god Vind. Vi maatte
gaae norden om Skotland og nærmede os vores Bestemmelses Plads.
En Dag seilede vi ind i en Fjord med god Vind; men mod Aften kom
Skipper og Styrmand farende ud af Kahytten og gav Ordre til strax at
vende. De gode Folk havde forfeilet Coursen og vordede for strængt
bedømte af den større Deel af Mandskabet, der er betænkte: Homo
sum, humanum a me alienum esse non puto41. Denne lille Feiltagelse
havde ingen farlige Følger. Vi kom nu Liverpool saa nær, at vi ikke
turde nærme os den uden Lodsers Hjelp.
Næste Dags Aften kom to Lodser. Den ene gik ombord paa et Skib,
som seilede foran os, og den anden kom ombord hos os og lodsede
os frem til Nærheden af Dokken. Anden Dags Formiddag halede vi
ind i den; seile derind kan Man ikke, thi Dokken er saa fuld af Skibe,
som Skoven er fuld af Træer. Kom vi paa min første Reise stille, rolig
og hastig ind i Rochelles Havn, saa var det her desto uroeligere og
langsommere. Den ene stødte paa den Anden. Hver Gang Dokken
aabnedes, kunde man næsten ikke høre andet end det afskyelige
»God dam you!«
Da vi vare færdige med at skrabe, digte og tjære Fartøiet, gav Skip
peren os 4 engelske Skilling i Douceur, at vi kunne gotte os en Aften
med godt engelsk 011. Vi søgte vort Kogequarteer, som tillige var
Værtshus, det førte Navnet Kiøbenhavn, hvilken Stad der og var af
bildet over Døren. Vort 011 drak vi af smaae Sølv-Stobe.
Jeg var nysgjerrig for at see Marken uden for Staden, hvorfor jeg en
Søndag Eftermiddag gik derud. Den kunde ikke lignes ved Rochelles
skjønne Omegn. Jeg saae kun en bar Græsmark.
Vor Hoved-Retourladning var Salt; men desuden en Deel Tobak,
Ost, Meel, 011 (Porter), Tin, Blye, Steentøi o.s.v. Indtaget vor Ladning
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afgik vi fra Liverpool. Det blæste temmelig stærkt den Dag. Vinden
var desforuden ikke gunstig. Vi maatte krydse ud af Bugten. Vi naaede Norge, maatte atter ind i Langesund for at forsynes med 011, som
vi en Tidlang havde maattet savne. Kommen til Fredericia kastede vi
i nogen Afstand derfra Anker: taklede vor Skibsbaad med Mast, Sejl
og Roer, hvorpaa Skipperen, Styrmanden og jeg stege i Baaden og
seilede i Land. Endelig kom vi lykkelig og velbeholden til Sønderborg
ved Mikkelsdagstider 1771.

Skoleholder i Baurup Vinteren 1771-72
Vorden klar med Udlosningen, var jeg nu i samme Forlegenhed som
før. Vinteren var for Haanden og vidste ikke hvorledes jeg skulde
finde Underholdning. Skolelæreren i Dyndevith, for hvem jeg yttrede
mine mørke Udsigter, raadede mig at reise til Sundevith og forhøre
mig der ved forekommende Skoler. »Maaske«, sagde han, »kan der
findes en eller anden Plads for Eder.« Jeg fulgte hans velmeente Raad,
og jeg maa ansee det som en særdeles Guds Bestyrelse, at jeg kom til
Baurop Bye i Warnitz-Sogn, da jeg lige saa vel kunde have vendt mig
til den anden Kant.
Jeg ankom der sulten og udmattet, fremmed, uden der at kjende
noget Menneske; hvor skulde jeg, der saa ganske ubekjendt, søge hen
uden til Værtshuset? Og Udfaldet viste, at dette ogsaa var det heldig
ste Sted, til at fremme min Hensigt. Jeg spurgde, hvor Skolen var og
om Skolelæreren. »Skolen«, svarede Værten, »er strax herved; men
Skolelæreren er død. Enken har erholdet den Naade af Hertugen paa
Augustenborg, at him maa forblive i Brødet, dersom hun kan faae en
Person til sig, der kan forestaae Skolen.« Enkens Morbroder (Man
kaldte ham store Thomas) kom ogsaa i Værtshuset. Værten gjorte
ham opmærksom paa, at han var en Person der vilde paatage sig
Skoleholdet. Morbroderen syntes godt herom, ledsagede mig til Sko
leenken og talede først i Eenrum med hende om mig. Hun kom derpaa og modtog mig med en meget mørk og sur Mine og sagde: »At
En der vilde søge Kroen vare de ikke tjent med o.s.v.«. Jeg svarede:
at Kroer vare ikke de Steder jeg meget yndede; men hun maatte be
tænke; at jeg havde gaaet en lang Vei og behøvede Noget at leve af:
jeg var Fremmed, hvor skulde jeg i disse Omstændigheder ellers søge
hen? Disse Grunde syntes ikke fyldestgjørende for hende, og vel var
det, at hun ikke tog blidere imod mig. Hendes Morbroder viste sig
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rimeligere. Han fandt ikke noget anstødeligt deri, at jeg som en frem
med Reisende var taget ind i Kroen.
De spurgte mig, om jeg var sindet at blive hos dem? Morbroder
Thomas forestillede mig, at Enken, foruden fri Bolig i Skolehuset, hav
de desforuden selv et Huus og nogle hundrede Rigsdaler paa Rente.
Det var klart heraf, at Enken ventede at jeg skulle ægte hende. Men
uagtet jeg var saa fattig som en Kirke-Rotte, og jeg her havde Udsigter
til at kunne have mit tarvelige Udkomme, saa afskækkedes jeg dog
fra at indlade mig med hende i saa nøie Forbindelse, deels ved En
kens første ublide Modtagelse, deels derved, at jeg havde mærket,
hvor vanskeligt Man kunde overbevise hende ved fornuftige Grunde;
jeg svarede derfor, at jeg ikke strax kunde erklære mig i slig Henseen
de, og tilføiede: at jeg fra Efteraaret 1771 til Paaske 1772 ville forrette
Skoleembedet og imidlertid betænke mig i Henseende til den nærme
re Forbindelse.
Forslaget antoges, og jeg tilspurgtes: Hvad jeg vilde have for Skole
holdet det halve Aar? I min store Forlegenhed turde jeg ikke forlange
over 2 Rigsdaler, som vordede mig tilstaaet. Enkens Morbroder og
Værge paalagte mig at gaae til Præsten, den gamle Peter Meyland,42
for at vorde antaget som intermistisk Skolelærer. Det gjorde jeg. Han
svarede: »Jeg kjender Eder ikke. Er I saa ung (jeg var den Gang næ
sten 21 Aar) ogsaa duelig til at undervise Børn og især at forberede
Konfirmandi til Konfirmation?« Jeg svarede: »Jeg haaber det.« Han:
»I maa søge Provsten, jeg vil ikke have Noget med de Baurupper
at bestille.« Denne Pastor Meylands Erklæring var for mig kun lidet
opmuntrende. Præsten boede 12 Miil derfra, og jeg var uvis, om det
vilde nytte mig Noget at søge ham. Jeg kom tilbage fra Præsten med
den anførte Beskeed. Enkens Morbroder og Værge svarede: Vi ville
ikke lade os forvirre, det finder sig nok. Vi sende Bud omkring, at
Børnene kunde komme i Skole: som sagt, saa gjort.
Skolestuen var temmelig rummelig, dog liden nok til det store An
tal Børn i Skoledistrictet. I Skolestuen var kun Leergulv, ingen Kakkel
ovn, kun en aaben Kamin. Intet Brænde at lægge paa, uden hvad
Børnene selv medbragde. Børnene læste i meget forskjellige Bøger.
Naar Indenadslæsningen var endt, afhørtes de Øvrige, som læste
udenad. Paul læste en Sætning af Religionen og Peer noget ganske
forskjelligt. Under saadanne Omstændigheder var det mig ikke mu
ligt at forklare Noget af det Opremsede. De der vilde skrive gjorde
det den første Time om Eftermiddagen. Indenadslæsningen fortsattes.
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Varnæs kirke. Foto: Biehl, 1920'erne i Institut for sønderjysk Lokalhistorie.

Men paa det jeg kunde undervise alle paa en gang i Religionen, be
stemte jeg dertil den sidste Time om Eftermiddagen. Jeg overhørte
Børnene, tilføiede mine Anmærkninger og hvad jeg troede at passe
dertil af Historien, saa godt jeg kunde.
Jeg havde kun 3 Konfirmander, 2 Drenge og 1 Pige. Pigen og den
ene Dreng vare meget ordentlige og velartede, ligesom de øvrige Børn
i Almindelighed. Kun den øvrige Dreng af Konfirmanderne var saa
uartig og forargelig, at jeg maatte melde det for Præsten, paa det
der kunne raades Bod derpaa. Da jeg i dette Ærinde kom i Warnitz
Præstegaard, var Pastor Meyland ikke hjemme, men en af hans hjem
meværende Sønner lovede at forrette mit Ærinde. Det varede ikke
længe, før den gamle Pastor kom i Skolen. Pastoren: »Vil Børnene nok
lyde Jer, Skolemester?« Jeg: »Jeg har ikke Aarsag at klage uden over
den ene Konfirmand.« Nu vendte Præsten sig til ham spørgende:
»Min Søn! Kan Du læse det fjerde Bud?« Drengen fremlæste det. Pa
storen: »Altsaa förstaas jo ogsaa din Skolemester under Faders
Navn?« Konfirmanden: »Ja«. Pastoren: »Naar Du veed det, hvorfor
lyder Du ham ikke, da de andre Yngere iagttager dette. Er saadan
ukristelig Opførsel Forberedelse til Konfirmation? Hvis Du ikke viser
Dig ordentlig og lydig, har din Skolemester Riis og Stok at tugte dig;
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dertil giver jeg ham lov.« »Lad mig vide«, sagde han, »om denne
Dreng fremdeles skulde vise sig ulydig!« Dette virkede paa Konfir
manden. Naar han begyndte paa nogen nye Uorden, og jeg truede
ham med Præsten, turde han ikke udvise sin Vanartighed.
Oldingen Pastor Meyland var udmærket drivtig og nidkjær i sit
Embede, hvoraf noget var at rose, men dog ikke alt. Næsten hver
Søndag efter Prædiken anstillede eller foretog han sig Overhørelse,
alternative en Søndag med Børn og ugifte, den følgende Søndag med
de givte Personer. Disse traadte ikke ud paa Gangen, men Præsten
gik til deres Stolestader og samtalede, undersøgte hvad de havde be
holdt af Prædiken o.s.v. Dette var noget Egent og, saa syntes mig,
meget hensigtsfuldt og priisværdigt.
Hvad Konfirmanderne angik, da kom de daglig til ham, og foruden
det Pensum han foresatte dem til næste Dag, satte han dem et eller
to Kapitler for af Bibelen; thi enhver maatte bringe sin Bibel med,
naar de kom til ham. Disse Kapitler skulle de ikke lære udenad, men
gjennemlæse og lægge mærke til deres Indhold. Resultatet heraf søgte
han næste Dag at overbevise sig om. Dette kunde have været meget
godt, naar det havde skeet med viist Valg og efter Børnenes Fatteev
ne; men naar han foresatte dem Kapitlerne saaledes, som de uafbrud
te fulgte paa hinanden, ogsaa de der handle om de levitiske Ceremo
nier, saa var vel dette ikke at anbefale. Naar Konfirmanderne kom fra
Præsten, maatte de strax søge deres Skole.
Pastor Meylands Prædikener vare efter de Tider i Almindelighed
gode. Han talede højt, tydeligt, flydende, med Varme og Følelse. Naar
han holdt Liigprækener, talede han uden Tilbageholdenhed om den
Afdødes gode eller slette Egenskaber, hvoriblandt der ofte forekom
Noget der var Alt for nærgaaende.
Saaledes var jeg Ørenvidne til, at han i en Liigprædiken over en af
gangen Kroemand i Baurup udlod sig saaledes: »Denne Mand var Kroemand som I vide. Sandeligen en slet Profession.« Pastor Meyland
holdt Liigprædiken over den saa kaldte store Thomas, Morbroderen og
Værgen for Skoleenken, jeg havde conditioneret43 hos. Et lidet Barn be
groves samme Dag, som han og berørte i sin Tale. Vi havde samme Søn
dag netop Evangeliet om den gjeldbundne Tjener. »Vi ere alle gjeldbundne Tjenere, Barnet vi i Dag har bestædet til Graven ikke undtagen
i Henseende til den almindelige Arvesynd, dog ikke saadan Gjeldbunden Tjener som den Mand, hvis jordiske Levninger vi ogsaa i Dag har
lagt i Graven. Jeg vil ikke tale om hans store Gjæld hos hans Medmen-
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nesker, men om hans langt større Gjeld hos vor Herre. Mine Elskelige!
Vader ikke længere ud, end at I kan komme til Lands igjen o.s.v.«.
Men havde denne Afdøde end været Ødsel, saa var Herr Pastor
Parentator, uagtet hans ellers mange gode Egenskaber, dog ikke gan
ske fri for den modsatte Yderlighed: Gnieragtighed. Jeg erindrer ikke,
at han talede imod Gjerrighed og Gnieragtighed, men ivrede desto
mere mod Drik, Spil, Kroegang og Overdaadighed. »Gud har sit Tem
pel«, sagde han en anden Gang i sin Prædiken, »Djævelen har ogsaa
sit Capeli (Kroen). Her har Gud sin Bog (Bibelen), Djævelen har ogsaa
sin (Spillekortene). Da jeg kom til Eder, glædede jeg mig over Eders
Tarvelighed og Orden, men nu er det moxen44 kommen saa vidt, at
vi ere vorden et Vidunder for alle.«
Uagtet Pastor ikke vilde befatte sig med min Antagelse til Skolelæ
rer, men henviste mig til Provsten, til hvem jeg (som sagt) dog ikke
forføiede mig, saa paaankede alligevel Hr. Meyland aldrig min Anta
gelse; meget mere yttrede han for en vis Mand i Skoledistriktet, at
han ikke havde troet, at jeg, saa ung kunde have præsteret saa meget.
Det Vidnesbyrd kan jeg give mig selv, at jeg anvendte min yderste
Flid for at forøge mine Indsigter, og det ofte paa en overdreven Maade, da jeg tilbragte mange af de lange, kolde Vinternætter i denne
Hensigt og det i den kolde Skolestue. Nogle faa unge Karle fra Baurup og Warnitz anmodede mig om at lære dem Tydsk, uagtet jeg den
Gang ikke Forstod det grammaticalsk; men iblandt de Blinde kan den
Eenøiede vel være Konge. Jeg gjorde det saa godt jeg kunde. Min
Fortjeneste derved var liden, men ogsaa lidet var i mine Omständigheder mig saare vigtigt.
Bønderne i Baurup vare alle Fæste- og Hoveriegjørende Bønder lig
gende i Fællesskab under tre forskellige Herrskaber. De fleste under
Hertugen af Augustenborg: Nogle under Greven af Sandberg. Nogle
faa af dem under en vis Justitsraad Koch45 i Apenrade. Deres Jorder
vare ikke af de frugtbarste, tildeels sandige, saa de af den Aarsag
saaede mest Boghvede og Rug. De vare derfor næsten alle fattige. Jeg
fandt ikke hos nogen Bonde der enten Stueuhr eller Kakkelovn. Disse
Meubler fandt jeg kun hos en Huusmand og Snedker der i Baurup.
Bemeldte Mand var temmelig velhavende.
Saa fattigt det saae ud i Baurup, saa meget syntes det Udvortes at
forraade Velstand i Kirkebyen Warnitz. Disse vare Konge-, Ejendomsog af Fællesskab46 komne Bønder. Deres Jorder vare ogsaa meget
bedre end de Bauruppers. Da jeg leilighedsviis kom ind i en Bonde-
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gaard udi Warnitz, frapperedes jeg meget: i Dagligstuen fandtes
Kakkelovn, Stueuhr, Ska toler, malede Værelser, kort sagt saa stadse
ligt som hos en anseelig Kjøbstædmand. Det kunde altsaa kun være
de Warnitzer og ikke de Baurupper, Pastor Meyland kunde forekaste
Noget i den Henseende.
Folkene i Baurup vare ret gode at omgaas med, især nød jeg en
behagelig Omgang i en Bondes Huus i Nærheden af Skolen. Peder
Jessen navnlig og hans Kone, som begge vare gamle, modtoge mig
saa venskabelig, som om jeg havde hørt til Familien. De havde fire
Børn hjemme: 2 Sønner, Jørgen og Peder: Den sidste var en af dem,
jeg underviste i det Tydske. Han havde mere Genie og Lærelyst end
hans ældste Broder Jørgen, og var min fortrolige Ven og en meget
brav og sædelig Person. Anna var den ældste af de 4 Søskende og
Gunder den yngste. Peder Jessen syntes ikke at henhøre iblandt de
fattigste af Byens Bønder. Indtraf Spisetiden imens jeg var der, vilde
de, at jeg skulde deeltage i deres Maaltid.
Hun (Skoleenken) frygtede for at finde en Rivalinde i Gunder, Pe
der Jessens yngste Datter. Jeg kunde tydeligt mærke, at Skoleenken
nærede det Haab, at jeg skulde ægte hende, og dog gjorde hun Intet
for at gjøre mig tilbøielig dertil, men vel i dette Sted meget, som
kunde give mig Aversioner derfor.
En uventet Anmodning, som skede ikke længe efter min Ankomst
til Baurup Skole, gjorde mig i Begyndelsen frygtsom og satte mig i
en liden Forlegenhed, nemlig at jeg skulde parentere over et Liig i
Sørgehuset. Jeg havde nok Lyst dertil, men frygtede for at komme vel
fra en Forretning, som jeg aldrig før havde forsøgt. Nægte det, torde
jeg ikke, da det alt for meget vilde have nedsat mig i de gode Folks
Agtelse. Jeg fik travelt for Alvor med at forfatte en saadan Tale. Jeg
gik til Forretningen med Ængstelighed, dog løb det godt af, og hvor
maadelig end Talen maa have været, fandt den dog Vedkommendes
Bifald. Naar Liiget var bragt til Graven, nedsænktes det blot i den,
men ikke kast Jord paa før Gudstjenesten i Kirken var endt. I Sørge
huset fik vi siden et Begravelsesmaaltid, der bestod af Boghvedegrød
og Bergefisk, og der opvartedes tillige med Brændeviin. Saasnart vi
havde spiist, forføiede den hele Skare sig fra Sørgehuset til Byens
Kroe (der var nemlig to Kroer i Byen, ikke langt fra hinanden), der
drak de en Tønde Æresøll.
Et par Ord maa jeg dog anføre om Warnitz Kirke. Den var simpel,
havde hverken Taarn eller Spiir; men der fandtes i den en Antiquitet,
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Varnæs kirke, interiør set mod alteret. Foto: Biehl, 1920'erne, i Institut for sønderjysk
Lokalhistorie.
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en Sjældenhed, som Man mindst skulde troe, at findes i en protestan
tisk, luthersk Kirke og det saa længe efter Reformationen, endnu i
Aaret 1772 og endda nogle Aar derefter. Man saae der nemlig, paa en
bred Muurpille, lige over for Prædikestolen et stort Træbillede, meget
vel udarbeidet og over alt forgyldt. Det forestillede en Pave sidende
paa en Stol med Krone paa Hovedet; en stor Nøgle i den ene Haand
og paa den anden Arm laae en stor opslagen Bog.47

Skolelærerliv i Atzerballigskov
Foraaret begyndte. Jeg var atter forlegen, uden Udsigt til Livs Op
hold. Jeg gik til Gravensteen, hvor jeg i løbet af Aarene 1765 og 1766
havde conditioneret hos salig Capitain Schultz. Jeg opsøgte der hans
forrige Huusholderske, Jomfru Fürsen. Hun lovede at gjøre sit Bedste
for at forskaffe mig en Huuslærer-Plads; og i den Egenskab kunde jeg
have vorden antagen hos daværende Forpagter i Fiskbjek; men kort
derefter fik jeg Brev fra min ældste Søster Anna Sophie, der conditionerede i vor Fødebye Atzerballigskov paa Als. Hun meldte mig, at
Christian Ingermann, der succederede min Fader i Skoleembedet, vil
de istedet for Skolelærer nu vorde Bonde. Nu skulde Du, skrev hun,
søge at erholde dette Skolekald.
Jeg fulgde hendes Raad. Da jeg i den Hensigt kom til Atzerballig,
mødte jeg Ungkarl Hans Christiansen, en Søn af Christian Hansen,
som var Byens Forstander. Bemeldte Hans Christiansen sagde til mig:
»Nu skulle Du søge om det vakante Skolekald i Atzerballig-Skov.«
Det var netop det, hvorfor jeg var kommen. Men han tilføiede Noget,
som næsten tilintgjorte min Forhaabning om et heldigt Udfald. »Men
Man siger, at Christen Ernst (en Søn af den brave, gamle Ernst, der
havde været en saa ivrig Tilskynder og Befordrer af Atzerballigskovs
Skoles Opførelse) søger herom.« Er det saa, tænkte jeg, Christen Ernst
er jo Broder til Ernst Emstsen, Forstanderen i Atzerballigskov, og for
ham skulde han vel interessere sig saa meget som for hans egen Bro
der? Imidlertid fortsatte jeg min Vei for at komme til Atzerballigskov
for at forsøge min Lykke.
Paa denne Vej skulde netop hænde sig, at jeg traf sammen med
min formeentlige Rival. Efter venskabelig Hilsen raadte han (Christen
Ernst) mig ogsaa til at søge om Atzerballigskovs Skolekald. I
Førstningen betog Christen Ernsts Raad mig ikke Mistanken om, at
jeg i ham havde en Rival. Jeg tænkte: Han er vel vis nok paa at erhol-
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de Skolekaldet og derfor kan han sagtens for et Syns Skyld give dig
dette Raad. Jeg sagde reent ud: Jeg har hørt, at Du selv søger at erhol
de dette Skolekald. Han svarede: »Det har jeg aldrig tænkt, ei heller
finder jeg mig duelig dertil. Jeg skal ikke lægge dig mindste Hindring
i Vejen, men tvertimod søge at befordre din Antagelse efter bedste
Evne.« Og han gjorde det. Jeg takkede ham og yttrede: Jeg troer, jeg
vil først gaae til Christian Christensen Storkmand, han boer midt i
Byen, at Skoleinteressenternes Forsamling der kan foranstaltes. Chri
stian Ernst svarede: »Gaae heller først til min Broder Ernst, der er
Forstander; han har nærmest Ret til at kalde dem sammen, forestille
og foreslaae dig.« Jeg maatte give hans Ord Magt.
Christian Ernst gik med mig til hans Broder, Forstanderen Ernst
Ernstsen og recommenderede mig hos ham. Denne var en god, for
standig, men tillige betænksom Mand, der ikke overilede sig i at fatte
Beslutninger. Han svarede: »Han vidste ikke, om det kunde lade sig
gjøre.« Broderen Christen Ernst vedblev omtrent saaledes: »Hvorfor
ikke? Han er født her i Skolen. Hans Fader har været Skolelærer, også
min Lærer og din gode Ven. Hvorfor skulde vi ikke hellere unde En
af vore Egne dette lille Levebrød end Fremmede. Du skal lade Sko
leinteressenterne samle og hjælpe Johannes hvad Du kan.
Bemeldte Forstander bequemmede sig dertil. Han lod Skoleinteres
senterne møde hos Gaardmand Christian C. Storkmand. Den sidstmeldte stolede jeg ogsaa noget paa, fordi han kunde godt tale sig
for, og jeg troede han var mig ikke ugunstig. Ernst og Storkmand
fremstillede Skoleinteressenterne, at de behøvede en Skolemester, og
her var nu En som vilde modtage dette Embede. Skoleinteressenterne
snakkede en Tidlang hid og did, uden at tage fast Beslutning i denne
Sag. Endelig tiltalede Christian Storkmand dem: »Men vi maa gjøre
Ende paa Tingen, hvorfor vi ere komne sammen, og erklære om de
ville antage den foreslaaede Ungkarl til Skolemester.« De svarede: »Vi
frygte for at han endnu er for ung og vide ikke om han kan skrive og
regne tilstrækkeligen.« En Huusmand, Anders Grynmøller, svarede:
»Det behøve I ikke at frygte for: Han har holdet Skole i min Fødebye
Baurup. De have der en Præst, som vist ikke vilde tillade nogen udue
lig Person at forestaae dette Embede. Jeg veed ogsaa, at Folkene der
vare meget fornøiede med ham, saa han kunde gjeme have blevet
der, men der vare andre Aarsager, som betog ham Lysten dertil. I
kunne sikkert troe, han forstaar sin Bog.« Jeg fandt her uventet en
varm Talsmand og Recommandator.
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De bequemmede sig derpaa at antage mig som Skolelærer, men
NB! paa Prøve, søgte tillige saa meget som mueligt at formindske
deres Byrder og derimod vælte dem paa mine svage Skuldre. »Vi
ville«, sagde de, »som hidindtil, ugentlig give en Lybskilling i Skole
penge for hvert Barn, men Intet videre. Skolehusets Reparation maa
Skolemesteren selv besørge.« Hvad skulde jeg vel gjøre, der var
yderst forlegen? Jeg maatte indgaae alle Vilkaar, om de og vare nok
saa haarde. Skoleinteressenterne spurgde: »Naar kan Du da begynde
Skolen?« Jeg svarede: »Saasnart jeg i Baurup har bragt mine Sager i
Orden.« »Du maa nu«, sagde de videre, »gaae til Præsten og erkyndi
ge Dig, om han ogsaa bifalder og samtykker vort Valg.«
Det gjorde jeg Dagen derpaa. Pastor Hans Reimuth48 modtog mig
med venlig Ansigt og forekommende Tale. »Det fornøier mig«, sagde
han, »at Skoleinteressenterne i Skoven har antaget ham til Skoleme
ster. Jeg har slet Intet derimod. Jeg under ham dette lille Levebrød
frem for nogen anden. Jeg venter blot, at han medbringer os et Bevis
fra Præsten i den Menighed, han nu forlader.«
»Det er meget billigt«, svarede jeg, og forføiede mig til Pastor Mey
land, som meddeelte mig følgende Vidnesbyrd:

»Vorzeiger dieses, Johannes Hansen Pade, hat die Schule zu Baurup
ein halbes Jahr vorgestanden und in Führung seines Schulhaltens sich
treu, fleissig, unverdrossen verhalten, und die Jugend in ihrem
Christenthum, Lesen, Schreiben und Rechnen wohl unterwiesen,
auch in seinem Leben und Wandel christlich, stille und eingezogen
aufgeführet, so dass er eine Schule anderwärts vorzustehen billig meritiret, welches auf Verlangen hierdurch attestire, Warnitz den 24.
April 1772. Peter Meyland, p.l. (L.S.)«49
Forestaaende Beviis bragte jeg Hr. Pastor Reimuth, hvormed han var
meget vel tilfreds.

Mit Embeds Begyndelse
Jeg begyndte mit Skolehold i Atzerballigskov d. 27. April Anno 1772.
Nysgjerrighed forskaffede mig de første Uger et stort Antal Disciple.
I disse første Uger havde jeg omtrent en Rigsdaler ugentlig Indtægt;
men da jeg maatte betale baade for min Kost og mit Logie hos en af
Forstanderens Brødre Jacob Ernst, desuden betale de gode Folk paa
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Ærrøe, der saa ædelmodigen havde forstrakt mig med Reisepenge,
saa vilde der have blevet Lidet eller Intet tilovers af min Skolefortjene
ste, dersom alle Skoleinteressenter vilde stricte have fulgt de for mig
haarde Vilkaar: slet Intet videre at yde end den ugentlige Styver50. De
sidstnævnte iagttoge endnu som det var Skik og Brug i min salig
Faders Embedstid med Erlæggelse af Indskrivnings Penge o.s.v., med
Markedsgave og Vedpenge.
Da jeg tiltraadte Skoleembedet i Atzerballigskov, var Tillægget af
Jord ved denne Skole ligesom i min salig Faders Tid. En liden Tofte paa
to Skjæpper Land og en liden Hauge var alt. Min Formand Christian
Ingermann fordrede ved sit Embedets Fratrædelse Betaling af mig for
hvert Frugttræe han i Skolehaugen havde plantet, under Trusel at han
ellers tog dem med sig. Jeg betalede dem tilligemed et Plankeværk af
Bøgefjelle. Jeg fandt, at det var mig for kostbart, ugentlig at betale i det
mindste 3 M. for Kost og Logie; da jeg mangen Uge ikke optog 2 M. ja, undertiden slet Intet. Jeg besluttede derfor at holde min egen Kost
og logere i Skolehuset. Det var lettere at beslutte end udføre. Jeg havde
hverken Potte eller Pande, ingen Proviant for Kjøkken og Spisekammer.
Disse Ting kunde rigtig nok kjøbes, naar Man havde Penge til Indkjøbet. Men Sengeklæder, hvor og hvorledes bekom jeg dem?
Mit Embeds Begyndelse var altsaa ingenlunde glimrende. Det var,
som sagt, skeet under afskrækkende og truende Vilkaar. Men vel er
det, at alle Trusler ikke opfyldes. Jeg har allerede anmærket, at iblandt
mine Skoleinteressentere ogsaa fandtes en Deel, der tænkte bedre og
vare billigere. Jeg maae endnu tilføie: at saasnart disse mærkede, at
jeg holdt min egen Kost, lod En og Anden mig ved deres Børn indby
de til Middagsmaaltid, og tilraadte mig at forandre min Stand. Det
samme gjorde og Præsten H. Reimuth, naar jeg besøgte ham. Han
selv levede stedse i ugivt Stand; ikke destomindre sagde han til mig:
»Han maae ikke tage Exempel efter mig: jeg tilstaar, at jeg heri har
handlet daarligt. Jeg kunde vel ogsaa have bekommet en Ægtefælle.
Nu er det for sildig for mig. Jeg vil ikke forraade noget Fruentimmer.
Det er sandt, jeg har min Søster hos mig, som er en god Huusholderske; men hvo veed hvor længe o.s.v.«. Var det Spisetid, bød han mig
til Bords og ellers uden for denne Tid sagde han til sin Søster: »Du
maa byde Pade Noget. Hans Kjøkken er endnu ikke ret istand.« Min
forhen berørte Forlegenhed i Henseende til Sengeklæder o.s.v. hjalp
den brave Ernst'iske Familie mig ud af; laante mig ogsaa det nødven
digste Kjøkkentøi.

Det storslåede Augustenborg Slot blev opført af hertug Frederik Christian I i årene
1764-76. Når Pade var i audiens hos hertugen eller opsøgte ham for at overrække sit
nytårsvers, skete det i disse omgivelser. Slottet var dengang helt nyt. Her ses slottet på
en optagelse af hoffotograf Dreesen fra o. 1890. Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.

Min salig Fader pleiede hver Nytaarsdag, underdanigst at offerere
Hans Durchlauchtighed Hertugen paa Augustenburg et Nytaars Vers,
og hans Successor, som vordede min Antecessor, Christian Inger
mann, havde ogsaa fulgt den Skik. Det var naturligt, at jeg troede at
burde gjøre det samme, hvor lidet jeg endog maatte være skikket
hertil. Den første Gang jeg bragte min naadige Hertug mit slet-poetiske Product, et saa kaldet Nytaars-Vers, og jeg derved var meget und
seelig og frygtsom, vordede dog Udfaldet imod al Forventning hel
digt for mig, men især for mine Efterfølgere i Embedet. En Lakai
modtog mit usle Nytaars Vers og bragte det til Hans Durchlauchtig
hed; samme havde den Naade at lade mig kalde ind i hans Cabinet.
Kammertiener Petersen var netop i Begreb med at ombinde Hans
Durchlauchtighed Halskrave og Halsdug. Hertugen spurgde: »Hvor
meget Land har den salige Hertug lagt til eders Skole?« Jeg svarede
sagte og undseelig, at jeg ikke vidste det tilvisse. »Det er nok et Par
Skjepper Land«, vedblev Hertugen. Jeg: »Ja, det er nok saa omtrent.«
Hertugen: »Nu vil jeg lægge 4 Skjepper dertil.« Jeg takkede underda
nigst, men i saa undseelig og lav tone, at Hans Durchlauchtighed ikke
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hørte det. - Hertugen til Kammertjeneren: »Hvad siger Han, vil Han
ikke have det?« Kammertjeneren: »Jo, Deres Durchlauchtighed, Han
takker underdanigst.« Hertugen: «Ja nu, I kan lade det afmaale fra
det tilgrændsende Ohles-Koppel, langs med Ernstes Tofte.« Noget
derefter meddeelte et Gavebrev angaaende denne Donation.
Jeg kunde ikke faae de skjænkte 4 Skjepper Land i Parallellinie med
den gamle Tofte, fordi Jorden som udfordredes dertil var allerede
overladt til Skovfogeden Hans Berg, saa at bemeldte Jord (de 4 Skp.
Land) maatte udgjøre en Triangel istedet for en Rectangel. I Foraaret
eller Forsommeren 1773 foranstaltede jeg den nye til Skolen skjænkte
Jord indhegnet ved tvende Huusmænd, Peder Jeppe og Adolph Ja
cobsen.

Fællesskabet ophæves i Atzerballig
I samme Aar 1773 ophævedes Fællesskabet i Atzerballig og Atzerbal
ligskov. Hr. Hofraad Voigt indfandt sig i Præstegaarden, hvor de tilsag
de Bønder og andre Vedkommende vare forsamlede. Hofraaden fore
stillede Bønderne, at de maatte udlægge Jord til Huusmænd (Kaadnere
kaldes de der), som ikke allerede havde 2 Tønder Land eller derover.
De som allerede havde bemeldte Quantitæt maatte lade sig nøie der
med. »Og I maae ikke tænke«, vedblev Hofraaden, »at ville udlægge
den allerringeste og længstbortliggende Jord til dem. Skoleholderen i
Atzerballigskov, maae der ogsaa udlægges Jord til, at han derpaa kan
holde en Koe.« Bønderne paastode aarlig Godtgjørelse for det Land,
som saaledes afgik dem, hvilket Hofraaden ogsaa lovede. Jeg fik om
trent 2 Tønder Land, meget maadelig i Henseende til Qualitet, af Bøn
dernes Jord, lagt til Skolen, men temmelig langt derfra.
En af mine Colleger, Hans Christian Rasmussen i Fauerholm i
Tandslet Sogn, havde Tvistighed med sine Skoleinteressentere, som
fordrede Godtgjørelse for den Jord, der var udlagt til hans Skole. Sko
leholderen paastod at burde nyde lige Rettighed med andre Skolehol
dere i Fyens Stift. Bemeldte Skoleinteressenter antoge daværende No
tarius publicus, Advocaten Benning i Sønderborg, til at concipere
deres Forestillinger til Hertugen. Daværende Pastor Clausen til
Tandslet51, forfattede derimod Skolelærerens Hans Christians Fore
stillinger og Repliquer. Jeg har Gjenparter heraf, og de ere moersomme at læse, især Skolelærerens sidste Duplicat. Trætten endtes ved
følgende hertuelige Resolution:
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»Wann zwischen den Schulinteressenten der Schule zu Fauerholm
und dem jetzigen Schulhalter Hans Christian Rasmussen daselbst we
gen Bezahlung des zum Schul-Dienst ausgelegten Landes und Be
stimmung eines desfälligen jährlichen Canonis Irrungen entstanden,
und Wir dann die darüber hine inde gewechselte Satz-Schriften, die
darin angebrachte Gründe und sonst hiebey obwaltende Umstände
in reiffer Erwägung gezogen; als haben Wir, kraft dieses, gnädigst zu
resolviren geruhet: dass, das quæst: Land dem jetzigen Schulhalter
zu Fauerholm sowohl als dessen Nachfolgern in officio, ohne irgend
einiger Abgabe und ohne Kränkung der bisherigen festgesetzten und
üblich gewesenen Schul-Einkünfte zur Erleichterung ihres Auskom
mens und Ermunterung ihre Pflichten desto getreuer wahrzunehmen
für beständig zugelegt seyn sollte; gleich den besagten Schul-Interes
senten gnädigst angewiesen werden sich dieser Unserer gnädigste
Anordnung unterthänigst zu confiermiren.
Augustenborg d. 27. May 1777.
Pr: Christian H: z: S: Holstein.«

Imens forbemeldte Trætte varede, betalte jeg Bønderne den forlangte
Afgivt for den udlagte Skolejord. Saasnart forestaaende Resolution
var given, indgik jeg til Hertugen med en Ansøgning om ligeledes at
fritages for at svare Afgivt af den til Atzerballigskovs Skole udlagte
Jord. Min Ansøgning viste jeg i Forveien Hofraad M. Martensen,52
der nu havde succederet den hedengangne Hofraad Voigt. Hofraad
M. Martensen var saa gunstig at paatage sig at levere min Ansøgning
til Hertugen og anbefale den. Noget derefter sendte Hofraaden Bud,
at jeg skulle komme til ham. Han var netop i Præstens Skov, som laae
nær ved Skolen, for at stæmple Træer til Præsten. Jeg kom. Han sagde
til mig: »Jeg har leveret eders Ansøgning til Hertugen og talt med
ham derom. Sagen vil nok finde sig. Naar Bønderne forlange Afgivt
af Skolejorden, saa giv dem det Svar: Naar Hertugen befaler, vil jeg
betale, ellers ikke. For det Øvrige skal I ikke indlade Jer i nogen
Mundklammer med dem derom.«
Næste Nytaar, da Grandelauget forsamledes i Kroen for at afgjøre
visse Regnskaber, kom jeg den Gang ikke i deres Forsamling, men
bad Forstanderen Ernst Ernstsen at sige dem paa mine Vegne, ifald de
forlangde den sædvanlige Afgivt, min Meening. Bønderne spurgde:
»Hvor bliver Skolemesteren af? Du medbringer vel hans Afgivt for
Jorden?« Forstander E. Ernstsen svarede: »Jeg skal hilse Eder fra Sko-
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lemesteren. Han kommer ikke. Han erklærer, at han for Fremtiden
ikke betaler nogen Afgivt for den til Skolen udlagte Jord, uden saa er
at Hertugen befaler det.« Bønderne: »Det skulle vi nok lære ham.«
De udvalgte strax nogle af deres Medlemmer, til at andrage min
Vægring for Hertugen; men de kom ganske slukøret tilbage, da de
ikke der fandt noget Gehør. Nu forsøgte Bønderne en anden Vej. De
sendte en Deputation, som forestillede mig, at det var ubilligt, at de
ingen Godtgjørelse skulde erholde for den Jord, som de havde mistet.
Jeg gjorde dem opmærksom paa, at det ikke kunde kaldes nogen
Ubillighed, hvad Kongen havde forordnet, og Hertugen havde resol
veret i henseende til min Collega Hans Christian Rasmussen i Fauerholm. Nu lovede de: »Dersom Du vil betale os denne Afgivt, saa ville
vi forsikre Dig Skolekaldet arveligen.« Jeg svarede, at det stod ikke i
deres Magt, thi Skolen var bygt paa Jord, som salig Hertug Christian
August havde skjænkt, med et Tillæg af omtrent 2 Skp. Land og den
nuværende Hertugs Gave af 4 Skp. Land vare udlagte af disse Fyr
sters egen Jord og ikke af Bøndernes o.s.v. Nu moverede Bønderne
ikke mere i denne Sag, da de vel mærkede, at det ikke kunde vorde
anderledes.
Da jeg nu havde omtrent 3 Tønder Land, endskjønt af meget for
skellig Bonitet - de 6 Skp. Land, der vare skjænkte af de tvende be
meldte Fyrster og laae tæt ved Skolen, var meget god Jord, men den
af Bønderne tillagte og temmelig langt fra Skolen beliggende Jord var
for størstedelen ringe, saa kunde jeg vel til Nøds holde en Koe. Men
ved Skolen var hverken Stald, Loe eller Lade. Koen maatte jeg om
Vinteren sætte ind i et Kammer, der var bestemt til Spisekammer.
Høet maatte jeg have paa Loftet, hvilket endda lod sig bedst gjøre.
Men Kornet maatte jeg see indført hos Fremmede, der kunde og vilde
tjene mig heri, for at faae det aftærsket og samme med Halmen hjem
ført.

Regnekonsten
Paa Als og i Almindelighed i Hertugdømmerne, især paa de Steder,
som beboes af Søefarende, sætter Man langt mere Priiis paa Regning
end som her i Fyen, paa Landet at sige. Jeg havde vel ikke forsømt at
øve mig i denne Videnskab, saa vidt mig gaves Tid og Leilighed der
til; men jeg som nu skulle undervise andre deri, behøvede selv at
undervises. Nogle af mine gode, fortrolige Venner advarede mig, at
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jeg maatte tage mig iagt og ikke blotte min liden Indsigt i Regnekon
sten, som min Formand Christian Ingermann havde gjort, da han be
gyndte sit Skolehold. Han havde gaaet i Skole hos min salige Fader,
skrev en smuk Haand, men var i Begyndelsen en slet Helt i Arithmeti
ken. Nogle store Drenge, der havde gaaet i Skole hos min Fader, vare
komme videre i Regnekonsten end selve deres nye Lærere, og dette
erklærede han aabenhjertig for sine mere forfremmede Disciple: at
han nemlig ikke kunde lære dem Noget i Regningen. Andre hans
Disciple, som ikke vare kommen saa vidt, henviste han til de mest
forfremmede, at de skulde fremhjælpe deres svagere Meddisciple,
hvorover Hine vare vorden stolte og foragtede deres Lærer.
En Lykke for mig, i Forvejen at være underrettet herom. Da jeg nu
skulde begynde at undervise i Regnekonsten og saae at En og Anden
af mine nye Disciple vare komne langt frem i Regnebogen, nogle end
og nær ved Enden i samme (Man brugte Lambecks Regnebog), be
gyndte jeg at grue og tænkte: Hvorledes vil Du komme ud af det?
Jeg fattede mig, holdt gode Miner, at Ingen skulde mærke min For
legenhed. Jeg sagde til mine Lærlinge: »Det er skjønt at I ere kommen
saa vidt, dersom I og har fordøiet det og ikke glemt noget af det
foregaaende. Det er Noget som jeg nu først maa undersøge.«
Jeg undersøgte, om de vidste Multiplications Tabellen tilgavns. Og
da jeg tilspurgte en Dreng navnlig Jacob Jacobsen Corinth, en ellers
brav Dreng i sin Opførsel, frapperede det ham, at han skulde tilspør
ges om saa lette Ting. Han svarede: »Den Tabelle har jeg lært for
længe siden.« Jeg: »Det er godt, saa kan du svare mig; jeg bør under
søge Eders Kundskab.« Da befandt jeg, at der fandtes iblandt Discip
lene en Deel, som ikke vidste fornævnte Tabelle. Jeg forudsatte, at
der vel og kunde findes de iblandt dem, der havde glemt Noget af
Fundamenterne, især i Brøkregningen; da jeg undersøgte dette, fandt
jeg, at endogsaa de der vare komme saa langt hen i Regnebogen stod
deri tilbage. Jeg forestillede dem, at det var aldeles Nødvendigt for
enhver, der ville gjøre Fremgang i Regnekonsten, at være fast i Brøk
regningen, og jeg lod dem nu igjentage de 4re Species7 i Brøken, med
Løvte: at saasnart de vare faste i denne Deel af Regning, skulle enhver
begynde hvor de afbrød. Sandt nok, at en af de Aarsager, der bestem
te mig til denne Fremgangsmaade, var at vinde Tid til egen Øvelse.
Desuagtet kunde jeg berolige mig dermed, at Disciplene ikke tabte,
men vandt derved, da dette var den rigtige Vej til Grundighed og at
gaae frem med mindre Anstød.

Lambecks regnebog, som blev benyttet af lærer Hans førgen Pade, var ret udbredt i
samtiden, ofte i form af afskrifter fra den trykte udgave. Her ses titelbladet af en
afskrift udarbejdet af lærer Jes Peter Tüchsen i Vejbæk 1776. Arkivet ved Dansk
Centralbibliotek for Sydslesvig, P 231.
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Imidlertid vare nogle Forældre - at sige de som selv lidet eller intet
forstode af Regnekonsten - misfornøiede herover, sagde: Jeg satte
deres Børn tilbage og hindrede deres Fremgang, thi denne bedømme
saadanne Folk efter som deres Børn ere kommen kort eller langt frem
i deres Lærebøger. For altsaa saa vidt mueligt at lempe mig efter deres
Fordomme, maatte jeg snart igjen lade Børnene begynde i deres Reg
nebøger, hvor de forhen vare komne. Hver Aften maatte jeg øve mig
og opløse de Opgaver, som næste Dag skulle forefalde og kom saale
des igjennem uden Beskæmmelse.

Ægteskab og Sygdom
I Aaret 1773, den femtende Dag Octobris, begav jeg mig i Ægteskab
med den daværende Pige Ellen Emstes Datter, en Datter af den gamle
Ernst Ernstsen, der saa ivrigen søgte, opmuntrede og bidrog til Sko
lens Opbyggelse i Atzerballigskov og Søster til daværende Forstander
af samme Navn som hans Fader. Min Ægtefælle, bemeldte Ellen Ern
stes, var mig en trofast Støtte. Jeg var den Gang i mit 23de Aar; hun
derimod 14ten Aar ældre, altsaa 37ve Aar. Min Kone var Væverske
og hendes Fortjeneste derved ydede et Bidrag til vort Udkomme.
Min Brystsyge, hvorom jeg før har meldt Noget, tiltog meere og
meere og udfaldt til Svindsot. Man tænke sig, hvor besværligt mit
Embede i denne Tilstand, i den lave, fugtige kun med Leergulv for
synede Skolestue, maatte falde mig. Min Kones ømme deeltagende
Forhold var mig til megen Lettelse og Opmuntring. Som noget besyn
derligt fortjener at anmærkes, at netop i den Tids Periode angrebes
mange unge Mandspersoner af den tærende Syge. En gammel Huusmand Christen Gram, var særdeles heldig i at curere saadanne Pa
tienter, naar de søgte ham i tide, nøjagtigen bragte de Midler, som
han anordnede og fulgte hans Forskrivter. Min kone lod mig ingen
Roe, jeg skulde dog betjene mig af C. Grams Cuur. En Tidlang vægre
de jeg mig, fordi jeg gjorde mig Samvittighed over at consulere ham,
der ogsaa anvendte overtroiske Ceremonier.
Men ideligen tilskyndet, maatte jeg omsider give efter. Min Kone
sendte Bud efter ham: Han kom. Da han havde undersøgt mig, ryste
de han med Hovedet. Min gode, ømme Kone begyndte at græde; men
Christen Gram søgte at berolige hende. »Giv Jer kun tilfreds Moerlille! Skal han døe deraf, vil det gaae haardt til.« Nu maalte han mig
med en Traad og med stor Andagt og Alvorlighed mumlede han sag-
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te nogle Ord. Derefter bragte min Kone ham Smørrebrød og en Flaske
med Brændeviin, hvoraf han ogsaa nød noget. Han tog et Glas af
Lommen og hældte saa meget som en god Fingerbølle fuld deraf i et
halvt Glas Brændeviin, rakte mig det at drikke. Jeg undskyldte mig
sigende: »Jeg har ikke smagt Brændeviin det sidst forløbne Halvaar.«
»Hvorfor det?« spurgde han. Jeg: »Jeg har ikke tordet for min Brystsy
ge.« Han: »Saameget som det jeg her har iskjænket, maa I frit hver
Dag drikke. Det skal meere nytte end skade; thi I har ikke faaet denne
Sygdom af Brændeviins Drik; men der gives Nogle her omkring, hos
hvilke dette er Tilfældet. Dem forbyder jeg ganske at nyde Brænde
viin, og vilde de ikke rette sig derefter, saa kunne de gaae ad
Kulrak.«53
De Lægemidler han gav mig, brugte jeg nøjagtigen efter hans Forskrivt; imidlertid gik det langsomt med Brystets Forbedring. Det vilde
have gaaet hastigere, dersom jeg ikke havde havt endeel vanartige,
gjenstridige, opsætsige Disciple, der jævnligen ærgrede mig og gjorde
mig mit Embede meget suurt og besværligt, hvorunder ej aleene Brys
tet, men ogsaa Nerverne maatte lide.

Bestalling
Iblandt andre fandtes især en Dreng af Confirmanderne Nicolai Chri
stiansen Lejmand, som frem for andre udmærkede sig fra den slette
Side. Uden Genie og Lærelyst, foragtede han alle mine Formaninger,
viste sig gjenstriidig, opsætsig og forargelig. Jeg nødsagedes til at be
svære mig herover hos hans Forældre i Haab om, at de vilde bidrage
til at raade Bod derpaa. Faderen anhørte mig i Begyndelsen roligen;
men Moderen kom strax i Fyr og Flamme: tog sin vanartige Søn i
Forsvar og vilde vælte al Skylden paa mig: gjorde mig de haardeste,
uforskyldte Bebrejdelser, som den der ikke opfyldte sine Pligter, og
ikke nøjet dermed, beskyldte hun min salig Fader for det samme i
Henseende til hendes ældre Børn Claus Christiansen Lejmand og
Lehne Christians Datter. Disse havde viist sig som artige Børn, men
uden begunstigende Anlæg. Da Moderen saaledes overfusede mig,
vaagnede ogsaa Faderen, truede, at de snart ville give mig et par nye
Skoe: Jeg var kun antagen paa Prøve.
Dette foranledigede mig til at ansøge Hertugen om Bestalling som
Skoleholder i Atzerballigskov, paa det at Christian Lejmand og hans
ligesindede Med-Skoleinteressenter ej skulde kunne give mig et Par
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nye Skoe, naar de lystede. Min Kone gik selv til Præsten for at bede
ham, ved sit Vidnesbyrd at understøtte min underdanigste Ansøg
ning; hvilket han villig gjorde, saaledes som følger:

»Nærværende Mand Johannes Pade som haver forrettet Skole-Embe
det her i Atzerballig-Skov paa 3die Aar, og i værende Tid forholdet
sig troe og flittig i hans Embede, og med god Frugt og Nytte underviist de Unge, recommanderes i dybeste Underdanighed af mig til
Deres Højfyrstelige Durchlauchtighed, min naadigste Fyrste og Her
re, som en Person, der ej aleene besidder den fornødne Duelighed og
Bequemhed til Skole-Embedet, men endogsaa stedse haver ført os et
stille, christeligt og ædrueligt Levnet.
Atzerballig, den 7de Febr. 1775.
Hans Reimuth.«
Forsynet med forestaaende Recommendation gik jeg til Hertugen
med min skrivtlige Ansøgning om Bestalling. Da Hertugen havde
læst min Ansøgning, spurgte han: »Hvortil behøves denne? I har i
flere Aar været Skoleholder der.« Jeg: »Uden denne kunde adskillige
urimelige Skoleinteressentere bilde sig ind, at de kunde sætte mig af,
naar de fandt for godt. Ville Deres Durchlaucht have den Naade at
see det Vidnesbyrd, som min Præst har meddeelt mig!« Da Hertugen
havde læst det, sagde han: »Der kan Ingen have Noget imod; I skal
have den forlangte Bestalling.« Jeg fik den.

Skolehuset
Skolehuset i Atzerballigskov behøver nyt Tag. Jeg lader Skoleinteres
senterne forsamles i Skolen og andrager for dem, hvad der behøves.
Nogle meente, jeg burde selv bekoste dette, thi jeg havde indgaaet at
holde Skolehuset vedlige. Jeg forestillede dem, at dette var en Umuelighed for mig, og ved Husets Vedligeholdelse havde jeg ikke kundet
forstaae Hoved-Reparationer, men kun de mindre o.s.v. Endeel af de
billigere Tænkende bifaldt mine Ord, og man besluttede, at enhver
skulle levere Langhalm dertil, selv Beboere af jordløse Huse; men jeg
skulle selv betale Tækkelønnen. Forstanderen, min Svoger Emst
Ernstsen, sagde til mig: »Du har jo faaet en Bestalling af Hertugen?
Skoleinteressenteme forlange at see den.« Jeg: »Meget gjeme.«
Efter at de nu havde forvisset sig derom ved Øjesyn, siger Skovfo-
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geden Christian Kekenis (han var Naboe til Christian Lejmand, der
vilde give mig et nyt Par Løbeskoe): »Det er meget at Hertugen kan
gjøre dette, uden vort Samtykke.« En anden af de samlede Skoleinteressentere svarede paa hiin enfoldige Arrogants: »Ja, det er sært nok
Christian! at Du, i det mindste ikke har underskrevet Bestallingen,
tillige med Hertugen.« Dette opvakte en almindelig Latter. Skolehuset
vorder tækket og jeg betaler Tækkelønnen.
Skolehuset havde nu staaet i 26 Aar. Væggene som kunne vare
klinede med Leer, kunde jeg tilsidst ikke holde tætte, da Støjlerne og
Fletningen om dem vare forraadnede og faldt af. Leergulvet, især i
den fugtige Aarstid, og ved Skolens lave Beligggenhed, var saa vaadt
og slibrig, at Man kunde glide paa det. Nu hændtes det, at Hertugen
paa en Retour fra Ohles Koppel skulde passere forbi Skolen. Nu kæm
pede i mit Sind Lyst til at forestille Hertugen Skolens Brøstfældighed
og Undseelse og Frygt for at vove det. Men Lysten overvandt dog
endelig Frygten. Hertugen kjørte i en Jagtvogn, hans Løber sad hos
ham. Jeg løber ud efter Vognen. Løberen varetog dette og siger: »Her
kommer en Mand løbende, som formodentlig ønsker sig den Naade
at tale med Deres Durchlaucht.« Denne lader Kudsken strax holde og
spørger: »Hvad vil I?« Jeg: »Jeg tager mig den underdanigste Frihed
at forestille Deres Durchlaucht, at Skolen er saa forfalden, at hverken
Børnene eller jeg kunne udholde at være i den, i den kolde Aarstid.«
Den brave Løber hjalp godt til, sigende: »Ja det seer elendigt ud. Man
kan allevegne see der igjennem.« Hertugen: »Gud bevare Os! hvorfor
har I ikke før sagt til?« Jeg: »Jeg torde ikke uden højeste Nødvendig
hed incommodere Deres Durchlaucht.« Hertugen: »Ja, det forstaar
sig: Den maa repareres: Jeg skal bidrage, men Skoleinteressenterne
maae ogsaa gjøre deres dertil.«
Hertugen opfyldte sit Løvte; thi kort derefter kom Hofraad Marten
sen og havde en Bygmester med sig for at bedømme Quantiteten af
de behøvede Materialier. Hofraaden spurgte Skolebørnene: »Ere I
flittige, ordentlige og lydige? I bør være saa stille og ordentlige i Sko
len, som I vare i Kirken.« Nogen Tid derefter tilsagdes Vogne i Skoledistrictet, som tilførte godt Egetømmer til Fodstykker, Stændere og
Løsholter, desuden en tilstrækkelig Quantitet af gode brændte
Muursteen til at mure Væggene og belægge Gulvet.
Nu var det, som om vi vare kommen i en anden Verden; det havde
ogsaa nogen heldig Indflydelse paa mit Bryst, men jeg leed desmeere
af Mave- og Nervesvækkelse. Dertil kom, at jeg i mit venstre Laar,
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hvori jeg for omtrent 10 Aar siden havde faaet en FistelSkade, fik 3-4
Gange aarlig den heftigste Riven og Spliden, saa at jeg om Natten
maatte forlade Sengen og en Tidlang gaae paa Gulvet. Om Morgenen
gav vel Smerten efter, saa længe jeg kunde blive liggende i Sengen,
men da maatte jeg op og søge Skolen.

Vinkelskoler
I Byen Atzerballig holdt en gammel Huusmand Peder Bekker Skole.
Der kom en vis afskediget Sergeant til Atzerballig, som Gaardmand
Andreas Jørgensen dersteds indrømmede Værelser i sin Gaard til
Skolehold og Bolig. Bemeldte Sergeant drog mange af Peder Bek
kers Disciple til sig; ogsaa nogle i mit Skoledistrict efterfulgte hines
Exempel. Den gamle Peder Bekker bad mig at skrive en Klage der
over, og med den gik vi begge til Hertugen. En Tjener indbragte
vor Klage. Jeg troer, det varede ikke to Minutter, førend Hertugen
meget hurtigen aabnede Døren spørgende: »Er denne Sergeant ikke
den, som forhen har holdt Skole i Lebyll-Gaarde?« Jeg: »Jo Deres
Durchlaucht.« Hertugen: »Hvorfor har da den Mand (Andreas Jør
gensen) taget ham ind?« Jeg: »Det har han aldeles gjort paa egen
Haand, uden Øvrighedens og Præstens Tilladelse.« Hertugen: »Det
maae være forbudet.« Han holdt Ord: Forstanderen Christian Han
sen i Atzerballig fik Ordre til at gaae til Andreas Jørgensen og for
kynde Hertugens Befaling: at Sergeanten strax, paa staaende Fod,
skulle ophøre med sit ubeføjede Skolehold, og de forsamlede Børn
maatte alle i Øjeblikket forføie sig bort.
Engang fandt og nogle af mine Skoleinteressentere for godt at
lade deres Børn søge en Naboe-Skole i Ketting-Skov. Jeg besværede
mig derover i en skrivtlig Klage. Da jeg kom nær til Slottet paa
Augustenborg, kom netop Hertugen tilbage fra en Promenade til
Hest. Jeg rakte ham min Klage. Han spurgte: »Hvad vil I? I har nu
faaet Eders Skole repareret. Jeg har ladet Mig sige, at den er saale
des istandsat, som ikke mange andre ere.« Jeg: »Derfor takker jeg
D. Durchlaucht underdanigst. Det er om Noget ganske andet, jeg
maae tage min Tilflugt til D. Durchlaucht. Nogle af mine Skoleinte
ressentere lade uden skjellig Aarsag deres Børn søge en fremmed
Skole. Vilde Deres Durchlaucht have den Naade at see min Sogne
præstes Vidnesbyrd desangaaende!« Hertugen: »Ja, det er en anden
Sag, Det lader sig finde.«
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Hofraad Martensen lod disse Skoleinteressentere kalde for sig og
lod mig ved følgende Skrivelse vide, at han havde foreholdet dem
deres Vanartighed med videre:
»Ich habe heute die mir angegebene widerspenstige 7 Schulinteres
senten: nämlich Jørgen Ernst, Thomas Ernst, Nicolay Burhøj, Johann
Paulsen, Lorentz Nicolaysen, Anders Moosmann und Jørgen Andres
sen vorgefordert und Ihnen ihre Unart nachdrücklich vorgehalten. Sie
haben zu ihrer Entschuldigung die weite Entfernung, den schlechten
Weg und die Jugend ihrer Kinder vorgeschützt. Ich habe Ihnen aber
bedeutet, dass sie sich und zwar Jørgen Ernst, Johann Paulsen, Nico
lay Burhoi u.s.w. mit Ihnen in der Güte abfinden sollten, welches sie
auch feyerlich versprochen. Nur Jørgen Andressen schützt sein Un
vermögen vor und hat von dem Schulhalter in Ketting-Holtz einen
Schein beigebracht, dass er als Mutter-Bruder dessen Kinder ohne
Entgeld unterrichten wolle. Ich will solches dem Hertzog vorstellen;
rahte aber es, nach diesen Umständen mit ihm zu genau nicht zu
nehmen. Ueberhaupt suchen Sie so weit möglich in der Güte mit ih
nen auszukommen. Was Recht ist muss Ihnen sonst werden.
Augustenburg den 23. Febr. 1781. M. Martensen.«

Disse Skoleinteressentere indfandt sig efter Ordre og spurgde, hvad
de skulde betale mig for den Tid deres Børn ikke havde søgt min
Skole? Jeg svarede: At naar de for Fremtiden opfyldte deres Pligt, saa
vilde jeg eftergive dem Alt. Skoleinteressenteme indsaae nu, at de
ikke længere kunde give et nyt Par Løbeskoe, naar de fandt for godt.
Desuden havde de en Fordom, som kom mig til Nytte: De meente
nemlig, at Candidaten Peder Reimuth var min Støtte og Bistand i
mine Ansøgninger hos Hertugen. Derfor (sagde de) kunne vi ingen
Vej komme med Johannes Pade.
Hertug Friedrich Christian den ældre var en religiøs, veltænkende
Herre, der ønskede sine Undersaateres Forfremmelse, især Sko
leungdommens, i sand Moralitet. Som Bidrag til denne ædle Hensigts
Opnaaelse var det og, at han skjænkede til hver af sine Skoler et
Exemplar af Feddersens Sædelære54, hvoraf daglig skulle læses et
Stykke for Skoleungdommen. Han sørgede og for, at de fattige Børn
i Skoledistrictet ikke skulle savne Underviisning, fordi de vare ufor
muende til at betale Skolepenge. Saaledes erholdt jeg af den fyrstelige
Kasse aarlig 7 Rigsdaler for at undervise de fattige Børn.
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Nye Planer
Min salig Fader, der lod sig det være saare angelegen at danne mig
saa vidt hans Indsigter strakte sig, havde en gammel latinsk Donat.55
Ordenes vedføiede Betydning var tydsk: bag i Bogen var en Samling
af Vocabula (lutter Substantiver). Dem lod han mig lære udenad. Jeg
tænkte den Gang, at de vedføiede Taltegn - 1, 2, 3, 4, 5, der betegne
de 5 Declinationer56, og Bogstaverne: m, f, n, der betegne genera nominum57, ikke vare af nogen synderlig Betydning, men som Man si
ger: snarere en Fyldekalk. Min Fader kunde ikke vejlede mig heri.
Han sagde mig blot: at de der ville studere maatte lære det Sprog
tillige med Græsk og Hebraisk. Jeg ytrede: Det havde jeg stor Lyst til.
Min Fader: »Ja, min Søn! Hvor gjerne vilde jeg holde Dig til Studerin
ger, dersom jeg havde Evne dertil.« Jeg fik efterhaanden mere og mere
Lyst til at faae nogen Indsigt i det latinske Sprog; men jeg fandt længe
ingen Vejleder, og mine Forsøg vare af liden Betydenhed.
Det stod saa hen, indtil jeg var kommen til Atzerballigskovs Skole.
Da jeg engang besøgte Studiosus, Degn og Skolelærer Johannes Bartholini Bruhn i Ketting, og ved Samtale lod mig forlyde, at jeg havde
stor Lyst til at erholde nogen Indsigt i det latinske Sprog, tilbød han
sig at vejlede mig. Jeg tog med Glæde imod hans Tilbud. Han satte
mig et Pensum for i Anchersens latinske Grammatik58, at lære udenad
inden jeg kom til ham igjen. Uagtet jeg fra min Skole havde omtrent
% Miil til Ketting, og Bruhn undertiden ikke var hjemme, naar jeg
kom i hans Degnebolig, forsømte jeg dog aldrig uden højeste Nød
vendighed at besøge ham til de fastsatte Tider. Jeg sparede i Frem
tiden Nytten af min liden grammatiske Kundskab i Henseende til
Orthographie, og desbedre at ordne og forstaae Sætningernes Deele.
Jeg søgte tillige i andre Deele at udvide mine Kundskaber.
I Aaret 1779 eller 1780 kom Landmaaler Christian August Schmidt
til Atzerballig. Om Vinteren holdt han der Skole, om Sommeren var
han sysselsat med Landmaaling. Herr Kammerherre Grev Johann
Ludvig Reventlow til Brahetrolleburg, besørgede paa sin Broder Hr.
Kammerherre, Commandeur Grev Conrad af Reventlows Vegne,
Sandbergs Jorder opmaalte og forbemeldte Christian August Schmidt
antoges dertil.
Ved denne Lejlighed vordede Hr. Johann Ludvig, Greve af Revent
low bekjendt med C. Aug. Schmidt, og da sidstmeldte Greve allerede
var i begreb med at opføre en nye Skole ved Gjerup Bye på Fyn,
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spurgte han Schmidt, om han vilde være En af hans Skolelærere og i
Forveien paa nogen Tid reise til det kielske Seminarium, for desmeere
at dannes til en duelig Skolelærer? Schmidt havde lyst til Skolevæse
net, fandt Vilkaarene antagelige og reiste omtrent i Løbet af Aaret
1781 til det kielske Skolemester-Seminarium. I den sidste Periode af
hans Ophold der nød han den fortræffelige Lærers, Herr Katechet
Heinrich Müllers Vejledning. Men da Schmidts Kone i Gjerup Skole
imidlertid vordede afsindig, maatte Manden før forlade denne for
træffelige Dannelses Anstalt, end han ønskede. Schmidt kom hjem,
og under disse beklagelsesværdige Omstændigheder begyndte og
fortsatte han Skoleunderviisningen til Grevens fulde Tilfredshed.
Hr. Grev Johann Ludvig af Reventlow lod opføre end en Skole i
Nærheden af Grønderup: han spurgte Schmidt, om han ikke kunde
give ham Anledning til at faae et dueligt Subjekt til at forestaae Grøn
derup Skole? Schmidt foreslog mig, der havde været hans Collega i
Atzerballig Sogn, og var hans fortrolige Ven. Hr. Greven tog imod
Schmidts Forslag, og den sidstmeldte lod mig det vide med Tilføiende: Dersom jeg havde Lyst til at modtage den tilbudne Skoletjeneste,
maatte jeg jo før jo heller indfinde mig paa Brahetrolleburg, for at
aftale det Nærmere med Hr. Greven.
Jeg reiste altsaa i Høsten 1784 til Brahetrolleburg. Hr. Greven yttrede det Ønske: at jeg for en kort Tid (2 Aar) ville tage til Seminariet i
Kiel. Jeg forestillede underdanigst Hr. Greven, at jeg vel havde stor
Lyst til at udvide mine Kundskaber og at gjøres meere duelig til mit
Embede; men jeg forestillede ogsaa lige underdanigst Vanskeligheden
derved: At jeg havde Kone og tre Børn o.s.v. Hr. Greven beroligede
mig dermed, at jeg kun i den bemeldte korte Tid skulde opholde mig
paa Seminariet, imidlertid vilde han sørge for min Familie hjemme.
Jeg modtog Tilbudet og underkastede mig Vilkaarene, forpligtede
mig til, næste Majdag i det seneste at reise til Seminariet.
Jeg reiste tilbage til Atzerballigskov. Solgte saa meget af min Boehave jeg kunde undvære, tillige med den af mig opførte Lade. Jeg
reiste med Familie fra Atzerballigskovs Skole, hvor jeg i tretten Aar
havde været Lærer, til Brahetrolleburg i Fyen. Forflyttelsen skete sidst
i April eller først i May 1785.
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NOTER

Om sin familie skriver Johannes Pade følgende:
Mit første lykkelige Ægteskab med Ellen
Ernstes velsignede Gud med 2 Børn. Det
ældste en Datter, som gaves Navnet Chri
stiane, født 1776 den 5. Novbr. og døde
den 30te, samme Maaned. Det andet en
Søn, Hans, født 1778, den 12te Junii. Jeg
maatte nu friste den haarde Skjæbne at
miste bemeldte min uforglemmelige Æg
tefælle efter denne Barselsfærd. Hun døde
den 18de Junii 1778, i en Alder af omtrent
42 Aar i vort Ægteskabs 5te Aar. Den
efterladte Søn maatte jeg strax udsætte
hos Fremmede imod en Betaling af 12 Rdr.
aarlig.
Aar 1779 indlod jeg mig atter i Ægte
skab med Maren Jens Datter (Møller),
Gaardmand Jens Jensen Møllers Datter,
fra Atzerballig. Med hende havde jeg 2
Sønner. Den ældste Jens, født i Atzerballig-Skov den 5te December 1780, døde hos
mig i Vester-Aabye, som Seminarist fra
Bemstorfsminde, af en tærende Sygdom
1801 i Februar Maaned. Den yngste af
Sønnerne Christian, ligeledes født i Atzerballigskov den 24. Decembr. 1782, og og
saa død der i en Alder af omtrent 4 Uger.
Med bemeldte Maren Jens datter (Møller)

har jeg en Datter: Sibille Lovise, født i Gjerup den 27de September 1787.

1. Endnu mere.
2. Christian August I, 1696-1754, hertug
af Augustenborg fra 1714. Skolen i
Asserballeskov fik sit officielle navn
»Christiansværk« efter hertugen, som
gav grunden og leverede egetøm
meret.
3. Indskrivningspenge.
4. Bønskrifter.
5. Holdt ligtale.
6. Pontoppidans
katekismeforklaring
»Sandhed til Gudfrygtighed« udkom
første gang 1737. Den blev indført
overalt i Danmark-Norge og udkom i
40 oplag før 1800.
7. De fire regningsarter.
8. Heino Lambecks regnebog var sam
men med en tilsvarende af Valentin
Heins de mest udbredte i Slesvig og
Holsten i 1600-1700-årene. Heino
Lambeck (1586-1663) var regnemester
i St. Jacobs sogn i Hamborg. Den
første regnebog til skolebrug udgav
han 1615, og han forestod nye oplag
frem til 1663. Frem til 1801 udkom
mindst 10 nyoplag. Regnebogen inde
holdt bl.a. en gennemgang af reg
ningsarterne og brøkregningen med
efterfølgende opgaver. Lambecks og
Heins' regnebøger er beskrevet af Jür
gen Kühl i artiklen »Zwei Rechen
einschreibebücher aus dem 18. Jahr
hundert«, i: Heimatkundliches Jahr
buch für den Kreis Segeberg, 1999 s.
61-71.
9. Forudsigelse.
10. Korporlig afstraffelse, dragt prygl.
11. Undervise i katekismus gennem
spørgsmål og svar.
12. Ordsprogenes Bog 13. kap. vers 24.
13. Præsten Eli omtales i Det gamle Te
stamente Første Samuelsbog. Eli var
præst ved Jahves tempel i Shilo. Hans
sønner skejede ud. De viste ringeagt
for Herrens offergaver og lå hos kvin
derne. Elis død blev fortolket som Ja
hves straf pga. sønnernes vanrøgt af
præsteembedet (Første Samuelsbog
kap. 2 vers 12ff.).
14. Ordsprogenes Bog 30. kap. vers 17.

Landsbylærer i Asserballeskov

og

15. Siraks bog, en af de gammeltesttamentlige apokryfer beslægtet med
Ordsprogenes Bog. Bogen indeholder
især tankesprog.
16. Tilbehør, hjælpemiddel.
17. Ustyrlig, vild knægt.
18. Frederik Christian I (den ældre),
1721-94, hertug af Augustenborg
1754-94.
19. Lars Juul, hofråd på Augustenborg,
overinspektør 1755-1769.
20. Johan Christian Ambders, 1710-95, ju
stitsråd 1762, amtsforvalter over
Nordborg amt og Ærø 1735-92.
21. Skolen i Marstal skal være oprettet
1705 af hertug Christian Carl af Nord
borg, lærerens løn blev 1706 fastsat til
100 rigsdaler, se Hübertz: Beskrivelse
over Ærø, 1834 s. 93.
22. Bidrage til.
23. Indsidder, en der bor til leje.
24. Afkorte.
25. Rathge Bertelsen, skoleholder i Mar
stal, død 19.4.1763, se K. Bang Mik
kelsen: Degne og skoleholdere samt
kateketer, klokkere og organister i
Fyns stift indtil 1814 (Odense 1977) s.
102.
26. Tjenestemands biindtægt.
27. Fikken Jochims: Ved skiftet efter Hans
Jørgen Pades død 13. maj 1769 an
gives enkens navn som Sofie Amalie.
Ifølge skifteprotokollen angav hun
nettoformuen til 30 mark 4V2 skilling
lybsk, »hvilket beløb den fattige enke,
der havde indført det meste i den af
døde skoleholder Pades bo, beholdt
til sin begravelse«. Johannes Pades
Autobiografi, i: Arkiv for Genealogi
og Heraldik. Aarhus 1909 hft 13-14,
s. 280.
28. Snakkesalig.
29. Have nok til sit underhold.
30. Uvurderlig.
31. Lad der være måde med alting.
32. Johan Fridrich Schultz, kaptajn, død i
Gråsten 9. marts 1767.
33. »Lærde Efterretninger« betegner for
mentlig en af tidens udbredte tysk
sprogede aviser, enten »Altonaischer
Gelehrter Mercurius« eller »Staatsund Gelehrte Zeitung des Hamburgi
schen unpartheyischen Correspondenten«.
34. August Voigt, kammerskriver på Grå

Bovrup i75o-i785

35.
36.
37.

38.

39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.

46.

47.

48.
49.
50.
51.
52.

53.
54.

55.
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sten 1747, hofråd og overinspektør på
Augustenborg 1770-74.
Tilsidst havde han afføring næsten
med minuts mellemrum.
Med forlov! Undskyld udtrykket!
Moritz Moritzen, amtsforvalter over
Gråsten amt 1750-73, over hele Ærø
1774-1781, født i Flensborg 1724, død
1796, kammerråd 1769.
Quartanfeber eller fjerdedagsfeber:
(kold) feber, der indfinder sig hver
tredje dag.
Tilfældigt arbejde.
Mål for skibes rumindhold og bære
evne, i 1867 omregnet til 2 register
tons.
Jeg er et menneske, intet menneske
ligt er mig fremmed.
Peter Meyland, 1700-1777, sogne
præst i Varnæs 1734-1777.
Stået i tjeneste.
Snart.
Justis- og kancelliråd Christopher
Trogelius Koch (1703-1775) var søn af
provst Christian Gottlieb Koch i Aa
benraa. Han var en velhavende
mand, ejede Skovbølgård i Felsted
sogn (hvor han byggede den endnu
eksisterende hovedbygning og satte
sit våben over døren) samt Bojskov,
med en del gårde i Bovrup. Koch bo
ede i Aabenraa.
Udskiftningen i Varnæs 1710-11 var
den første virkelige udskiftning i det
danske monarki.
Den omtalte figur er formentlig
apostlen Peter med attributterne nøg
le og bog.
Hans Reimuth, 1719-1792, sogne
præst i Asserballe 1758-1792.
p.l.: pastor loci=sognepræst. L.S.: lo
cus sigilli=i seglets sted.
Lille mønt.
Peder Clausen, 1721-1785, sognepræst
i Tandslet 1758-1785.
Michael Martensen, 1725-1787, 1770
hofråd og inspektør på de gråstenske
godser, 1774 overinspektør på Augu
stenborg.
Kulrak.
Jak. Fr. Feddersen: Christeiige Sæde
lære for Borgeren og Landmanden.
Oversat af Fr. Chr. von Haven. Kbh.
1784.
Latinsk skolegrammatik.
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56. Declinationer: Bøjning af substan
tiver.
57. Maskulinum, femininum, neutrum:
ordenes køn.
58. Søren Anchersen: Grammaticæ latinæ

Lars N. Henningsen
præcepta in compendio. Det er: Kort
og tydelig Underviisning udi det la
tinske Sprog forfattet til at bruges i
Skolerne. Kbh. 1751, 2. oplag 1753, 3.
oplag 1761.

Da oberst Paludan-Müller
opsagde abonnementet
Flensborg Avis, nazismen og
Abessinien-spørgsmålet 1935
af René Rasmussen
11930'ernes Sønderjylland kunne debatten om diktaturstateme og de totalitæ
re ideologier antage ret skarpe former. Dette var også tilfældet i denne sag,
der tog sit udgangspunkt i Mussolinis krav på det afrikanske land Abessini
en - men som hurtigt udviklede sig til en principiel diskussion om Flensborg
Avis' stilling til nationalsocialismen.
Cand.mag. René Rasmussen, Studieafdelingen og Arkivet ved Dansk Central
bibliotek for Sydslesvig, fortæller her om, hvordan sagen fik konsekvenser for
dens to hovedpersoner: chefen for grænsegendarmeriet, oberst S. B. PaludanMüller, og chefredaktøren for Flensborg Avis, Ernst Christiansen. Sagen belyser
sønderjyske synspunkter på nazismen - og illustrerer den danske regerings
vagtsomhed, når det gjaldt om at opretholde et godt forhold til Europas stor
magter.

Oberst Svend Bartholin Paludan-Müllers ensomme kamp i Gråsten
den 26. maj 1944 er kendt af de fleste. Der er noget næsten mytologisk
over Paludan-Müllers skæbne hin forårsdag: Tidligt om morgenen
ankom Gestapo til hans bopæl for at tage ham ind til forhør. Han
satte sig til modværge og forskansede sig i sin embedsbolig ved ind
gangen til Gråsten Slot. De følgende timer udkæmpede han ene mand
imod næsten 40 tyske soldater og Gestapo-folk en ulige kamp, der
først sluttede, da huset var omspændt af flammer og Paludan-Müller
afgået ved døden.1
Dette er velkendt. Mindre kendt er måske, at Paludan-Müller i 1935
var tæt på at miste sin stilling som chef for grænsegendarmeriet efter
kun ét år på posten. Ved sin offentlige stillingtagen til den italienske
fremfærd i Abessinien gav han anledning til en tjenestemandssag
imod sig selv - og til hårde angreb mod Flensborg Avis for at fremme
nazismen i Sønderjylland.
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Svend Bartholin Paludan-Müller (1885-1944) fotograferet ved sin embedsbolig i Grå
sten. Fra 1904-1923 gjorde han karriere i militæret. 1 1923 udtrådte han efter 19 år
i militæret af hærens linie og gik over til reserven. I 1930 blev han oberstløjtnant af
reserven, og i 1932 overført til forstærkningen. Næstkommanderende i grænsegendar
meriet fra 1933 og året efter dets chef med bopæl i Gråsten. Foto i Institut for Sønder
jysk Lokalhistorie.
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Paludan-Müller
S. B. Paludan-Müller var tiltrådt tjenesten den 5. januar 1933 som
næstkommanderende. Da chefen for grænsegendarmeriet siden 1919,
oberst Aage greve Moltke, året efter blev pensioneret, var PaludanMüller det naturlige valg som efterfølger, og han blev pr. 1. april 1934
den nye chef for grænsegendarmeriet, en post han bestred indtil sin
død i 1944. S. B. Paludan-Müller var ved sin tiltræden 49 år gammel,
gift på 24. år og far til tre børn. Han var en mand med de bedste
anbefalinger. Hans regimentschef ved 8. regiment, oberst Wørishøffer,
skrev i en forholdsattest fra 1932 om ham, at han var viljestærk og
energisk med en hurtig og klar opfattelsesevne og en usædvanlig
sund dømmekraft; en mand med en fast og retlinet karakter, hvilket
i forbindelse med en fremragende dygtighed gjorde ham til en bety
delig personlighed, der i høj grad påvirkede dem, der stod under
ham; han havde et lyst og ligevægtigt sind og et elskværdigt og takt
fuldt væsen samt en djærv og frejdig optræden. Oberstløjtnanten hav
de i hele sin tjenestetid været et smukt eksempel for sine kammerater,
og hans forhold såvel i som udenfor tjenesten havde i enhver hense
ende været mønsterværdige.2
Således var skudsmålet for den mand, der blev ny chef for grænse
gendarmeriet. Han levede det følgende år til fulde op til Finansmini
steriets forventninger til en loyal og effektiv embedsmand - indtil han
i 1935 tog ordet i en debat om den italienske fremfærd i Afrika.

Abessinien-krisen 1935
Op igennem 1930'erne havde Italien jævnligt skabt uroligheder på
grænsen mellem Abessinien - omtrent det nuværende Etiopien - og
de to italienske kolonier Somaliland og Eritrea. Italien, der under et
forsøg på at erobre landet i 1896 havde lidt et forsmædeligt nederlag
ved Adua, forsøgte nu under Benito Mussolini at gøre et nyt ero
bringsforsøg. Italien fremsatte i løbet af sommeren 1935 gentagne
gange trusler, og Abessinien - en af de sidste selvstændige nationer i
et gennemkoloniseret Afrika - klagede sin nød til Folkeforbundet FN's mindre magtfulde forgænger -, der imidlertid ikke kunne stille
meget op. Stormagterne Frankrig og England var ikke indstillede på
at sætte hårdt imod hårdt af frygt for at støde Italien fra sig; de havde
brug for Italien som forbundsfælle i forsøgene på at inddæmme Hit-
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lers ensidige nedbrydning af Versailles-traktaten. Mussolini havde da
også ved det nazistiske kupforsøg i Østrig i juli 1934 stillet sig på
vestmagternes side. Hitler havde måttet trække sin støtte til kupmageme tilbage, og kuppet var herefter slået fejl. Der var endnu i 1934
kold luft mellem Der Führer og II Duce. Så sent som i april 1935 var
de tre stormagter - England, Frankrig og Italien - ved et møde i byen
Stresa blevet enige om at føre en fælles politik overfor Tyskland.
Da konflikten i Afrika mellem Italien og Abessinien i løbet af som
meren 1935 spidsede til, var man fra vestmagternes side nervøse for
at føre en for fast politik over for Italien og derved støde landet over
i armene på Tyskland, der jo uden smålige hensyn til Folkeforbund
eller almindelig ret og rimelighed med lethed kunne overbyde vest
magternes indrømmelser over for Italien - og som også hurtigt ind
ledte en charmeoffensiv over for den romerske diktator.
Der var endvidere grund til at tro, at situationen kunne udvikle sig
til krig imellem Italien og England, der havde vitale interesser på
Afrikas Horn. Freden i Europa var med andre ord voldsomt truet af
konflikten i Afrika.3

Flensborg Avis vurderer krisen
Flensborg Avis, det sydslesvigske danske mindretals avis i Hitlers
Tyskland, fulgte ligesom den øvrige danske og europæiske presse
Abessinien-krisen med stor opmærksomhed og bekymring. Under
krisens tilspidsning i sensommeren 1935 skrev Tage Jessen, avisens
udenrigspolitiske redaktør, den 31. august 1935 i avisens udenrigsoversigt. Verdens Gang, at krisen først og fremmest var et koloni
spørgsmål; Italien var kommet senere i gang med koloniseringen end
England og Frankrig, der begge havde vældige koloniområder i Afri
ka og Asien med både plads til udvidelse og masser af råstoffer. Det
overbefolkede Italien trængte til begge dele, »og i Abessinien, hvis
område er over dobbelt så stort som Italiens, hvis jord dels er frugtbar,
dels bugner af naturrigdomme, er der plads til en betydelig over
skudsbefolkning, der kan opdyrke jorden, udnytte råstofferne og civi
lisere landet«. Rubrikken blev afsluttet med nogle betragtninger om,
hvorvidt kristendommen, kristelig tankegang og humane metoder i
øvrigt bundede videre dybt i det abessinske kejserriges »virvar af
mere eller mindre farvede stammer« - og at landet under alle om
stændigheder bevisligt drev slaveri og slavehandel. Italiens hensigter
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over for Abessinien var altså - efter Tage Jessens mening - ikke slet
så urimelige og uretfærdige endda.
Tage Jessen sluttede sin artikel med at foreslå følgende løsningsmo
del, som han dog næppe havde gennemtænkt i sin fulde konsekvens:
»Venner af fred mellem de europæiske stormagter kunne næsten føle
sig fristede til at ønske et britisk mandat over Nord-Abessinien og en
hurtig italiensk sejr over det øvrige Abessinien som den mest »smer
tefrie« afgørelse.« Men en sådan hurtig afgørelse var der desværre
ikke nogen udsigt til, så vidt Tage Jessen kunne se.
Det er her værd at lægge mærke til, at det var freden mellem de
europæiske stormagter, der var Tage Jessens største bekymring og i
hans fokus: Jessen foreslog med sine bemærkninger Abessinien ofret
på den europæiske freds alter. Tankegangen var for så vidt nært be
slægtet med »appeasement-politikken«, som Storbritannien slog ind
på over for Tyskland i disse år, nemlig inden for visse grænser at
forsøge at imødekomme Hitlers krav, indtil han var tilfreds - og der
ved undgå krigen. I praksis var Jessens tankeeksperiment heller ikke
så fjernt fra det forslag, som udenrigsministrene for Storbritannien og
Frankrig, Samuel Hoare og Pierre Laval, faktisk forsøgte at fremsætte
i december 1935, da krigen var brudt ud, og som ville have tvunget
Abessinien til store landafståelser. Dette forslag førte ganske vist også,
som følge af den oprørte britiske opinion, til Hoares afgang.
Chefredaktør Emst Christiansen lagde mundtligt straks over for
Tage Jessen afstand til betragtningerne i den udenrigspolitiske artikel,
men da var det imidlertid allerede for sent.

Obersten opsiger abonnementet
Oberst Paludan-Müller, der var en ivrig tilhænger af Folkeforbunds
tanken, havde fulgt udviklingen i Abessinien med bekymring; den
italienske fremfærd bød ham inderligt imod, og han blev stærkt be
rørt over Folkeforbundets magtesløshed. Folkeforbundet var som be
kendt blevet stiftet efter Første Verdenskrig med den klare målsæt
ning at forhindre krig mellem nationerne, men nu så det ud til, at
Folkeforbundet p.g.a. Italiens fuldstændige ringeagt over for alle for
bundets indvendinger ville lide sit afgørende nederlag - til stor skade
for opretholdelsen af freden mellem nationerne.
Der er ingen tvivl om, at Paludan-Müller har græmmet sig over
udviklingen, og da han læste Flensborg Avis' forsvar for Mussolini,
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løb temperamentet af med ham. Samme dag, den 31. august 1935,
opsagde han skriftligt grænsegendarmeriets abonnement på Flensborg
Avis, da, som han skrev til chefredaktør Ernst Christiansen: »grænse
gendarmeriet herefter betragter Flensborg Avis som et blad, man ikke
kan være bekendt at holde. Bladet ønskes ikke for den resterende del
af juli kvartal«.4 Brevet var affattet på grænsegendarmeriets officielle
papir med journalnummer - A nr. 314 - og det hele; en detalje, der
senere skulle vise sig at få betydning.
Ernst Christiansen blev hårdt ramt af oberstens brev.5 Han skrev
samme dag i et brev til Paludan-Müller, at avisens linie som modstan
der af enhver erobringskrig naturligvis var urokket, og han foreslog
en personlig samtale - til opklaring af den opståede misforståelse mellem Paludan-Müller og Tage Jessen. Jessen var ganske vist i mel
lemtiden taget på ferie, men et møde lod sig arrangere efter hans
tilbagekomst. »Imidlertid mindes jeg ikke fra de 30 år, jeg har ledet
Flensborg Avis, at bladet har været genstand for en sådan krænkelse i
noget brev fra et tysk endsige da et dansk embedskontors side. Det
er min pligt som dansk i forpostlinien at give det svar, et blad med
æresfølelse må give over for et sådant angreb, men jeg vil forinden
dog indstille, at sagen bringes ud af verden ved, at det utilbørlige
brev betragtes om uskrevet.«6
Ernst Christiansen lod med andre ord Paludan-Müller forstå, at
han forventede en undskyldning. Da var sagen imidlertid allerede
brudt ud i offentligheden.

Paludan-Müllers artikel
Paludan-Müllers harme over udviklingen i Abessinien og over Flens
borg Avis' stilling hertil havde efter alt at dømme ikke fået tilstrække
lig luft med opsigelsen af abonnementet. Han havde også sendt Aabenraa-avisen Hejmdal, der var Flensborg Avis' traditionelle konkur
rent og politiske modstander i Sønderjylland, en længere redegørelse
for sin opfattelse og sine bevæggrunde til at foretage et sådant skridt.
Redegørelsen, der fyldte to spalter, blev trykt i Hejmdal den 3. septem
ber 1935.
Stykket i Flensborg Avis havde - skrev Paludan-Müller i sit indlæg i sin Italiensk-venlighed været så utiltalende, at han straks havde opsagt abonnementet på bladet. »Harmen mod Italien er gennemgående
alt for ringe i Danmark, men aldrig har jeg dog set retsbegreberne
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vendt således på hovedet som i den nævnte artikel i Flensborg Avis.«
Mussolinis Italien var efter Paludan-Müllers mening en ren slyngel
stat; han opregnede en række eksempler til belysning af »Italiens be
greber om ret og ære«, bl.a. at Italien under 1. verdenskrig havde
vendt sig imod sin gamle allierede, Tyskland, da det i 1915 så, hvor
det bar henad, og at Italien i 1923 grundløst havde angrebet Græken
land, og - for at hævde den italienske »ære« - havde bombarderet
den fredelige ø Korfu med talrige civile tab til følge. Den eneste årsag
til den nuværende »konflikt« mellem Italien og Abessinien var, at
»Italien uden skygge af ret ønsker at bemægtige sig Abessiniens rige
territorium«, hvilket var i strid med alle indgåede internationale af
taler. Mussolini havde selv klart og kynisk erklæret, at han agtede at
erobre Abessinien, fordi han havde brug for landet, skrev PaludanMüller harmdirrende.
At Flensborg Avis ved sin artikel også syntes at ville støtte tyske
krav på tilbagelevering af de gamle afrikanske kolonier fra før 1918,
som nu var under Englands protektion, kunne man mene om, hvad
man ville, men derfor behøvede bladet ikke at støtte Italiens »volds
planer mod Abessinien«. Paludan-Müller gik herefter i rette med kon
krete udsagn fra Flensborg Avis' artikel: Overbefolkning gav ikke ret
til at bemægtige sig andre lande, der havde bedre plads, og da slet
ikke, når det overbefolkede land som Italien havde gjort det til en
hellig pligt for landets kvinder at føde så mange børn - og helst dren
ge - som muligt. M.h.t. de påståede abessinske grusomheder vidste
Flensborg Avis efter Paludan-Müllers mening ikke noget som helst, og
der var i betragtning af Italiens folkeretlige moral sandelig ingen
grund til at nære tiltro til det bevismateriale, Italien havde fremlagt.
Men skulle det vise sig, at Abessinien rent faktisk havde begået gru
somheder, gav dette ikke Italien nogen som helst ret til at erobre lan
det. Italien var, anførte Paludan-Müller, for øvrigt ikke et hår bedre,
men havde behandlet de ulykkelige arabere i sine kolonier i Nordafri
ka (Libyen) mindst lige så slemt: De var blevet hængt, blot fordi de
havde tilladt sig at forsvare deres fædrene jord. »Mon ikke italiener
nes og abessiniernes mentalitet karakteriseres af deres førere, ved
Mussolinis pralende trusler og foragt for højtidelige løfter og interna
tional moral, og ved kejser Haile Selassies rolige og værdige appel til
folkeforbundets samvittighed, en appel, som indtil nu er ubesvaret«,
fandt Paludan-Müller.
Flensborg Avis havde sluttet sin »ædle vejledning i folkeret« med at
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udtrykke det håb, at »Italien og England kunne blive enige om at dele
Abessinien, og at Italien derefter i en fart kunne få held til at udrydde
»sine« abessinierne med maskingevær og giftgas, idet der ikke skulle
være grund til at være rørt over de værgeløse abessiniere eller harm
fuld på det krigslystne Italien«, skrev Paludan-Müller med ætsende
ironi, og fortsatte: »Disse betragtninger kalder jeg lave, rå og hjertelø
se. Nej, Flensborg Avis, der er andre forhåbninger, som mennesker
med retfærdighedsfølelse og æresbegreberne i orden må hengive sig
til: At Folkeforbundet med alle lovlige midler vil lægge pres på volds
manden og ikke som hidtil på offeret, og at Danmark herunder vil
regne det for en ære at bære de byrder, der følger med at være med
lem af folkenes forbund, og hvis krigen dog kommer, at da feber
sygdomme, sværd, spyd og de svigtede abessinieres alt for få riffel
kugler må tilintetgøre den grådige græshoppesværm, der vælter ind
over Abessiniens grænser.«
Denne - må man vel nok sige - grausame Salbe var undertegnet:
S.B. Paludan-Müller - med tilføjelsen: Chef for Grænsegendarmeriet.
Dette sidste skulle vise sig at blive fatalt.

Flensborg Avis reagerer
Allerede samme dag, den 3. september 1935 - før han havde fået
kendskab til artiklen i Hejmdal, havde redaktør Ernst Christiansen for
søgt at minimere skaderne af Tage Jessens udenrigsoversigt ved at
tage spørgsmålet om »overbefolkning og krig« op i en ledende artikel.
Her slog han til en begyndelse fast, at et blad, der tog sin gerning
alvorligt, måtte søge at belyse aktuelle spørgsmål fra alle sider. Det
havde i Abessinien-spørgsmålet vist sig, at ingen af parterne var eng
le, hverken de to umiddelbare modstandere eller de øvrige stormag
ter, mente Emst Christiansen.
Men det danske standpunkt måtte naturligvis altid være bandlys
ning af enhver erobringskrig. En erobringskrig blev ikke forsvarlig,
blot fordi den blev bygget på, at det ene land var overbefolket og det
andet tyndt befolket, eller at det ene land var nået videre i almindelig
oplysning end det andet. Et modsat standpunkt ville efter Ernst Chri
stiansens mening også have frygtelige konsekvenser. F.eks. hvis Tysk
lands befolkning - som det var dens regerings udtrykte plan - skulle
vokse stærkt.
Ernst Christiansens fokus flyttede sig fra en - set fra Sydslesvig -
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forholdsvis inferiør stat i Afrika til princippets overførsel til Europa:
Her ville det samme princip have skræmmende perspektiver over for
de tyndt befolkede nordiske lande, og Ernst Christiansen afviste da
også princippet blankt - og hermed betragtede han formentlig Tage
Jessens uheldige bemærkninger i udenrigsoversigten som værende
kaldt tilbage.
Men dermed var sagen dog langtfra afsluttet. Samme dag, den 3.
september 1935, blev Paludan-Müllers udførlige artikel om Flensborg
Avis, Italien og Abessinien trykt i Hejmdal, der sidst på dagen nåede
til Flensborg. I sin dagbog noterede Ernst Christiansen sig: »Aften.
Hejmdal med Paludan-Müllers artikel mod os, vred, dog rolig.«7 Han
så sig nu forpligtet til at svare obersten offentligt.
Den følgende dags ledende artikel i Flensborg Avis beskæftigede sig
med emnet: krigstruslen i verden. Ernst Christiansen udtrykte her det
standpunkt, at det måske i virkeligheden var godt, at Folkeforbundets
magtesløshed nu blev afsløret, thi Folkeforbundet fik nemlig næppe
nogen sinde reel magt, før dets magtesløshed og den skæbnesvangre
betydning heraf blev erkendt - og stormagterne handlede derefter
ved at styrke Folkeforbundet. Folkeforbundets svaghed skyldtes efter
Ernst Christiansens mening, at der udover elskværdige forsikringer
og betænkninger ikke var rejst nogen »hensynsløs fælles vilje til at
trygge fredens sag«. Fredsviljen var af gode grunde stærkest blandt
de små nationer, men de holdt sig af de samme gode grunde tilbage
med at give deres holdning udtryk i handling. Og intet af de store
lande havde villet tilsidesætte sine egne tarv så meget for den fælles
freds skyld, at man kunne tale om, at der var gjort et virkeligt offer,
der kunne tjene som eksempel til efterfølgelse.
Den virkeligt store vinding i en hvilken som helst sag - og altså
også i fredens - blev ikke vundet ved halvhed eller ord alene; den
krævede efter Ernst Christiansens opfattelse det store offer. Hvis hele
nationen ofrede sig fuldt ud, ville man også nå sine mål. Denne fore
stilling om offerviljen som ideal var temmelig sikkert også den væsent
ligste grund til hans fascination af den tyske nationalsocialisme i
første halvdel af 1930'erne.
I den aktuelle situation i Afrika var det efter alt at dømme Ernst
Christiansens mening, at kolonimagten England med sine store og
rige besiddelser måtte være villig til at bringe et offer - f.eks. at afstå
en bid af den afrikanske kage til Italien.8
Dette var Ernst Christiansens bud på en løsning på konflikten i
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Østafrika - der jo unægtelig stadig var langt fra Paludan-Müllers.
Ernst Christiansen var tydeligvis både rystet og bitter over reaktionen
fra grænsegendarmeriets side - og han forstod den formentlig slet
ikke. For ham var det en indlysende national opgave for alle danske
at bistå Flensborg Avis med forsvaret for danskheden i grænselandet og at overlade det til avisen selv at vælge den kampform, den fandt
mest anvendelig.
Men dette var navnlig de danske socialdemokrater ikke indstillet
på.

Sønderborg Socialdemokrat intervenerer
Sønderborg Socialdemokrat gav nemlig samme dag, den 4. september
1935, netop udtryk for en sådan for Ernst Christiansen vanskeligt for
ståelig holdning. Man gengav med overskriften En salve til Flensborg
Avis Paludan-Müllers abonnementsopsigelse - og tilføjede: Det er »jo
unægtelig en voldsom opsang, og måske kan det siges at være lidt
pågående, at chefen i spørgsmålet om abonnement taler i korpsets
navn. Kan han det? Men noget andet er, at obersten i mangt og meget
har ret i sin anklage mod Flensborg Avis. Den pågældende artikel var
yderst uheldig, og det er jo ikke sjældent, dette blad træder i spinaten.
At det har hjulpet stærkt til at få den danske nazisme udbredt i Søn
derjylland, er en kendt sag. Bladet søger at forsvare sig mod oberstens
anklage og gør det under udfoldelse af den kvalmende selvgodhed,
der altid præger bladets vurdering af dets eget arbejde; men det ind
rømmer dog at have trådt fejl. Bare det noget oftere kunne få øje på
egne fejl, så ville megen skade kunne afbødes.«
Artiklen var efter al sandsynlighed forfattet af Sønderborg Socialde
mokrats chefredaktør, Frede Nielsen.

Der herskede navnlig i venstreorienterede og venstreliberale kredse
dyb mistillid til Flensborg Avis' stilling mellem demokrati og diktatur.
Flensborg Avis havde nemlig jævnligt anket over fejl og mangler ved
det danske parlamentariske demokrati og havde lejlighedsvis peget
på forskellige forhold i Hitlers Tyskland som eksempler, der - tilpas
set danske betingelser - var værd at efterfølge.
I Ernst Christiansens verdensbillede var modsætningerne stillet op:
dansk kontra tysk; her gik for ham den afgørende skillelinje. For en
dansk socialdemokrat så det imidlertid anderledes ud: her gik skille-
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linjen først og fremmest mellem demokrati og diktatur. Mens Ernst
Christiansen således ikke nødvendigvis kunne se noget suspekt ved
en antidemokrat, når blot han var dansk, så tog sagen sig anderledes
ud for en socialdemokrat - og Paludan-Müller så på tingene på lig
nende vis. Der var en næsten uovervindelig forståelseskløft mellem
parterne; man forstod ganske simpelt ikke hinandens sprog og hin
andens tanker.
Redaktionen af Flensborg Avis modtog de følgende dage en lang
række breve, nogenlunde ligeligt fordelt mellem afstandtagen og op
bakning til avisen; enkelte forlangte offentlig bodsgang fra Tage Jes
sens side, hvilket Ernst Christiansen dog afviste med den uomgænge
lige motivering, at hverken avisen eller Den slesvigske Forening - det
danske mindretals kulturelle og politiske talerør, hvis største afdeling,
Flensborg-afdelingen, Tage Jessen var formand for - var tjent med
at få sin stilling svækket offentligt.9 Bladets læsere måtte desuden
udmærket være klar over, at det »aldeles ikke er bladets standpunkt,
der er kommet frem i nogle vendinger i den udenrigspolitiske ru
brik«, skrev Emst Christiansen f.eks. til en læser. »Det pågældende
stykke har jeg først fået læst, da det var trykt, jeg har tydeligt taget
afstand fra det, og på ledende sted har bladet hundreder og tusinder
gange tolket en anden opfattelse. Når sligt hænder i et andet blad, er
der ikke en hund, der gør af det. Når en ungdommelig medarbejder
laver et fejlgreb ved Flensborg Avis, så forfølges det som en kapitalfor
brydelse med opfordringer til boykotning af det danske grænseblad,
der i forvejen ved valuta-nedskæringen er bragt på afgrundens rand
og må friste livet under tysk diktatur. Hvis nogen her skal rejse ankla
ger, så synes det mig at være os på grund af manglende solidaritet
ved grænsen. Man kan blive mørkseer, når man ser, hvad tyskerne
koncentrerer her og hvad man på den anden side mener at kunne
tillade sig på dansk side.«10

Forsoning
Grosserer J.C. Møller, en af Flensborgs absolut førende danske, hen
vendte sig den 4. september 1935, dagen efter offentliggørelsen af
Paludan-Müllers artikel i Hejmdal, til Ernst Christiansen med forslag
om, at en forsamling af borgere måske på én eller anden måde kunne
gå i aktion til fordel for Flensborg Avis. Ernst Christiansen erklærede
heroverfor, at det da kun skulle glæde ham, men han syntes i øvrigt
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ikke at nære stor tillid til, at en sådan aktion ville føre til noget godt.
Som sagt, så gjort: J. C. Møller og en række andre gode danske
flensborgere satte sig i bevægelse for at få forsonet redaktøren og
obersten. Der blev om eftermiddagen telefoneret mellem Flensborg
og Gråsten, og samme aften mødtes de to kombattanter - på neutral
grund i Borgerforeningen i Flensborg og sekunderet af J.C. Møller og
en række andre flensborgere - til en drøftelse af deres uenigheder.11
Samtalen rensede luften og endte i fordragelighed; obersten genbe
stilte abonnementet, ikke alene til grænsegendarmeriet, men endog
til sig selv privat. Til Ernst Christiansen skrev Paludan-Müller dagen
efter mødet, den 5. september 1935: »Modtag, hr. Redaktør, forsik
ringen om min mest udprægede højagtelse. - Således skriver diplo
materne, de mener det ikke; jeg mener det. De vil sikkert også have
bemærket, at jeg ikke er diplomat.«12
Dermed kunne sagen være endt - men det gjorde den ikke. Den
danske dagspresse havde meget at sige for og imod Paludan-Müllers
drastiske abonnementsopsigelse, og sagen truede med at antage stør
re udenrigspolitiske dimensioner, da den italienske gesandt den 5.
september dukkede op og gjorde indsigelse overfor det danske uden
rigsministerium. 13

Sagen får følger
Den 5. september 1935 var det store konservative hovedstadsblad Nationaltidende/Dagens Nyheder, straks man havde set Paludan-Müllers
indlæg i Hejmdal, rykket ud med en artikel om sagen. Bladet havde
hidtil været noget tilbageholdende i sin redaktionelle stillingtagen til
Abessinien-krisen - omend dens engelske korrespondenter, som bla
det delte med den førende engelske avis Daily Telegraph, var stærkt
kritiske overfor Italien. Det var den kendte redaktør Franz von Jessen,
mangeårig ven af Flensborg Avis, der førte pennen: »Forstår oberstløjt
nant Paludan-Müller ikke, at hans høje stilling pålægger ham forsig
tighed med hensyn til, hvad han kan tillade sig af anklager mod en
fremmed stat, måtte han dog i det mindste kunne begribe, at det ikke
kan være hans, endsige grænsegendarmeriets sag at skolemesterere
Flensborg Avis for dens anskuelser. At han på så opsigtsvækkende
måde lader den statsinstitution, han leder, insultere det danske græn
seblad og tage standpunkt i en konflikt, med hensyn til hvilken den
danske stat er neutral, er en taktløshed og en utilbørlighed, som øje-
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blikkelig må redresseres. Offentligheden venter et nyt - og mere takt
fuldt - initiativ fra oberst Paludan-Müllers side.«
Det var efter alt at dømme denne artikel, der gjorde den italienske
gesandt opmærksom på Paludan-Müllers artikel i Hejmdal. Sagen
måtte nu overvejes af udenrigsministeren.
Det var et led i dansk udenrigspolitik i 1930'erne at formå den
danske presse til at vise selvbeherskelse i omtalen af andre lande navnlig i omtalen af de utilregnelige diktaturstater, der ikke viste me
gen forståelse for principperne for en fri presse. I offentlige taler ma
nede navnlig statsminister Th. Stauning og udenrigsminister
P. Munch jævnligt pressen til at omtale specielt Tyskland med større
forsigtighed. Og på jævnlige fortrolige møder »orienterede« P. Munch
de store dagblades redaktører om Danmarks stilling i den udenrigs
politiske situation. Disse »orienteringer« var forsøg på at knytte dag
bladene til regeringens udenrigspolitik og forpligte dem på en beher
sket og mådeholden udenrigsdækning. Det var ikke i Danmarks
interesse, at dets presse fornærmede udenlandske statsoverhoveder.
Effekten af disse »orienteringer« var dog blandet, eftersom ikke
mindst regeringspartiernes egne blade med Socialdemokraten og Politi
ken i spidsen vedblev at forholde sig stærkt kritiske til diktaturstater
ne i Europa.
Over for pressen var der i et frit og demokratisk land ikke de store
sanktionsmuligheder. Det så anderledes ud, hvis en af statens egne
embedsmænd var synderen. I tilfælde af statsminister Th. Staunings
og udenrigsminister P. Munchs fravær - som det var tilfældet i begyn
delsen af september 1935 - fungerede finansminister H. P. Hansen, der
var socialdemokrat, som stats- og udenrigsminister. Det var altså
H.P. Hansen, der måtte lægge øre til den italienske klage. H.P. Han
sen var samtidig Paludan-Müllers øverste chef, eftersom grænsegen
darmeriet hørte ind under Finansministeriets Departement for Told og
Forbrugsafgifter.
I Departementet for Told og Forbrugsafgifter gjorde man sig i løbet
af dagen visse overvejelser om, hvordan denne prekære sag bedst
kunne gribes an: Artiklen i Hejmdal stødte formentlig imod straffelo
vens § 108, der truede den, der offentligt forhånede en fremmed na
tion, en fremmed stat, dens flag eller andet anerkendt nationalmærke,
med bøde, hæfte eller - under skærpende omstændigheder - med
fængsel indtil ét år. Påtale fandt imidlertid kun sted, hvis det udtryk
keligt blev forlangt af vedkommende fremmede regering.
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I Finansministeriet anså man det for en skærpende omstændighed,
at Paludan-Müller var embedsmand, tilmed i fremskudt stilling ved
grænsen, samt at artiklen var signeret ikke alene med hans navn, men
også med hans tjenestestilling. Påtalen var jo imidlertid afhængig af,
at den fornærmede fremmede regering beklagede sig, hvad Italien på
dette tidspunkt - den 5. september 1935 - endnu ikke officielt havde
gjort. Hvis dette skete, ville den offentlige påtale da ske efter Justits
ministeriets påbud og sagen skulle da behandles ved en nævninge
domstol.
Det er ikke anført i departementets overvejelser, men det har for
mentlig indgået i disse, at en sådan model utvivlsomt ville vække
en del opsigt i offentligheden - og når afgørelsen var lagt i hænder
ne på en nævningedomstol, var det heller ikke givet, at resultatet
ville falde ud til den italienske gesandts tilfredshed: To år tidligere
havde kommunisten Aksel Larsen på havnen i Aabenraa revet et
hagekorsflag itu og omtalt det som et »morderflag«. Den tyske ge
sandt havde insisteret meget stærkt på en retssag - der var endt
med Larsens frifindelse. Forinden havde sagen vakt kolossal opsigt
i offentligheden, og det samme kunne meget vel ske i en eventuel
sag imod Paludan-Müller. Dette ville hverken være i Danmarks el
ler Italiens interesse. Det havde desuden dengang kostet megen an
strengelse at gøre det tyske gesandtskab begribeligt, at de danske
domstole var uafhængige, og at den danske regering derfor ikke
kunne ændre dommen.
Men sagen kunne måske også afvikles på en mindre dramatisk
måde efter tjenestemandsloven. Det syntes nemlig oplagt, at PaludanMüller havde gjort sig skyldig i en tjenesteforseelse ved i sit brev til
Flensborg Avis og i sit avisindlæg at have henvendt sig i tjenstlig form.
Dette kunne betragtes som en overtrædelse af tjenestepligterne. Tje
nestemandslovens § 3 pålagde nemlig tjenestemanden i alle anliggen
der samvittighedsfuldt at overholde de for hans tjenestestilling givne
love, anordninger og forskrifter, og han skulle i sine forhold i og
udenfor tjenesten vise sig værdig til den agtelse og tillid, som hans
stilling krævede. Dette synes Paludan-Müller altså efter Finansmini
steriets mening ikke at have gjort, da han opsagde sit abonnement.
Man havde imidlertid i Finansministeriet noteret sig, at der ifølge
dagens B.T. - formiddagspressen blev også studeret i statsmagtens
departementer - skulle være sluttet et forlig mellem parterne, og at
der skulle være opnået en for Flensborg Avis tilfredsstillende ordning.
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Denne del af sagen syntes altså at være ude af verden. Men i modsat
fald var man indstillet på at pålægge Paludan-Müller: at tilbagekalde
sine udtalelser, at beklage at de var fremsatte, og at genoptage abon
nementet på bladet.
Skulle det ikke blive nødvendigt at foretage sig yderligere i sagen,
måtte den under alle omstændigheder afsluttes med en alvorlig mis
billigelse i overensstemmelse med tjenestemandslovens § 18, idet det
samtidig skulle pålægges Paludan-Müller fremtidig ikke offentligt at
fremsætte påstande om fremmede magter.
Det blev besluttet at indkalde Paludan-Müller til en tjenstlig samta
le.14 Indkaldelsen skete straks samme dag, og dagen efter, den 6. sep
tember 1935, mødte Paludan-Müller op i Finansministeriet. Her talte
han med finansminister H. P. Hansen, generaldirektør i Finansmini
steriet Knud Korst og kontorchef i Departement for Told og Forbrugs
afgifter Michael Kofoed. Der er tilsyneladende ikke bevaret nogen
referater af disse tjenstlige samtaler, men det er ikke svært at gætte
sig til, hvad der er sket: Paludan-Müller har erkendt sit fejltrin og har
fået en alvorlig røffel. Men dermed var sagen ikke endt for ham. Han
blev også præsenteret for afgørelsen i den tjenestemandssag, der alle
rede dagen før var blevet indledt.
Kendelsen faldt den 6. september 1935 og lød som følger: »I anled
ning af Deres i bladet Hejmdal for den 3. ds. optagne artikel vedrøren
de de italienske-abessinske forhold, hvori De har fremsat en række
for den italienske stat krænkende udtalelser, meddeler man Dem her
ved i henhold til tjenestemandsloven § 18 en alvorlig misbilligelse,
hvorhos De ikendes en bøde på en halv måneds løn, lige som man
yderligere skal tilkendegive Dem, at De fremtidig i Deres nuværende
stilling hverken som Chef for Grænsegendarmeriet eller som privat
mand og hverken skriftligt eller mundtligt må udtale Dem offentligt
om forhold som det ovennævnte eller om forhold af lignende karak
ter, i alt fald ikke uden at De i de enkelte tilfælde forud har indhentet
administrationens tilladelse, og at De må forvente i gentagelsestil
fælde øjeblikkelig at blive afskediget. De vil derhos have at tage orlov
fra tjenesten indtil videre.«15
Der er grund til at tro, at den lynhurtige dom og dens øjeblikkelige
ikrafttræden har tilfredsstillet det italienske gesandtskab.16 Afgørel
sen blev samme dag meddelt pressen officielt.
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Pressen tager stilling
Dansk dagspresse delte sig i to på spørgsmålet: De borgerlige aviser
skrev om et »afskyeligt overfald på Flensborg Avis«17 og enkelte lod
harmen få frit løb over for Paludan-Müllers »usømmelige« og »uret
færdige« handling. Det blev fremhævet, at hans angreb på Flensborg
Avis ville vanskeliggøre bladets i forvejen vanskelige situation, og en
kelte blade krævede oberstens afgang.
Også de borgerlige sønderjyske aviser sluttede sig i et vist omfang
til kritikken af Paludan-Müllers adfærd: Haderslev-avisen Modersmaalet fandt Paludan-Müllers opførsel i denne sag »utilbørlig«, »usømme
lig« og »taktløs« - uanset at man, hvad man understregede, i øvrigt
ikke var enig i de betragtninger, Flensborg Avis havde fremsat om den
italiensk-abessinske konflikt.18
Hejmdal fulgte sagen på afstand, refererede loyalt - og meget kort
fattet - om sagens udvikling, men tog ikke selv stilling i sagen.19
Hejmdals tavshed er så påfaldende, at den må tages som et udtryk for,
at redaktionen ikke var ret stolt over den rolle, avisen havde spillet i
denne sag.
Jydske Tidende forholdt sig afventende. Avisen kunne den 6. septem
ber 1935 bringe et interview med Paludan-Müller, hvori han meddel
te, at der var sluttet venskabeligt forlig mellem ham og Flensborg
Avis - og at han havde gentegnet abonnementet. Han erklærede des
uden, at han udelukkende havde undertegnet sig med sin titel, fordi
man ikke kunne forvente, at folk ellers ville vide, hvem han var.
Da det blev kendt, at Paludan-Müller havde fået tildelt misbilligel
se og tvungen orlov på ubestemt tid, blev dette hilst med nogen til
fredshed i dele af den borgerlige presse. Enkelte anstillede betragtnin
ger over, hvorvidt han overhovedet atter burde genindtræde, mens
andre hæftede sig ved, at han nu var blevet forsonet med Flensborg
Avis, og at sagen var bedst tjent ved at der faldt ro over den. Som
dagene gik, blev det mere og mere en »beklagelig affære«.20 Man er
kendte, at Paludan-Müller havde forløbet sig, men anførte, at han dog
kun udtrykte samme holdning, som dansk presse i månedsvis havde
indtaget.21 Der var udbredt enighed om at beklage affæren. Men stort
set samtlige dagblade var meget omhyggelige med at lægge afstand til
stridens årsag: Flensborg Avis' betragtninger over konflikten i Afrika.
For eksempel den sønderborgske venstreavis Dybbøl Posten frem
hævede i en leder den 7. september 1935, at Paludan-Müller var kendt
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som en forstående og stærkt nationalt sindet mand, der nu blot i sin
ilterhed havde forløbet sig. »Selvom det måske er forståeligt, at oberst
Paludan-Müller har følt sig harmfuld over de betragtninger, Flensborg
Avis offentliggjorde vedrørende det Abessinske spørgsmål, betragt
ninger, som også vi for vort vedkommende vil tage bestemt afstand
fra, tør det nok antydes, at han har båret sig særdeles ubehændigt ad,
mere ubehændigt, end en mand i en så fremtrædende stilling har lov
til det! Det er ikke alene en utilgivelig dumhed, han har gjort sig
skyldig i, men en utilbørlighed, som måtte påtales fra højeste sted.«
Han burde ikke have udtalt sine private meninger i sin egenskab af
fremtrædende embedsmand, og at Paludan-Müller siden havde for
søgt at bortforklare denne detalje med, at han kun havde anført sin
stilling, fordi han jo ikke kunne forvente, at folk ellers ville vide,
hvem han var, tog Dybbøl Postens lederskribent - efter alt at dømme
Kai Edvard Larsen - ikke for gode varer; dette var »en undskyldning
af en så tåbelig beskaffenhed, at den helst ikke burde være undslup
pet sin ophavsmand«. Dybbøl Posten mente dog, at der nu var givet
Paludan-Müller en så alvorlig tilrettevisning, at han fremtidig ville
vide at bevæge sig med større forsigtighed, og »vi tør vel gå ud fra,
at hans orlov kun vil være at betragte som en hårdt tiltrængt ferie
ovenpå denne abessinsk-italienske forpostfægtning. Oberstens faglige
kvalifikationer er der næppe nogen, der vil bestride, og det er os be
kendt, at han i den tid, han har stået som gendarmeriets chef, ellers i
øvrigt har vist sig sin plads voksen.«
Dybbøl Posten ville tydeligvis nødig af med Paludan-Müller.

Den anden Sønderborg-avis, Sønderborg Socialdemokrat, var endnu
mindre glad for den opståede situation, som man i en ledende artikel
den 8. september 1935 dog først og fremmest gav Flensborg Avis' »ube
gribeligt dumme artikel om det abessinske spørgsmål« ansvaret for.
Sønderborg Socialdemokrat, der jo kun vanskeligt kunne polemisere
åbent imod en beslutning, truffet af den socialdemokratiske finans
minister, medgav, at det havde været en fejltagelse af obersten at tale
i korpsets navn i en sag af denne art, og beklagede, at finansmini
steren ikke havde haft andet valg end at følge tjenestemandslovens
bestemmelser.
Embedsmænd måtte lære at holde deres personlige følelser og an
skuelser borte fra deres optræden som embedsmænd - dette var den
lære, der kunne drages af det skete, fandt Sønderborg Socialdemokrat.
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I et Stykke om »Flensborg Avis«,
hvori det socialdemokratiske BLad i
Nordslesvig dog antyder nogen Medhu, for ikke at sigo Solidaritet, svø
ber Bladet — modsat Apotekeren —
denne milde Kærne ind i on bitter
Skal ved at tale om »kvalmende
Selvgod hed«.
Om end nærværende Blad aldrig
vil kunne gere sig Haab om at blive
regnet for saa beskedent og uselvisk
som det socialdemokratiske Blad, saa
er der dog en Misforstaaclse i dot.
nævnte, flere Gange brugte Slagord.
Forleden var en Kreds af Medar
bejdere samlet til en lille privat Fest
lighed for en Kammerat, hvis Arbejde
fyldte et større Aaremaal, uden at det
ønskede« nævnt i Offentligheden. Der
blev sagt i en Tale, at det falder ikke
nogen af os ind at have ondt af os
selv, fordi der i Arbejdet ved et saa
udsat Dagblad har været et og andet
at slaas mød. Et saadant Arbejdssted
for en saadan Sag er on lykkelig Livs
opgave. I en anden Tale blev der
nævnt en Række Navne fra Bladets
Historie og sagt: De enkelte kommer
og gaar, men Avisen bestaar!
Der har flere Gange været Tider,
da Truslerne blev overhængende, men
Solen sprængte Skyd.ækket paa ny.
Det er ikke helt ligetil al forklare
Medarbejdernes
Indstilling, der er
mere følelsesmæssig, groet langsomt
igennem mange Aars Oplevelse, igen
nem en Livsgomlng fra de unge Dage,
end nogen Sinde klarlagt i nøjagtig
Udformning.

For os er Avisen et Mærke eller
mere end det: et Sværd og en Plov.
Sværdet har sunget i saa mangen drøj
Dyst, mon dog,- hvor Stimlen var tæt
test og Faren størst, med lys Klang
meldt om dansk Livsmod i Sønderjyl
land. Sværdet har lydt haardt og
vredt som Skræp, i Vintcrødo har
Klangen mindet om Is, der slog Rev
ner, mon dot har ogsaa tonet fryde
fuldt, 1 Vaar. Og udon at dot mærke
des, var Sværdet hele Tiden samtidig
smedet om til Plov, og Plovjernet skar
ned, dybt nod under Lyng og Krat, og
søgte at bryde Alon 1 Slesvig* Jord.
Sværd- og Plavmændono skiftede, mon
Jernet fortsatte sin Sang.
Hvilket Væld af Minder or der ikko
at øse af om nwrkeligo Oplevelser,
og dog bliver der næsten . aldrig Tid
Hl det, fordi der stadig leves nyt og
ny o spændende Dage.
Det er rigtigt, at de, der arbejder
ved de danske Forposters Blad, ser op
til det som noget stort. Dc mener
ikke at overvurdere sig selv, at regne
sig selv for særlig benaadede eller
mere fejlfrie end andre Mennesker.
Men i Forsvaret for en stor Sag veed
de, at de har overtaget en fremskudt,
farlig og forjættende Poet, en betyd
ningsfuld Arv, et Vaaben, et Redskab,
som aldrig kan føres med udeltagende
Ligegyldighed, men bestandig paa ny
kræver hele Manden.
Tiden slider paa os alle, men hvor
vilde vi dog ønsko, at vi igennem vor
Folkcarv kunde fyldes mod en ydmyg
Stolthed saa levende og sejrende, at
ingen kunde staa imod over for Søn
derjyllands Sag.

Redaktør Frede Nielsen på Sønderborg Socialdemokrat beskyldte Flensborg Avis for
at lide af »kvalmende selvgodhed«. Dette afviste redaktør Ernst Christiansen på Flens
borg Avis i den ledende artikel fra 6.9.1935, som er vist her. Men lige akkurat den
slags nationalromantisk bragesnak, som Ernst Christiansen diskede op med i sin le
der - og som var meget typisk for hans poetiske skrivestil i øvrigt - virkede stærkt
ophidsende på socialdemokratiske sind. Socialdemokraters egne retoriske kraftudlad
ninger havde - i parentes bemærket - ofte en tilsvarende effekt på borgerlige læsere.
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Men »ser man bort fra denne utilgivelige fejl, vil man give hr. Palu
dan-Müller ret i hans skarpe angreb på Flensborg Avis. Artiklen, han
angreb, var til det yderste udfordrende og dum, og bladet fortjente
en yderst kraftig lære om, at nu skal det ikke øse mere op af den
tønde. Der er andre sider af bladets journalistik, der også fortjener en
kraftig visker. Det er snart ikke andre end bladet selv, der er impone
ret over dets præstationer. Alle andre kan ikke andet end fæste op
mærksomheden ved dets mange svagheder. I en spidsartikel i forgårs
beskæftigede bladet sig med vor påvisning forleden af dets osende
selvgodhed. Det søger igen i denne artikel at stille sig i relief, men
opnår kun atter at bekræfte rigtigheden af vor påstand om dets selv
forgudelse og selvforblindelse. Ja, bladet kunne være værdifuldt, hvis
der skete en radikal ændring i dets forhold, og det så fik den stærkt
tiltrængte blodfornyelse.«
Dette var jo unægteligt talt lige ud af posen fra redaktør Frede
Nielsens side.
Også den socialdemokratiske fører i Sønderjylland, folketingsmed
lem J. P. Nielsen fra Dynt, tog affære i anledning af Paludan-Müllersagen. Han omtalte sagen på et stort socialdemokratisk møde i Brunsnæs på Broagerland den 8. september 1935, og han skrev samme dag
i et brev til partifællen, finansminister H. P. Hansen: »Må jeg få at
vide, hvad der mere skal ske med Paludan-Müller? Helst omgående;
thi vi er ved at organisere protester, nedsætte udvalg o.s.v. For os er
det meget uheldigt af flere grunde, som jeg ikke vil skrive om, men
sige dig personligt. Kun så meget, at vi må i høj grad balancere, hvis
vi ikke vil have slået for meget i stykker.«22
Det var tydeligvis ubekvemt for de sønderjyske socialdemokrater
at skulle fremstå som svage over for de italienske fascisters fremfærd
i Afrika - eller endog som vogtere af Mussolinis ære, hvor man langt
hellere med svingende faner ville have sluttet sig til Paludan-Müllers
anti-fascistiske felttog.23

Sagen tilspidses
Der var ved at falde ro over sagen, da gendarm J. Petersen fra Padborg den 10. september 1935 indrykkede et læserbrev i Sønderborg
Socialdemokrat, der atter satte fuldt blus under debatten. Heri hed det
bl.a. med en henvisning til Paludan-Müllers tvungne orlov: »Den ven
ding, som er foregået i sagen, er kommet for alle som en overraskelse,

»Som Gøngerne, da Svend Poulsen var fange på Jungshoved og skulle skydes.« Sådan
opfattede Paludan-Müller stemningen blandt grænsegendarmerne, da han skiltes fra
dem p.g.a. sin tvungne orlov. En gruppe grænsegendarmer ses her fotograferet om
kring 1930. Den uheldige læserbrevsskribent, Jørgen Petersen, er nr. 5 fra venstre.
»Røde Jørgen«, som han blev kaldt, markerede sig som aktiv socialdemokrat i lokalpoli
tikken, bl.a. som medlem af Bov sogneråd og formand for Bov Sogns skoleudvalg.
Foto i Bov lokalarkiv.

idet ingen havde tænkt sig, at indholdet i den omstridte artikel - som
for øvrigt ethvert fredselskende menneske kunne tiltræde - kunne
medføre sådanne konsekvenser, som sket er. Det må meget beklages,
at artiklens udenrigspolitiske tilsnit er kommet i strid med tjeneste
mandsloven og derved har spillet Flensborg Avis sejrens palmer i hæn
de. Artiklens indhold er dog derfor på ingen måde blevet afkræftet,
men har stadig beholdt sin sande værdi. Obersten har i den korte tid,
han har været chef for grænsegendarmeriet, vundet hele personalets
agtelse og tillid, og denne vil på ingen måde blive svækket af det
forefaldne - tværtimod. Den dom, der er overgået ham, og som det
er den almindelige mening, at Flensborg Avis har forårsaget, har vakt
en stærk harme blandt personalet, og det må håbes, at denne harme
må resultere i, at man i alle gendarmhjem, hvor Flensborg Avis hidtil
har holdt sit indtog, hurtigst muligt lukker for bladet.«
Hertil føjede redaktionen af Sønderborg Socialdemokrat dog følgende:
»Vi har gentagne gange fremhævet, at vi og utvivlsomt det store fler-
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tal i realiteten er enig med hr. Paludan-Müller; men han kan ikke
skrive som dansk embedsmand så voldsomt imod en europæisk
magt. Striden med Flensborg Avis har næppe spillet nogen som helst
rolle m.h.t. ministerens afgørelse.«
Med gendarmens læserbrev var sagen påny blevet antændt. I samme
nummer blev der desuden bragt et referat af den tale, som folketings
mand J. P. Nielsen havde holdt i Brunsnæs på Broagerland den 8. sep
tember 1935. Heri kom han også ind på Paludan-Müller-sagen, og
udtalte bl.a.: »Det var en fejl af hr. Paludan-Müller at optræde i sit
korps' navn, det kan man ikke gøre i en sådan sag. Vi beklager det
skete, thi Paludan-Müller var en god chef for grænsegendarmeriet.
Hvor meget der skal ofres på Mussolinis alter i denne sag ved jeg
ikke, men det får vi sikkert snart at vide. Men så kommer jeg til opha
vet til affæren, nemlig en artikel i Flensborg Avis, der faktisk forsøgte
at gøre Italiens overfald på Abessinien forsvarlige. Flensborg Avis støt
tes i høj grad af den danske stat, men en sådan opfattelse er fuldkom
men i strid med den danske stats interesser. Danmark som lille stat
har kun at håbe på, at retten sejrer, således at man gensidig respekte
rer hinanden. Sættes retten i spydstagen eller i maskingeværer og
bombeflyvere, så vil det snart være ude med de små staters selvstæn
dighed. Jeg tror nu ikke, at Flensborg Avis vil høste fordel af den hi
storie. I de 24 timer, der er gået siden hr. Paludan-Müller fik orlov,
har jeg fået masser af henvendelser, organisationen indkaldes til
møde, udvalg nedsættes o.s.v. Sagen er den, at alle med undtagelse
af Flensborg Avis er enige med Paludan-Müller i hans fordømmelse af
Italiens overfald på Abessinien. Kun var man uenig med ham om
formen og måden, hvorpå han fremsatte sine anskuelser.
Jeg tror, at det ville være heldigt for Flensborg Avis, hvis det kunne
finde sine egne ben og blive talerør for det danske mindretal syd for
grænsen og lade både storpolitikken i Verdens Gang og venstrepolitikken fare. Se på det tyske mindretalsblad i Nordslesvig; det er altid på
tæerne for at varetage mindretallets interesse og stille krav til den
danske herbergsstat. Flensborg Avis er efterhånden blevet en defensor
for Det tredje Rige og altid parat til at falde dansk administration i
ryggen. Og det kan da ikke være varetagelse af danske opgaver, slet
ikke af den danske stats interesser.«
Så rullede lavinen igen: Nationaltidende/Dagens Nyheder, hvis Aabenraa-korrespondent havde indtelefoneret et referat af Sønderborg Social-
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demokrats artikler, rykkede nu ud den 11. september 1935 med et
stærkt angreb på J. P. Nielsen, idet man dog som følge af en fatal kom
munikationsfejl kom til at blande J. P. Nielsens udtalelser og gendarm
Petersens læserbrev sammen. Der herskede efter Nationaltidende/Da
gens Nyheders mening et tilsyneladende anarki i Socialdemokratiet,
eftersom det sønderjyske folketingsmedlem således offentligt undsag
de sin minister. Det var endvidere »angiveri«, når J. P. Nielsen hævde
de, at gendarmerne brød sig fejl om ministerens irettesættelse af deres
chef, og at irettesættelsen snarere ville styrke end svække deres agtel
se for og tillid til ham. »Således sørger hr. J. P. Nielsen for, at regerin
gen stadig holdes i arbejde. Chefen for grænsegendarmeriet misbilli
ger i Hejmdal Flensborg Avis, regeringens chef misbilliger grænsegen
darmeriets chef, grænsegendarmeriets personale og folketingsmand
J.P Nielsen misbilliger regeringens chef, og regeringens chef misbilli
ger hr. J. P. Nielsen og grænsegendarmeriet. Det er skruen uden ende.
Man skulle tro, man var i et galehus«, sluttede Nationaltidende/Dagens
Nyheder sin ledende artikel.
Det var noget af en journalistisk brøler at blande J.P. Nielsens ud
talelse sammen med gendarmens læserbrev, og Nationaltidende/Dagens
Nyheder fik dagen efter prompte sagen i hovedet igen af den samlede
socialdemokratiske presse under en byge af vredesudbrud som: »en
række løgnagtige påstande«, »skamløs«, »perfid«, »gemenhed«, »et
smudsigt felttog«, en »skandaløs smædeartikel«, »sjofelt«, og »et
uhyggeligt eksempel på perfid og uansvarlig journalistik«. Nationalti
dende/Dagens Nyheder havde overtrådt de uskrevne love for debatten
mellem dagbladene: Man havde ikke refereret sin modstander loyalt.
Redaktør Franz von Jessen - dansk journalistiks grand old man og
meget ærekær både på egne og på journaliststandens vegne - måtte
krybe til korset, dybt beklage fejlen og undskylde over for J. P. Nielsen
og Sønderborg Socialdemokrat.24 Dermed var Nationaltidende/Dagens Ny
heder udskilt af debatten.

Paludan-Müller intervenerer
Gendarm J. Petersens læserbrev og fejden mellem de danske dag
blade fik atter Flensborg Avis til at rykke ud: Det var en »trist foreteel
se«, at et indlæg som J. Petersens var muligt ved den danske grænse,
»hvor der burde være enighed om med fuld kraft at slutte op om de
danske forposter og deres presse, der har værget disse egne i menne-
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skealdre«, skrev Ernst Christiansen den 11. september 1935. »Uden
tvivl er det dog kun enkeltmand, der står bag ved dette indlæg, og
det kan ikke tænkes at få nogen virkning. Hvem der angriber Flens
borg Avis nu, har aldrig hørt til bladets venner og har næppe læst,
hvad bladet har skrevet. De hjem, der med kærlighed har fulgt bladet
og dets virke, vil snarest slutte tættere op omkring det. I øvrigt har
bladet grund til at antage, at grænsegendarmeriets chef bestemt mis
billiger ethvert boykotningsforsøg.«
Dette var mere end blot en antagelse. I mellemtiden havde Ernst
Christiansen og Paludan-Müller nemlig påny vekslet breve. PaludanMüllers brev er ikke bevaret, men er formentlig dateret den 10. sep
tember 1935 og er kommet Ernst Christiansen i hænde samme dag
eller dagen efter. Det har formentlig indeholdt en afstandtagen over
for J. Petersens læserbrev og en lykønskning i anledning af Ernst
Christiansens fødselsdag den 10. september 1935. Ernst Christiansen
svarede den 11. september 1935: »Kære Hr. Oberst! Det har glædet
mig meget at læse Deres brev og deri få indtrykket fra vort samvær
fuldt ud bekræftet. Jeg må tilføje, at det har gjort mig ondt, at regerin
gen, formentlig efter italiensk pression, har taget så skarpt på sagens
udenrigspolitiske side. Tak for Deres lykønskning. Jeg nærer et varmt
ønske om en god fremtid for Dem. Deres hengivne Ernst Christian
sen.«
Der er ikke nogen umiddelbar grund til betvivle, at Ernst Christian
sen mente sine ord. Han havde ganske vist været både vred og såret
over Paludan-Müllers artikel, men tidens omskiftelser havde gjort
Emst Christiansen til en sagtmodig mand, der om nogen i grænselan
det var vant til - og nødt til - at bide fornærmelser i sig. Han havde
desuden nået til den erkendelse, at han uden forsoning med sine dan
ske modstandere og uden en samling af den danske front aldrig ville
nå sine politiske mål - der på langt sigt indebar en ny national af
gørelse for Sydslesvig. Han var desuden med sin avis' stadigt forvær
rede økonomi blevet dybt afhængig af tilskud fra den danske rege
rings side - og den danske regering bestod af de partier, der havde
været hans modstandere i grænsekampens dage, Socialdemokratiet
og Det radikale Venstre.
Paludan-Müller sendte i øvrigt den 11. september 1935 Ernst Chri
stiansens brev videre til kontorchefen i Departementet for Told og For
brugsafgifter til orientering for generaldirektøren og ham selv angåen
de Paludan-Müllers nuværende hjertelige forhold til Flensborg Avis.25
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Paludan-Müller gjorde med andre ord sit for at dæmpe gemytterne.
Som han den 11. september 1935 skrev til generaldirektøren i Finans
ministeriet: »Hr. Generaldirektøren må tro, at jeg nøje har overholdt
ånden i det mig givne pålæg: At gøre alt for at få bølgerne til at lægge
sig. Jeg har ikke været i uniform siden min hjemkomst og har arbejdet
hver dag med at berolige sindene og lægge alt til rette for kaptajn
Ørsted-Petersen, der egentligt har nok at gøre med sit store distrikt.
Gendarmerne har nærmest været som Gøngerne, da Svend Poulsen
var fange på Jungshoved og skulle skydes. Dagen i dag har været
meget bevæget, jeg har ordnet gendarm Petersens utroligt klodsede
bjørnetjeneste, talt med formanden for gendarmeriforeningen og
sendt pålideligt og indtrængende bud til J. P. Nielsen om endelig at
holde sig i ro. Jeg har formået en god bekendt af redaktør Schoch til
at skrive til denne og bede ham indstændigt om at standse veltalen
heden i Dagens Nyheder. Hvis jeg var rejst bort straks, var det gået
meget værre. Først nu kan jeg rejse, og jeg rejser i morgen tidlig og
bliver borte en tid.«26
Gendarm J. Petersen lod da også den 11. september 1935 følgende
indlæg indrykke i Sønderborg Socialdemokrat: »Efter at mit indlæg i
Socialdemokraten i går angående striden mellem Flensborg Avis og
grænsegendarmerichefen er blevet læst, har jeg modtaget sådanne op
lysninger, om den stilling, Flensborg Avis' redaktion har indtaget i den
ne pinlige sag, at jeg ikke opretholder tvivlen om bladets værdi i den
nationale kamp, og at jeg naturligvis ikke derefter vil søge modarbej
det, at bladet finder den fornødne støtte«.
Dette indlæg var uden tvivl en direkte følge af Paludan-Müllers
intervention. Men dermed var sagen ikke endt endnu. Og debatten
blev ivrigt fulgt i den øvrige danske presse med indlæg for og imod
Flensborg Avis.27

Flensborg Avis mellem demokrati og
nationalsocialisme
Debatten udviklede sig nu til et opgør om Flensborg Avis’ stilling til
nazismen. Ernst Christiansen følte sig, p.g.a. angrebene i Sønderborg
Socialdemokrat og beskyldningerne for at fremme nazismen, tvunget
til den 11. september 1935 atter at tage ordet i en to fulde spalter lang
ledende artikel. Heri kom han endnu engang ind på Flensborg Avis’
principielle stillingtagen til den tyske nazisme - et spørgsmål, som
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avisen gentagne gange igennem de seneste to et halvt år var blevet
afæsket en klar stillingtagen til, men som man - på trods af megen
anvendt spalteplads - aldrig havde besvaret til kritikernes fulde til
fredshed.
Det kommunistiske Arbejderbladet og Sønderborg Socialdemokrat hav
de bebrejdet Flensborg Avis dens linje over for Tyskland, og Ernst Chri
stiansen stillede sig ikke ganske uforstående heroverfor. Ernst Chri
stiansen anførte dog, at Flensborg Avis i sine bestræbelser på at døm
me upartisk havde fremhævet, at det bedste i alle »de nye
bevægelser« - herunder altså også kommunismen - ville komme til at
sætte sit [positive] præg på menneskeslægtens nærmeste fremtid.
Man havde altså ikke kun forholdt sig velvilligt neutralt over for na
tionalsocialismen, men også over for kommunismen.
Et sådant forsvar var dog dømt til at prelle af på enhver kommu
nist, der meget gerne ville have sig frabedt at blive ligestillet med
nazisterne som sammenlignelige »nye bevægelser«. Socialdemokrater
nes kritik af Flensborg Avis' linie over for nationalsocialismen var efter
Ernst Christiansens mening nok forklarlig på baggrund af dets søster
partis skæbne i Tyskland, men han forstod den dybest set ikke.
Ernst Christiansen anførte indledningsvis, at såfremt Flensborg Avis
havde fulgt en anden linie end den, den havde ført de seneste år, »så
ville det næppe mere have været blandt de levendes tal« - en antyd
ning af, at det ikke var ligetil at skrive en avis i Hitlers Tyskland.
Men, fortsatte Emst Christiansen: Den valgte linie skyldtes ikke ude
lukkende dette hensyn; man havde handlet »ud af sin egen inderlig
ste overbevisning om, hvad der fremmer vort folks tarv«. Der var
nemlig ikke blot brug for årvågenhed og tilbagevisning af folkelige
overgreb og usandheder om Danmark, men der var også brug for
»et utrætteligt, målbevidst arbejde for et godt naboforhold« mellem
Danmark og Tyskland.
Det var dette, der var essensen af Ernst Christiansens »Front og
Bro«-ideologi, som den havde udviklet sig efter Hitlers magtoverta
gelse i 1933, national selvhævdelse og mellemfolkelig forståelse: »Net
op i en farlig tid, da der truer et tilbagefald til skarpe og hadefulde
modsætninger, må et dansk grænseblad huske sin dobbelte opgave
som vagt og bro og må gøre sit til at bygge en fremtidsvej.« Der
måtte vises saglighed og tro over for det nye Tyskland: »Et dansk
grænseblad har ikke lov til at lade sig blinde af partipolitiske kredses
yderligtgående fordømmelse af en bevægelse, der er slået igennem i
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det store naboland, som noget, der kim er fyldt af livsens ondskab.
Der må fastslås, hvad der i øvrigt på tilsvarende måde gentagende er
tilkendegivet både af den danske statsminister og den danske uden
rigsminister, at det tyske folk må ordne sine ting efter sit eget hoved,
og det er mellemfolkeligt set ikke af vejen at indrømme, at der ved
siden af de ting, som dansk livssyn umiddelbart afviser, også er gode
tanker med i spillet. Det er oven i købet den saglige sandhed, som
det danske folk for sin egen skyld står sig ved at erkende.« Man skulle
ikke i en vanskelig tid gøre ondt værre mellem de to folk, men vise
både besindighed og fasthed.
Ernst Christiansen forsøgte her at stille sig i ly af statsminister Staunings brede skikkelse og udenrigsminister Munchs tørre saglighed.
Tyskland havde nemlig efter Hitlers magtovertagelse ikke lagt skjul
på, at det betragtede kritik fremført af et andet lands presse som en
uvenlig handling fra det pågældende lands side. Det tyske gesandt
skab fulgte dansk dagspresses dækning af begivenhederne i Tyskland
med stor opmærksomhed og klagede ofte og højlydt; presseattché
Karl Frielitz sled trapperne foran det danske udenrigsministerium,
belæsset med formentlig fornærmende udklip fra dansk dagspresse.
Det var med andre ord et spørgsmål af udenrigs- og sikkerhedspoli
tisk betydning, hvad der stod i de danske aviser.28
En sådan forsigtig holdning over for Tyskland burde efter Emst
Christiansens mening finde tilslutning hos alle roligt overvejende
kredse i Danmark - og fik det altså også i høj grad hos Flensborg Avis.
Men at man fortsat på Flensborg Avis i efteråret 1935 kunne finde
»gode tanker« i nazismen, spillede tydeligvis også ind. Der var åben
bart noget at lære af Hitler, selvom dette skulle tilpasses danske for
hold.
Flensborg Avis havde fra første færd uforbeholdent sluttet sig til den
»danske og nordiske frihedslinie«, fortsatte Christiansen. Hvor bladet
havde kritiseret danske forhold, havde formålet altid været at »un
derbygge og forny« den nordiske frihedslinie. Det gjaldt f.eks. i krise
tiden i Sønderjylland: Netop fordi Flensborg Avis aldrig havde omtalt
»alt dansk med ukritisk beundring, men søgt i dyb kærlighed til vort
folk at arbejde med på det nye Danmark, har det været i stand til
med vægt at tilbagevise den kritik, der i sin tøjlesløshed fik en brod
imod Danmark«.
Emst Christiansen sigtede her til krisebevægelserne inden for det
sønderjyske landbrug, hvis tone navnlig i 1931-1932 havde været noget
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skinger. Ernst Christiansen udtrykte håb om støtte, om medhu, - og om
»at det danske frihedssind ikke vil nægte os retten til en egen personlig
hed, retten til at føre vor kamp efter vor egen bedste overbevisning«.
Den slags bed imidlertid ikke på socialdemokrater, tvært imod: Det
virkede stærkt ophidsende på gemytter som folketingsmand J. P. Niel
sen og redaktør Frede Nielsen. Frede Nielsen forstod simpelthen ikke
Ernst Christiansens holdning. Forskellen i opfattelsen af Tyskland var
afgrundsdyb: For Ernst Christiansen var Tyskland først og fremmest
Danmarks stærke nabo - uanset hvem, der regerede det, og Dan
marks politik måtte forblive nogenlunde den samme. Det afgørende
var hensynet til Danmarks interesser, som under de givne forhold
krævede forståelse for sider af den herskende ideologi i Tyskland. For
Frede Nielsen var der derimod tale om to helt forskellige Tysklande,
der intet havde med hinanden at gøre - og som man følgelig også
måtte forholde sig forskelligt til: Et demokratisk Tyskland kunne man
opretholde venskabelige forbindelser til, hvorimod et totalitært Tysk
land skulle vendes ryggen med foragt. Man var naturligvis fra social
demokratisk side klar over, at Flensborg Avis - som udkommende in
den for Det tredje Riges grænser - ikke ville slippe godt fra ligefrem
at udslynge bandbuller imod nazismen, men man mente dog nok at
kunne forlange en nogenlunde klar afstandtagen.

Flensborg Avis havde den 11. september 1935 kun nået at konstatere, at
grænsegendarm Petersen i Sønderborg Socialdemokrat havde opfordret
til at boykotte bladet. Det var imidlertid en sag, der havde rystet Emst
Christiansen så meget, at han dagen efter, den 12. september 1935,
vendte tilbage til spørgsmålet i en ledende artikel, som han gav titlen:
1 skal ikke blive glemt! Når et dansk blad i Nordslesvig [Sønderborg Soci
aldemokrat] kunne optage et indlæg med opfordring til at boykotte
Flensborg Avis, skulle der nemlig »uden ønske om at forlænge et ord
skifte, der bør sluttes hurtigst muligt«, siges et par rolige ord: »Hvis
hvilket som helst blad i København eller Danmark over, Nordslesvig
medindbefattet... i en udenrigspolitisk oversigt havde gjort et enkelt
fejlgreb, ville ikke en hund have gøet af det. Men det danske grænse
blad skulle rigtignok have en anden behandling. Man mindes uvilkår
ligt det franske ordsprog: Hvor er det dyr dog ondskabsfuldt! Når
man angriber det, forsvarer det sig oven i købet!«
Boykotningsforsøg ville stå i skærende modstrid med statsminister
Neergaards ord, sagt på hele det danske folks vegne på Dybbøl i

176

René Rasmussen

1920: »I skal ikke blive glemt!« Enhver nationalt vågen dansk, der var
ærekær på sit folks vegne, ville føle en boykot af Flensborg Avis som
en dyb ydmygelse, erklærede Ernst Christiansen. Man ville tvært
imod bedre kunne forstå det, hvis hver eneste grænsegendarm
holdt - eller i det mindste læste - Flensborg Avis: »det er jo dog befolk
ningens blad, det gælder om, det blad, som har været banebrydende
her, det blad, hvis gerning i betydende grad har været en forudsæt
ning for, at disse egne [hvor grænsegendarmerne patruljerede, RR] på
grundlag af en afstemning kunne komme med til Danmark, det blad,
som på udsat post stadig kaster sig i brechen for disse egne.« Det var
et simpelt regnestykke: Selvom de folk, der byggede havdiget, havde
en anden mening og ligesom andre mennesker kunne gribe fejl, ville
man vel ikke standse tilførslen af jord og sten til diget og dermed
lægge sin egen grund åben for stormfloden, mente Ernst Christiansen.
Flensborg Avis var efter hans inderste overbevisning et sådant dige.
Ethvert barn burde vide, hvad kampen i Sønderjylland betød for
Danmarks beståen, og de kæmpende havde krav på selvfølgelig fol
kelig solidaritet ved en udsat grænse, fortsatte Ernst Christiansen. Der
stod nemlig meget på spil her, nemlig den danske friheds gode navn
og rygte: »Man har villet bebrejde Flensborg Avis, at den ikke yderlige
re har skærpet modsætningerne ved grænsen, ved at slutte sig til de
domme, der kun fandt noget frastødende og nedsættende i den nye
tyske bevægelse og det nye Tyskland. Bag de stærke domme om det
nye tyske livssyn har man hævdet, at der lå kærlighed til og stolthed
over det danske folks udvikling til frihed, til den enkeltes umistelige
ret til udfoldelse af sin egen personlighed. Det danske grænseblad
har det samme ideal. Også vi har gennem menneskealdre ført en
kamp for frihed og prist den som det kosteligste gode. Vi har særlig
i de sidste år arbejdet på, at den danske og nordiske frihed igennem
indre fornyelse, igennem frigørelse for brøst skulle trygges imod den
skæbne, som er overgået folkestyret i andre lande. Vi elsker den dan
ske frihed af hele vort hjerte, men som danske gør vi så sandt også
krav på at få part i den fra vort eget folks side.«
Folkestyret skulle med andre ord optage elementer af nationalsoci
alismen i sig for at overleve på længere sigt. Ernst Christiansen tænk
te vel her først og fremmest på den kolossale energi, der blev sat ind
for at samle nationen i en fælles stræben fremad - eller i hvert fald ét
eller andet sted hen -, og som havde grebet størstedelen af det tyske
folk. Det var tanker, der var ganske udbredte i Danmark i 1930'eme,
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ikke kun på den yderste højrefløj, hvor de egentlige nationale »genrejser«-bevægelser fandtes. De europæiske demokratier var i krise i
1930'erne, praktisk taget alle central-, øst- og sydeuropæiske lande
var underlagt diktaturer, og selv ganske demokratisk indstillede men
nesker talte om at »redde« det danske demokrati ved at skubbe
uoverensstemmelserne mellem partierne - »partikævlet« - til side og
samle kræfterne om de presserende opgaver. Ernst Christiansen yn
dede at omtale den politiske udvikling i Tyskland efter 1933 som en
»midtsamling« - venstrefløjspartierne var blevet opløst med magt, de
borgerlige partier havde opløst sig selv, og Tyskland var endt med
kun ét parti; dette havde samlet kræfterne, og han kunne jo konstatere,
at det gik fremad i Tyskland. Noget tilsvarende så han gerne ske i
Danmark, dog skulle det jo helst ske på frivillig basis.
Sønderborg Socialdemokrat var som anført ikke indstillet på at lade Flens
borg Avis forholde sig til nazismen som det passede den. Frede Niel
sen tog atter ordet den 12. september 1935: »Vi har ikke været blinde
for de vanskeligheder, bladet kom ind i efter nazi-sejren. Vi har været
klar over, at bladet måtte være meget varsomt; men der er dog en
grænse for alting. Og der er dog næppe nogen, som har dikteret bla
det at prædike nazisme og anden tåbelighed for danske læsere«, skrev
Frede Nielsen, og fortsatte: »Bladet har jo imidlertid - det ved alle,
som følger det - den ene gang efter den anden skullet optræde med
pegepinden, og det har elsket at stille sig i positur som det, der var i
besiddelse af alverdens visdom og livserfaring. Dets nazikampagne
var af en sådan art, at selv udpræget danske mænd vendte sig fra
det. Flensborg Avis glemte nemlig én ting. Det taler om, at vi og andre
skal tage hensyn til dets vanskelige kamp. Det skulle også tænke på,
at vi og andre, som kæmpede netop for dansk og nordisk frihed og
folkestyre, måtte føle os forrådt af Flensborg Avis netop i den periode,
da stormen sydfra var allervoldsomst«.
Sønderborg Socialdemokrat havde fulgt en velovervejet forsonings
holdning over for det demokratiske Weimar-Tyskland med et socialde
mokrati, der sammen med det danske ubetinget gik ind for grænsens
bevarelse, men lige så selvfølgeligt havde man vendt sig imod det
nazistiske Tyskland, »hvis hele lære måtte være alle nordiske menne
sker så inderligt imod, og som betød en til tider ligefrem eksplosiv
fare for grænsen«.
Det var efter Frede Nielsens mening direkte usmageligt, at avisen
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klamrede sig til sin fortid og endnu mere usmageligt, at det »krøb
ind under kongeordet til sydslesvigerne: I skal ikke blive glemte. Tror
bladet, at det er ensbetydende med syndforladelse til alle tider?«
Flensborg Avis' selvgodhed trængte virkelig til kritik. Det var naturlig
vis trist, hvis Frede Nielsen havde »såret mimosen«, men det var der
jo ikke noget at gøre ved; Sønderborg Socialdemokrat lagde ikke linien
om og havde i sinde også i fremtiden af følge Flensborg Avis' journali
stik og påtale udfordrende fejlgreb. »Så længe bladet kæmper for den
fortvivlede ordning, at det med hel- og halvofficiel støtte skal udgå
som almindeligt dagblad nord for grænsen og ofre de fleste af sine
kræfter her, mens kampen syd på dog ellers skulle være mere end
nok, så længe må det tage de skrammer, der følger med, og som det
selv så stærkt er ude om.« Der var ikke megen medhu at finde i
Sønderborg Socialdemokrat.
For Frede Nielsen var det nazismen, der truede grænsen, og derfor
skulle den bekæmpes med alle til rådighed stående midler. For Emst
Christiansen så sagen anderledes ud. Han tog - lidt mere spids i to
nen, men dog på trods af de prygl, Frede Nielsen delte ud, fortsat
stilfærdig - til genmæle i Flensborg Avis den 13. september 1935: Flens
borg Avis havde ikke »svigtet den danske frihedslinie, men den har
gjort sit til at forebygge, at der på en tid, da der - efter det socialde
mokratiske blads egne ord - var ligefrem eksplosiv fare for grænsen,
hobedes endnu mere sprængstof sammen og så at sige blev gjort for
søg på at slynge tændte fakler ind i det«.
Socialdemokraterne havde ganske rigtigt søgt at fremme fred og
forsoning og samarbejde med det tidligere demokratiske Tyskland,
men arbejdet for fred og forsoning med det nye Tyskland kunne ikke
opgives på en tid, da det var allermest tiltrængt. I virkeligheden hav
de den linie, som Flensborg Avis havde fulgt i forholdet mellem de to
lande, været den, som statsministeren og udenrigsministeren gang
efter gang havde understreget over for vildskud i den danske presse,
mente Ernst Christiansen. Hvad Flensborg Avis havde tilladt sig ud
over dette, var en påpegelse af, at en »ensidig forkastelse af alt i det
nye Tyskland både er i modstrid med kendsgerningerne og i mod
strid med Danmarks tarv. Faren for dansk frihedssyn og folkestyre
ville have været forsvindende, hvis det nye Tyskland var så sort, som
man har malet det. En sandfærdig fremstilling vil snarere have den
virkning, at det danske folk tager sig sammen for at værge sit folke
styre ved stadig mere fornyelse og udskillelse af brøst«.
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Flensborg Avis havde altså ikke prædiket nazisme, men derimod op
lyst sagligt om det nye Tyskland - hvilket var noget ganske andet!
Og det var først og fremmest sket for at redde folkestyret ved at forny
det. Hvordan det skulle fornys og hvilke brøst, der var tale om, er dog
ikke umiddelbart indlysende.
At Flensborg Avis m.h.t. indtagelsen af en forsigtig holdning over for
Hitler-Tyskland var i større overensstemmelse med socialdemokraten
Stauning end Sønderborg Socialdemokrat er utvivlsomt; dog byggede den
danske regerings argumentation udelukkende på faren ved at tirre den
store nabo - og ikke på forståelse for naboens samfundssystem.

J. P. Nielsen truer Flensborg Avis på økonomien
J. P. Nielsen havde endnu en del på hjerte. På trods af PaludanMüllers bøn om at forholde sig i ro, rykkede han den 14. september
1935 ud med et indlæg på ledende plads i Sønderborg Socialdemokrat.
Han ville ikke tage til genmæle over for Nationaltidende/Dagens Nyhe
ders »revolverjournalistik«, men ville dog gerne klarlægge sit forhold
til Flensborg Avis. Det var tydeligvis et spørgsmål, der lå ham meget
stærkt på sinde: Flensborg Avis havde forleden talt om sine »sande
venner«, der blev hos det i tykt og tyndt. Dem havde J.P. Nielsen
aldrig gjort fordring på at tilhøre, og det kunne bladet heller ikke
ønske, thi det havde jo alle dage »skyet socialdemokrater som pe
sten«. Men hvor var bladets venner for tre år siden, da bladet var i
økonomisk nød og bad om håndsrækning? Da glimrede Dagens Nyhe
der og mange flere ved deres fravær, hvorimod det var professor Eh
lers og J. P. Nielsen selv, der pressede den »lede og forhadte socialist«
Stauning til at tage sagen op og føre den igennem. Der var kun en
eneste ven, der meldte sig, nemlig landstingsmand Hans Jefsen Chri
stensen, »og han er jo som bekendt ikke helt ægte«. - Hans Jefsen
Christensen havde i parentes bemærket både i grænsekampen og se
nere som formand for Skoleforeningen forholdt sig kritisk-positivt til
det danske arbejde i Sydslesvig.
J. P. Nielsen fandt det »ganske ubegribeligt, at Flensborg Avis som or
gan for et lille land kunne give blot skin af et forsvar for Italiens hand
ling; thi Danmark har kun for sin selvstændigheds skyld at håbe på ret
tens sejr«. For bladets egen skyld ville det være godt, om det snart fandt
sine egne ben og lod storpolitikken og angrebene på dansk administra
tion fare. Der kunne være mange grunde til, at det gik bladet økono-
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Jens Peter (LP.) Nielsen (1873-1952). 1 1920 blev han af Stauning udpeget som so
cialdemokratiets mand i Sønderjylland. Folketingsmedlem 1920-1943 med bopæl i
Dynt fra 1924. LP. Nielsen var en skarp modstander af nationalsocialismen og en
temperamentsfuld debattør. Foto: Nordisk Pressefoto i Dansk Centralbibliotek for Syd
slesvig.
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misk dårligt; Flensborg Avis bebrejdede selv højlydt Danmark, at det
ikke gav trygge og solide forhold at arbejde under. Men »det må dog
være indlysende for enhver, at et blad kan ikke forlange støtte fra alle
politiske retninger her i landet, når det stadig vil holde vejen åben som
politisk organ. Flensborg Avis vil stadig være Flensborg Venstreblad
med forbindelse til det noble organ Dagens Nyheder i København. Det
må Flensborg Avis naturligvis gerne, men derved har bladet også frigjort
os andre for medvirkning; thi vi vil naturligvis ikke være med til at be
vilge penge for at få vore anskuelser bekæmpet.«
Dette var en trussel, der ville noget, for uden økonomisk støtte fra
et bredt flertal blandt de danske partier ville det snart være nat med
Flensborg Avis. Siden kronedevalueringen i 1931, der med ét slag æn
drede Flensborg Avis fra en - meget beskeden - overskudsforretning
til en dundrende underskudsforretning, havde avisen været dybt af
hængig af tilskud fra den danske stat - den såkaldte valutaudligning.
Med størsteparten af sine indtægter i svækkede kroner og størstepar
ten af sine udgifter i stærke rigsmark, var Flensborg Avis dømt til un
dergang, hvis den danske regering lukkede pengepungen. Og netop
J. P. Nielsen var det regeringsbærende socialdemokratis repræsentant
i det folketingsudvalg, der bevilgede støtten.
Om bladets linie fortsatte J.P. Nielsen: »I 1920 var det således, at
hvis nogen blot sagde et venligt ord om det slagne Tyskland eller
søgte at række det en hjælpende hånd, således som vi gjorde det over
for tyske børn, så var vi skidtsaker og blev stillet i bladets gabestok.
Hvis vi vovede at kritisere entente-landene, eller deres famøse Versailles-traktat, så råbte bladet landsforrædere efter os. Nu er det om
vendt. Nu hæves det nazistiske Tyskland til skyerne og der uddeles
spark i Verdens Gang til England og Frankrig«.
Selvom J. P. Nielsen slog med en noget for stor hammer og på flere
punkter var urimelig i sine påstande, er der dog så megen sandhed
i dem, at Flensborg Avis faktisk havde gjort en bemærkelsesværdig
kovending i forhold til Tyskland. I første halvdel af 1920'erne havde
man i forlængelse af grænsekampen ført en overordentlig skarp kurs
over for såvel Tyskland som de danske partier, der havde været bla
dets modstandere i grænsekampen. Der blev først i 1920'erne stadig
kæmpet offensivt for at medvirke til en løsrivelse af Sydslesvig fra
Tyskland, og den sammensparede bitterhed over navnlig de radikales
og socialdemokraternes »svigt« i 1920 var dagligt kommet til udtryk
i avisen. I sidste halvdel af 1920'erne var der imidlertid sket en æn-
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dring: Man havde indstillet sig på, at en genforening af Sydslesvig
havde lange udsigter, og at det gjaldt om tålmodigt at afvente hi
storiens gang. I mellemtiden måtte alle kræfter i Danmark samles, så
man stod samlet og forberedt, når det rette øjeblik indtraf. En forso
ningsproces med de tidligere politiske modstandere i Danmark havde
i løbet af 1920'ernes sidste halvdel haft god fremgang. I mellemtiden
skulle nationalitetskampen føres med kulturelle midler efter løsenet
Front og Bro, hvilket indebar en imødekommende indstilling over for
Tyskland. Denne imødekommende indstilling var blevet stadigt mere
tydelig i årene fra 1929-1930 og fremefter - og den blev fortsat også
efter Hitlers magtovertagelse i 1933. J.P. Nielsens fortolkning af denne
udvikling i Flensborg Avis' linie var spidset til i urimelig grad, og han
overså fuldstændig, at en helt tilsvarende udvikling havde fundet
sted i avisens forhold til hans eget parti.
Socialdemokraterne havde i øvrigt også foretaget en kovending
over for Tyskland efter Hitlers magtovertagelse - men med modsat
fortegn: Fra venligsindet samarbejde med Weimar-Tyskland til skarp
afvisning af Hitler-Tyskland.
Flensborg Avis havde forsvaret sig med, at havde det fulgt en anden
linje, levede det ikke mere. »Jeg synes dette trænger til en forklaring;
thi alt for hastige til at dreje halsen om på Flensborg Avis ville tyske
myndigheder næppe være, særlig når de ser, hvorledes deres eget
kære barn i Aabenraa [Nordschleswigsche Zeitung, RR] boltrer sig. Og
særlig stor betydning for danskheden kan bladet ikke have, hvis hr.
overborgmester Sievers [i Flensborg, RR] foruden at kommandere
sine nazister på denne side af grænsen også skal være toneangivende
for bladet. (...) Vi fra vor side vil arbejde for og støtte et mindretals
blad, der er talerør for det danske mindretal og dettes krav syd for
grænsen, men ser bort fra indblanding i vore politiske forhold. Vi
ønsker ikke på nogen måde at fortrædige Flensborg Avis, heller ikke
på nogen måde at beskære dets frihed. Det må for os være det, som
det er: Flensborg Venstreblad; men så er det eneste naturlige, at det
søger støtte hos venstrepartiet. Sådan ville vi gøre hos vort parti, hvis
vort blad trængte til støtte, eller også kan bladet henvende sig til sine
sande venner ved Dagens Nyheder.«
J. P. Nielsens uforsonlighed over for Flensborg Avis er meget påfal
dende; her var tydeligvis tale om noget i retning af en »sidste advar
sel« til avisen.
Ernst Christiansen svarede kort den 17. september 1935, at J.P. Niel-
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sens artikel havde »... gjort os ondt, ikke kun på bladets, men på vort
folks vegne. Det må være tilstrækkeligt at sige, om noget tilsvarende
er hændt eller kan tænkes på tysk side, om det tyske grænseblad, der
vel ikke skal vurderes højere end Flensborg Avis, gang efter gang bli
ver omtalt nedsættende af egne landsmænd, om det [det tyske blad]
ikke tværtimod som en selvfølge og uden hvert øjeblik at skulle stå
skoleret i offentligheden får støtte fra alle tyske hold. Et spørgsmål
er, hvad der er tjenligt for det danske folks sag ved Danmarks grænse,
et andet spørgsmål hvad simpel værdighed kræver. På begge disse
spørgsmål må der efter vor mening gives det samme skarpe svar. De
ydmygelser vi møder fra modpartens side i den nationale kamp, sy
nes os for intet at regne mod dem, der bydes os af vor egne.«
Der er ingen tvivl om, at Ernst Christiansen blev dybt berørt over
J.P. Nielsens angreb. Han har formentlig drøftet sagen med Kaj
Munk, der i de samme dage gæstede Flensborg for at læse sit nyeste
stykke Kærlighed op på Duborgskolen.29 Også Kaj Munk kendte til at
føle sig miskendt, og han skrev trøstende til Ernst Christiansen den
20. september 1935: »Det er undertiden godt at huske sig på, at man
skal gøre sit arbejde ikke for danskerne, men for Danmark.«30
Dette synspunkt har Ernst Christiansen, der selv nærede idealisere
de forestillinger om Danmark, med sikkerhed kunnet tilslutte sig. For
en socialdemokrat ville en sådan udtalelse formentlig være vanskeligt
forståelig; her hyldede man ikke folket for Danmark, men derimod
Danmark for folket.

Ernst Christiansen kontakter Stauning
Sagen begyndte nu at gå Ernst Christiansen på nerverne.31 Truslen
om at smække statens pengekasse i var meget alvorlig, for dette ville
medføre den visse død for Flensborg Avis, der umuligt kunne klare
sig uden de statslige tilskud 32 Ernst Christiansen så ingen anden ud
vej end at henvende sig direkte til Stauning for at afbøde eventuelle
økonomiske konsekvenser af J. P. Nielsens anklager. Lige som det
havde været tilfældet med Paludan-Müller, stod den ulyksalige abes
sinske sags anden parthaver nu også i en situation, hvor han var nødt
til at forklare sig for regeringen.
Den 16. september 1935 sendte Ernst Christiansen Stauning et eks
emplar af Sønderborg Socialdemokrat med J. P. Nielsens artikel og tilføje
de, at han ville bortse fra en egentlig imødegåelse og kun nævne to
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ting, nemlig at det i sagen mod grænsegendarmeriets chef havde dre
jet sig om en betragtning i bladets udenrigspolitiske rubrik, som han
ikke havde set før bladets offentliggørelse, som han straks havde på
talt og som bladet flere gange offentligt havde taget afstand fra, og
»med hensyn til hr. J. P. Nielsens forsøg på at stemple Flensborg Avis
som Flensborg Venstreblad tør jeg påstå, at J. P. Nielsen ved, at det er
fuldkommen uholdbar påstand, fordi bladet på det alvorligste bestræ
ber sig for at holde sig uden for partierne og ved valgene har givet
ordet frit uden selv at tage standpunkt«. J. P. Nielsen havde igennem
årene mange gange »fremsat stærke udfald imod Flensborg Avis«, fort
satte Ernst Christiansen. »Vi har altid søgt at svare roligt og sagligt
og om muligt at overbevise ham. Og det er tilsyneladende hver gang
i nogen måde lykkedes for en tid. I det sidste år har det harmet os
meget, når han og hans blad, skønt de ved, at det udelukkende er
den danske krone-nedskæring, der har voldt vore vanskeligheder, har
hånet os i offentligheden med, at vi gik med klingpungen«, klagede
Ernst Christiansen, og fortsatte: »Når J. P. Nielsen, som i sin tale forle
den i Brunsnæs og nu i den sidste artikel, bredt diskuterer i offentlig
heden ikke alene Flensborg Avis’ påståede fejl, hvad ingen vil hindre
ham i, men også bladets tilskud og statens forhold hertil, så, synes
det mig i den grad skadeligt, ikke kun for bladet, der står her på en
meget udsat post, men også for de danske interesser i grænselandet
og for de danske statsinteresser i forhold til Tyskland, at det ikke bør
fortsættes.« Emst Christiansen sluttede sit brev med at forsikre, at det
ikke var »meningen, at dette skal være et klagebrev, det tager kun
sigte på fremtiden, og jeg vil gerne henstille til den højtærede stats
minister, om det ikke er ønskeligt og muligt at få folketingsmand
J. P. Nielsen til at tage det bydende nødvendige folkepolitiske og stats
politiske hensyn ikke at behandle disse ting offentligt.«33
Dette sidste blev i de samme dage understreget af Nordschleswigsche
Zeitung, det tyske mindretals på dette tidspunkt gennem-nazificerede
avis, der fandt mange passager i debatten værd at citere - og navnlig
noterede sig, at det var Stauning og socialdemokraterne, der tre år
tidligere havde reddet Flensborg Avis.34 Det var jo rart at vide, for
derved kunne man i sin polemik imod Flensborg Avis indirekte gøre
den danske regering ansvarlig for udtalelser, fremsat af Flensborg Avis
om f.eks. Tyskland eller det tyske mindretal. Eller man kunne beskyl
de Flensborg Avis for at være i lommen på socialdemokraterne - eller
»marxisterne« som de hed i nationalsocialistisk terminologi, hvilket
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heller ikke var at foragte. Den slags var - som Flensborg Avis den 19.
september 1935 udtrykte det: »Mad for Mons«.

Det sidste ord
Ernst Christiansen fik nu alligevel det sidste ord i denne omgang.
Den 25. september 1935 skrev han i en
spalter lang leder bl.a., at
der naturligt nok kunne være uenighed om, hvordan man skulle op
træde over for nabofolket, »særlig efter at han har fået en ny, hidtil
ukendt indstilling. Når vi siger at denne er mere fremmed end nogen
sinde, er det dog en forslidt talemåde. Kunne den blive mere frem
med end dengang, da »Blod og Jern«, da tvangstægt og fratagelse af
forældreretten var løsnet over os?«
Ernst Christiansen gav her meget tydeligt udtryk for, at han endnu
ikke havde forstået den afgrundsdybe forskel, der bestod imellem det
Wilhelminske og det nationalsocialistiske Tyskland.
I synet på Tyskland gjaldt efter Ernst Christiansens mening ikke
noget enten-eller men derimod et både-og. »Vi må være klar over, hvad
det er, vi vil. Ønsker vi størst muligt fjendskab? En stadig voldsom
mere gensidig ophidsning, oprustningen lige før en krig? Er det ikke
vort mål at hævde vort eget i sund vækst og samtidig om muligt
trygge det danske lands og folks grænse ved at formindske den spæn
ding, de ophobninger og sprængstof, som findes? Skal dette sidste
ikke være vort vigtigste bidrag til fremme af verdensfreden, til at
forebygge nye krigsulykker?« Opgaven var et både-og: »utrætteligt at
modvirke mistænksomheden og føre bevis for, hvor tillidvækkende
vore hensigter er. Vort mål må være mere og mere at få alle vore egne
på post og i arbejde uden at skærpe modsætningerne udadtil.
Ja, og hindre vore unge i at blive nationalsocialister! indvendes der.
Ja, naturligvis, vi ønsker, at vore unge skal fortsætte dansk og nordisk,
ikke tysk udvikling. Men ville vi opnå det, såfremt vi overfor de unge
ikke ville lade kendsgerningerne tale deres dog ret tydelige sprog, men
malede sort alt, hvad der fandtes hos den anden part? Ville de unge ikke
hurtigt selv opdage, hvor det ikke stemte og så blive mistænksomme?
Må vejen ikke være den at få vort eget frihedssyn levende og stærkt
frem i den unge slægts bevidsthed og søge at få den til at fatte til liv og
sjæl, hvad frihed vil sige, og at gå foran i et arbejde for at fjerne de brøst,
der også findes i vort eget folks hævdelse af friheden?«
Tyskland havde efter Ernst Christiansens mening lige siden 1933
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arbejdet på at tilvejebringe et godt naboforhold til Danmark og
Norden. »Men samtidig har det nye Tyskland i højeste grad sat hele
det tyske folks nationale midtsamling i spidsen og mere end nogen
sinde tidligere søgt at opnå, at ethvert barn og enhver voksen i landet
føler sig forpligtet til at stå last og brast med tyskerne uden for græn
serne. Og dette er ikke alt. Rigtignok er alt for ivrige ordføreres lyst
til at tale om grænseflytning blevet dæmpet, rigtignok har det nye
Tysklands ledelse selv forbeholdt sig enhver bestemmelse om denne
side af sagen, har Hitler i sin bog stemplet kravene om at få grænser
ne fra 1914 tilbage som politisk vanvid og har hans stedfortræder
Hess direkte i en offentlig erklæring nævnt Danmark blandt de små
nabolande, overfor hvem Tyskland ingen tanke har om erobring og
vold, men der er samtidig ikke fra tysk side lagt skjul på, at det nye
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Tyskland lige så lidt som det gamle anser afgørelsen fra 1920 for ende
lig.« Dette fremgik også af den tyske indsats ved grænsen; der var
endog ligefrem blevet udtalt, at man forventede en ny afstemning
med efterfølgende grænseflytning, således at »hverken Danmark eller
det gamle Slesvig-Holsten bliver tilfreds«.
Dette måtte tages til efterretning, men var dog stadig et fremskridt
i forhold til dengang, da mange tyskere kun drømte om den næste
krig. Men den tyske kraftanspændelse ved grænsen måtte imødegås
af en tilsvarende dansk, og »hvor det gælder indre danske modsæt
ninger, indre dansk kritik, må der i grænselandet tages et vist hensyn
både til fælles ære og til fælles tarv, således at vi vogter os for, omend
kun ufrivilligt, at gå den nationale modparts ærinde«.
Hvis Danmark mistede Nordslesvig igen, »ville det være vor egen
skyld. Vi ønsker ikke, det skal ske. Velan, drager vi følgeslutningerne
af vor erkendelse og vor vilje, så sker det ikke. Men den første og
sidste følgeslutning er en lysvågen og offervillig danskhed, en ung
dom, der kan begejstres. Nordslesvigs ungdom, det danske folks ung
dom må mere og mere komme til at indse, som noget, der svier ind
i dens inderste sjæl, at det gælder liv og død i Sønderjylland for vort
folk. Ud af denne verden vil ikke gro forsagthed og fejhed, men den
nordiske ildhu, der med et kvad på læben springer igennem bålet.
En sådan ildhu vil også til sidst tiltvinge sig respekt for dansk ret i
Sønderjylland i det tyske folks sind.«
Ernst Christiansen havde ikke flyttet sig mange centimeter i sin
opfattelse af Tyskland, men Sønderborg Socialdemokrat undlod at kom
mentere sagen yderligere. Muligvis har man fået et vink fra Stauning
om, at den affære var bedst tjent med at ebbe ud, men snarere har
det tilstundende folketingsvalg lagt beslag på alle bladets kræfter. Da
september 1935 gik til ende, var ordskiftet forbi.

Under hele den ophedede debat i september måned havde PaludanMüller holdt sig i ro - når bortses fra hans indgriben m.h.t. gendarm
Petersens uheldige læserbrev. Han var sendt på tvungen orlov, og han
var rejst bort fra Sønderjylland.

Paludan-Müller genindtræder i tjenesten
Den 3. oktober 1935 angreb italienske tropper Abessinien fra kolonier
ne Eritrea i nord og Somaliland i øst. Efter få dage erklærede Folkefor-
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bundet Italien som aggressor. Folkeforbundet nedsatte et udvalg, der
skulle planlægge sanktionerne mod Italien.
Flensborg Avis forsøgte i sin dækning af krigen at dele sol og vind lige,
idet man citerede nogenlunde ligeligt fra italienske, tyske, engelske,
franske og amerikanske aviser. På lederplads var der tavshed. I én af
de små sentenser, der er typiske for Flensborg Avis i Ernst Christian
sens tid, hed det den 4. oktober 1935: »Terningerne er kastet, krigen
er i fuld gang, skønt den er varslet for år og dag siden og der lige så
længe er arbejdet på at forebygge den. Vi ser stenen rulle nede i Afri
ka, men ved ikke, hvilket sneskred den kan udløse. Med spænding
venter verden i første omgang på, hvad Folkeforbundet, hvad Eng
land nu vil foretage sig«.
Det var fortsat freden i Europa, der var Flensborg Avis' største be
kymring.
Krigen i Abessinien berørte Paludan-Müller dybt. Under krigen skrev
han digtet

Et folk i nød
Fra de vilde tigres bjerge I og til Rudolfsøens bredder / kæmped mørke mænd
for frihed / i det sidste oldtidsrige. / Glemmes skal ej disse helte: / Mulageta,
Kassa, Imru / Seyum, Nazibu, og Vehib I og den trofaste Ras Desta, / som i
håbløs kamp omringet / for sin fjerne kejser døde. / Hil dig, simple, vilde
kriger, / som med knuste lemmer stønned, / uden hjælp i øde kløfter / til du
under nattens stjerner / for hyænens bid forblødte. / Hil dig, ædle, tapre
kejser, / som på dine spinkle skuldre / bar dit kæmperiges byrde, / på den
hvide mand du stoled, / skamfuld bøjer jeg mit hoved, / thi vi sveg dig fejgt
i nøden, / og de dræbte småbørns klage / vil vi høre alle dage.35
Resultatet af Folkeforbundets sanktionsudvalgs forhandlinger blev en
international finans- og handelsboykot, der dog undtog så vigtige va
rer som olie, kul og jern. Sanktionerne trådte i kraft 18. november
1935. Paludan-Müller genindtrådte i tjenesten som chef for grænse
gendarmeriet den 14. november 1935 - lige netop tids nok til at være
med til at effektuere indførselsforbudet imod italienske varer som føl
ge af sanktionerne.
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De tyske privatskoler i
Skærbæk og Gånsager 1930-45
af H. E. Sørensen
1 1930 åbnede en tysk privatskole i Skærbæk, og i 1932 fulgte nabolandsbyen
Gånsager efter. Over hele Nordslesvig oprettedes mellem 1920 og 1945 i alt
65 tyske privatskoler, hvortil kom 35 kommuneskoler med tyske klasser. Sko
lerne dannede en hovedhjørnesten i det tyske arbejde i landsdelen, på godt
og ondt. Museumsleder og forfatter H. E. Sørensen, Skærbæk, har fremdraget
et stort kildemateriale om de to Skærbæk-skoler. Hans beretning illustrerer
mange af de træk, som i almindelighed var typiske for mindretalsskolernes
opståen og historie i årene frem til det tyske sammenbrud i 1945.

Det første forsøg
11932 bad lederen af den tyske privatskole i Skærbæk, Andreas Rahlf,
lærer Herluf Löch, Helgoland, om oplysninger om begyndelsen til
det tyske skolearbejde i Skærbæk efter Genforeningen.
Löch var en af de første, der tog et tysk undervisningsarbejde op i
landdistrikterne i den »afståede« landsdel. I alt seks lærere blev alle
rede i 1919 udpeget til dette arbejde, to i Aabenraa amt og fire i
Haderslev amt. Blandt dem var Herluf Löch og Lydia Wohlenberg,
som begge kom til at virke på Skærbækegnen.
Löch fik de nordvestlige egne som ansvarsområde. Her var ofte
langt mellem de tyske familier. Han begyndte i juni 1921 i Toftlund,
hvor den første vandreskole opstod; kort efter kom der en i ArnumHøjrup, fortæller han i brevet til Rahlf. Det vil sige, at de børn, som
var tilmeldt skolen, samledes en eftermiddag eller to om ugen (efter
dansk skoletid) som oftest i et privat hjem, hvor vandrelæreren un
derviste i tysk ved at læse og skrive med dem, snakke med dem og
lære dem en smule om tysk historie og kultur. Læreren kom omkring
i sit distrikt på cykel, og han skulle nå mindst et nyt sted hver dag.
»Fra Toftlund søgte jeg i 1922 kontakt med tyske i Skærbæk«, fort
satte Löch. »På slagtermester Skaus initiativ lykkedes det at indrette
en vandreskole i Skærbæk - jeg tror det var i 1923. Undervisningen
fandt sted for 7-10 børn i en stue i Skaus hus, som regel en gang om
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ugen. Før oprettelsen af skolen havde der været en sammenkomst
med de tyske i Banegårdsrestauranten (Stehr). Hvis jeg ikke husker
fejl, var der også en gang et besøg fra Kiel i Skærbæk. Vandreskoleundervisningen gik en tid lang godt fremad til stor ærgrelse for
danskerne, indtil det lykkedes læge Lausten-Thomsen at fremtvinge
en lukning - af sundhedsmæssige grunde. Det var i slutningen af
1923 - eller begyndelsen af 1924. Fra mit nye bosted Rødding besøgte
jeg derefter kun sjældent Skærbæk og kom da hos Skaus. At samle
alle Skærbæk-tyskere til en ny fælles indsats var ikke mere muligt.
Om det lykkedes at afholde en tysk aften i Skærbæk - som det skete
i Toftlund, Arnum, Rødding og Jels - er gledet ud af min erindring.
[Sønderjyske Årbøger, 1923, side 167, bekræfter, at dette var tilfældet].
Mit virke var i så stor udstrækning rettet mod Midtlandet, at jeg vel
i de sidste år lod Skærbæk noget i stikken. Jeg skulle undervise i
Arnum, Toftlund, Rødding, Jels, Hjerting, Dover, Langetved o.s.v.,
dels i familier, dels i vandreskoler.« Löch slutter sit brev med at sende
hjertelige hilsener til de tyske i Skærbæk, i særdeleshed familien Skau,
samt ønsker Rahlf al lykke og fremgang i arbejdet. Hesteslagter Mads
Skau var en ledende skikkelse inden for byens tyskhed. Han var des
uden kaptajn i det frivillige brandværn og respekteret i vide kredse.
Lochs arbejdsplan for september 1922 er fremdraget af Arthur Les
sow i en artikel i 1998. Den giver endnu mere detaljerede oplysninger.
Det fremgår at Löch var i Skærbæk onsdag og lørdag. Om onsdagen
hedder det: »Vandreskoleundervisning i Skærbæk (22 km fra Toft
lund, ud- og hjemvej
time) og bogudlevering der. Ved regnvejr
med tog fra Toftlund kl. 10.50, hjemkomst Toftlund kl. 9 aften.« Ved
rørende lørdag havde han ungdomsarbejde i Toftlund eller Arnum
om formiddagen og »eftermiddag 4-6 vandreskoleundervisning i
Skærbæk (og
time for ud- og hjemtur. Ved regnvejr med tog
time).« Ugens øvrige dage underviste han i Toftlund og Jels. I en over
sigt over vandreskolerne fra 1923 figurerer Skærbæk skole ikke. Den
var altså ophørt en gang mellem sept. 1922 og udarbejdelsen af over
sigten for 1923.
I forbindelse med indvielsen af den tyske skole i 1930 mindedes
rektor Koopmann sit første besøg i Skærbæk 7-8 år tidligere. »Da sad
vi også i Amtsbanegården og talte om tyskhedens fremtid på denne
egn og drøftede indretningen af en vandreskole. Kun ganske få men
nesker havde haft mod til at følge indbydelsen, og alle mente, at i
Skærbæk havde det intet formål at gøre et forsøg i denne retning.«
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Det var den beskedne begyndelse på et tysk skolevæsen i Skærbæk.
Skolen i Skaus dagligstue blev i øvrigt adopteret af byen Bredsted i
Sydslesvig, som understøttede arbejdet, både moralsk og økonomisk.

Den Tyske Skoleforening for Nordslesvig
Genforeningen i 1920 betød naturligvis, at skolevæsenet i Sønderjyl
land skiftede fra tysk til dansk undervisningssprog og lovgivning.
Derved blev også en meget stor del af lærerkorpset skiftet ud. De
fleste tyske lærere blev afskediget og erstattet af danske lærere nord
fra. Hvis forældrene ønskede det, kunne de tidligere lærere dog få
lov at blive og få ansættelse i den danske folkeskole, hvilket skete i
mange tilfælde. Det var dog en betingelse, at de beherskede det dan
ske sprog og i øvrigt gennemgik kurser i dansk skolelovgivning og
undervisningspraksis.
I visse dele af Sønderjylland, specielt i de fire købstæder samt i
landområdeme nær grænsen, var en stor del af befolkningen tysk.
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Her var det et naturligt ønske og krav, at der også kunne finde under
visning sted på tysk.
For at fremme dette stiftedes Deutscher Schulverein für Nord
schleswig (Den Tyske Skoleforening for Nordslesvig) på et møde i
Flensborg den 4. maj 1920 - altså før den officielle genforening - med
pastor Johannes Schmidt-Wodder, senere samme år tysk medlem af
Folketinget, som formand og rektor Wilhelm Koopmann som sekre
tær og næstformand. Dertil kom et bestyrelsesmedlem fra hvert amt
samt en repræsentant for den tysksprogede presse i Sønderjylland.
Koopmann (født 1870), der havde været rektor for den højere pige
skole i Sønderborg og nu var førtidspensioneret, blev den daglige
leder, og 1923 efterfulgte han Schmidt som formand. Han boede i
Tinglev, som derfor blev organisationens hovedsæde.
Den danske lovgivning i forbindelse med Genforeningen gjorde det
muligt at oprette tyske klasser i kommuneskolerne, hvis mindst 20
pct. af forældrene med minimum 10 børn krævede det. Det betød, at
der i løbet af 1921 opstod 23 tyske kommuneskoler - eller skole
afdelinger - i Sønderjylland med i alt 2.556 elever. Der var tyske kom
muneskoler i alle fire købstæder med i alt 1698 elever og derudover
4 skoler i Aabenraa amt, 2 i Sønderborg amt og 12 i Tønder amt med
tyske klasser. De havde tilsammen 858 elever, eller et gennemsnit på
45 elever. Yderpunkterne var 87 i Løgumkloster og 13 i Solderup. I
de følgende 15 år oprettedes flere tyske skoleafdelinger, de fleste i
Tønder amt, hvor der i 1936 var 23 offentlige skoler med tysk under
visning.
Når der var så mange flere i Tønder amt end i de øvrige amter,
skyldes det i første række, at der var en betydeligt større procentdel
tyske på landet i dette område end i andre egne og derfor dobbelt
så mange tyske elever i Tønder amt som i de øvrige, men også at
amtsskolekonsulenten i Tønder, Nicolai Svendsen, gik varmt ind for,
at mindretallets skolegang foregik inden for den offentlige kommune
skoles rammer. Det indebar bl.a., at den var underlagt de danske
myndigheders tilsyn, også med hensyn til læreransættelser og under
visningsmidler.
Dette sidste betød, at der i tyske kredse opstod et ønske om at
oprette private skoler, hvilket man kunne gøre efter den danske lov
om privatskoler af 1855 med senere tilføjelser, hvorefter enhver havde
ret til at sætte sine børn i en privatskole eller selv at undervise dem;
dog skulle undervisningen opfylde de samme betingelser, som gjaldt
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for den offentlige skole. Det stillede forældrene og dermed de tyske
organisationer mere frit i forhold til myndighederne. Samtidig kunne
skolen modtage et vist tilskud fra den danske stat, men det ville un
der alle omstændigheder være en tung økonomisk belastning at op
rette en sådan skole, hvis man selv skulle stå for financieringen. Op
rindelig opererede man med en forældrebetaling på 20 kr. pr. måned
(240 kr. om året), hvilket med minimum ti elever skulle kunne dække
en ugift lærers løn. Det var dog en meget høj egenbetaling, når en
arbejdsmands ugeløn lå på 20-30 kr. Mange ønskede derfor forældre
betalingen nedsat til det halve, men selv dette ville gøre det vanske
ligt for mindrebemidlede at sende deres børn i disse skoler. 11930'me
var betalingen i Skærbæk og Gånsager tyske privatskoler da også én
krone pr. måned. Så lod det sig gøre.
Imidlertid lykkedes det ved en energisk indsats - ikke mindst fra
Koopmanns side - at skaffe midler til oprettelse af en række privat
skoler. Pengene kom i første række sydfra, hvor der fra den tyske
regering via forskellige kanaler, som skulle skjule, hvor pengene reelt
kom fra, ydedes betydelige summer. De administreredes af Oberschulrat dr. Eduard Edert, Slesvig, gennem dækorganisationen Deut
sche Stiftung, der først og fremmest betalte lærernes løn, men også
ydede betydelige tilskud til bygninger og inventar. 11928 kunne Edert
i dybeste fortrolighed meddele Koopmann, at hans organisation nu
havde fået så store bevillinger, at den kunne påtage sig aflønningen
af lærerne ved de tyske privatskoler i Sønderjylland i det omfang,
den ikke dækkedes af det danske statstilskud.
En anden officiel tysk organisation, der ydede tilskud til tyske sko
ler i bl.a. Nordslesvig, var Verein für das Deutschtum im Auslande,
V.D.A. (Foreningen for Tyskheden i Udlandet), hvis penge i stor ud
strækning gik til inventar og undervisningsmidler. Dertil kom private
organisationer som Schleswig-Holsteiner Bund, Wohlfahrts- und
Schulverein für Nordschleswig (Velfærds- og skoleforeningen for
Nordslesvig) og Verband der Vereine heimattreuer deutscher
Nordschleswiger (Forbundet af Foreninger af Hjemstavnstro Tyske
Nordslesvigere), den sidste med bankdirektør Jürgen Erichsen, Kiel,
som formand. Han havde indtil afstemningstiden 1920 været amtsfor
stander (politimester) i Skærbæk, men var blevet udvist af Den Inter
nationale Kommission (C.I.S.), der administrerede de to afstemnings
zoner i overgangstiden. I Slesvig-Holsten oprettedes på alle skoler
afdelinger af den såkaldte Jugendspende (Ungdomsgave) med kon-
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taktlærere, der hver måned holdt indsamling blandt eleverne, som
gav efter vilje og formåen. De midler, der blev skaffet på denne måde,
brugtes hovedsagelig til skolemateriel, udsmykning af undervis
ningslokaler o.l. Disse bidrag fremtrådte som solidaritets- og opmunt
ringsgaver fra de jævnaldrende kammerater syd for grænsen.
Mens V.D.A. og Deutsche Stiftung ydede en så betydelig økono
misk støtte til det tyske skolearbejde i Sønderjylland, at de i realiteten
holdt det oppe, indskrænkede støtten fra de øvrige sig i de fleste
tilfælde til smågaver, bøger, billeder o.l. Deres betydning var i første
række en moralsk opbakning, der skulle vise, at fædrelandet stod bag
de tyske skoler nord for grænsen.
Fra den danske stat modtog skolerne 47,25 kr. pr. skolepligtigt barn.
Disse penge kunne dog først påregnes efter det første år, idet staten
forbeholdt sig ret til at se, om skolen i det hele taget fungerede, og
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om den efterlevede de krav, der måtte stilles, inden der udbetaltes
støtte.
Alle disse penge - incl. statstilskuddet, som skolen skulle lade gå
videre - administreredes af Schulverein, d.v.s. Koopmann, som stod
for udbetaling af lærerlønninger, udgifter til skolemateriel og stort set
alle andre udgifter. Den lokale skoleforening, altså forældrekredsen,
havde i princippet ansvaret for bygningens vedligeholdelse samt ud
gifter til varme og el m.v. Dens indtægter var dog ret små, idet de
bestod af bl.a. lærerens husleje, medlemmernes kontingent og evt.
overskud fra arrangementer. Som regel måtte Koopmann træde til,
når større beløb var nødvendige.
I 1921 oprettedes 6 privatskoler, og inden 1930 var man oppe på
22. I de næste fem år fulgte 32 skoler, heraf over halvdelen i 1933.
1935-38 oprettedes ingen skoler, i 1939 en enkelt, og 1940-42 fulgte
yderligere 10 skoler. I alt blev der mellem Genforeningen og 1945
oprettet 100 tyske skoler i Sønderjylland, heraf 65 privatskoler. Enkel
te blev dog nedlagt eller slået sammen med andre. Det højeste tal
nåedes under besættelsen (1941-44) med 90 skoler samtidig (59 priva
te og 31 offentlige). De to sidste kom så sent som 1942 i BallumRanderup og Kegnæs. Også i købstæderne oprettedes privatskoler
ved siden af de tyske kommuneskoler. De fleste landskoler var ret
små med 20-30 elever og en enkelt lærer. Den mindste var skolen på
Arø med under ti børn. Kun fire privatskoler uden for købstæderne
havde over 40 elever.

Skolen i Skærbæk oprettes
Kort efter nytår 1930 fik Koopmann en henvendelse fra mekaniker
Hermann Kohl i Skærbæk, som på nogle tysksindede forældres vegne
spurgte om muligheden for at få oprettet en tysk skole i byen.
Koopmann reagerede omgående, og den 22. januar om aftenen
holdtes et møde i Kohis hjem. Her deltog ti fædre, der alle havde
skolepligtige børn eller børn, som stod foran at skulle begynde i
skolen. Kohl fortalte, at man allerede længe i lukkede kredse havde
talt om muligheden af at oprette en tysk skoleklasse, og da stem
ningen nu syntes gunstig, havde han henvendt sig til de tyske fami
lier, han kendte, og fået forældrene til 20-21 børn til at skrive under
på, at de ønskede deres børn undervist på tysk. Spørgsmålet var,
hvorledes man skulle gribe sagen an. Alle forældrene var arbejdere
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den tyske skoleforening 1920-23. Bankdirektør Jürgen Erichsen, Kiel, (t.v.) var frem til
1920 amtsforstander i Skærbæk. Som formand for Verband der Vereine heimattreuer
deutscher Nordschleswiger skaffede han betydelige midler til skolernes etablering og
drift. Foto i Institut for sønderjysk Lokalhistorie.

og småhåndværkere, så deres økonomiske formåen var meget rin
geKoopmann oplyste, at det ville kræve henvendelse fra 20 pct. af
forældrene i sognet at få oprettet en kommunal tysk skoleafdeling,
hvilket måtte anses for udelukket, eller mindst 24 børn. Dette sidste
kunne vel opnås med tiden, men i øjeblikket var de ikke for hånden,
og »modstanderne« (danskerne) ville bruge alle midler for at skræm
me de usikre fra at melde deres børn til en sådan klasse. Det var
derfor nødvendigt selv at oprette en skole. Men først skulle man dan
ne en privatskoleforening og i gang med et energisk hvervearbejde
for at skaffe eleverne, ligesom der skulle findes et egnet lokale og
ansættes en lærer.
Det har sikkert lydt voldsomt for de ret fattige forældre, men Koop
mann beroligede dem med, at lærerens løn tog Schulverein sig af,
mens lokalforeningen måtte sørge for resten, idet man dog i begyn-
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delsen kunne påregne tilskud til leje af skolestuen. Det var så heldigt,
at bankdirektør Erichsen havde en ganske særlig interesse for opret
telse af en tysk skole i sin tidligere hjemby. På vegne af Verband der
Vereine heimattreuer deutscher Nordschleswiger havde han lovet at
støtte et sådant foretagende.
Koopmann regnede med, at det i løbet af 1-2 år ville blive nødven
digt at bygge eget skolehus. Man ville derved ikke alene få en skole
stue og et rum til ungdommen, men også et forsamlingslokale, idet
de to rum kunne slås sammen til ét. Det ville i høj grad sætte skub i
den lokale tyskhed, hvilket igen ville øge muligheden for tilskud.
Efter en lang diskussion blev det besluttet at vove forsøget. Der
skulle under hånden agiteres kraftigt blandt byens tyske familier, man
skulle finde et lokale, og om ca. 14 dage skulle man igen mødes og
officielt stifte foreningen. Kohl og Koopmann ville holde sig i kontakt.
Koopmann sendte referat af mødet til Edert og Erichsen, som straks
støttede tanken og lovede økonomisk støtte. Knap tre uger senere
(19/2) kunne Koopmann oplyse, at antallet af tilmeldte børn var »sti
gende«. Men tyskerne i Skærbæk var under et arbejdsmæssigt tryk
og følte sig meget afhængige. »Men når skolen først er der, vil de
skare sig om den.« Der var 80 tyske stemmer i Skærbæk ved sidste
valg [1929: 66 tyske stemmer], men da de fleste tyske hørte til under
klassen, holdt de sig hjemme eller stemte socialdemokratisk »for dog
at vise en vis opposition«. Men en tysk skole ville bringe »Schwung«
i det tyske liv. For tiden var der end ikke tysk gudstjeneste i Skærbæk.
Når den tyske pastor Horstmann prædikede, var kirken ganske vist
fuld, men han prædikede på dansk, skrev Koopmann beklagende.
Horstmann havde før Genforeningen været præst i Skærbæk, men
boede nu i Haderslev, hvorfra han som en slags »vandrepræst« be
tjente de spredte tyske menigheder i de vestlige sogne. Når man fik
»eget hjem«, ville man også kunne afholde tysk gudstjeneste, og
»tyskhedens stilling ville i det hele taget blive en anden«. Derfor var
en privatskole at foretrække for en kommunal skoleafdeling, da man
så også selv kunne ansætte læreren og være sikker på at få en, der
»inderligt hører til hos os«. - Hvis der kom en dygtig mand, »vil
skolen, hvad jeg håber, blive et samlingspunkt for tyskheden i nord
vest-hjørnet«. En vedlagt liste viste, at der nu var tilmeldt elleve hjem
med 24 skolepligtige og 13 ikke-skolepligtige børn.
Samme dag, som han havde skrevet dette, var Koopmann i Skær
bæk, hvor han beså det lejede lokale, som han fandt velegnet, og om

200

H.E. Sørensen

aftenen afholdtes det stiftende møde i Deutscher Privatschulverein
Scherrebek på Amtsbanegårdens restaurant. Den bestyredes af Rudolf
Stehr, der ligesom Skau hørte til de toneangivende tyske i byen. 191921 var han som den eneste tysker indvalgt i kommunerådet.
Alle 11 hjem var mødt, og alle erklærede sig rede til at gå med, på
nær den lokale skorstensfejer, som oplyste, at han gerne sendte sine
børn i skolen og glad betalte skolepenge, men som tysk statsborger
turde han ikke gå ind i foreningen, da han var bange for at risikere
udvisning. Der blev nedsat et udvalg til at udarbejde statutter. Her
var både Kohl og Skau medlem.
Schulverein betalte lærerens løn, oplyste Koopmann, ligesom den
ville give 250 kr. til en mindre ombygning af skolestuen og indretning
af toiletter samt bidrage med 40 kr. pr. måned til leje af lokalet, forelø
big i et år. Skolen skulle åbne 1. april eller efter påske. Referatet underskreves af samtlige tilstedeværende undtagen skorstensfejeren.
Fire dage senere skrev Kohl til Koopmann, at man i stedet for
det lokale, der havde været på tale, havde lejet et andet, som var
både større og bedre beliggende, og hvor der var et par værelser
til læreren i tilknytning til skolestuen. Det lå i Skyttegården, et tid
ligere værtshus i byens nordlige udkant, hvor Kohl i øvrigt også
selv boede. Man skulle give 50 kr. for skolestuen og 20 kr. for lejlig
heden om måneden. Koopmann måtte indrømme, at dette lokale
var bedre end det første, men mente ikke, man burde leje de to
værelser, da det måtte forventes, at der kom en gift lærer til Skær
bæk. Det må forstås sådan, at så var logiet ikke tilstrækkeligt. Han
havde åbenbart allerede udset sig manden, for få dage senere (28/
2) meddelte han Kohl, at Andreas Rahlf, der var gift og havde to
små børn, skulle til Skærbæk. Han var født 16/10-1903 i Ascheffel
i Hütten sogn mellem Slesvig og Eckernførde og uddannet på semi
nariet i Rendsborg. Hidtil havde han haft stilling på den tyske skole
i Sdr. Vilstrup og var p.t. på Askov Højskole for at forbedre sit
dansk. Han ville henvende sig til Kohl eller Skau, som havde fun
det en lejlighed til ham ca. ti minutters gang fra skolen. Det glæde
de Koopmann, »ellers havde Skærbæk måttet nøjes med en lærer
inde«. Hun kunne bo i et værelse!
Hidtil havde man holdt planerne hemmeligt, men nu var det tid til
at offentliggøre dem. Det skete ved en ganske kort notits i Nordschleswigsche Zeitung 5/3, som gengaves i Flensborg Avis dagen efter
med en syrlig kommentar: »Man skulle ikke synes, at der foreligger
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trang til en tysk skole her i byen, men det er formodentlig heller
ikke forældrene selv til de børn, der skal besøge den, som har fostret
tanken.« Skærbæk Avis sukkede: »Det kan der vel ikke være noget at
sige til, det er vel kun selvbestemmelsesretten, der gør sig gældende.«
Nogle dage senere skrev Nordischer Kurier i Itzehoe, at skolen skyldtes
stærk tysk fremgang, hvilket fik Heimdal (Aabenraa) til at kommente
re: »Den »stærke fremgang« af tyskheden i Skærbæk har særligt vist
sig i tilbagegang i de tyske stemmer, og endvidere i, at den tyske
frimenighedspræst har gjort alvor af sin tidligere omtalte plan om at
holde de tyske gudstjenester - på dansk!«
Kohl regnede med at åbne 1. maj, mens Koopmann mente, man
burde stile imod at åbne 4. eller 8. april, lige før påske, så var skolen
i gang, og man kunne starte undervisningen efter påskeferien. Hvis
man ikke fik begyndt før 1/5, ville Rahlf ikke få løn i april, da »man
jo ikke kan lønne en lærer i en måned, hvor han ikke bestiller noget så er lønnen jo direkte kastet bort(!) - Det har efter min opfattelse
ingen mening at tøve, i stedet vanskeliggør det sagen. Derfor må De
arbejde hurtigt og energisk, så jeg kan sende inventaret 2. el. 3. april«.
Skrevet 15/3.
Det lykkedes dog ikke. Skolens åbning blev fastsat til 2. maj. Koop
mann rasede. Der ville ikke blive betalt for april på grund af forsinkel
sen, »da der kun kan gives tilskud til leje for den tid, skolen eksi
sterer«. Rahlf havde sagt til ham, at der var tilmeldt 34 elever. Det
betvivlede han og skrev til Erichsen, at det nok var ret overdrevet.
Hvad det også var.
Indvielsen af skolestuen fandt sted om eftermiddagen den 2. maj
1930. Erichsen og pastor Horstmann deltog. Næste dag berettede
Koopmann herom i breve til Schmidt-Wodder og repræsentanter for
de foreninger og udvalg syd for grænsen, som havde støttet oprettel
sen. Der var »ikke mindre end« 27 børn i skolen »allerede fra første
dag«, skrev han begejstret og var glædeligt forundret over, at så
mange forældre havde indfundet sig i »det festligt smykkede skolelo
kale«. Da de fleste fædre var på arbejde, kunne de ikke være med
om eftermiddagen; derfor afholdtes et kaffebord på Amtsbanegården
samme aften. Stehr ventede ikke ret mange og havde kun dækket op
i det ene af restaurationens rum, men »jeg tror, at alle var lige så
glædeligt overraskede som jeg, da begge rum blev fyldt«, skrev Koop
mann og sluttede: »Der synes dog at være ganske meget tysk liv i
Skærbæk.«
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Eget skolehus
Samtidig var man i gang med at finde en plads til opførelse af skolen
og besluttede sig for en grund på 4200 kv.m. bag Skyttegården ud
mod Ribevej. Koopmann mente dog, at den var lovlig stor. Ved et
møde med foreningens bestyrelse 21/6 forelagde han to muligheder
for skolens udformning. Enten en bygning med lærerlejlighed på lof
tet som i Rødding eller i to etager som i Sommersted, i begge tilfælde
med skolestue og ungdomslokale nedenunder. Man ville kunne på
regne en bygningshjælp på 17.000 kr. Skau mente, at det måske var
en idé at se tiden lidt an, så man var sikker på skolens beståen, mens
andre havde den opfattelse, at egen bygning netop kunne styrke
skolen.
På en generalforsamling den 6/6 vedtoges det enstemmigt at indle
de byggeriet. Grunden erhvervedes for 3.400 kr. Koopmann blev vred
og bebrejdede dem, at de havde købt det dyre areal »uden at have
en øre i hånden«. Han havde sagt, at han måske kunne formidle en
byggehjælp, men ikke lovet noget, og bestyrelsen havde ikke på
mødet med ham været stemt for et byggeri her og nu.
Kohl faldt helt ned. De havde haft det indtryk, at pengene var til
rådighed, skrev han. Derfor var de nu i en slem forlegenhed, da han
delen ikke kunne gå tilbage. Han måtte på det indstændigste bede
Koopmann om dog at skaffe pengene. Også Rahlf skrev til Koop
mann. Bestyrelsen troede, at købet ville have vakt stor glæde, og kun
ne slet ikke forestille sig, at de penge, som Koopmann havde lovet
dem, ikke var sikre. Ja, Rahlf måtte tilstå, at han havde fået det samme
indtryk. Men han havde dog sagt til bestyrelsen, at den havde handlet
forkert ved ikke straks at meddele Koopmann, at man agtede at byg
ge allerede i år, da han på mødet hos Stehr havde fået en anden opfat
telse. Men hvis byggearbejdet ikke blev til noget, ville det give et
»tilbageslag, som vil være svært at forvinde«. Han håbede, at rektoren
ikke ville »lade skærbækkerne i stikken«.
Koopmann havde opnået, hvad han ville. Skærbæk-bestyrelsen
havde fået en lektion om, hvem der bestemte. Så efter at den havde
svedt i nogle dage, meddelte han i et betydeligt mildere toneleje, at
pengene var fundet. Grunden var blot alt for stor. Halvdelen havde
været nok. Han gik selvfølgelig ind for byggeriet og lovede 15-16.500
rigsmark (14-15.000 kr.) i støtte. Samtidig advarede han kraftigt besty
relsen om aldrig mere at gå ind på forpligtelser, den ikke kunne ind-

De tyske privatskoler i Skærbæk og Gånsager

1930-45

203

fri. »Sådanne summer ligger sandelig ikke på gaden i dag«. Koop
mann håbede dog at kunne skaffe en støtte, der svarede til den tid
ligere lovede. Men den yderste sparsommelighed måtte kræves. Og
han forlangte, at to kendte tyske gårdmænd fra Gasse, Wilhelm Fisker
og Peter Hjort, senere amtsrådsmedlem for Slesvigsk Parti, skulle ind
træde i byggeudvalget. De var ikke var med i skolebestyrelsen, da de
var ugifte og ikke havde børn.
Arkitekt Bock, Haderslev, udarbejdede skitser til en toetagers skole
bygning med klasseværelse og ungdomslokale med en skydedør
imellem, samt forgang og kaffekøkken nedenunder og lærerlejlighed
ovenpå. Bag huset lå en toiletbygning. Den totale udgift ville blive
27.500 kr. Heraf udgjorde grunden 3.400, byggeriet 20.450, honorar
til arkitekten 600. Bygmester N. Jürgensen, Haderslev, skulle stå for
opførelsen.
Der var givet tilsagn om 15.000 kr. i direkte støtte sydfra, hvorfor
Skærbæk-foreningen hæftede for 12.500 kr., som den måtte ud at låne.
Fra Kreditforeningen kunne skaffes 10.000, så der var en manko på
2.500 kr. Koopmann rådede Kohl til at søge Nordschleswigsche Ge
meinde (den tyske frikirke), som dog måtte beklage. Der var ingen
penge. Men 4/9 kunne Koopmann oplyse, at Jugendspende havde
lovet at hæve sit tilskud med 750 rigsmark under forudsætning af, at
de andre bidragydere også øgede deres bidrag. Han ville derfor end
nu en gang henvende sig til Erichsen.
Denne svarede 9/9, at hvis skærbækkeme optog et yderligere kre
ditforeningslån til dækning af de manglende 2.500 kr., ville de hjem
stavstro tyske nordslesvigere betale renterne. Koopmann svarede, at
på grund af tilsagnet om de 750 mark fra Jugendspende var det kun
nødvendigt at låne yderligere 1.500 kr., som han foreslog, at de hjem
stavnstro betalte renter og afdrag af. Han tilføjede: »Skærbæk må
være meget sparsommelige. Der må ikke stilles flere penge til rådig
hed end nødvendigt.« Dette gik Erichsen ind på. Hans forening ville
betale renterne foreløbig i fem år plus 100 kr. om året til afdrag. Nogle
dage senere lovede også dr. Edert yderligere 750 mark. Økonomien
nåede sammen.
Omkring 1. oktober begyndte byggeriet, og 28/11 holdtes rejsegil
de. Der kom adskillige vimpler, og over 100 mennesker mødte op.
I løbet af vinteren blev skolen færdig, i april bestiltes skoleborde, sto
le O.S.V.. Lærer Rahlf skrev til Koopmann, at man snart var klar til at
flytte fra den gamle skolestue og ville kunne tage den nye skole i brug
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Den tyske skole i Skærbæk set fra Ribevej midt i 1930'erne. Foto i Adeline Hauschildts
album. Skærbæk Museums billedsamling.

1. maj. Da Rahlf ikke behørigt havde meddelt dette, fik han 7. maj en
over næsen af Koopmann: »En formodning om, at man kan rykke ind,
er ikke det samme som en meddelelse om den faktiske kendsgerning«.
Læreren indberettede derefter tjenstligt, at man havde haft den sidste
skoledag i det gamle lokale 30/4, hvorefter eleverne fik fri lørdag d.
2/5 på grund af omflytningen, således at første regulære skoledag i den
nye bygning havde været mandag den 4. maj 1931.
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Koopmann var der med et piskesmeld: »Jeg er forbavset over at
måtte fastslå, at De har ladet undervisningen falde bort lørdag den 2.
maj. De ved dog ganske nøje, at De i hvert enkelt tilfælde har at give
mig meddelelse herom. Jeg håber, at De ikke igen vil lade en sådan
efterladenhed forekomme.«

Indvielsen
Indvielsen fandt sted den 21. juni 1931 om eftermiddagen. Skolestuen
og ungdomslokalet var slået sammen for at skaffe plads til elever og
forældre og de mange gæster fra både nord og syd for grænsen, der
stod som sild i en tønde. I alt var o. 120 mennesker stuvet sammen i
lokalet.
Kohl bød velkommen og mindedes vandreskolen, hvorefter man
sang »Nun danket alle Gott«. Pastor Horstmann ledede en kort an
dagt og efter endnu en salme holdt Koopmann indvielsestalen.
Det var et ejendommeligt tilfælde, begyndte han, at man næsten
samtidig kunne indvi nye tyske skoler i alle hjørner af det afståede
område: Lydersholm i sydvest, Sommersted i nordøst, Skovby på Als
og altså Skærbæk i nordvest. Det var »et urokkeligt bevis på, at tysk
kraft, tysk livsvilje i Nordslesvig endnu er levende«. Og det var en
uimodsigelig gendrivelse af de ledende danskes påstand om, at tysk
heden i Nordslesvig ville smelte bort som is i solen. Tyskheden lever,
fortsatte han og henviste til, at der netop få dage forinden var startet
en vandreskole i Gånsager med 15 elever.
Det skulle være et tysk hus, et plejested for tyske kulturelle udfol
delser, men først og fremmest en skole.
Trods hårde tider også syd for grænsen var det lykkedes af rejse
de nødvendige midler. Vi skal ikke sige som en af Fritz Reuters ro
manpersoner: »Wat shall eener dabi dahn?« (Hvad skal én gøre ved
det?) - nej, man skal bide tænderne sammen også i svære tider, sætte
sin vilje igennem og finde modet til trods al nød og modstand at
kæmpe videre.
Den tyske ungdom skulle opdrages til ikke som ambolten passivt
at modtage slag, men som hammeren at slå slag for deres folkefællers
skæbne. (I sit referat af talen mindedes Heimdal, at det var omtrent
de samme ord, Skærbækpræsten Chr. Johs. Jacobsen havde brugt ved
afsløringen af det slesvigholstenske mindesmærke på Brøns kirke
gård 1899). Koopmann citerede derefter et vers af Grundtvig, der taler
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om tysk som »edder og forgift« og fremhævede i stedet den schweizi
ske digter Gottfried Kellers ord »Achte jedermanns Vaterland, aber
das deinige liebe« (Agt enhvers fædreland, men elsk dit eget). Det
var et langt højere standpunkt, sagde han. Den danske holdning som
udtrykt af Grundtvig er et tegn på svaghed. Når man føler virkningen
af tysk kultur, så bekæmper man den. »Vi vil i stedet højagte den
tyske kultur og tage det værdifulde fra andre. Vi tror ikke på, at tysk
kultur lider under, at vi også finder noget værdifuldt i den danske
kultur.«
Han vendte sig derpå til Rahlf og gav ham et par formanende ord:
»De véd, at vi kun kan bruge mennesker med stålsat energi og stor
arbejdsglæde, lærere, der glæder sig, når nye opgaver vokser op om
kring dem, for hvem arbejdet ikke er en byrde, men en lyst. De ken
der den stillede opgave - véd, hvad vi venter af Dem.« Efter flere
taler takkede lærer Rahlf for de gode ønsker og forsikrede, at han
ville sætte al sin kraft ind på at vise de ham betroede børn vejen til
kærlighed til Gud og mennesker og opdrage dem til tro tyskere. Fes
ten i skolestuen sluttede med Tysklandssangen »Deutschland,
Deutschland über alles«.
Efter en rundgang i huset gik man til kaffebord på Nørbys Hotel,
hvor salen var fyldt. Her talte Schmidt-Wodder, som mindedes sin tid
som præst i Vodder. Dengang herskede den tyske skole i Skærbæk.
Nu var den genopstået ved forældres og børns kærlighed. Direktøren
for det slesvigholstenske landbrugskammer, dr. Thyssen, Kiel, der var
født i Skærbæk, sagde, at i 1920 havde de tyske i Skærbæk følt sig
som soldater på tilbagetog. Nu var de på fremmarch igen. I denne
egn er tyskheden meget spredt, men så meget mere må ryggen ran
kes. Erichsen inviterede eleverne på et otte dages ophold i Kiel, og
pastor Horstmann sluttede med andagt.
Skolen var behørigt indviet.

Skolen i Gånsager
Ved en tysk aften (Gemeindeabend) i begyndelsen af januar 1931
spurgte nogle forældre fra den lille landsby Gånsager i Vodder sogn
nordøst for Skærbæk, om ikke det var muligt at få deres børn un
dervist på tysk. Lærer Rahlf lovede at lade det gå videre til Koop
mann. Det drejede sig om ca. ti børn, som på grund af den store
afstand - 12-15 kilometer - næppe ville kunne sendes til skolen i
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Skærbæk, da der ikke var nogen jernbaneforbindelse. Det var dog
hans indtryk, at folkene fra Gånsager foreløbig ville være tilfreds med
en vandreskole. Men heller ikke det ville være så let, fortsatte Rahlf,
for på grund af eftermiddagsundervisning kunne han ikke påtage sig
opgaven.
Det er tydeligt, at Rahlf ikke var varm på det ekstra arbejde. Det
ville betyde, at han en eller to eftermiddage om ugen - efter at have
afsluttet undervisningen i Skærbæk - skulle cykle den lange tur ad
elendige grus- og sandveje til Gånsager for efter yderligere to-tre ti
mers undervisning at køre hjem igen, uanset vejret. Det så meget
mere, som han næppe ville få ekstra honorar for dette. Efter hjem
komsten var der så aftenskoleundervisning, møder m.v. Og netop i
disse dage ventede ægteparret Rahlf deres tredje barn, som fødtes 15.
februar. Når han var færdig i skolen, ville han meget naturligt gerne
være sammen med familien.
Sådan så rektoren ikke på sagen. Han lagde pres på Rahlf, som
snoede sig for at slippe, og 11/6 eksploderede Koopmann. Rahlf hav
de til hans største forundring endnu ikke afsluttet sine overvejelser,
skrev han. I det mindste havde han ikke erfaret noget herom. Men
nu var sagen ordnet, idet lærer Ludwig Claussen fra den tyske skole
i Toftlund havde påtaget sig opgaven. For ham var vejen ikke for
lang, tilføjede rektoren spidst og lod derefter hammeren falde, idet
han erindrede Rahlf om en beslutning, der var truffet i Schulvereins
bestyrelse på et møde i Aabenraa:
»Forudsætningen for en ansættelse i det tyske mindretals
tjeneste er imidlertid, at det drejer sig om personligheder,
der har faste og dybe rødder i den tyske kultur, som stedse
åbent har bekendt sig som tyske, og som er beredt til at
påtage sig yderligere arbejde i tyskhedens interesse uden
ekstra honorering. For ansøgere, der ønsker ansættelse af
ydre grunde, er der ingen plads i vore rækker.«
Den skjulte trussel kunne ikke undgå Rahlfs opmærksomhed.
Og han har været fuldt ud klar over, hvad der lå bag, når Koop
mann ved indvielsen af skolebygningen i Skærbæk fjorten dage sene
re glædede sig over, at vandreskolen i Gånsager var kommet i gang,
samtidig med at han indskærpede Rahlf hans embedspligter.
I et brev til Schmidt-Wodder (4/11) skrev Koopmann, at Rahlf var

208

H.E. Sørensen

Lydia Wohlenberg og eleverne i det første klasseværelse i Chr. P. Jørgensens soveværel
se i Gånsager kort før overflytningen til den nye skole 1933. Foto: Erich Andres.
Skærbæk Museums billedsamling.

lovlig »bequem« (magelig), og han havde kun overdraget arbejdet til
Claussen, for hvem det var endnu mere ubekvemt, men som gerne
havde påtaget sig det, fordi Rahlf havde været så uvillig. Han kunne
have tvunget ham til at tage til Gånsager, men »sådanne arbejder ved
siden af har kun fremgang, hvis de ydes med glæde«. En lærer, der
ikke tager sig af sin vandreskole, kan bevirke, at børnene helt udebli
ver, sluttede han.
Claussen fortsatte med vandreskolen det næste halve års tid, og
3/2-1932 kom Koopmann til Gånsager for at drøfte stiftelsen af en
lokal skoleforening med forældrene, der alle var små gårdmænd og
landarbejdere. Et års tid senere kom en enkelt større gårdmand med.
Fra 5-6 hjem var der tilmeldt 14 børn. I flere af hjemmene var der
over 10 børn, så der var noget at bygge fremtiden på.
Man mødtes hos Christian Peter Jørgensen, en arbejdsmand, som
kort forinden havde bygget hus med lån fra den tyske kreditforening
Kreditanstalt Vogelgesang i Haderslev. Jørgensens søn fortæller, at fa
deren fik dette lån under forudsætning af, at et rum i huset skulle
bruges som tysk skolestue. Det er der dog intet belæg for i kilderne,
idet en sådan aftale ikke omtales noget steds. Tværtimod måtte huset
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gennemgå en mindre ombygning, før rummet kunne bruges. Det var
familiens soveværelse, som var 4,05 meter på den ene led og 3,20
meter på den anden, altså o. 13 kv.m. Jørgensen erklærede sig villig
til at rykke væggen en halv meter, så skolestuen blev et par kv.m.
større og den private stue det mindre. Koopmann mente stadig, det
var for trangt, og dr. Edert sagde senere, at det var den mindste skole
stue, han nogen sinde havde set. Jørgensen skulle have 100 kr. i årlig
husleje incl. varme og rengøring. Ombygningen ville løbe op i ca. 500
kr., og så »nærmer rummet sig end ikke det, vi har brug for«, noterede
Koopmann. Den kommende lærerinde kunne leje to sammenhængen
de værelser hos gårdejer Heinrich Grundt, en af initiativtagerne.
Efter besigtigelsen mødtes man hos Grundt. Der var ikke fuld klar
hed over, hvor stort børnetallet ville blive, da en husmand i Frifelt
med tre skolepligtige børn var interesseret, men holdt sig tilbage på
grund af afstanden (ca. 5 km). Koopmann var meget usikker og skrev
til pastor Horstmann, at man aldrig havde forsøgt at stifte en skole
på et så usikkert grundlag.
Lærer Claussen skrev til ham, at man snart måtte tage en beslut
ning, ellers faldt det hele fra hinanden. Forældrene »er som alle ein
fache Leute som børn«. De gav op, når de mødte modstand. Det var
naturligvis et stort ansvar at grundlægge en skole, men ansvaret ville
måske hvile tungere på dem, hvis man lod være.
Koopmann spurgte den erfarne lærerinde Ly dia Wohlenberg i Som
mersted, om hun ville påtage sig opgaven, og da hun sagde ja, svarede
han hende bemærkelsesværdigt høfligt og respektfuldt, især når man
tager den tone i betragtning, han ellers anvendte over for sine lærere.
Han glædede sig meget over, at hun ville overtage stillingen og tilføje
de, at han havde været meget usikker over for denne skolegrundlæg
gelse, da det netop i dette tilfælde i så høj grad afhang af lærerinden.
»Kun en lærerinde, som af ideale grunde vil påtage sig denne svære,
men dog så skønne opgave, kan yde, hvad man der forventer af Dem.«
Samtidig meddelte han Grundt, at han nu havde besluttet sig.
Lydia Wohlenberg (f. 3/11-1899) var præstedatter fra Schobüll nord
for Husum og havde gået på Erlangen seminarium i Bayern 1916-17
og senere på Oberlyzeum i Altona. Hun havde som nævnt allerede i
genforeningstiden påtaget sig en opgave i det tyske skolevæsen som
vandrelærer i den østlige del af Haderslev amt. 1926-28 var hun ved
privatskolen i Haderslev og fra 1928 i Sommersted. Hun var således
en erfaren og særdeles velanskrevet lærer.
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Skolen åbnede 19. april, og to dage senere fandt indvielsen sted.
Claussen bød kort velkommen, og efter en salme talte Koopmann.
Netop i svære økonomiske tider var det vigtigt at give børnene en så
god oplæring som muligt. Derfor ønskede forældrene denne tyske
skole, og derfor har vi hjulpet med til at opfylde dette ønske, sagde
han.
Fem dage senere blev Deutscher Privatschulverein Gonsagger stif
tet med gårdejer Nis Petersen som formand.
For at skaffe støtte, skrev Koopmann 2/4 til Husmoderforeningen
(Frauenverein) i Kiel og spurgte, om den ville overtage et fadderskab
for skolen. Det var i pastor Schmidts gamle sogn, påpegede han, og
det drejede sig om tyske nybyggere på heden, der »taler plattysk til
daglig, men som er tvunget til at sende deres børn i den danske folke
skole, hvorved børnene bliver danske«. Der var 14-15 børn i skolen og
lige så mange små søskende, så »vi kæmper om 30 tyske menneskers
fremtid«, sluttede han patetisk.
Umiddelbart før sommerferien fortalte Wohlenberg i et begejstret
brev til Koopmann om skolen: Man havde i den varme sommer flyttet
undervisningen ud i en nærliggende sandgrav, som børnene havde
udsmykket. »Til min overraskelse havde de store i går lavet en sorthvid-rød fane, der endnu her til morgen stod derude. Jeg tog den
ind, da sandgraven tilhører den danske sognerådsformand. Men jeg
forbavses hele tiden over den tyske bevidsthed i denne lille skare, der
i årevis har gået i den danske skole og næppe har hørt et tysk ord
hjemme. De vil ikke mere tegne et dansk flag og kun tale tysk i fri
kvarteret«. Samtidig var hun begyndt at samle de unge i skolen to
aftener om ugen. »Det har De forhåbentlig ikke noget imod?«
- Om han havde. Han har været henrykt!
Sommerferien tilbragte den energiske dame hos en familie i Gentof
te for at forbedre sit dansk og vel også for at lære København at
kende.

Eget skolehus
Efter nytår 1933 gik man i gang med forberedelserne til at bygge en
skole, da forholdene i Jørgensens soveværelse var alt for trange. Woh
lenberg skildrer malende, hvorledes de store knægte ved aftenskolen
sad med de lange ben ud af døren til forgangen for overhovedet at
kunne være derinde!
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Arkitekt M. Krogh-Haust tegnede et udkast efter samme læst som
skolen i Skærbæk og mange andre små tyske skoler. Skolestue, ung
domslokale, forgang og kaffekøkken nedenunder og på loftet lejlig
hed til lærerinden med to stuer, soveværelse, gæsteværelse og køk
ken. Bygningen var dog betydeligt mindre end skolen i Skærbæk.
Man fik tilbudt en grund ved Vasevej på godt 6000 kv.m. for 800 kr.,
og byggeriet blev anslået til godt 10.000 kr.
Koopmann var dog meget betænkelig, ikke mindst fordi det kneb
for forældrekredsen at enes. På et møde i Gånsager 9/5, hvor også
dr. Edert og arkitekt Krogh-Haust var til stede, forelagde Koopmann
sagen »usminket«, som han skrev i sit referat. Forholdene var betæn
kelige, forældrene var meget fattige og sad økonomisk usikkert, og
Schmidt-Wodder havde opfordret til den yderste forsigtighed. Han
var meget usikker over for et byggeri, men på den anden side var det
nødvendigt med nye lokaler til skolen. Man burde derfor bygge, så
huset kunne bruges til beboelse. Det ville gøre det lettere at afhænde
det, hvis det blev nødvendigt. Dr. Edert var enig i betænkelighederne,
men gik ind for byggeri. Og da det var ham, der sad på pengene,
blev det resultatet af mødet. Der sattes en overkant for de samlede
udgifter på 12.200 kr., hvoraf selve byggeriet højst måtte andrage
11.000. Fra Jugendspende kom 4.500 kr., 6.000 låntes hos Kreditanstalt
Vogelgesang, og Nordschleswigsche Gemeinde ydede et mindre til
skud. Slesvig stift lovede at bekoste en hestestald, så folk kunne få
dyrene under tag, når de kom til gudstjeneste i skolestuen. Senere
gaver og tilskud, bl.a. til dækning af renter og afdrag, bevirkede, at
skolebygningen stort set var omkostningsfri. Lokale håndværkere fik
arbejdet overdraget, og 30/7 var der rejsegilde.
Nordschleswigsche Zeitung berettede, at der var over 20 vimpler og
kranse, ja selv fra den danske skole kom »ein hübscher Kranz«. Om
aftenen var der kaffebord hos Grundt, hvor 40 deltog, herunder gæs
ter fra Skærbæk og Arnum.
To måneder senere blev skolen taget i brug, og 15/10-1933 fandt
indvielsen sted med ca. 250 gæster, så der har været mere end træng
sel i det relativt lille lokale, betydeligt mindre end i Skærbæk. Efter en
fællessang bød formanden velkommen, og pastor Horstmann holdt
andagt. Folkeligt arbejde og kristendom hørte sammen, sagde han.
»Hvis de adskilles, er det ude med os. Hvis vi derimod følger Guds
kald, forbliver det tyske mindretal urystet og kan ikke ledes på gale
veje«. Derefter talte Koopmann. Der havde været mange betænkelig-
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Gånsager tyske skole, 1933. Th. hestestalden. Foto: Lydia Wohlenberg. Skærbæk Mu
seums billedsamling.

heder ved grundlæggelsen af denne skole, sagde han, men »lægger
man hånd på et værk, som skal række ind i fremtiden, er det ikke
nok med kold beregning. Da skal man have tiltro til fremtiden. Vi har
vovet at bygge dette ganske vist yderst beskedne skolehus, fordi vi
har en fast tro på vort folks fremtid i Nordslesvig. Det har aldrig
været let at svømme mod strømmen, og også her har vi måttet over
vinde skjult og åben modstand, som til tider syntes uovervindelig.
Men vi har en fast tro på vort folks og vor egen fremtid. Vi stoler på
vort folk og dets Fører. De lader os ikke i stikken. Vi er først forladt,
når vi opgiver os selv. Men det har vi ikke tænkt os. Og det har de
tyske i Gånsager ikke tænkt sig«. De danske, som i 1920 glædede sig
over, at der næsten ingen tyske stemmer var i pastor Schmidts sogn,
måtte nu se i øjnene, at tyske bønder havde slået sig ned som nybyg
gere i Gånsager, og at de ikke ville opgive deres nationale overbevis
ning, men bevare den og holde den hellig for deres børn. »Man skifter
ikke nationalitet, som man skifter skjorte«. Den, der gjorde noget så
dant, var en »Gesinnungslump«.
Rektor Boysen fra Meldorf i Ditmarsken bragte en hilsen fra de
slesvigholstenske lærere. »Troen på det tyske folk er urokkelig, og
frem for alt har vor Fører igen gjort denne tro stærk«, sagde han, og
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rektor (højskoleforstander) Zietz fra fadderskabsbyen Lunden lovede
at hjælpe skolen, hvor man kunne.
Derefter var der kaffebord på Gånsager kro, som vist aldrig tid
ligere havde huset en så stor forsamling, mente Nordschleswigsche Zei
tung. Salen kunne ikke rumme dem alle. Her talte Schmidt-Wodder,
som mindedes sine 24 år som præst i Vodder sogn. Danskerne havde
bekæmpet ham, fordi han indførte tysk gudstjeneste. Men kampen
havde også betydet, at danskerne så på ham med agtelse. Han håbe
de, at der ville komme gode tyskere ud af skolen. »Hvis vi står sam
men i svære tider, vil lysere dage oprinde. Fra denne lille skole vil
der sprede sig lys vidt ud, hvor tyske er forsamlet. Thi tyskheden har
en virkende og samlende kraft«, sluttede den tyske folketingsmand.
Overlærer Hansen fra Haderslev talte om den tyske skoles opgave og
om det nye Tyskland, den nationale tanke og »det tyske folks mandi
ge Fører«. Til sidst takkede skolens formand, gdr. Paulsen. Han slutte
de under stort bifald: »Vi står på en fremskudt post, men vi er vant
til stormen og står fast«. De danske aviser bragte korte referater efter
Nordschleswigsche Zeitungs reportage, og i Flensborg Avis skrev lærer
Jens Grosbøl fra Vodder skole, at selv om Koopmann sagde, at »pastor
Schmidts tanker har sejret«, så »kan vi, der kender forholdene, forsik
re, at for de fleste mennesker i Vodder sogn er hans tanker som »frø
af ugræs«.« Det har nok glædet Koopmann mere, at indvielsen nævn
tes i et så fjernt og betydeligt organ som Frankfurter Zeitung som tegn
på tyskhedens fremgang.

Skærbæk skole i lærer Rahlfs tid
For at blive ansat ved de tyske privatskoler skulle man underskrive
en »Anstellungsvertrag« (ansættelsesoverenskomst), der i hvert fald
fra slutningen af 1930'eme bestod af en fortrykt formular, hvor blot
lærerens navn, stedet o.lign. indføjedes med håndskrift. Det hedder
heri, at læreren »forpligter sig til at vie al sin kraft til privatskolen,
ligesom man også, så vidt det kan ske uden at skade denne hoved
opgave, uden yderligere godtgørelse skal tage sig af ungdommen,
som har forladt skolen og i det hele taget i enhver retning tjene
det tyske kulturarbejde«. Læreren kunne afsættes uden forudgående
varsel, hvis han tilsidesatte sine pligter eller gennem sin vandel i
og uden for embedet viste sig uværdig til den tillid og agtelse, som
det krævede af ham. Schulverein skulle føre tilsyn med undervis-
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Lærer Andreas Rahlf med elever foran skolen i Skærbæk 1934/35. Bemærk de to
drenge til højre, som heiler. Skærbæk Museums billedsamling.

ningen og optræde som mægler ved uoverensstemmelser mellem
de lokale og læreren.
Den første lærer i Skærbæk var som nævnt Andreas Vilhelm Rahlf.
Han passede skolen samvittighedsfuldt, selv om Koopmann i begyn
delsen ikke var tilfreds med børnenes præstationer, og ved sin første
inspektion knap tre uger efter indvielsen noterede, at elevernes stand
punkt ikke var godt. Det gjaldt de almindelige skolefag, og det gjaldt
i særdeleshed deres tyskkundskaber, hvad der ikke kunne undre
ham. Han indskærpede lærer Rahlf, at han ikke måtte lade en elev
svare på dansk uden at gentage svaret på tysk. I det hele taget skulle
han lægge stor vægt på at snakke med børnene. »Uden flittig samtale
kommer de tyske vendinger ikke på tungen. At tale tysk og atter og
atter tysk må være parolen.« Der var nu 31 elever fra 16 hjem. Koop
mann håbede, at tallet snart ville stige kraftigt.
Det gik dog fremad, og 29/9-31 skrev han, at Rahlf arbejdede med
stor flid og havde nået et anerkendelsesværdigt resultat. Samtidig
glædede han sig over de livlige børn.
Rahlf var måske ikke et udpræget ordensmenneske, for få dage
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efter indvielsen indskærpede Koopmann, da dr. Edert og »en herre
fra Berlin« ville besøge skolen, at han skulle sørge for, at »alt er i
orden og indkørslen fri«. Og ved inspektionen 29/9-31 påpegede han,
at der var uorden i skolestuen: »Bolden lå i kulkassen ved kakkel
ovnen; den skal opbevares køligt, ellers er læder og gummi snart øde
lagt.« De billeder, skolen havde fået som gave ved indvielsen tre må
neder tidligere, var stadig ikke hængt op, og »billedmappen må ikke
ligge på gulvet. Hvis hr. Brügge (fra Jugendspende) havde været med,
havde han fået et dårligt indtryk, og De ville næppe have fået mere
fra ham«.
Først i november skrev Schmidt-Wodder til Koopmann, at to tyske
spejdere fra Tønder havde besøgt skolen, hvor de ikke havde været
tilfreds med den modtagelse, Rahlf havde givet dem. De havde hver
ken fået kaffe eller aftensmad. Men det værste var, at de beskyldte
ham for at »prygle børnene, så de ofte kommer blodige hjem«. Flere
forældre skulle have meldt deres børn ud af skolen af samme grund
og andre forholdt sig tøvende. Men det var selvfølgelig svært at be
dømme, tilføjede pastor Schmidt.
Så snart Koopmann havde modtaget dette brev, skrev han til Kohl
i Skærbæk. Han havde ved sit sidste besøg været godt tilfreds med
undervisningen, men kunne naturligvis ikke bedømme forholdet mel
lem lærer og forældre, eller om han tog for hårdt på børnene. Det
kunne kun forældrene sige. Om nødvendigt måtte der holdes et for
ældremøde, og »jeg må den lange vej til Skærbæk«. Han sluttede:
»Skolen må ikke lide under, at læreren ikke har den rette måde at
omgås forældrene på.« Han satte sig også i kontakt med Rahlf, som
oplyste, at han ikke kunne med befolkningen i almindelighed, men
kun følte sig hjemme i en lille kreds. Koopmann indskærpede derfor,
at »vore lærere må kunne omgås hele forældrekredsen«. Han måtte
ikke slutte sig til en enkelt gruppe og derved komme i modsætning
til de andre. Det var ikke altid let, men sådan var nu en gang vilkåre
ne, for at arbejdet kunne lykkes. Ikke kun undervisningen i skolen,
men også alt andet arbejde i tyskhedens tjeneste måtte bæres af lyst
og kærlighed. »Det er måske besværligt, men der er ikke andre må
der.« Nu skrev en af forældrene til Koopmann og tog Rahlf i forsvar.
Børnene havde god fremgang, og hvad læreren foretog sig i sin fritid,
kom vel ikke Schulverein ved. Hvem han ville omgås, måtte være
hans egen sag. Hvis de forældre, der sendte deres børn fra en skole
til en anden, vidste, hvor store forandringer de kom ud for, ville de
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Klasseværelset i Skærbæk skole. Læreren er sandsynligvis Andreas Rahlf. På væggen
et fotografi af rektor Koopmann. Foto i Institut for sønderjysk Lokalhistorie.

tænke og handle anderledes. Det var i den ånd, sagen burde behand
les på det kommende forældremøde, skrev denne far. Han ønskede
ikke, at børnene skulle være gennemsnitsmennesker, tilføjede han,
men forventede, at de blev åndeligt vakte, og derfor måtte lærerens
hænder ikke bindes.
3/12 kom Koopmann til Skærbæk. Efter et besøg i klassen mødtes
han først med Rahlf og hans kone. Rahlf havde glemt, at det var
tilliden, der holdt forældrekredsen sammen, sagde han og rev ham
vægringen ved at tage til Gånsager i næsen og bebrejdede ham, at
han ikke gjorde nok for dem, der var kommet ud af skolen. Selv om
man ikke var sportsmand, kunne man godt nu og da samle
ungdommen.
Derefter talte han med Kohl, som beklagede sig over, at Rahlf ikke
besøgte forældrene, ja, han hilste end ikke altid på dem. De danske
lærere var mere høflige. Men der var især klager over prygleriet. Han
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slog så meget, at fire børn var blevet udmeldt af den grund. Kohis
egen søn var blevet slået, så han havde haft åbne sår på benene 14
dage efter.
Derefter mødtes parterne, og Kohl fremførte sine anklager. Rahlf
forsvarede sig ikke med hensyn til slagene, noterede han, det måtte
altså være sandt. - Prygl var en falliterklæring, som kun undtagelses
vis kunne forsvares pædagogisk, indskærpede Koopmann, som hav
de bemærket, at kæppen lå fremme på katederet. Hvis Rahlf ikke
straks ville brænde den, burde han gemme den så langt væk, at den
skulle hentes inden brug. Derved ville han opdage, at han så godt
som aldrig havde brug for den.
En del af børnene havde en lang skolevej, og nogle forældre stillede
som betingelse for at melde deres børn i skolen, at de fik stillet cykler
eller anden form for befordring til rådighed. Så vidt det fremgår af
korrespondancen, bevilgedes mindst ni cykler til elever ved Skærbæk
skole; børn fra Brøns og Randerup fik betalt kort til tog og rutebil; og
der førtes lange forhandlinger om køb af en ponyvogn med hest til
nogle børn fra Gasse. Det endte vistnok med, at de blev kørt ind til
skolen med taxa. Husmanden fra Frifelt fik betalt hest og vogn, så
børnene kunne køre til Gånsager. De var slemt forfrosne, når de kom
sådan en vintermorgen i kulde og sne, mindes Hans Grundt. Da en
fader søgte om tilskud til reparation af børnenes cykler, slog Koop
mann sig i tøjret, det var et farligt område at bevæge sig ind på, men
sagen endte med, at faderen fik 50 kr. Og da Frifeltmanden ønskede
penge til at reparere vognen, fandt Koopmann, at det var en »ubillig
fordring», men han fik alligevel et beløb. Der blev i mindst to tilfælde
givet direkte støtte til familier, den ene gang (i Gånsager) til sengetøj.
Og i flere tilfælde skrev forældre til Schulverein, at de godt ville sætte
deres børn i tysk skole, hvis man ville hjælpe dem til lån i Kreditan
stalt Vogelgesang.
Fr. Christensen afviser indigneret i »Aufbau deutscher Schulen ...«,
at henved tusind børn (som hævdet fra dansk side) havde fået foræret
en cykel for at kunne komme i tysk skole. Det var højst sket i 25
tilfælde, skrev han. Men i så fald vedrører altså over en tredjedel af
disse tilfælde skolen i Skærbæk!
I marts 1934 spurgte Rahlf om betingelserne for fast ansættelse,
men Koopmann svarede, at det kunne ikke komme på tale, med min
dre han indgik i prøjsisk statstjeneste. Det fik Rahlf til at stille en
række skarpe og - må det synes - relevante spørgsmål: Kunne tyske
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lærere i Nordslesvig slet ikke få fast ansættelse? Var de på den måde
uden for pensionsberegningen? Ville der altid stå en stilling klar
sydpå, når man måtte ønske det? Og ville tjenestetid i Nordslesvig så
tælle med i deres anciennitet? Koopmann svarede kort, at man efter
ti års tjeneste var pensionsberettiget, og at han gjorde alt for, at de
tyske lærere i Nordslesvig ville få samme retsstilling som lærere syd
for grænsen.
Det har derfor næppe været helt uvelkomment for Rahlf, da han
12/9-1935 fik brev om, at »højt betalte lærerkræfter« af sparehensyn
skulle sendes sydpå. Han måtte derfor pr. 1/10 overtage en stilling »i
riget«. Fire dage senere kom der brev om, at han skulle tiltræde en
stilling ved 6. Drengeskole i Kiel, og at familien ville få anvist en bolig
ca. 10 minutters gang fra skolen.
En af de første dage i oktober modtog Koopmann brev fra en tilsy
neladende yderst tilfreds Rahlf, hvori han havde den glæde at med
dele, at han var kommet godt i gang i Kiel, og at familien havde det
godt.

Hansen og Hauschildt
Hans efterfølger, unglærer Helmut Hansen (født 1/12-1911), tiltrådte
vikariatet i Skærbæk 8/10-1935. Derved sparede Schulverein o. 200
kr. om måneden. Hansen skulle have 200 kr.; Rahlf havde med efter
hånden fire børn fået næsten det dobbelte.
Han faldt hurtigt til, skrev Hansen til Koopmann 17/10. På en Ge
meindeabend havde han haft lejlighed til at hilse på forældre og be
styrelse. Og 5/12 meddelte han rektoren, at amtsskolekonsulent Nie.
Svendsen havde været på besøg i to timer, hvorefter han havde ytret
sin tilfredshed med såvel undervisningen som skolen i det hele taget.
Da Hansen 26/3-1936 fik besked om med fire dages varsel at over
tage en anden stilling, mens unglærer Walter Hauschildt skulle til
Skærbæk, gjorde han oprør. Han nægtede at følge ordren og hævde
de, at der ingen forståelse var i Skærbæk for nødvendigheden af et
skifte, ligesom 13 forældre, der repræsenterede 28 af skolens 32 elever,
anmodede om at beholde ham, samt at han personlig følte det som
en »krænkelse og nedvurdering af min lærergerning«. Han sluttede
med at opsige sin tjeneste i de tyske privatskoler i Nordslesvig, »hvis
ikke Skærbæk får en ældre og erfaren (dienstälterer) lærer, eller jeg
kan blive«.
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Børnene opstillet til indmarch ved sommerfesten i den tyske skole i Skærbæk 1937.
Flere af drengene er i uniformlignende påklædning. Bemærk hagekorsflagene. Foto i
Adeline Hauschildts album. Skærbæk Museums billedsamling.

Koopmann svarede iskoldt, at Hansen havde misforstået det hele.
Der var på ingen måde tale om en forflyttelse, for han havde jo slet
ingen stilling, han kunne flyttes fra, da det var blevet gjort ham klart
fra begyndelsen, at han kun var vikar. »Jeg skylder Dem ikke noget«,
sluttede Koopmann. Derefter parerede Hansen ordre, og der faldt at
ter fred over landet.
Den 21-årige Hauschildt, som overtog posten i Skærbæk, var født
i Tønder 1915. Han flyttede ind i lærerlejligheden sammen med sin
mor, Magda Hauschildt, der førte hus for ham og tog sig af undervis
ningen i håndarbejde. Søsteren Adeline, der gik på pigegymnasiet i
Slesvig, flyttede senere ind hos dem, og da man efter nytår 1937 be
gyndte at tale om en børnehave i tilknytning til skolen, foreslog bro
deren, at hun tog en kort supplerende uddannelse, så hun kunne lede
den. Den blev dog ikke til noget, og Adeline Hauschildt blev i stedet
sygeplejerske.
I Skærbæk fik Hauschildt den første tid et godt forhold til den
lokale skoleforening. Den 9/11-1936 skrev formanden til Koopmann,
at han var »meget elsket«, og man havde det indtryk, at han helt og
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Klasseværelset i den tyske skole i Skærbæk, muligvis fotograferet på Walter Hau
schildts første skoledag (blomsterne på katederet). Foto i Adeline Hauschildts album.
Skærbæk Museums billedsamling.

holdent viede sig til sagen. Man var også meget glad for hans mor,
som på glimrende vis tog sig af børnene og ydede et fortrinligt arbej
de i Husmoderforeningen (Frauenbund). Han håbede og troede, at
det ville lykkes dem at stille skolens anseelse i et bedre lys.
Men en måned senere (10/12) var Koopmann ude med riven. Han
»erfarede til sin skræk«, skrev han, at Hauschildt ikke kunne klare de
lovpligtige 246 skoledage i året. Hvis det skyldtes den sygdom, han
havde været igennem tidligere på året, kunne han jo have taget de
manglende dage fra sommer- eller efterårsferien. Men han var blevet
endnu mere chokeret, fortsatte Koopmann, over at erfare, at Hau
schildt havde henvendt sig til Nie. Svendsen, før han havde talt med
ham. Det var meget ubetænksomt gjort, for »med amtsskolekonsulen
ten har De tjenstligt overhovedet intet at gøre. De skal i hvert enkelt
tilfælde forhandle med mig!« Læreren svarede ydmygt, at han havde
været hos Svendsen i andet ærinde og da i forbigående nævnt, at han
måske kom til at mangle en dag eller to. Derfor ville han nu rykke
juleafslutningen fra den 22. dec. til den 24., og så var alt i orden.
I løbet af 1938 besværede bestyrelsen sig over, at Hauschildt var
for egenrådig, og umiddelbart efter juleferien kom denne utilfredshed
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til åbent udbrud. Formanden Carl Sturm skrev til Koopmann, at Hau
schildt ikke havde forstået at vinde børnenes hjerter gennem kærlig
hed og respekt, og han kunne ikke sætte sin autoritet igennem. Det
ville være bedre med en ældre lærer, fortsatte Sturm og tilføjede: »Of
tere og oftere hører man fra forældrene: Det var nu helt anderledes
hos hr. Rahlf«. Skærbæk slap nu let af med Hauschildt, for han havde
allerede sagt op pr. 1. april 1939, da han ønskede at studere videre.
Der var derfor god tid til at finde en afløser. Bestyrelsen enedes om
Bruno Thaysen, som den kendte fra et kort vikariat i sommeren 1936,
og 1/4-1939 overtog han embedet.

Bruno Thaysen
Indsættelsen af Bruno Thaysen fandt sted den 1. april 1939 kl. 8.45. Det
mærkelige tidspunkt skyldtes, at Koopmann skulle videre til indsættel
ser i både Sdr. Sejerslev og Tandslet samme dag. Så man kan roligt sige,
at den efterhånden 69-årige mand ikke sparede sig selv. Kun 14 dage
senere døde han. Under indsættelse af en lærer i Toftlund blev han ramt
af et ildebefindende og straks kørt hjem til Tinglev. Her døde han kort
efter ankomsten. Som Fr. Christensen siger, styrtede han »i selen«.
Thaysen var stærkt berørt af dødsfaldet og lod en mindeartikel i
Nordschleswigsche Zeitung indramme og hænge op i skolestuen. Heri
fremhævedes Koopmanns indsats for opbygningen af de tyske privat
skoler. Han havde været et lysende forbillede, stod der. Han havde
haft en dyb og ægte kærlighed til sin slesvigske hjemstavn; han følte,
han havde en opgave og en hellig forpligtelse til at føre den igennem.
Artiklen konkluderede: »Hans hjerte slog derfor i glæde og stolthed
det nye Tyskland og dets store Fører i møde, på hvis 50 års fødselsdag
(21. april) den slesvigske jord modtog ham. Wilhelm Koopmann var
Adolf Hitlers begejstrede følgesvend.« Det var Bruno Thaysen også.
Ved siden af undervisningen gjorde han en stor indsats i ungdomsar
bejdet, og allerede et par måneder efter ankomsten til Skærbæk blev
han »Kreisführer der Jungenschaft«, d.v.s. formand for den tyske
drengeorganisation i Tønder amt. I februar 1941 deltog han i en »Fø
ringslejr« i Bylderup (»dagen fratrækkes påskeferien«), og i juni hav
de han skaffet vikar i en uge, så han kunne komme til »Reichskampf
spielen der HJ« (Hitler Jugends landsstævne). Da Landesjugendfüh
rer Jef Blume indkaldtes til den tyske hær, blev Thaysen konstitueret
som stedfortrædende landsungdomsfører.
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Deutsche Jungenschafts indmarch til parade i Haderslev 1936/37. Forrest gär Landes
jugendführer Jef Blume. Bag ham ses i første rode Walter Hauschildt, Hanns-Chri
stian Jessen og Peter Kragh (Tinglev). Foto i Adeline Hauschildts album. Skærbæk
Museums billedsamling.

Samtidig var han en fremragende lærer, og efter en visitats i 1942
skrev Koopmanns efterfølger, Schulrat Christen Elholm, Aabenraa,
der tidligere havde ledet den tyske mellemskole i Tønder, at børnene
var forbavsende godt oplært. I geografi viste nogle af dem en rent ud
forbløffende viden. Lærerens »holdning« og disciplinen i skolen var
god. Thaysen bedømtes som »en overordentlig dygtig, flittig og inter
esseret lærer med usædvanlige pædagogiske evner«. I det folkelige
arbejde var han ivrig og opofrende. Forholdet til forældrene og de
øvrige tyske i byen bedømtes således: »På grund af lærerens person
lighed og hans kompromisløse karakter kan små uoverenstemmelser
ikke undgås, men i det hele er hans stilling god.« Han havde dog
besvær med en børnerig landarbejderfamilie, hvor børnene tilsynela
dende var stærkt forsømte og pjækkede hele og halve dage for et
godt ord. Fraværsprotokollen viser, at de kun indfandt sig i skolen
ganske få dage hver måned, hvis de overhovedet kom. I flere skrivel
ser til Schulverein beklagede Thaysen sig herover. Familien var meget
fattig, hjemmet var rodet og »stank af skidt«, og forældrene havde
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tilsyneladende givet op. Børnene var snavsede og lusede, de lugtede
og saboterede undervisningen, og når han henvendte sig til for
ældrene, var omkvædet: »Jamen, hvad kan vi gøre ved det, ungerne
gør jo, som de selv vil.« De fordærvede klimaet i klassen med deres
frækhed og flabede bemærkninger og var et slet eksempel for de an
dre børn. De var »simpelthen af mindreværdig kvalitet og begavelse«,
skrev han, ligesom de også »sædeligt var ganske ødelagte«. Han hav
de konstateret »seksuel aktivitet« hos en seksårig pige! Uden dog at
præcisere dette nærmere. Og da faderen »truede med at sætte børne
ne i den danske skole«, spurgte han Schulverein, om man ikke burde
overveje, hvorvidt det i dette tilfælde var et tab. Efter hans mening
ville skolen blive »befriet for en plage«. Elholm rådførte sig med
»landsfører«, dyrlæge Jens Møller i Gråsten, Schmidt-Wodders efter
følger som folketingsmand. Han ville dog ikke gå med til at udelukke
børnene fra den tyske skole, så længe børneværnet og politiet ikke
havde skredet ind over for familien.
I 1941 indstillede Thaysen sig til 2. prøve som lærer og skrev
hovedopgave om »den nye nationalsocialistiske pædagogik«.

Lydia Wohlenbergs tid i Gånsager
»Hun var bare dejlig«, siger en af Lydia Wohlenbergs elever, Hans
Grundt, der gik i Gånsager tyske skole 1932-35, om sin lærerinde.
Hun forstod i sin undervisning at engagere børnene og tog dem
om sommeren med på korte ture i omegnen, ud på heden, ind i plan
tagen og til det mest populære sted, de gamle karpedamme ved Ren
bæk fra pastor Jacobsens tid o. 1900. Der var udflugt med hestevogn
en gang om året til Gram Slotspark eller Lovrup Skrøp, og årets
højdepunkter var deltagelsen i Knivsbjergfesten i juni og besøg i fad
derskabsbyen Lunden.
Der blev gjort meget ud af skolens julefest, som fandt sted på den
sidste skoledag i december, som regel den 22. Det første år, mens
man kun havde det lille lokale hos Jørgensen, holdtes den i Luthersk
Missions mødesal, men så snart den nye skole var taget i brug, holdt
man festen der. Eleverne tegnede og skrev smukke indbydelser, som
de tog med hjem til forældre, små søskende og andre, som kunne
tænkes at deltage.
I 1933 holdt man her en »ægte tysk julefest«, skrev Nordschleszvigsche Zeitung. Børnene fremsagde digte og fremførte juleevangeliet
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Lydia Wohlenberg foran flyttebi
len, da hun forlod Gånsager 1938.
Bilen er fra Tuborg-depotet i Ting
lev. Foto: Hans Grundt. Skærbæk
Museums billedsamling.

i 7 billeder, så »vi virkelig oplever den første julefest i Betlehem«.
Derefter talte pastor Horstmann, som blev hyldet, da han havde 25
års jubilæum som præst, og der var kaffebord til de 80 fremmødte.
Til sidst kom julemanden. »Og de små gemmer sig i krogene, de store
giver ham modigt hånden«. Der var små gaver til børnene, og efter
nogle sange sluttede man.
Alligevel var en del forældre utilfredse med lærerinden. Deres kla
ger er ikke præciseret, men nogle ville helst af med hende, og omtrent
samtidig med den succesrige julefest måtte Koopmann belære dem
om, at det ikke var forældrene, der ansatte læreren. Derfor havde han
bestemt, at hun skulle blive, selv om hun »næppe ville anse (deres)
brev for en anerkendelse«.
Avisens referat fra julefesten skal måske ses i lyset heraf. Wohlen
berg havde en klar forståelse af den betydning, der ligger i at blive
positivt omtalt. Og ved slet ikke så få lejligheder synliggjorde hun
sin skole - og sig selv - ved små artikler i bladet. Hun har derfor
sandsynligvis også selv skrevet det nævnte stykke, så det kunne tjene
til at styrke hendes position. Hun var dog tydeligvis ikke uberørt af
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utilfredsheden. Sidst i januar 1934 skrev hun til Koopmann, at skønt
hun var taknemmelig for den smukke skole og den gode lejlighed,
»som gør arbejdet let«, ville hun gerne forflyttes.
Efter sommerferien 1935 var det galt igen. En af fædrene truede
jævnligt med at tage børnene ud af skolen, »så snart noget ikke passer
ham«, og det »går mig virkelig på«, skrev hun til Koopmann og
spurgte, om man egentlig ikke bare skulle lade ham gøre det, når han
ikke havde mere interesse i skolen. Koopmann svarede, at faderen
åbenbart førte sig frem, fordi han vidste, at skolen nødigt ville miste
børnene, men det var jo også muligt, at han ville betænke sig en ek
stra gang, hvis man tog ham på ordet. Så vidt kom det dog ikke.
Skolen blev opvarmet med tørv, som leveredes af hjemmene. Alle
gårde og husmandssteder i Gånsager havde et stykke mose, hvorfor
tørv ikke kostede penge, kun arbejde. Hver ejendom inden for for
ældrekredsen og den tyske forening skænkede derfor skolen et eller
to læs tørv hvert år. Wohlenberg gav i en artikel i Nordschleswigsche
Zeitung en munter beskrivelse af en »torvedag«, hvor alle var i mosen
for at bjærge skolens brændsel. Fædrene gravede, de store drenge
kørte, kvinderne og de små vendte tørvene på tørrepladsen. Og alt
gik med muntre bemærkninger på plattysk og sønderjysk, skrev Woh
lenberg. Gånsager skole var, iflg. artiklen, den eneste tyske skole i
Sønderjylland, hvor børnene og deres forældre selv skaffede brændsel
på denne måde.
Der var nok at se til. Ud over børneskolen holdt hun aftenskole for
de unge, ledede sport og underviste (i hvert fald en overgang) i vio
linspil om eftermiddagen, stod for møder i Husmoderforeningen og
den månedlige Gemeindeabend samt deltog i bestyrelsesmøder og
alle øvrige tyske aktiviteter i Gånsager, ligesom hun med mellemrum
var til lærermøder og weekendkurser i Schulverein. Derudover måtte
hun døje med stridigheder i forældrekredsen, surhed og klager over
småting. Der var ikke mange aftener fri. Det er ikke så sært, at hun
ind imellem blev træt. 4/3-1936 skrev hun nedtrykt til Koopmann, at
det måske var bedst, om han fandt en afløser med frisk mod og nye
kræfter. På den anden side lå kvinde- og ungdomsarbejdet hende
meget på sinde. Hun foreslog derfor, at han henvendte sig til formændene for skolen og ungdomsforbundet for at høre, hvad de mente.
Koopmann viste forståelse for hendes situation, for »Gånsager er
et vanskeligt område«, men han ville ikke spørge formændene til
råds, da det kunne skabe en præcedens og »rejse spøgelser, også for
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fremtiden, som det måske ikke ville være så let at mane i jorden«.
Han ville åbenbart ikke, at de skulle tro, at det var dem, der bestemte.
Det var måske det, Wohlenberg havde brug for at høre. I hvert fald
svarede hun, at det vel var bedst, at hun blev lidt endnu. Og efter
generalforsamlingen 28/3 havde piben fået en helt anden lyd. Hun
havde genvundet sin optimisme. Folk i Gånsager var som forandrede,
skrev hun. »Hvis jeg ikke bliver, tager de alle børnene ud af skolen.«
Folk var høflige og talte ordentlig til hende, så »under disse omstæn
digheder« blev hun gerne. Man kunne mistænke Koopmann for ad
en eller anden kanal at have ladet et ord falde.
Om efteråret var det galt igen. Der var vrøvl med flere familier. En
dreng var egentlig slet ikke egnet til at gå i skole, skrev hun, da han
syntes uimodtagelig for elementær opdragelse og »fordærvede« klas
sen ved sin opførsel. Him måtte ikke straffe ham for faderen, og hvis
drengen blev bortvist, risikerede man, at han meldte alle sine fire
børn ud. Han havde allerede truet med det. Og en så voldsom årelad
ning kunne blive kritisk for skolen.
Få dage efter skulle to af hans børn sidde efter, men faderen ind
fandt sig umiddelbart efter skoletids ophør og »befalede børnene at
gå hjem«. Lærerinden protesterede, han skældte ud og råbte, at bør
nene havde for meget hjemmearbejde, hvorefter det ene af dem, en
pige, sagde, at det passede ikke. Det har været noget af en scene. »Det
er utroligt, hvilken frækhed folk tillader sig«, klagede hun. Koop
mann støttede hende og skrev til den pågældende mand, at det var
hans pligt at bruge sin faderlige autoritet over for børnene og at un
derstøtte lærerinden af alle kræfter.
Men Wohlenberg var nær ved at give op. »Jeg er virkelig så træt af
Gånsager.« Her var brug for friske kræfter, for befolkningen var »ex
tra schwierig«. Og efter generalforsamlingen i januar 1937 skrev hun,
at det var måske godt, Koopmann ikke havde overværet den. Alle
var uenige, men så fortalte én en sjov historie, og alt var atter idyl.
Ja, »det er virkelig en tragikomedie«, sluttede hun. Fem medlemmer
blev smidt ud af ungdomsforbundet, fordi de havde meldt sig ind i
DSU (Socialdemokratisk Ungdom), der havde kaldt til kamp mod de
tyske skoler. »Det er mærkeligt, at man i Gånsager og andre steder
melder sig ind i danske organisationer«, sukkede Koopmann. »Enten
er man dansk eller tysk. Man kan da ikke tilhøre begge sider«.
Trods alle fortrædeligheder blev hun et år endnu. Ved starten af
det nye skoleår 1/4-37 havde skolen ikke mindre end 20 elever, der

De tyske privatskoler i Skærbæk og Gånsager

1930-45

227

alle var danske statsborgere. Et barn havde højtysk hjemmesprog, 5
talte plattysk og resten sønderjysk - eller »platdansk«, som var den
hjemmetyske betegnelse for dialekten.
Men med dette skoleår var det også slut. Lydia Wohlenberg søgte
og fik ansættelse på den tyske højskole i Tinglev fra 15. april 1938.
Hun skulle slutte i Gånsager 8/4, men ville få løn til den 10. Der
ville således blive fem dage uden løn, det måtte hun selv klare, skrev
Koopmann. Det fandt him nu var lovlig groft, at hun oven i købet
skulle trækkes i løn, fordi der var et par dage mellem de to ansættel
ser. Hun syntes dog hun havde udført et godt stykke arbejde. Koop
mann var ubøjelig. Der kunne kun gives én løn til en skole med kun
én lærer. Ville hun have løn til 15/4, måtte hun blive der så længe.
Det ser ud, som om Wohlenberg valgte at resignere.
Fjorten dage senere fik hun i sit nye embede på højskolen et vran
tent og vredt brev fra Koopmann. Der var et hængeparti i Gånsager
vedrørende aftenskolen, hvor sløjdlæreren ikke havde fået udbetalt
sin løn. Rektoren stillede i den anledning en række spørgsmål, som
han krævede hurtige og præcise svar på, og sluttede maliciøst: »Det
ville gøre mig virkelig ondt, hvis De selv skulle udrede dette mellem
værende.« Wohlenbergs svar kendes ikke.

Fadderskaber
Det var en klar politik fra Schulvereins side, at de enkelte privatskoler
skulle »adopteres« af en tysk by - i nogle tilfælde tillige af en forening
eller institution -, som kunne støtte den på forskellig vis. Det gjaldt
også for skolerne i Skærbæk og Gånsager. Som nævnt lovede bankdi
rektør Erichsen ved Skærbæk skoles indvielse, at Verein der heimat
treuen deutschen Nordschleswiger i Kiel ville adoptere den og støtte
den økonomisk. Men ellers er kilderne tavse om dette fadderskab.
Men skolen blev også adopteret af den lille by Tating på Ejdersted.
Ved generalforsamlingen 1935 sagde Rahlf i sin beretning om skolens
virksomhed, at de store havde været på en uges ophold i Tating 1421/7 og »oplevede der skønne dage«, ligesom der havde været fælles
udflugt derned 1/7 og genvisit i Skærbæk 29/7. I 1936 var 25 med
lemmer af skoleforeningen i Skærbæk i Ejdersted 2/8, hvor Tating
havde arrangeret en udflugt til Hermann Göring-kogen for sine gæs
ter. I 1937 besøgte amtmanden (Landrat) og flere amtsråds-(kredsdags-)medlemmer fra Ejdersted skolen, hvor bestyrelsen satte dem

Besøg fra fadderskabsbyen Tating i Ejdersted på Skærbæk skole, sandsynligvis 1937,
da landråden (amtmanden) og flere kredsdagsmedlemmer fra Ejdersted deltog. Foto
graferet i gården bag skolen. Foto i Adeline Hauschildts album. Skærbæk Museums
billedsamling.

ind i forholdene og i øvrigt gjorde dagen så festlig for gæsterne som
muligt. Året efter deltog gæster fra Tating i Skærbæk skoles julefest;
Fra den allerførste begyndelse blev skolen i Gånsager adopteret af
byen Lunden i Ditmarsken, og der synes at have været et meget tæt
forhold mellem fadderskabsbyen og den lille skole, ikke mindst tak
ket være Lydia Wohlenbergs stærke interesse for denne side af ar
bejdet.
Hvert år besøgte gånsageme Lunden, som regel i tre dage. Turen
foregik med rutebil og formede sig som en udflugt, hvor man kørte
ad forskellige ruter ud og hjem, så man også fik set noget, bl.a. lagde
man 1935 hjemvejen gennem den nyanlagte Sönke Nissen Kog. Ditmarscher Zeitung, der havde redaktion i Lunden, bragte lange reporta
ger fra besøgene, og Lydia Wohlenberg skrev selv en beretning til
Nordschleswigsche Zeitung.
Besøget i 1935 fandt sted i en forlænget weekend i september. Da
gæsterne nordfra nåede frem fredag sidst på eftermiddagen, var fla
gene hejst i Lunden. »Det havde vel ingen af os oplevet før«, skrev
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hun. Der var modtagelse på højskolen, hvor forstander Zietz og Lun
dens borgmester bød velkommen, og hvor gæsterne fordeltes hos ind
kvarteringsværterne. Efter aftensmaden var der fest på Hilles Gast
hof, hvor de lokale afdelinger af Hitler Jugend og Bund Deutscher
Mädel marcherede ind med faner og blev modtaget med sang og tale
kor. Wohlenberg, der var en ivrig fotograf, viste lysbilleder og holdt
foredrag om skolen og ungdomsarbejdet i Gånsager, hvorefter høj
skoleeleverne opførte »Der Schweinehirt« (Svinedrengen). Aftenen
sluttede med kaffebord. Lørdag formiddag var der sportsfest, hvor
Gånsager tabte til Lunden-karlene i Faustball (nævebold) med 11
point, »men det var også en ulige kamp«, noterer hun. Om eftermid
dagen var man på udflugt til Büsum. Søndag formiddag besøgtes
skolen i Lunden, hvor eleverne stod opmarcheret i skolegården, og
»sammen bragte vi alle vor elskede Fører et tredobbelt Sieg Heil!«
inden rundgang på skolen. Kl. 14.30 var der afgang. »Børnene var
blevet så rigeligt forsynet til hjemturen af deres værtsfolk, som skulle
de på en jordomrejse«, sluttede Wohlenberg sin beretning.
I september 1937 besøgte højskoleforstander Zietz Gånsager. Skole
stuen var festligt smykket med hedens blomster, og børnene fortalte
om Frihedskrigen (mod Napoleon 1813) og om »hededigtning« og
indrammede fortællingerne med »sange fra heden«. Derefter var der
kaffebord. Zietz havde ordet og forærede skolen en bog, »Der Glaube
an Deutschland« (Troen på Tyskland). Den udgave af Ditmarscher Zei
tung (8/9-37), som bringer dette referat, har som hovedoverskrift på
forsiden: »Es ist wieder schön, ein Deutscher zu sein« (Det er atter
skønt at være tysker), et citat fra Hitlers proklamation på rigspartida
gen, der fandt sted samtidig.
Ved dette års besøg i Lunden 2.-4. okt. var 20 voksne og 20 børn
afsted i to rutebiler.
Genvisitterne fra Ditmarsken i Gånsager var i mindre målestok, og
naturligvis kunne den lille forening i Gånsager ikke stille det samme
på benene, som de kunne i Lunden. Der kom som regel en gang om
året en eller to personbiler med gæster, som indkvarteredes i hjemme
ne, der holdtes en fest på skolen, og gæsterne kørte selv en tur til
Vadehavet eller et andet sted, inden de drog hjem. I 1936 besøgte de
den nyopførte Lillebæltsbro, inden de kom til Gånsager.
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Skolen som kulturhus
Det fremhæves gang på gang, at de tyske skoler selvfølgelig først og
fremmest var skoler, men det pointeres samtidig kraftigt, at de også
var kulturhuse, hvor tyske mennesker kunne samles om tysk kultur
under snart sagt enhver form.
Derfor var også det liv og det arbejde, som fandt sted i skolerne
uden for undervisningstiden af stor betydning, og det hørte til
lærernes opgaver at befordre det. Man forventede, at de stod for
børneforeninger (Mädelschaft og Jungenschaft) og aftenskole for
unge over den skolepligtige alder, så de kunne lære det tyske sprog
og finde ind i et tysk fællesskab. Der skulle være husmoderfor
eninger (Frauenbund), som mødtes på faste ugentlige aftener, hvor
man syede og strikkede, udvekslede erfaringer om husholdning og
børnepasning, læste højt og talte tysk. I 1932 noterede Wohlenberg
i Schul-Chronik, at man syede tøjsko af gamle lapper til børnene.
Og da hun ved et besøg hos den nazistiske pastor Peperkorn i Fjolde (Viöl) i Sydslesvig indkasserede 23 kr. for et foredrag om situa
tionen i Nordslesvig, brugtes de til garn og strikkepinde. Der skulle
regelmæssigt afholdes Gemeideabend i reglen med et kulturelt ind
hold, foredrag, film o.s.v. Denne alsidige virksomhed gav lærerne
et stort ekstraarbejde, som de ikke blev honoreret for. Det var en
opgave, man ikke alene forventede, at de tog sig af, men som de
havde pligt til at udføre.
Dette arbejde blev taget op fra første færd både i Skærbæk og Gåns
ager. For 1930-31 kan man gennem annoncer i Skærbæk Avis se, hvad
der skete i den tyske forening i Skærbæk. Da man kun havde den
lille skolestue i Skyttegården, holdtes møderne enten på Nørbys Hotel
eller i Amtsbanegårdens restauration. 28/2 var der tysk gudstjeneste
(på dansk) i kirken; 11/7 Gemeindeabend, hvor pastor Horstmann
holdt foredrag på tysk; 26/9 Gemeindeabend. Rejseindtryk fra Midttyskland; 17/10 Tysk aftenskole begynder, derefter en aften hver uge;
28/10 Gemeindeabend. Pastor Horstmann viser missionsfilmen »Auf
Vorposten im Urwald einer friesischen Insel« (På forpost i urskoven
på en frisisk(!) ø) - mon ikke der skulle stå Fiji-øerne?; 31/10 Horst
mann prædiker på dansk; 21/11 Gemeindeabend. Foredrag: Af en
tysk malers liv; 21/12 Julefest; 25/1: Gemeindeabend. Horstmann om
»En heltesang om tyske krigsfanger« samt lysbilleder fra et krydstogt
gennem Sibirien; 22/5 Gemeindeabend, intet program oplyst.
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Indbydelse til julefest i den tyske skole. Annonce fra »Skærbæk Avis« 1930.

23/1-32 skrev Flensburger Nachrichten, at det tyske kulturarbejde i
Skærbæk var i glædelig fremgang. Læreren og hans kone havde
stillet sig helt i den tyske sags tjeneste. Hver tredje uge holdt de
Jugendabend med sang, folkedans og selskabslege plus »en dejlig
kop kaffe«. Gånsagers unge deltog ivrigt, sidst havde der været 14
til stede; her må vel menes i alt, altså ikke kun gæsterne fra Gåns
ager. Avisen nævnte, hvem der var i Husmoderforeningens be
styrelse og oplyste, at Skærbæk »Singchor« havde ti mandlige og to
kvindelige medlemmer. De havde underholdt ved julefesten. Des
uden foretog en afdeling af foreningen Wandervogel små ture i om
egnen. »Således arbejdes der langsomt videre for at skabe et fast
grundlag for det tyske liv«. I et par tilfælde kendes trykte indbydel
ser med program, f.eks. til en Tysk Aften, som blev afholdt på Jern
banehotellet den 19. nov. 1932. Efter velkomstord var der foredrag
ved pastor Schmidt-Wodder, hvorefter koret foredrog nogle sange.
Tønders tyske amatørteater (Tonderner Spielgruppe) opførte stykket
»Der verschriebene Vetter aus Bremen« inden det fælles kaffebord.
Aftenen sluttede med dans.
I de fleste tilfælde har man nok nøjedes med at bekendtgøre arran
gementerne gennem opslag på skolen, ligesom eleverne vel har haft
sedler med hjem, som de selv har skrevet som diktat.
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Den metode brugtes i Gånsager. Der findes bevaret nogle sirligt
skrevne og tegnede indbydelser til en julefest, men ellers vides næ
sten intet om datoer eller program for de enkelte møder, da de sjæl
dent er annonceret eller refereret. Men af foreningens regnskabsbog
kan man se, at der i 1935-36 otte gange blev afholdt Gemeindeabend,
der oven i købet gav et overskud på 37,57 kr. I de følgende år var
der årligt, så vidt det kan ses af regnskabsbogen, mellem 3 og 13
arrangementer, flest i 1940-41. Hans Grundt husker, at der i reglen
var et møde om måneden, somme tider med foredrag, andre gange
med film. Da det ikke var muligt at komme i biografen fra Gånsager,
var filmafteneme populære og trak mange folk, ikke alene fra den
tyske del af befolkningen, men også mange danske mødte op, så der
kunne være 75-80 mennesker samlet i skolen. Til de andre aftener
kom der kun halvt så mange, næsten udelukkende fra den tyske
kreds. I reglen indledte man mødeafteneme med andagt, i begyn
delsen ved pastor Horstmann, senere ved pastor Raun fra Løgumklo
ster, hvorefter præsten eller en anden holdt foredrag om et historisk
eller kulturelt emne. En gang imellem var der gudstjeneste i kirken,
hvor man også holdt tysk konfirmation. 1 1935, da Hans Grundt blev
konfirmeret, havde pastor Raun fem tyske konfirmander i Vodder
sogn, alle fra Gånsager.
Et udklip fortæller, at man den 2/9 (året ikke opgivet, men det må
være 1934, en måned efter Hindenburgs død) holdt Gemeindeabend
med barnedåb i den festligt smykkede skole, hvor katederet var for
vandlet til alter. »Alle mærkede vist den stærke glæde ved optagelsen
af et nyt medlem i vort fællesskab«, skrev avisen, som fortsatte: »I
kærternes skær og under det grønt- og floromvundne billede af Hin
denburg talte pastor Horstmann derefter bevægede ord til tak og
eftertanke (Mahnung) i mindet om denne vor feltmarskal og rigspræ
sident. Det tyske folk må se det som en særlig nåde, at det i svære
tider fik skænket to dygtige, trofaste og dådkraftige mænd, Hinden
burg og vor Fører.« Mindehøjtideligheden sluttede med sangen: »Ich
hatt' ein Kameraden, einen bessern find'st Du nicht«.
Heinrich Grundt havde 1932-33 overladt de unge en toft ved sin
gård til sportsplads, og her trænedes ivrigt flere aftener om ugen især
i Faustball (nævebold), et boldspil med fem mand på hvert hold, ikke
ulig volleybold. Derefter benyttede man sportspladsen ved skolen.
Der var så mange deltagere, at man havde to ynglingehold (en over
gang endda tre) og et pigehold. Holdene deltog i sportsstævner både
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mellem de tyske ungdomsforeninger og i de nærmeste landsbyer
mod danske hold. Førsteholdet var i Wohlenbergs tid ganske respek
teret og vandt adskillige kampe, i 1934 blev de endog nr. 1 ved Knivs
bjergfestens sportsstævne.
Både i Skærbæk og Gånsager havde man sangkor og i Gånsager
også et orkester, der spillede på violin, harmonika og Zugpfeifen
(»togfløjter«). De underholdt ved arrangementer på skolen.
På generalforsamlingen i Skærbæk i april 1935 oplyste Rahlf, at der
havde været følgende aktiviteter i skolen: 8-12 drenge mødtes en af
ten om ugen til Jungsabend - der var endnu ikke nogen pigeafdeling,
den kom først året efter; der havde været aftenskole 20 aftener å to
timer, hvor 13 unge fik tyskundervisning; Jugendbund (ungdomsaf
delingen) havde 18 medlemmer, der spillede Faustball om sommeren
og om vinteren mødtes en aften hver måned til sang, foredrag, kaffe,
leg og folkedans; biblioteket, som også havde hjemme på skolen, og
som læreren passede, havde 410 bind, og 54 lånere havde lånt i alt
456 bøger; sangkoret havde haft 27 øveaftener og indøvet 12 sange,
hvoraf 2 var tostemmige; der havde 1/7 været udflugt til Tating, og
29/7 havde man haft besøg derfra, ligesom eleverne havde været en
uge på Ejdersted og boet i venskabsbyen 14-21/7; fra 20/10 til 1/3
havde der seks gange været Gemeindeabend og fester, og der var
afholdt fire tyske gudstjenester i kirken.
1930'erne igennem synes aktivitetsniveauet at have ligget på sam
me højde. Det vil sige, at læreren, som nærmest var forpligtet til at
deltage i det hele, havde mindst 110 aftener besat i løbet af året, ud
over hvad sportstræning, bibliotek, udflugter og bestyrelsesmøder
krævede. Han har således i gennemsnit haft tre hverdagsaftener om
ugen besat året rundt, og i vintermånederne var det vel stort set hver
aften, fraregnet lørdag-søndag, som også af og til var optaget. Man
kan godt forstå, at han trængte til at slappe af, og at Hauschildt et
par gange udeblev fra de pædagogiske weekendkurser, som afholdtes
for lærerne ved de tyske privatskoler, og bagefter måtte indkassere
en reprimande fra Koopmann.
I sommerferien 1936 var 18 elever på sommerferie »i riget«, de fle
ste i Oppenheim am Rhein, en lille by syd for Wiesbaden, lidt større
end Skærbæk. Opholdet var et led i deres opdragelse til rigtige ty
skere. De boede en månedstid hos ukendte »ferieforældre«, som be
handlede dem godt og tog dem med på udflugter. »Men hvor jeg
længtes hjem«, fortalte en af drengene, der deltog som 9-årig.
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Det politiske arbejde
At opdrage børnene i tysk ånd var formålet, men bortset fra at man
naturligvis støttede mindretallets politiske ledere, især folketings
mand Schmidt-Wodder, spores der i de første år ikke nogen egentlig
partipolitisk retning. Det ændrede sig efter 1933, hvor en stadigt stær
kere nazificering gør sig gældende.
At Lydia Wohlenberg har interesseret sig for, hvad der skete poli
tisk i Tyskland, og til hvilken side, hun hældede, er der ingen tvivl
om. I Schul-Cronik for Gånsager tyske privatskole (en beretning om
skolens liv, egentlig tænkt som en skoledagbog), som him desværre
kun førte det første år, står: »I januar 1933 levede vi af ganske hjerte
med i det store omsving i Tyskland. Den 10. februar hørte vi Hitler.
Nogle dage senere besøgte Boldt os, han er dansker, men nazist. Han
mødte mig med ordene: »Nå, hvad siger De nu?«, da han kom ind i
skolen. Og jeg kunne kun udbryde: »Jeg siger: Heil Hitler!«« Johannes
Michaelsen Boldt havde den store gård Havedgård i nabosognet Rejsby og var en kendt nazist, herredsleder og folketingskandidat for
Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti (DNSAP), Frits Clau
sens parti.
Samme sommer deltog de fleste forældre og børn takket være en
gave fra Flensborg byråd (overborgmester Sievers) i et stort slesvigholstensk stævne i Rendsborg 18/6. De fleste havde da ikke været i
Tyskland »i årevis«, noterede Wohlenberg. Deltagerne fra Gånsager
var dog noget forbavsede over talerne, fortsætter hun, da »vi i den
stille landsby havde håbet, at vi efter omvæltningen (Hitlers magt
overtagelse) straks kunne vende tilbage til Tyskland med flyvende
faner. Nu blev det klart, at det var der foreløbig intet håb om (dass
davon vorläufig nicht zu denken war).«
Ved juletid 1933 sendte børnene en hilsen til en af de ledende inden
for det tyske kulturarbejde i Sønderjylland, Anne Martensen. Hun
takkede 18/1 for de smukke tegninger. De havde vist hende, »at I
hele tiden tænker på vort Tyskland og vor store og gode Fører Adolf
Hitler. Sådan må det også være, thi alle store og små børn må hjælpe
til, så det i Tyskland og her hos os i Nordslesvig bliver, som vor Fører
vil have det«. Rene ord for pengene!
I september 1933 havde Skærbæk besøg af fem studenter fra Den
Pædagogiske Højskole i Kiel, som ved en Gemeindeabend berettede
om forholdene i »det nye Tyskland«. Af forældrene var »nogle marx-
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Den tyske skole i Skærbæk prydet med hagekors på gårdsiden under besættelsen. Foto
i Historiske Samlinger for Sønderjylland.

istisk indstillede arbejdere« udeblevet, dels af »personligt had til na
tionalsocialismen«, dels af frygt for reaktionen fra deres danske ar
bejdskammerater og arbejdsgivere, skrev Rahlf. Kun fire arbejdere var
mødt frem. Men der var dog samlet 50 personer i skolestuen, herun
der også nogle unge, som aldrig før havde været til et arrangement i
skolen. Det sidste glædede ham meget.
Student Ernst Fr. Mückel holdt foredrag om den tyske arbejder, og
ved kaffebordet besvarede studenterne »forskellige spørgsmål om ar
bejdslejre, koncentrationslejre, SA og lignende forhold i Tyskland ud
fra deres egne anskuelser. Det virkede godt som modgift mod den
danske presses løgnemeldinger«. På et spørgsmål om tilskud fra
Tyskland svarede studenterne, at de måtte gives ud fra »folkebiologiske« og »folkevidenskabelige« kriterier. Rahlf sluttede sit referat: »Ef
ter afslutningsord fra lærer Rahlf, der opfordrede til at slutte sig til
nationalsocialismens idé, endte aftenen.« Han undertegnede referatet
med et hagekors og sit navn.
Rahlf havde tydeligvis set lyset. En måned senere blev han opfor
dret til at danne en partiafdeling i Skærbæk af folk fra Aabenraa,
hvilket må betyde fra mindretallets nazistiske fraktion, NSDAP-N
(Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei - Nordschleswig). Da
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han var tysk statsborger, spurgte han Koopmann, hvorledes han skul
le forholde sig hertil. Han ville jo nødigt støde forældrene fra sig, så
de meldte børnene ud af skolen. »Selv om jeg privat ikke lader nogen
i tvivl om, at jeg bekender mig til Hitler og nationalsocialismen, kun
ne min indtræden i en gruppe måske foranledige enkelte forældre til
at tage sådanne skridt.« Det ville dog kun dreje sig om 2-3 forældre
par, der »har en anden mening end jeg om denne sag«, mente han.
Koopmann manede til forsigtighed. Selv om det var svært entydigt
at sige, hvorledes man burde forholde sig, ville han ikke selv som tysk
statsborger melde sig ind i partiet, men i enhver henseende hjælpe til.
Det måtte jo være så meget lettere, som han gik »inderligt ind for
sagen«. Hvis man ønskede ham som foredragsholder eller lignende,
var det helt i orden, men det ville være klogt af forsigtighedshensyn
at lade Ungdomsforbundet stå for det, »eller som en i disse sager
ledende herre sagde til mig: Edelweiss eller Alperose«. Altså ikke bru
ge partiets navn.
I marts 1935 støttede Rahlf »af almindelige nationalsocialistiske
grunde« en ansøgning fra en af skolens forældre om økonomisk støt
te, hvilket fik Koopmann til at spørge, hvad han egentlig mente med
det. Rahlf svarede, at det nærmest betød naturlig hjælpsomhed over
for en folke- og partifælle!
Om det har spillet nogen rolle i undervisningen, er svært at sige,
men i juni 1935 var han med de ældste elever i Flensborg for at se
Leni Riefenstahls film »Triumph des Willens« om den nazistiske parti
dag i Nürnberg i efteråret 1934. Også det må have haft sin virkning
på læreren, for i september søgte han om fri for at komme til
Nürnberg og selv deltage i dette års partidag. Det lykkedes dog ikke.
Det gik Wohlenberg på samme måde i 1937, da hun gerne ville flytte
en sommerferieuge for at kunne rejse til Nürnberg. Det kunne han
ikke gå ind på, »hvor gerne han end ville«, svarede Koopmann, og
da hun udtrykte sin dybe skuffelse, foreslog han hende i stedet at tage
til »Reichskundgebung« (også et stort partistævne) på Bückeberg, et
højdedrag ved Weser ca. 70 km syd for Bremen. Det ville ligge bedre
for ferien.
Hans Grundt fortæller, at der ikke, så længe han gik på skolen, altså
indtil april 1935, blev drevet nogen form for politisk propaganda, og
der hang heller ikke noget billede af Hitler i skolestuen. Det kom
først i 1936. Derimod husker han tydeligt, at der var fotografier af
Hindenburg og - Koopmann(!). Men da skolen i marts 1934 fik til-
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sendt 16 bind fra det tyske hovedbibliotek i Aabenraa til grundlæg
gelse af en lokal bogsamling, kom der udelukkende bøger om Hit
ler og nationalsocialismen. Ved det, som Nordschleswigsche Zeitung
21/11-34 kalder »den første tyske fest i Gånsager«, tog højskolefor
stander Zietz fra Lunden sit udgangspunkt i et Hitler-citat, da han
holdt foredrag om bøndernes betydning i verdenshistorien: »Tysk
land skal være en bondestat, eller også vil det slet ikke være noget.«
Og i februar 1935 viste hun »den nye SA-film« på skolen, dog kun
for forældre og de unge, der var gået ud af skolen. Da hun kort efter
blev indkaldt til et møde hos amtsskolekonsulent Svendsen, troede
hun, at det var denne film, der stod på tapetet. Men Svendsen havde
helt andre ting at tale med hende om. Bl.a. havde han fået at vide, at
der blev solgt smuglercigaretter ved den tyske aftenskole i Gånsager,
og at hun udspredte nazistisk propagandamateriale ved hjælp af ele
verne. Smugleriet nægtede hun ethvert kendskab til, og det andet
afviste hun blankt. Hun havde givet ungdomslederen nogle bro
churer.
Fra oktober 1934 gik Koopmann fra at skrive »Mit deutschem
Gruss« (med tysk hilsen) under sine breve over til at bruge »Heil
Hitler!«, og lærerne og bestyrelserne fulgte trop. Derefter stod denne
hilsen under stort set alle skrivelser i korrespondancen vedrørende
de tyske skoler, også hvor det ser helt parodisk ud som i et brev fra
22/5-1939, der lyder i sin helhed:
»Det årlige forbrug af kul til den tyske skole i Gånsager
udgør 1000 kg.
Heil Hitler!
Käthe Jepsen Schmidt.«
I juni 1935 indberettede Wohlenberg, at der i Gånsager fandtes en
NSAN-gruppe med 16 medlemmer. Der var den gang to konkurre
rende tyske nazistpartier i Sønderjylland. Ud over NSDAP-N, der
støttedes af mindretallets ledelse, havde NSAN (National-Sozialisti 
sche Arbeitsgemeinschaft Nordschleswig), ledet af gårdejer Jep Niel
sen, Lille Jyndevad, ret mange tilhængere. Der var dog ingen uover
ensstemmelser i Gånsager. »Her er kun Jep Nielsen-folk«, skrev hun
til Koopmann 27/12-37. »De er ret ivrige og har endog dannet et
nationalsocialistisk Jungenmannschaft« (ungdomsafdeling).
Men problemet var åbenbart reelt andre steder, hvor begge partier
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var repræsenteret i mindretallet, for 24/9-35 udsendte Koopmann en
rundskrivelse til alle tyske privatskoler, hvori han forbød lærerne at
optræde som ledere, talere eller indkaldere ved nogen partiaktivitet.
Ligeledes var det forbudt at fremsætte bemærkninger i undervisnin
gen, som kunne opfattes politisk krænkende i hjemmene, hvad enten
de tilhørte den ene eller den anden gruppe. Lærerne skulle tværtimod
virke samlende for hele den tyske folkegruppe, påpegede han. De
måtte naturligvis gerne have deres egen mening, blot de holdt den
for sig selv.
På den tid var der ingen partiafdeling i Skærbæk, men »nogle få«
deltog i Gånsager-gruppens arrangementer. Om de er medregnet i de
16, vides ikke. Walter Hauschildt var selv en ivrig nazist og gik meget
op i arbejdet med Jungenschaft (drengene). »Det var sådan en slags
spejdere«, fortalte en af hans elever i 1992. 10/11-1938 var Stehrs søn,
Rudolf Stehr jun., som beklædte en høj post inden for mindretallets
nazistiske organisation, i Skærbæk for at grundlægge en NSDAP-Ngruppe.
I januar 1937 skrev Wohlenberg dybt indigneret til Koopmann, at
prædikanten i Luthersk Missionsforenings søndagskole i Vodder hav
de bedt til Gud om, at Hitler ikke ville opruste til krig. »Det kalder
man for børnegudstjeneste!« fnøs him og ville meddele taleren, at
hvis han ikke undlod den slags i fremtiden, »måtte han i pressen«.
Året efter anskaffedes M. Häfners skrift om Adolf Hitler til historie
undervisningen, da »forfatteren skriver børnerigtigt og letforståeligt«.
Koopmann var påpasselig med, at skolerne ikke gav anledning til
uheldig omtale i den danske presse. Da han 24/2-36 i Tønder Amts
Socialdemokrat læste, at »en hr. Schneidewind« havde »optrådt« i sko
len i Skærbæk, bad han om nærmere besked. Lærer Hansen indberet
tede, at taleren ved en Gemeideabend havde endt sit foredrag med et
»Heil Hitler!«, hvorefter en elev, hvis far var en »stærkt socialdemo
kratisk indstillet arbejder«, havde rejst sig og forladt lokalet. Skolens
pedel Schneidewind havde standset ham, men drengen sagde, at han
skulle skynde sig hjem, da det var blevet meget sent. Schneidewind
skulle så have sagt, at den egentlige grund nok var, af drengens far
var en »stor socialdemokrat«. Den børnerige familie Schneidewind,
der var tyske statsborgere, rejste i øvrigt »hjem til riget« nogle måne
der senere. Referatet virker bevidst neddæmpet. Men »socialdemo
krat« var utvivlsomt en meget grimt skældsord i nazistiske kredse.
Det var dog endnu værre at bruge ordet »kommunist«, som Skær-
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bækformanden, bogholder Bech, gjorde 3/9-43 om et bestyrelsesmed
lem, der havde nedlagt sin post og ikke længere ville arbejde for den
tyske sag »på grund af de seneste begivenheder«.
Med Thaysens ankomst til Skærbæk 1939 fik partiarbejdet en op
blomstring i byen. Det smeltede sammen med det kulturelle arbejde,
så man næppe kunne skelne, hvad der var hvad. Mens de tyske ar
rangementer i Rahlfs og Hauschildts tid havde været en intern affære,
satte Thaysen alt ind på at gøre tyskheden synlig med store annoncer
i det lokale ugeblad Skærbæk Avis og ved tæt samarbejde med besæt
telsesmagten.

Under besættelsen
Den tyske besættelse af Danmark den 9. april 1940 ændrede på mange
måder forholdene i Skærbæk, der fik en fast garnison af tyske tropper.
Bl.a. blev skolebygningen udsmykket med hagekors og en prangende
indskrift i store gotiske bogstaver henover facaden ud mod Ribevej:
»Deutscher Sieg an allen Fronten!« (Tysk sejr på alle fronter).
Thaysen tog straks efter besættelsen kontakt til værnemagten, og i
indkaldelserne til de tyske arrangementer, både på skolen og andre
steder, som oftest på Jernbanehotellet, pointerede han, at »Angehörige
der Wehrmacht« (tyske militærpersoner) var meget velkomne, og at
soldater i uniform havde gratis adgang. Det ses første gang til jule
festen på skolen i 1940.
I 1941 annonceredes 11 arrangementer, i 1942 var det seks, i 1943
otte, og i 1944 kun tre. Der kan dog udmærket have været flere, som
er bekendtgjort internt. Det sidste tyske kulturarrangement, der kan
dokumenteres ud fra Skærbæk Avis, er Den Tyske Skoles Dag, der af
holdtes 9/7-1944 som en børnefest »med fornøjelser for voksne. - En
hver tysk bør/skal (muss) møde op«.
Der blev hyppigt vist film. 11941 kunne man således se »den store
og berømte tonefilm »Bismarck««, krigsreportagen »Sejr i vest« om
krigen i Holland, Belgien og Frankrig, »Kammerater på havet« om
flåden, »den berømte og elskede »Ønskekoncerten«« og den patrioti
ske »... rider for Tyskland«. I 1942 vistes krigsfilmen »U-både mod
vest«, »Hjemkomsten« med Paula Wessly (vel krigsromantik) og lyst
spillene »Hurra, jeg er blevet far« og »Quax, der Bruchpilot«, begge
med Heinz Rühmann. Om den sidste hedder det, at den er »for dem,
som vil le ret af hjertet«. Også i 1943-44 vekslede lystspil og krigsfilm.

Indbydelser til filmsforevisning i den tyske skole og militærkoncert på Jernbanehotel
let. Annoncer i Skærbæk Avis 1941 og 1942.

I forbindelse hermed vistes de nyeste ugejournaler med fremhævelse
af Tysklands triumfer på slagmarken. Derudover var der teaterfore
stillinger på høj- og plattysk, koncerter med tyske militærorkestre,
foredrag, julefester og sportsarrangementer.
Hvor uundværlige ledelsen af Skoleforeningen end anså lærerne
for at være, måtte den se i øjnene, at krigen også ville betyde indkal
delse af en del af underviserne. I 1938 havde man meddelt værne
magten, at alle de 44 lærere i Sønderjylland med tysk statsborgerskab,
der kunne komme i betragtning ved indkaldelse, var »unabkömmli
che« (uundværlige). Men da krigen blev en realitet, ønskede en del
af dem at melde sig til fronttjeneste.
Det er baggrunden for den skrivelse, Schulrat Elholm sendte alle
Skoleforeningens lærere 24/5-40: »I den vældige kamp, hvori Stor
tyskland befinder sig, er alle lige så nødvendige på deres poster konstruktøren på Vestvolden, lokomotivføreren på sin maskine, arbej
deren i ammunitions- og flyvemaskinefabrikkeme - som soldaten i
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Skærbæk tyske skole set fra Ribevej under besættelsen med den prangende indskrift
»Deutscher Sieg an allen Fronten!«. Foto i Institut for sønderjysk Lokalhistorie.

sin våbenfrakke. Ud fra disse overvejelser gives der ordre til alle vore
unge lærere i Nordslesvig om at blive på deres poster«. Han forstod
udmærket, skrev han videre, at »man gerne ville deltage under våben.
De, som ikke gjorde krigen 1914-18 med eller oplevede den, ser med
inderlig smerte, at de heller ikke i dag kan deltage aktivt i kampen«.
Der var dog mulighed for at melde sig frivilligt, sluttede han, men
undervisningen måtte ubetinget fortsætte, og der ville ikke kunne ud
betales løn eller familieunderstøttelse til de lærere, der meldte sig.
Alligevel gjorde de det stort set alle.
Thaysen skrev 30/5-1940 til Skoleforeningen:

Hermed melder jeg mig frivilligt til den tyske værnemagt.
Heil Hitler
Bruno Thaysen
Den tyske skole, Skærbæk.
De øvrige breve var næsten enslydende. Af 42 mandlige lærere meld
te 37 sig i løbet af få dage, og to beklagede meget, at de desværre
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ikke kunne, da den ene havde sukkersyge og den anden en leverlidel
se. Alle pointerede, at de gjorde det frivilligt.
En uge senere modtog Thaysen besked fra Elholm om, at Schulverein p.t. ikke så sig i stand til at undvære ham. Han står derfor ikke
på listen over de lærere, der evt. kunne afses til krigstjeneste.
Den 10. februar 1941 udsendte landsfører Jens Møller et opråb til
den mandlige befolkning i Sønderjylland om at melde sig til frivillig
tysk krigstjeneste. »Af 77 tyske lærere (både på privat- og kommune
skolerne) inden for den pågældende aldersklasse meldte der sig 76,
og heraf blev 25 fritaget for krigstjeneste«, noterede Tønder Amtsti
dende.
Da også Thaysen indkaldtes omkring nytår 1943, skrev Elholm til
Volksdeutsche Mittelstelle i Berlin, der havde ansvaret for bl.a. de
tyske skoler uden for Tyskland, og bad ham undtaget fra militærtjene
ste. Han var aldeles uundværlig i Nordslesvig. Også »uden for sko
len, som han vier al sin kærlighed, gør han et stort arbejde i ungdoms
forbundet. At han her hører til de bærende kræfter, fremgår af, at han
ikke alene er amtsungdomsfører, men også stedfortrædende lands
ungdomsfører. Desuden er han leder af ungdomssporten (Sportsamt
der Jugend)«. Han blev alligevel indkaldt 1/4 og stationeret i Pressburg (Bratislava) i Slovakiet. Han blev dog efter ca. syv måneder
hjemsendt og derefter ansat som skoleleder i Brunde ved Rødekro.
Lærer Gert Christiansen, Gånsager, var som dansk statsborger ikke
tvunget til at gøre tysk krigstjeneste, men havde som de andre meldt
sig frivilligt. Som tysk nordslesviger og lærer i den tyske skole følte
han sig forpligtet til at gøre det. Han havde ikke indlagt sig de samme
fortjenester som Thaysen og var derfor ikke »unabkömmlich«. Han
blev indkaldt i april 1942 og sendt til østfronten. Her blev han i 1943
hårdt såret og døde 18/6 på et lazaret.

Skolernes afvikling
I sommeren 1944 blev Gånsager tyske skole beslaglagt til bolig for
arbejdere på den pansergrav, som værnemagten lod anlægge fra diget
vest for Rejsby til østkysten. Der opsattes køjesenge i skolestuen og
ungdomslokalet til de indkvarterede, som også disponerede over sko
lens forgang, kaffekøkkenet og elevtoiletterne. Også den danske skole
blev inddraget. Ved Luthersk Missions forsamlingssal lidt nord herfor
indrettedes køkken og spisesal for arbejderne.
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Det betød, at undervisningen blev midlertidigt indstillet. Selv om
det ikke nævnes, er der ingen tvivl om, at skolen så hurtigt, det var
muligt, videreførtes under mere primitive forhold, f.eks. i en privat
stue, på samme måde som danske skoler i samme situation. I hvert
fald er det sidste elevtal for skolen (12 børn) oplyst 21/11-1944, og en
opgørelse over de tyske lærere i april 1945 godtgør, at lærer Mühlen
haus fortsat var ansat i Gånsager. Man kan heller ikke forestille sig,
at Schulverein stiltiende ville acceptere, at skolen blev lukket, ligesom
læreren næppe var blevet i Gånsager, hvis det var sket, de tyske sko
lers desperate lærersituation med så mange indkaldte taget i betragt
ning.
Mühlenhaus blev boende i lærerlejligheden, og efter kapitulationen
5. maj 1945 blev han sammen med de øvrige tyske lærere og mange
andre fra mindretallet interneret i Fårhuslejren, den tidligere Frøslev
lejr. Nøjagtig hvornår dette skete, er svært at sige, men en del af
lærerne ved de tyske kommuneskoler arresteredes o. 10. maj, og nogle
af privatskolernes lærere er vel blevet taget ved samme lejlighed. Man
har næppe skelnet skarpt imellem dem. Det er dog senest sket i slut
ningen af juni, idet undervisningsministeriet 25/6-1945 udsendte et
cirkulære om lukning af de tyske skoler. De skulle have »ferie indtil
videre«, fordi alle læse- og lærebøger skulle gennemgås. De kunne
ikke genåbnes uden skoledirektionens tilladelse. Undervisningsplig
ten for disse skolers elever blev midlertidigt suspenderet og først gen
indført ved en lov af 21/12. De blev da henvist til den danske folke
skole, men 12/7-1946 blev der igen åbnet mulighed for at oprette
tyske privatskoler eller tysk hjemmeundervisning på nærmere angiv
ne betingelser.
Den 25/5-45 spurgte formanden for skolenævnet ved Gånsager
(danske) skole amtsskolekonsulent Nie. Svendsen, om man uden vi
dere kunne optage børnene fra den tyske skole, eller man skulle ven
te, til der kom en endelig ordning på mindretalsspørgsmålet. Kom
muneskolen var genåbnet 15/5, efter at bygningen var rømmet af
fæstningsarbejderne.
Denne og lignende forespørgsler fra bl.a Ballum bevirkede, at
Svendsen sendte en skrivelse til samtlige sogneråd i Tønder amt. Da
der foregik »indmeldelser til den danske skole af børn, hvis forældre
tidligere har stillet sig bestemt afvisende over for denne skole og af
gjort har sluttet sig til det tyske mindretal, hvilket klart fremgår deraf,
at de frivilligt har sendt deres børn i tysk skole«, bestemte han, at

Smaa Barbarer i Skærbæk

I den tyske Privatskole i Skærbæk har man
fundet nogle Mapper men Tegninger, der er kom
promitterende for nazistiske Opdragelsesmetoder
i Almindelighed og for ovennævnte. Skole i Sær
deleshed. Vi begynder Offentliggørelsen af ud
valgte Stykker i denne Serie. Eleverne er ca. 9
Aar, men som man ser allerede veludviklede Bød
ler. Bemærk den klare Disposition i Rettergan
gen paa den store Tegning: 1. Paagribelsen, 2.
Afstraffelsen og 3. Begravelsen. Arrangementet
med Blomsterne virker rørende. Det. er dog ikke
af humane Grunde, men fordi der nu engang vok
ser Blomster paa en Kirkegaard. Paa den lille Teg
ning har Kunstneren været saa forsynlig at an
bringe rigeligt med Løkker, saa Galgen kan ef

fektuere Ordrerne, saa hurtigt de indløber. Det
er ogsaa snildt udtænkt, at Fjenderne falder ned
af Broer og spiddps paa Pigge anbragt derujider.
En særlig Metode med Bier skal vi ogsaa demon
strere.
Al denne »Kunst« er ikke skabt af Elever paa
eget Initiativ, men sat i System af en nidkær
retvendt. Lærer. Vi er af den Mening, at hverken
han eller Skolelederen, der har tolereret, den
Slags Undervisning vil kunne bruges i nogen tysk
Privatskole i Fremtiden. De har forbrudt sig paa
det skændigste og maa tage Konsekvenserne.
Det tyske Opdragel.sesproblem er det alvorligste
af alt. hvad det søndrede Rige i Dag og i Tiden
fremover har at. slaas med.
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forældrene i hvert enkelt tilfælde skulle indsende et andragende til
skolenævnet. De skulle heri klart begrunde, hvorfor de ønskede deres
børn overflyttet til dansk skole. Da det nogle steder ville kunne bety
de en ændring af den offentlige skoles forhold, nemlig hvis der kom
mange overflytninger, skulle sognerådet, skolekommissionen og sko
lenævnet afgive en udtalelse, som sammen med forældrenes ansøg
ning indsendtes til Tønder Amts Skoledirektion (d.v.s. amtsskolekon
sulenten), som så ville træffe de fornødne afgørelser.
Mühlenhaus sad i Fårhus i godt halvandet år. Efter frigivelsen flyt
tede han til Tønder og blev senere lærer ved den tyske skole i SædUbjerg. Thaysen kom til Wittendorf i Angel.
Skolen i Skærbæk fungerede til maj 1945. Eleverne overførtes til
den danske skole. I begyndelsen blev de mobbet af såvel børnene som
nogle af lærerne. »Kun førstelærer Schultz behandlede os ordentligt
og på lige fod med de andre børn«, fortæller en af dem, dengang en
pige på 10 år.
Begge bygninger overgik som de øvrige tyske skoler og institu
tioner i Sønderjylland til den danske stat i henhold til loven om be
slaglæggelse af tysk og japansk ejendom efter krigen. Gånsager tyske
skole anvendtes i en del år af statsfængslet i Renbæk som funktionær
bolig, inden den blev solgt til private. Skolebygningen i Skærbæk
solgtes til Odense Ægkompagni og anvendtes til ægpakkeri, indtil
den i 1970'eme overtoges af fabrikken Wiema Sko og udvidedes med
en mindre produktionshal.
Siden 1945 har der ikke været tyske skoler i Gånsager og Skærbæk.

Elevtegning fra den tyske skole i Skærbæk, fundet på skolen efter befrielsen 1945 og
gengivet i den sønderjyske modstandsbevægelses blad »Grænseposten« S. februar
1946. Bemærk teksten!
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Hosstaaende Illustration er tegnet til en Histo

rie fra Trediveaarskrigen: »Der Kampf um die
Scholle« (Kampen om Hjemstavnens Jord), som

Eleverne har faaet læst op i Klassen. Den er
ogsaa velegnet for 9 Aars Børn, hvad denne til

fældigt valgte Prøve viser.
»Fremad march!« skreg den svenske Vagt

mester og sprang ned i Graven, og paa een

Gang var Vandet fuldt af Svenskere; men det
var, som om det var kogende, saadan skreg de
op, thi enhver af dem var sprunget ned paa de
spidse Pæle (o: som de tyske Bønder forinden
havde rammet ned).

»Skyd dem dog i det mindste ihjel, det er

jo

skrækkeligt!« raabte Præsten;

men

Ol

dermanden rystede paa Hovedet: »Nej, det har

vi ikke Tid til, og jo længere de piber dernede,

jo senere vover de andre sig herhen. Gaa I
nu .... og hold jer til Kvinderne og Børnene,
dér er der mere Brug for jer«.

I Grænse-Posten fra 22. februar 1946 gengives denne elevtegning fra den tyske skole
i Skærbæk.
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Elevtal
1930:
1931:
1932:
1933:
1934:
1935:
1936:
1937:
1938:
1939:
1940:
1941:
1942:
1943:
1944:

Skærbæk
27
25
26
28
29
31
31
27
19
23
20
27
25
23
19

Gånsager

14
19
21
16
18
20
18
18
17
13
13
11
12

Kilde: Deutscher Schulvereins arkiv nr. 252, sammenholdt med Fr.
Christensen: Aufbau deutscher Schulen in Nordschleswig 1919-1940.

Lærere og bestyrelsesformænd
Skærbæk
Lærere
1922-1923
2/5-1930 - 30/9-1935
8/10-1935-31/3-1936
1/4-1936 - 31/3-1939
15/6 - 30/6-1936
1/4-1939 - 6/12-1943
1/4-6/12-1943
7/12-1943 - 16/2-1944
17/2-31/3-1944
1/4-1944 - maj 1945
28/8 - 13/11-1944
14/11-1944-3/2-1945

Herluf Löch, vandrelærer
Andreas Vilhelm Rahlf
Helmut Hansen
Walter Hauschildt
Bruno Thaysen, vikar
Bruno Thaysen
Agnete (Netti) Schmidt, vikar
Anneliese Thomsen
Dorothea Steenholdt, vikar
Helmut Thomsen
Skolen lukket p.gr. af lærerens sygdom
Hannelore Exner, vikar
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Bestyrelsesformænd
19/2-1930 - 22/4-1932
22/4-1932 - 1/4-1937
21/4-1937-4/4-1941
4/4-1941 - 22/4-1944
22/4-1944 - maj 1945

Hermann Kohl, Skærbæk
Chr. Hansen (død), Kæpslund
Carl Sturm, Brøns
Anders Bech, Skærbæk
Friedrich Hagge, Skærbæk

Gånsager
Lærere
juni 1931 -31/3-1932
1/4-1932 - 8/4-1938
15/4-1938 - 4/10-1940
5/10-1940-31/3-1942
15/4-1942 - 31/3-1943
1/4-1943 - maj 1945

Ludwig Claussen, vandrelærer
Lydia Wohlenberg
Käthe Jepsen Schmidt
Gert Christiansen
Anette (Netti) Schmidt
Ludwig Mühlenhaus

Bestyrelsesformænd
24/4-1932 - 1/5-1933
1/5-1932 - febr. 1934
16/4-1934 - 14/4-1935
14/4-1935 - 9/4-1942
9/4-1942 - maj 1945

Nis Petersen, Gånsager
Paulsen, Hønninggård, flyttet
Heinrich Grundt, Gånsager
Anton Stenger, Frifelt
Johannes Moritzen, Gånsager

Stemmetal ved folketingsvalgene
Skærbæk
Tyske stemmer
Danske stemmer
Tyske st.prc.
Vodder
Tyske stemmer
Danske stemmer
Tyske st.prc.

1920 1924 1926 1929 1932 1935 1939

■ 1971
•
32
• 1749
■
1,8

36
583
5,8

37
655
5,3

81
749
9,8

66
739
8,3

65
790
7,6

96
88
870 1026
8,6
9,2

8
300
2,6

9
283
3,1

22
314
6,5

16
333
4,9

20
317
5,9

19
381
4,8

14
426
3,2

•
•

6
456
1,3

Tyske stemmer er lig med Slesvigsk Partis stemmetal. Det opstillede
ikke 1943 og 1945. 1971 var sidste gang. Slesvigsk Parti opstillede
selvstændigt til folketingsvalg. Som det vil ses, havde de tyske skoler
ikke den helt store effekt på stemmetallene. Kilde: Aksel Lassen: Valg
mellem dansk og tysk og Vestkysten.

De tyske privatskoler i Skærbæk og Gånsager

1930-45

249

KILDER
Landsarkivet i Aabenraa.
Deutsche Schulverein für Nordschleswigs
arkiv.
163. Gånsager skole (1932-38).
173. Skærbæk skole (1930-38).
235. Vedr. Gånsager (1939-45).
237-239. Vedr. Skærbæk (1939-45).
252. Schülerzahlen. Wehrmacht.
291. Vedr. lærere, bl.a. løn og indkaldelser.
435. Chronik der deutschen Schule zu
Gonsagger bei Wodder Post Frifelt.
Gegründet 19. April 1932.
436. Lærerinde frk. Wohlenbergs arkiv
vedr. Gånsager skole.
437. Rechnungsbuch der deutsche Schule
Gonsagger. 1932-45.
488. Skærbæk tyske privatskole 1930-44.
Forskellige sager.
Bericht über die deutsche Kulturarbeit in
Nordschleswig von Ostern 1930 bis
Ostern 1931.
Nicolai Svendsens privatarkiv.
88. Det danske mindretal i Sydslesvig og
det tyske mindretal i Nordslesvig
1924-38.
95. Tyske skoleforhold i Nordslesvig
1922-46.
Mundtlige oplysninger fra Hans Grundt,
Th. Grundt, A. Lui, Hans Jørgensen,
Vera Lund, Andreas Falk, Ane Konstmann, Adeline Hauschildt m.fl.
Aviser og blade
Skærbæk Avis, 1930-45.
Vestslesvigs Tidende maj-juni 1945.
Vestkysten, maj-juni 1945 og 22/9-1971.
Grænseposten. Udgivet af Frihedsbevægel
sen i grænselandet 1945-46.
Øvrige henvisninger til avisomtale grun
des på udklip i Deutsche Schulvereins
arkiv.

LITTERATUR
Anonym (muligvis Nie. Svendsen): Det
tyske Mindretal i de sønderjydske
Landsdele. En kort oversigt over den
danske lovgivning. Udenrigsministe
riet, 1936.
Henrik Becker-Ch ristensen: Det tyske
mindretal i Nordslesvig 1920-32 I-II. In
stitut for Grænseregionsforskning, 1990.
Nie. Biædel: Er vor Sydgrænse truet -.
Berlingske Forlag, 1935.

Fr. Christensen: Aufbau deutscher Schu
len in Nordschleswig 1919-1940. Hei
matkundliche Arbeitsgemeinschaft für
Nordschleswig, Heft 24,1971.
Cirkulære af 25/6-1945 om lukning af ty
ske skoler i Sønderjylland m.v. Under
visningsministeriet.
Andreas Grau: Mindretalsskole-Lovgiv
ning og Praksis. Sønderjydsk Maanedsskrift, aug. 1934.
K. Edvard Larsen: Vort grænseland 194142-43. Volkung, 1942-43.
N. A. Larsen (red): Dansk Skolestat IV. Ar
thur Jensens Forlag, 1934.
Aksel Lassen: Valg mellem dansk og tysk.
Historisk Samfund for Sønderjylland,
1976.
Annemarie Leppien og Jörn-Peter Leppien: Mädel-Landjahr in SchleswigHolstein. Wachholtz, 1989.
Arthur Lessow: Deutsche Wanderschulen
in Nordschleswig 1920 bis 1923. Schrif
ten der Heimatkundlichen Arbeitsge
meinschaft für Nordschleswig, Heft 73,
1998.
Lov af 30/3-1946 om forlængelse af mid
lertidig lov af 21/12-1945. Undervis
ningsministeriet.
Lov af 12/7-1946 om private tysksprogede
skoler, tysksproget hjemmeundervisning m.m. i de sønderjyske landsdele.
Undervisningsministeriet.
Midlertidig lov af 21/12-1945 om under
visning af børn, der hidtil har været un
dervist i de tysksprogede skoler i de
sønderjyske landsdele. Undervisnings
ministeriet.
Johan Peter Noack: Det tyske mindretal i
Nordslesvig under besættelsen. Dansk
udenrigspolitisk Instituts skrifter 6,
Munksgaard, 1974.
Ingrid Riese: Die deutsche Privatschule
in Süderhaff, gegründet 1928. Schriften
der
Heimatkundlichen
Arbeitsge
meinschaft für Nordschleswig, Heft 73,
1998.
Harald J. Rud: Tysk politisk og kulturelt
arbejde i Nordslesvig. Sønderjyske År
bøger, 1923.
Kim Salomon: Konflikt i grænseland. Soci
ale og nationale modsætninger i Søn
derjylland 1920-33. Gyldendal, 1980.
Nicolai Svendsen: I Genforeningens tjene-

250
ste. Sønderjydsk Skæbne III, Historisk
Samfund for Sønderjylland, 1968.
H. E. Sørensen: Skærbæk kommuneskole
gennem 250 år. Skærbæk kommunesko
le, 1992.

H.E. Sørensen
H. E. Sørensen: Skærbæk kommune i
gamle billeder. Fastlandssognene. Mel
byhus, 1997.
A. Torp: Den danske mindretalsordning i
Sønderjylland. Politisk Årbog, 1930.

Mit livslange arbejde med
sønderjysk historie
af H. V. Gregersen
Den 3. juli 2000 fyldte dr.phil. H.V. Gregersen, Haderslev, 80 år. Fødselaren
kan se tilbage på et imponerende forfatterskab inden for sønderjysk historie.
Med sin letløbende og fængende pen har han evnet at få de mange i tale. På
mange punkter har han øget vor viden og bragt forskningen videre. Til Histo
risk Samfund for Sønderjyllands publikationsrækker har han været bidragy
der, flittig som få.
Nedenstående giver H. V. Gregersen et rids af de mange års beskæftigelse
med hjemstavnens historie. Fra Historisk Samfund skal der lyde en tak til
forfatteren for utrætteligt arbejde - til manges glæde og oplysning og til gavn
for videnskaben.

»Nulla dies sine linea« har man kunnet sige om mit arbejde med min
sønderjyske hjemstavnshistorie gennem en menneskealder. I årenes
løb er det blevet til godt en snes bøger og mere end 400 artikler og
afhandlinger. Hele dette arbejde har været min fritidsbeskæftigelse,
en hobby, om man vil. Det har været lysten, der har drevet værket,
dette at indsamle et materiale, trykt og utrykt, og udmønte det i en
skriftlig fremstilling.
Det hænder i ny og næ for mig (født 1920), at jeg spekulerer på,
om min årelange beskæftigelse med min sønderjyske hjemstavns hi
storie nu også har kunnet bidrage med øget viden herom, og det
er denne overvejelse, der nu på mine gamle dage får mig til at ud
arbejde efterstående oversigt over mit historiske forfatterskab. An
ledningen hertil er modtagelsen af Christian Paulsen-prisen den 10.
januar 1998 i Billedsalen på »Folkehjem« i Aabenraa. I sin egenskab
af formand for priskomiteen begrundede Lars N. Henningsen i sin
»laudatio« overrækkelsen af denne pris med, at jeg »har ydet et af
gørende bidrag til forståelse af mange sider af Sønderjyllands hi
storie«, og det blev aftalt, at jeg skulde fortælle den tilstedeværende
forsamling lidt om mit livslange arbejde med min hjemstavns hi
storie. I sit brev et par dage efter festen skrev Lars N. Henningsen,
at mit indlæg kunde blive trykt i »Sønderjyske Årbøger«, også med
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H. V. Gregersen

H. V. Gregersen (t.h.) modtager Christian Paulsen-prisen 10. januar 1998. Foto: Mik
kel Mauter, Flensborg Avis.

evt. udvidelser eller ændringer. Resultatet af denne opfordring er
nu blevet til de følgende sider.
Inden jeg slutter min indledning, vil jeg gerne fremhæve, at min
beskæftigelse som udøvende historiker har betydet, at jeg har været
i stand til at se et historisk forløb helt anderledes indefra, end kend
skabet hertil ellers vilde have været. Jeg har følt, at det har givet mig
en faglig styrke, som jeg har kunnet trække på i undervisningssitua
tionerne, og det har nok ført til, at jeg i årene 1972 til 1986 havde
hvervet som »central studielektor« i faget historie i Undervisnings
ministeriets seminariedirektorat, hvortil kom, at jeg i 1970 uansøgt
blev beskikket som censor i faget ved universiteterne i København,
Århus og Odense. Mit daglige virke som underviser og mine mange
foredrag (fortrinsvis rundt omkring i den sønderjyske landsdel) har
tvunget mig til at fremlægge det historiske stof på en så vidt gørlig
overskuelig og klar måde. Om det så altid er lykkedes for mig, vil
andre bedre kunne bedømme.
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Salthandel1
Min første afhandling går tilbage til »Sønderjysk Månedsskrifts« maj
nummer 1947, og dens emne var salthandel.
Min beskæftigelse med saltets historie skyldtes en ren tilfældighed,
idet jeg i Rigsarkivet dumpede ned i nogle akter vedr. den »Lüneburgske saltoktroi«, og dem blev jeg straks fascineret af. Pakkens ind
hold gav mig ikke blot et indtryk af saltets betydning som vigtigste
vare i ældre tiders handelshistorie, men også af alle de foranstaltnin
ger, der netop af denne grund blev truffet for at bremse enhver form
for smugleri. Det var de indviklede jurisdiktioneile tilstande i de så
kaldt blandede distrikter i det vestlige Slesvig, som den pågældende
pakke handlede om, og som viste, at forholdene her yar som skabt til
smugleri.
Under arbejdet med min afhandling blev jeg mere og mere klar
over, at det var et emne, der i dansk historieskrivning på det nærme
ste var overset. Salt har jo af gode grunde ikke efterladt sig arkæologi
ske spor som andre handelsartikler. Den manglende interesse for det
te emne er så meget des mere ejendommelig, eftersom alle nordiske
lande var afhængige af tilførsel af salt. Allerede i vikingetiden rette
des togter mod udvindings-stederne for havsalt ved bugten Baie syd
for Loire-mundingen, og i middelalderen førtes salt fra Lüneburg via
Lübeck til sildemarkedet ved Øresund. Efterspørgslen efter salt ind
gik derfor i skiftende regeringers politik indtil ca. 1800, da udvindin
gen af stensalt medførte, at salt ikke mere var en mangelvare.
Det var alt dette, der optog mit sind, og da jeg af Undervisnings
ministeriet fik et legat og embedsorlov, fandt jeg ved studier i London
og Lüneburg og i mere nærliggende arkiver stof til bogen »Den Lüneburgske Saltoktroi«. Den kom i 1962 og blev af flere anset for at være
et forsøg på at skrive en disputats, hvilket slet ikke var hensigten. Det
var alene interessen, der førte mig ud på disse vidder.
Men jeg fandt det fortsat højst ejendommeligt, at der ikke på dansk
fandtes en sammenfattende skildring af saltets betydning i ældre ti
ders handelsliv, og jeg forsøgte da at rette op herpå med en afhand
ling i »Kulturgeografi«. Det var A. Krarup Mogensen, som jeg lærte
at kende i forbindelse med censorvirksomhed, der skaffede mig ad
gang til dette tidsskrift.
I min bog »Slesvig og Holsten indtil 1830« har jeg et afsnit, som jeg
har kaldt »Danmarks tærskel ud mod Europa«. Jeg skrev dette afsnit,
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fordi jeg fandt, at det var en forsømmelse, at salt som vigtigste han
delsvare almindeligvis bliver forbigået i oversigtsværker. Ud fra det
sparsomme kildestof, der er levnet fra vikingetiden, søgte jeg at påvi
se en saltvej langs med kysten af Nordsøen fra Ejder-mundingen til
Baie-de-Bourgneuf syd for Loires udløb i Biscaya-bugten. Jeg spurgte
dengang værkets redaktør, Svend Ellehøj, hvad han mente herom.
Han svarede blot, at det var mit historikeransvar. Dette ansvar har
jeg siden søgt at leve op til i mine forskellige afhandlinger om vikin
getiden og i mit bidrag til »Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk«.

Umehoved2
Engang i 1947 arrangerede Peter Kr. Iversen et møde på Landsarkivet
i Aabenraa med Hans J. Bertelsen, Jakob Holdt og mig som deltagere.
Dette møde blev, som årene gik, til mange, og et nært venskab med
de to lærere varede ved til deres død. Deres ærinde i Landsarkivet
gjaldt planen om udarbejdelsen af en Bjolderup sogns historie. Det
blev et større arbejde, der udkom i to halvbind i årene 1951 og 1956,
men dermed var der også skabt en sognehistorie, som efter anmelde
res mening dengang ikke havde sin lige i Sønderjylland. Medar
bejderne var alle fra Bjolderup sogn eller havde tilknytning til det.
P. Kr. Iversen blev min medredaktør som garant for værkets standard
og for at hjælpe til med at skaffe penge til udgivelsen.
For historisk interesserede ikke blot i Bjolderup sogn måtte afsnittet
om det gamle landsting på Urnehoved helt naturligt påkalde sig
størst interesse, idet spørgsmålet om, hvor man skulle søge tingplad
sen, allerede var blevet aktuelt efter fremkomsten af ingeniør Vilhelm
Marstrands ejendommelige bog »Aabenraa c. 1028-1523« fra 1933.
Ikke mindst gjorde egnens historisk interesserede landmand, Hans
Peter Jørgensen fra »Olmersvold« i Uge sogn, sig til talsmand for, at
tingpladsen skulde søges på marken »Løgpold«. Han støttede sig til
læreren Jes N. Schmidts »antiquarisk-topographiske« afhandling fra
1850, hvori navnet »Løgpold« blev opfattet som en variant af »Lovpold« og dermed stedet, hvor love var blevet vedtaget. Det var bag
grunden for, at et nystiftet Umehoved-selskab med H. P. Jørgensen
som formand her fik anlagt en festplads.
Engang i sommeren 1948 tog Karen Margrethe og jeg med rutebilen
fra Aabenraa mod Tinglev, og vi stod af ved Petersborg for at vandre
resten af vejen mod Tinglev i det smukke vejr, vi havde den dag. Vi
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gik nordpå ad Hærvejen, og det var derefter tanken at fortsætte
vestpå ind mod Bolderslev og derfra mod sydvest ad Frisvejen til
Lovtrup og videre til Tinglev, hvor min Søster ventede os med en stor
kotelet. Men da vi på Hærvejen passerede »Løgpold« med festplad
sen, stod Hans Peter Jørgensen der, og vi kom hurtigt ind i en større
diskussion. Jeg forsøgte at forklare ham, at når man skriver historie,
kan man ikke smutte uden om kendsgerninger. »Løgpold« kunde
ikke være stedet, hvor Urnetinget var blevet afholdt, men at det da
trods dette var udmærket med en festplads, hvor egnens folk kunde
mødes ved festlige lejligheder. Men Jørgensen lod sig ikke rokke, og
da vi forlod ham, råbte han efter mig: »Dærre mæ æt it, Gregersen!
Dærre mæ æt it!!« (I oversættelse: »Fordærv det ikke for mig«, d.v.s.
»ødelæg det ikke for mig«). I den grad identificerede han sig med
opfattelsen af »Løgpold« som Urnehoved tingplads. Jeg måtte imid
lertid stå fast på, at i en historisk fremstilling kan man ikke lave fuske
rier.
Når »Løgpold« måtte lades ude af betragtning, skyldes det, at alle
sprogkyndige siger, at navnet ikke kan sidestilles med »Lovpold«, så
ledes som J. N. Schmidt i sin tid havde ment. I oldtid og tidlig middel
alder udgjorde området omkring »Løgpold« herredskellet mellem Rise
og Slogs herred og var skovdækket, mens gravhøje tydeligt viser, at
Hærvejen oprindelig gik i en bue uden om Urnehoved-banken. Selve
navnet »Løgpold« dukker først op i 1837 og kan muligvis opfattes som
en spotteglose over et mislykket forsøg i årene 1751-1783 på at etablere
en kro på dette sted (Stenbjerg kro). Løg fra kroens urtehave var sam
men med nogle murstensrester, hvad der var tilbage på dette sted.
Marknavnet »Løgpold« har i så fald ikke klang af hedenold.
J.N. Schmidts »antiquarisk-topographiske« kort fra 1850 viser kim
et sted på Urnehoved, hvortil der kan findes arkivalsk dækning for
noget specielt, idet han på bankens højeste sted har afsat ordene
»Spor af Baldursborgen«. Det jordstykke, der hentydes til, nævnes i
en fortegnelse fra 1443 over jord, der hørte til Bjolderup kirke, og det
er her anonymt, idet der kun siges, at det ligger »ved Hestehaverne«
(»apud Heesthaue«). I samme fortegnelse (eller kirkeinventarium)
nævnes et lille jordstykke mere, som der ikke har været plads til på
J. N. Schmidts kort. Det hedder herom, at det ligger i »Lyseg«, en del
af »skoven i Urne«. En anden kilde oplyser, at det lille jordstykke
hedder »Noracker«, et navn, der ikke kan sidestilles med »Nørreager«
på Bolderslev bymark. Rigsarkivar Svend Aakjær, der var filolog og
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en stor kender af middelalderens bebyggelseshistorie, meddelte mig
i sin tid, at der ikke vilde være noget til hinder for at tolke navnet
som et oprindeligt »Niorthar akær«, guden Njords ager. Mere tør jeg
ikke sige herom. En kendsgerning er det dog, at de to jordstykker er
så små og ubetydelige, at den en hel mils vej derfra liggende Bjolderup kirke ikke har kunnet få økonomisk udbytte af dem.
Jeg opfatter de to små marker som stedet for den gamle tingplads
og således jord, der ikke tilhørte nogen eller omvendt var i alles eje,
og den eneste institution, til hvem disse jordstykker kunde overdra
ges, var da sognekirken. Om »Noracker« i Lyseg hedder det, at den
var »indstenet«, d.v.s. afgrænset med spredt liggende kampesten, og
således henlå den endnu i slutningen af 1940'erne, da jeg var på ste
det. Jordstykket »ved Hestehaverne« bar senerehen det romantiske
navn »Baldursborg« på grund af nogle volde i terrænet. Men da man
i 1937 ønskede at grave mergel på dette sted, blev Vilhelm la Cour
bedt om at undersøge stedet. Han kunde hurtigt fastslå og med rette,
at der ikke var spor af en bebyggelse på dette sted. Der var derfor
intet til hinder for mergelgravningen! Derved blev et fortidsminde
ødelagt, nemlig markeringen af den gamle tingplads.
Da jeg engang på opfordring af Historisk Samfund for Sønderjyl
lands daværende formand, amtslæge Lausten-Thomsen, foreviste ste
det for kulturhistorikeren Hugo Matthiessen, afsluttede denne min
forevisning med på sin arrogante facon at sige: »Ja, det er jo nok, som
jeg i sin tid skrev i min bog »Hærvejen«, at tinget flyttedes efter tid
og lejlighed, alt efter fra hvilket verdenshjørne blæsten kom!«
Vor viden nuomstunder om vore forfædres gøren og laden i vikin
getid og tidlig middelalder giver dog et andet billede. I stedet for
tilfældigheder var der tale om en langt større præcision, end Hugo
Matthiessen kunde ane. De volde, der gav anledning til en senere tids
romantiske opfattelse af en »Baldursborg«, fortæller sammen med de
to små stykker kirkestuf, at man har vidst, hvor på Urnehoved-banken landstinget skulde finde sted.
Jeg mindes endnu museumsinspektør Hans Neumanns overraskel
se over den brede vej, der dengang forbandt de to stykker kirkestuf:
»Det er dog en usædvanlig bred markvej, som de Bolderslever her
holder sig«. Mon det er tilfældigt?
Min interesse for Urnehoved hører hjemme i årene 1947 til 1951,
men ak, hvad kom der ud af det? Jeg havde dengang ikke mod til at
få rejst en fredningssag, tiden var heller ikke til den slags. Siden da
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er der handlet ilde med Umehoved. Allerede i 1937 havde man som
nævnt ved mergelgravning ødelagt den vold, der havde markeret
tingstedets plads, og som i 1800-årene efter Bolderslevs formodede
grundlægger havde givet anledning til navnet »Baldursborg«. Den
landejendom, på hvis jord mergelkulen ligger, har, siden den blev
bygget ca. 1870, båret navnet »Nyborg« (»Neuburg« i den tyske matri
kel), og sådan hedder ejendommen den dag i dag til forskel fra det
gamle og nu forsvundne voldanlæg »Baldursborg«.
Den brede markvej ind mod »Lyseg« med »Noracker«, som havde
forbavset Hans Neumann, er for den første halvdels vedkommende
blevet taget ind til dyrkning og følgelig gjort til en almindelig smal
markvej. Det skete i 1970'erne, da man fra landbrugets side mente, at
vort lands dyrkningsareal burde udvides. Denne opfattelse kom også
til at bringe dødsstødet for det lille »indstenede« markstykke »Nor
acker«. Dette lille jordstykke lå i et grønområde op til skoven »Lyseg«
og havde næppe nogensinde kendt en plov.
Men sådan skulde det ikke blive ved med at være. Efter kommu
nalreformen blev der af Tinglev kommune anlagt en sidevej til Hær
vejen med navnet »Lysegvej«, og et par landejendomme blev opført
ved den nye vej. Derefter kom den jomfruelige grønjord under plov,
og den dengang endnu synlige markering med kampesten af den lille
rektangulære »Noracker« er derved blevet fjernet én gang for alle.
Man skulde næsten tro, at der hviler en ond skæbne over Umeho
ved, eftersom også Geodætisk Institut har vist sig at være i vildrede
med, hvad man skal stille op med det sted, som jeg anser for at have
været den gamle tingplads, nemlig det stykke kirkelig stufjord, der i
1443 anonymt kaldes »apud Heesthaue« (»ved Hestehaverne«) og af
en senere tid »Baldursborg«. På de lidt ældre målebordskort har ge
odæterne her afsat navnet »Haldensbol« (efter en andel af Bolderslev
bymark, nævnt i Knud Snubbes testamente). Endnu langt værre og
helt grebet ud af luften er dog anbringelsen på Geodætisk Instituts 4
cm-kort af navnet »Olmersvold« på dette sted. (Se gengivelsen af kor
tet i min bog »Toldsted ved Hærvejen«, s. 32-33.) Jeg sendte Instituttet
en protest herover og fik som høfligt svar, at man havde spurgt sig
for på Aabenraa rådhus. Man havde glemt, at der i Aabenraa både
findes et landsarkiv og et museum, altså institutioner, hvis personale
har større kompetence end ansatte på rådhuset. I svaret fik jeg løfte
om, at fejlen vil blive rettet på senere kort. Om det er sket, ved jeg
ikke. Jeg har besluttet at afstå fra yderligere beskæftigelse med stedet!
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Bjolderup sogn3
Mit arbejde med mit fødesogns historie gav mig et nyt og langt brede
re perspektiv i forståelsen af vort folks liv gennem tiderne, levende
gjort som det blev gennem det lokale samfunds udvikling fra slægt
til slægt. Det blev min opgave i samleværket at følge sognets udvik
ling fra de ældste tider, at gentage min opfattelse af Umehoved-problemet og at skildre det splittede sogns administrative forhold, hvor
Bolderslev som enklave under Haderslev amt havde sin egen ridefo
ged (ikke at forveksle med en ridefoged på de kongerigske godser),
samt særlige sognefogeder for de ejendomme, der hørte under enten
Aabenraa eller Tønder amter.
Inspireret af min gennemgang af Bjolderup sogns ældste tider vo
vede jeg mig frem med en tolkning af egnens gudetro i førkristen tid.
Jeg havde ventet en negativ reaktion på dette forsøg, men fra Svend
Aakjær modtog jeg en begejstret lykønskning, og den førte til, at jeg
blev inviteret på frokost, lige så snart jeg kom til København. Vi skul
de i »Hotel Alexandras« spisesal sidde i det hjørne, hvor han havde
plejet at spise sammen med sin Far, Jeppe Aakjær, når denne var i
Hovedstaden. Selv havde han jo fået sin opvækst hos sin Mor, Marie
Bregendahl. Min kontakt til Svend Aakjær førte til, at jeg blev medar
bejder ved samleværket »Danmark før og nu«, hvor jeg skrev artikler
ne Herregårde i Vest- og Sydjylland, samt Lemvig, Struer og Aa
benraa.
Skildringen af sognets frigårde - et specielt sønderjysk fænomen optog mig meget. Jeg blev klar over, at min hjemstavn havde en bon
de-overklasse, der ikke var i tvivl om sit værd, hvilket også en række
påviselige ægteskabsforbindelser vidner om.
Hovedvægten var naturligt nok lagt på skildringen af den gamle
landsby, af udskiftningen og af landbruget i al almindelighed, og her
blev Hans J. Bertelsen den store bidragyder. Gennem sit grundige ar
bejde er hans indsats på dette felt blevet et forbillede for alle senere
sognebeskrivelser. Hans gennemgang af samtlige gårdes ejerforhold
så langt tilbage, som det var muligt, blev utvivlsomt sognehistoriens
mest populære afsnit.
Jeg påtog mig skildringen af fremmedherredømmet, af den tid, da
Bjolderup sogn ligesom det øvrige Sønderjylland var underlagt
preussisk styre. Det var mig meget om at gøre at fremstille denne
periode så nøgternt som muligt, men for mig personligt betød arbej-
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det hermed, at jeg fik et dybt indblik i de kår, som ikke blot sognets
befolkning, men hele min sønderjyske hjemstavn måtte leve med.
Mit sidste bidrag til sognehistorien blev et tillæg med en gengivelse
af ældre aktstykker i oversættelse. Nogle enkelte af disse akter var
kendt i forvejen, men det lykkedes også at finde nogle, der ikke havde
været trykt tidligere.
Det ældste og mest væsentlige af aktstykkerne var det såkaldte
»Knud Snubbes testamente«, der indtager en central plads som lokalt
kildemateriale fra højmiddelalderen. Testamentet kendes kun fra en
afskrift taget i 1578, og det er denne afskrift, der i 1834 blev publiceret
som en del af »Løgum-bogen« i udgiverværket »Scriptores Rerum
Danicarum«. Jeg har siden udgivelsen i Bjolderup Sogns Historie
ment, at navneformen »Snubbe« skyldes en fejllæsning, der så meget
desto lettere har kunnet finde sted, fordi der i middelalderen kendes
tre slægter af navnet Snubbe, to sjællandske og en nørrejysk, men
ingen af disse synes at have haft forbindelse til det sønderjyske. I de
sønderjyske sogne, hvortil Urne-slægten havde hjemstedsret, fore
kommer jævnligt slægtsnavnet Snafs. Eksempelvis optræder de to
slægter på samme tid i to så langt fra hinanden liggende sogne som
Bjolderup i Rise herred og Vodder i Hviding herred. Jeg har med
støtte i dette forhold dristet mig til at mene, at »Snubbe« i Løgumbogen skyldes en fejllæsning for »Snabbe«, »Snabe« eller »Snafs«. Lad
denne påstand være det sidste i mit arbejde med mit fødesogns hi
storie.

18484
Året 1848 er i Sønderjyllands og det øvrige Danmarks historie blevet
»det mærkelige år«. Det var året, der i den sønderjyske befolkning
bragte et åbent brud mellem dansk og tysk. Som ung gymnasielærer
ved min gamle skole i Aabenraa havde jeg min næsten daglige gang
i Landsarkivet, og som uddannet historiker og født sønderjyde følte
jeg det som lidt af en forpligtelse at skaffe øget viden om baggrunden
for det skel, som vi sønderjyder endnu dengang - nemlig i hundred
året for 1848 - ikke kunde undgå at mærke i det daglige liv.
En stor del af materialet til mine store og små afhandllinger fandt
jeg i de dengang endnu delvist uordnede amtsarkiver, og det blev
mig her muligt at fremdrage en række vidnesbyrd om, hvorledes man
i den jævne landbefolkning traf sit valg i den strid, som udråbelsen
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af den provisoriske regering i marts 1848 havde vakt. Et udsagn fra
Bjolderup vestersogn, der hørte til Slogs herred, hvor befolkningen
havde valgt den slesvig-holstensk indstillede Thies Steenholdt til
stænderdeputeret, fortæller, at et forsøg på en skatteinddrivning til
fordel for denne regering, nok kunde få stemningen til at vende.
»Hvor jeg kommer, er Folket lidt vranten«, fortæller den derværende
sognefoged. »Er Du Provisorisk? Vi har ikke noget med Tydskeme at
bestille. Den provisoriske Regjering kjender vi ikke; den har os ikke
noget at befale« o.s.v.
Under dette opgør vandt også betegnelsen »hjemmetysker« frem,
vist oprindelig som en spotteglose, idet man dengang ikke hermed
forstod personer med tysk hjemmesprog, men tilhængerne af, at deres
hjemstavn, hertugdømmet Slesvig, skulde optages i det Tyske For
bund. Hjemmetyskere var dem, der vilde gøre hjemstavnen til en del
af Det Tyske Forbund, skabt af Wiener-kongressen i 1815.
Siden hen er betegnelsen »hjemmetysker« blevet synonym med
den tyske minoritet i den danske del af Sønderjylland. I vor tid omfat
ter den ikke alene den her omtalte befolkningsdel, der som følge af
begivenhederne i årene omkring 1848 valgte at vende sig mod den
såkaldte »danisering«, men også de mange, der i løbet af fremmedherredømmet blev tysksindede som et resultat af uddannelse og em
beder, og dertil naturligvis så godt som alle sydfra indvandrede. Det
er disse tre komponenter, der i vor tid udgør hjemmetyskheden.

Dansk og tysk5
I hundredåret for 1848 og de følgende år forsøgte jeg at kaste lys over
nogle enkeltpersoners nationalpolitiske valg. I flere tilfælde kunde jeg
her, bygget på hidtil ukendt kildemateriale, korrigere eller i hvert fald
supplere tidligere opfattelser, og jeg kunne belyse den baggrund, der
lå bag, at bestemte personer valgte at tilkendegive sig som dansk eller
tysk.
De mange artikler, der overvejende blev bragt i »Sønderjysk Må
nedsskrift« skyldes, at tidsskriftets redaktør Werner Christiansen ofte
var i stofmangel. I flere tilfælde lod han derfor indlæg genoptrykke,
som jeg i forvejen havde fået offentliggjort som kronikker i datidens
to lokale aviser, »Hejmdal« og »Jydske Tidende«, der havde Bjørn
Hanssen og Morten Kamphovener som redaktører.
Mine bidrag til »Sprogforeningens Almanak« skyldes personlig op-
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fordring hertil af bibliotekar Jakob Petersen, dengang formand for
Sprogforeningen. »De har vel ikke noget, som jeg kan bringe i Alma
nakken«, lød hans opfordring gerne. Vi havde mange gode samtaler.
Jeg mindes endnu hans bedømmelse af den sydslesvigske danskhed,
der så uventet voksede sig stærk umiddelbart efter befrielsen. Ingen
skulde være i tvivl om, at han var H. P. Hanssens svorne rorgænger.
Mit betydeligste bidrag til »Almanakken« er nok skildringen af Nis
Hanssen »Bondesøn«. Han hørte ikke til kredsen omkring Chr. Flor
og er derfor blevet overset. Hans skæbne var tragisk. Efter kampårene
endte han som en nedbrudt mand et par år efter krigsåret 1864. Jeg
havde egentlig tænkt mig at skrive en større afhandling om ham, men
denne tanke må jeg overlade til en anden at virkeliggøre.
En ret så pudsig lille ting i »Almanakken« er en omtale af den ellers
så fredelige B.S. Ingemanns bidrag til nationalitetskampen. Der var
unægteligt langt fra det velbjergede digterhjem i Sorø til Nis Hans
sens usikre tilværelse.

»Rigsdanske« embedsmænd6
Efter Treårskrigens afslutning i 1850 var det den fornemste opgave
for de danske myndigheder at få gjort op med den århundredlange
fortyskning af det gamle hertugdømme Slesvig. Grænselandet skulle
»daniseres«, som det dengang hed, og til dette formål kom i høj grad
præstestanden ind i billedet. De mange præstekald, der var blevet
ledige efter afskedigelsen af de hidtidige præster, blev overvejende
besat med kandidater fra Københavns Universitet, og deres begreb
om forholdene syd for Kongeåen og Kolding Fjord kunde ofte ligge
på et meget lille sted.
Det var som regel ret tilfældigt, hvilke af disse skæbner jeg kom i
lag med. Det gjaldt f.eks. de to nabopræster, Kok i Burkal og Liitzhøft
i Bylderup sogn. Kok, der i sin daniseringsiver havde ændret sit fami
lienavn Koch til Kok og forsøgte at ændre sine sognebørns familie
navne, f.eks. Roth til Rød, fik en mere besværlig indgang i sit sogn
end Liitzhøft, og gav sig i lighed med mange af sine kolleger i det
sydslesvigske i lag med et forfatterskab, en erstatning for den mang
lende kontakt med den stedlige menighed.
Min beskæftigelse med Marckmann og Mørk Hansen skyldes der
imod ikke en tilfældighed, men var en følge af mit arbejde med Lau
rids Skau.
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Marckmann og Skau havde i mange år været nære venner, men
venskabet hørte op, da fru Marckmann døde i barselsseng efter
fødselen af en dreng, som Skau var far til. For Mørk Hansens ved
kommende gjaldt hans bekendtskab med Skau først og fremmest
deres fælles politiske virke i stændersalen i Flensborg. Jeg fandt heri
et kærkomment alternativ til historikeren P. Lauridsens negative vur
dering af Laurids Skau.
Mørk Hansens erindringer lå hos hans dattersøn, proprietær Vyff
til Paulinesminde i Vonsild, og gennem denne mand fik jeg et levende
indtryk af den storbondestand, der var karakteristisk for det gamle
Haderslev østeramt. Når han besøgte mig, skulde chaufføren vente
ude i bilen. »Han er min tjener«, sagde han.
Mørk Hansen selv placerede sig i forfatningskampens år i det yder
ste Højre og forfægtede standpunkter, som tiden var løbet fra. Høj
skoleforstander Hans Lund, som dengang var medlem af Historisk
Samfund for Sønderjyllands skriftudvalg, sagde efter bogens frem
komst til mig, at der var andre end Mørk Hansen, der søgte at forfæg-
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te ungdommens idealer. Han tænkte på sig selv. På hans tid var det
højskolerne og landboerne, der var de trængte.
Flere af de nye præster nordfra måtte sande, at deres sognebørns
respekt for dem var en anden end den, de kunde forvente i Kongeri
get. Herman Bangs fader oplevede, at hans sognebørn, alsingerbønderne, ikke undså sig for at udnytte hans mangel på økonomisk sans
under forhandlingerne om en tiendeafløsning. Da præsten beklagede
sig til sin biskop Jørgen Hansen, selv af sønderjysk bondeslægt, irette
satte denne ham med ordene: »Det gælder om at have det rette greb
om tingene!« - Gode ord at lægge sig på sinde!

Aabenraa7
Næppe var 1. halvbind af Bjolderup Sogns Historie udkommet i 1951,
før jeg fik en opfordring fra Historisk Samfund for Sønderjylland v/
Johan Hvidtfeldt og Peter Kr. Iversen til at blive bidragyder til en
Aabenraa bys historie. Min opgave skulde være at skrive byens mid
delalderhistorie indtil 1523. Jeg gav mig straks i lag med arbejdet, selv
om jeg netop var flyttet til Struer som adjunkt ved det derværende
Statsgymnasium (dengang eneste højere læreanstalt mellem Thisted
og Tarm og mellem Vesterhavet og Viborg). Dette hindrede mig dog
ikke i at opretholde kontakten med det historiske arbejde i Sønderjyl
land.
Efter at jeg havde afleveret manuskriptet med min andel af byhisto
rien, fik jeg af Hvidtfeldt en opfordring til at påtage mig en endnu
større del af det påtænkte værk. Da flere af de andre forfattere sprang
fra, endte det med, at jeg måtte påtage mig at skrive om tiden 16601720 og 1814-1848.
Under skildringen af Aabenraas ældste historie fik jeg brug for de
erfaringer, som jeg havde erhvervet mig under arbejdet med Umehoved-problemet, nemlig opfattelsen af »det kontinuerlige« i vor hi
storie, et emne, som jeg mange år senere havde lejlighed til efter op
fordring at uddybe i en artikel, der afsluttede første årgang af Andre
as Michaelsens »Stambladet«.
Det blev mig klart, at moderbyen til Aabenraa, den forsvundne
landsby Opnør, havde ligget omkring Vægterpladsen og havde haft
sin sognekirke, hvor Skt. Nikolai nu ligger. Det er nemlig højst besyn
derligt, at Aabenraa efter ødelæggelsen i 1247 havde sin bykirke lig
gende uden for sin stadsgrav. Det er efter min mening et udtryk for
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det kontinuerlige: folk ønskede at blive begravet, hvor de altid havde
gravlagt deres døde, nemlig på gravpladsen uden om deres sognekir
ke, som de nu genrejste i sten, efter at Opnørs trækirke var gået til
grunde under kampene.
Landsbyen Opnør blev ikke genopbygget. De overlevende efter
kampene har kunnet slå sig ned som landmænd i Kolstrup eller som
fiskere og håndværkere i bysamfundet Aabenraa, »Opnør (ved) å«,
Opnerå.
Ved at indtegne 2-meters kurven langs med vandet, fjorden og åen,
fik jeg hold på bysamfundets oprindelige gadestrøg fra Gildegade over
Fiskergade og Søndertorv til Slotsgade. Det var under et af mine ophold
i Slesvig by, at jeg blev klar over, hvorledes det var gået til. De gamle
ejendomsmatrikler i bydelen Holm strakte sig ned mod Slien, og det
betød, at stedets beboere kunde have deres huse så højt oppe, at de ikke
var udsat for oversvømmelse, alt imens de nede ved Slien havde deres
fiskerfartøjer trukket behørigt op fra havstokken. Netop således havde
beboerne langs med det nævnte gadeforløb i Aabenraa indrettet sig. En
smuglerhistorie fra 1600-årene, som jeg tilfældigt fandt, oplyser, at en
beboer i Slotsgade endnu på den tid havde sit fartøj liggende i Mølleåen. Dermed var min opfattelse bekræftet, og arkæologen Lennart
Madsen fra Haderslev Museum har senere ved sine gravninger konsta
teret, at de fundne matrikelskel går tilbage til byens første tid. Jeg skyl
der måske at tilføje, at det var salt, der forsøgtes indsmuglet!
Det var vel helt naturligt, at jeg i årenes løb jævnligt kom til at
beskæftige mig med Aabenraa, den by, hvor jeg tilbragte min skoletid.
Med den Günderothske Stiftelse og Postmestergården i Søndergade
tangerede jeg ovenikøbet mit andet interessefelt: Toldsted.
Postmestergården er bygget som et lille rokokopalæ af postmester
Linde og i sig selv en turistattraktion, der eventuelt kunde markeds
føres som »Postmester Lindes Palæ«. Men det har rette vedkommen
de i Aabenraa ingen sans for. Man holder fast i betegnelsen »Postholdergården«, et mere romantisk navn, der i sin tid blev benyttet af
Hugo Matthiessen i hans ukendskab til den sociale forskel på en post
mester og en postholder. Postholderiet, hvor hestene blev opfodret og
havde staldplads, lå i et nu nedrevet bygningskompleks ved Mølleåen
på den anden side af Søndergade. At der også er en staldbygning bag
ved Postmestergården svarer til, at en lignende rangsperson i vor tid
har bil med garage, og det har følgelig intet med Postholderiets stald
plads at gøre.
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Et andet fornemt bygningsværk kunde Rådhuset være blevet. Vort
lands dengang førende arkitekt C. E Hansen havde nemlig i sin egen
skab af overbygningsdirektør leveret et par tegninger, som jeg fandt
i Rigsarkivet. Var hans forslag blevet fulgt, vilde Aabenraa have haft
en arkitektonisk perle i nyklassicistisk stil. Men sparehensyn tvang
byens vise mænd til i udstrakt grad at gøre brug af materialer fra
fysikus A. W. Neubers nedlagte badeetablissement. Resultatet blev det
nuværende rådhus, der dog som bygningsværk betragtet også har
sine kvaliteter.
Min første større afhandling i »Sønderjyske Årbøger« er et udtryk
for min interesse for Aabenraas ældre historie. Den blev i 1949 bragt
under titlen »Bidrag til Aabenraas økonomiske historie indtil ca.
1730« og indbragte mig en pris fra »Dansk Historisk Fællesforening«.
Afhandlingen hvilede hovedsageligt på regnskaberne over den så
kaldte »licent«, en havnetold, der registrerede, hvilke varer skibe fra
og til Aabenraa havde om bord, og hvilke destinationer de aabenraaske skippere havde. Det var her iøjnefaldende, hvor stor en rolle den
politiske kontakt mellem Gottorp og Sverige spillede. Aabenraa blev
den førende importhavn for svensk tømmer, især fra Västervik, men
i årenes løb udvidedes byens fragtfart til også at gælde England, hvor
Aabenraa (sammen med Flensborg) blev importør af engelsk salt fra
især Liverpool.
Krig er som bekendt ikke befordrende for handel. Det måtte aabenraaske skippere sande under de store søkrige på begge sider af år
1700, men de klarede sig uden om de værste politiske skær ved at
medføre to forskellige søpas. I det ene betonedes det, at de var hjem
mehørende i det »suveræne hertugdømme Slesvig og ikke hørte til
det danske Rige«. Det var velegnet, når en svensk havn skulle anlø
bes! I det andet hed det, at skibet var hjemmehørende i det »suveræne
og neutrale hertugdømme Slesvig, som ikke hørte til det Romerske
Rige«. Under den spanske arvefølgekrig (1701-1713), da Frankrig var
i krig med det Tysk-Romerske Riges kejser i Wien, var det særdeles
anvendeligt, når en fransk havn skulde anløbes!
Kendt af alle antikvitetsinteresserede er de standure, som urma
gerslægten Green fra Aabenraa leverede. I forbindelse med mine
salthandelsstudier fandt jeg i Fredericia Strømtoldsregister en lille
notits, der oplyser, at en aabenraask skipper engang i 1740'erne
havde en buffet med hjem fra Liverpool til en mand, som var
»flyttet fra Engeland til Aapenraade«. Jeg formoder, at det omtalte
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møbel var til et medlem af urmagerslægten Green, hvis herkomst
hermed bevidnedes.
Museumsdirektør Povl Simonsen i Tromsø offentliggjorde engang
nogle klippeindskrifter fra tiden før år 1700. Dem havde han fået til
sendt af sin russiske kollega i Murmansk. Takket være mit kendskab
til de aabenraaske licentregnskaber var det mig muligt at korrigere
læsningen af et par af disse indskrifter og tidsfæste dem.
Det er småtterier, der her er tale om, men det er den slags tilfældige
fund, der har været mig et incitament til et fortsat arbejde med min
hjemstavns historie.
Et udtryk for min interesse for Aabenraas historie er naturligvis
også udgivelsen af Claus Møllers bykrønike med tilføjelser, ligesom
jeg i en anmeldelse måtte påvise visse fejl i en udgivelse af byens skrå
fra 1335.

Kliplev8
Min interesse for Kliplev skyldes min fædrene families tilknytning til
dette sogn, idet min Oldefar, Nis Hansen Gregersen fra Errested i
Bjeming sogn, fik et parcelsted ved Hærvejen på Årtoftmark. Det må
have været ca. 1834, da han blev ægteviet i dette år. Han var født i
1809 og kun to år gammel, da hans Mor døde, og kim tolv år, da hans
Far efter et nyt ægteskab døde i 1821 midt under den store landbrugs
krise. Da han tilmed ikke var sin Fars ældste søn, har han måttet søge
hjemmefra og måttet udskifte sin hjemstavns fede østeregnsjord med
den sandede jord ved Hærvejen gennem Kliplev sogn. Min Bedstefar
og Far blev derved hjemmehørende i Kliplev sogn. Min Oldefar fik
ved sin fraflytning fra Errested papir på, hvad han hed, nemlig Gre
gersen, mens hans slægtninge, der blev i deres hjemstavn, bærer nav
net Greisen, sådan som det blev udtalt i folkemunde.
Min interesse for kulturhistorien førte mig blandt meget andet også
til læsning af Hugo Matthiesens bøger. Det gjaldt naturligvis hans
bog »Hærvejen« fra 1930, der kom i mange oplag, men også hans bog
»Snapstinget«, der kom i 1946. Det slog mig under læsningen af den
ne sidstnævnte bog, at der vel også måtte findes en hel del stof om
det i ældre tid så velkendte marked i Kliplev, »Kliple Mærken«, som
det hed i folkemunde, og det viste sig hurtigt, at jeg heri havde ret.
Resultatet blev bogen »Messe og Marked«, der kom i hele to, ganske
vist små oplag.
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Det var markedets ælde helt tilbage fra middelalderen og dets nøje
tilknytning til denne tidsalders Skt. Hjælper-dyrkelse, der fascinerede
mig. Endnu længe efter reformationen kendte man denne forbindelse,
markederne fjorten dage før Majdag og fjorten dage før Mikkelsdag,
altså netop mens de store studedrifter passerede ad Hærvejen. Endnu
i 1700-årene anså man »das Markt zu Cliplef« for det »fornemste og
considerableste« i alle Kongens riger og lande.
Det lod sig derfor gøre at skrive kulturhistorie om de mange skæb
ner og tildragelser, der knyttede sig til dette sted. Selv vil jeg aldrig
blandt århundredernes mange skikkelser glemme den arme forfrosne
og forsultne stakkel, der efter i det kolde og blæsende aprilsvejr at
være gået kvæghandlerne til hånde med at se til deres dyr trådte ind
i Paulskros køkken for at få sig varmet og den værste sult stillet. Han
bad køkkenpigen om at måtte få nogle rester fisk, der kom tilbage fra
kroens spisende gæster. Han fik dem ikke gratis, men måtte betale en
skilling for gæsternes levninger! Med glubende appetit kastede han
sig over dem, drak et krus øl, som han havde varmet over arnens ild,
og faldt død om uden at have givet en lyd fra sig. Han var »Jyllænder«, datidens indvandrerproletariat fra hinsides Kongeåen.

Niels Heldvad9
Det sønderjyske midterland vest for Aabenraa har altid virket dragen
de på mig, og på en cykletur gennem denne egn kom jeg til at tænke
på, at egnens eneste betydelige forfatter i gammel tid, Niels Heldvad,
forlængst var glemt af langt de fleste af egnens beboere. Jeg beslutte
de da at rette op herpå ved at skrive en bog om ham. Nok havde
H. F. Rørdam i sin tid viet ham en større afhandling, men også den
var glemt og tilmed vanskelig at få fat i. Som sin samtids utvivlsomt
mest læste forfatter var glemselen en skæbne, han ikke fortjente. Da
beslutningen først var taget, var der ikke langt til handling.
Under jævnlige besøg i det Kongelige Bibliotek og i Rigsarkivet
pløjede jeg mig igennem hans forfatterskab og andet stof, der vedrør
te ham og hans tid, og som tiden gik, blev jeg mere og mere overra
sket over at finde frem til et levende menneske med en dramatisk
skæbne, der søger sin lige. Mens man i regelen kun finder de ydre
data af et menneskeliv fra den tid, åbenbarede Niels Heldvad sig i
sine skrifter som et menneske af kød og blod. Han gjorde så sandelig
ikke en røverkule af sit hjerte.
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Mit arbejde med Niels Heldvad gav mig et spændende indblik i
hans tidsalder, ligesom jeg i flere tilfælde følte et personligt engage
ment i hans skæbne. Takket være sine årlige almanakker blev han sin
tids kendteste publicist. Hans interesse for astrologien hørte tiden til,
men han greb også ind i samfundsdebatten. Det kom til udtryk i hans
uforfærdede kamp mod sin samtids pengepugere og i hans uskrømtede støtte til småkårsfolk. Det blev til klager, der lokalt affødte et bon
detog til hertugen på Gottorp med ikke færre end 123 af Aabenraa
amts bønder. Værre endnu blev det, da han ikke lagde skjul på et
kirkeligt ståsted, der i efterreformationens år måtte virke forbavsende
på grund af hans åbenlyse sympati for Romerkirken. Også den evan
geliske kirke var »den hellige almindelige kirke« og burde derfor kal
des »luthersk-katolsk«, hævdede han.
En sådan opfattelse er bemærkelsesværdig, fordi der netop på hans
tid foregik en kulturkamp mellem den evangelisk-lutherske tro og
den fremtrængende calvinisme, der af mange syntes at være i pagt
med »fremskridtet«. Med sit stridsskrift mod calvinismen, der udkom
i 1597 som det første i sin art på dansk, bragte han sig i et varigt
modsætningsforhold til sin øvrighed, hvor Hertugen havde fået sin
opdragelse i det dengang calvinske Hessen. Den ledende i hofkama
rillaen mod Niels Heldvad blev hertugens »intimus« (fortrolige), Jo
hann von Wouwem, som Niels Heldvad betegnede som sin »mest
fjendtligtsindede hader«. To gange måtte han flygte fra sine to præste
kald, Hellevad og Egvad, og når det selv efter Johann von Wouwems
og hertug Johann Adolfs død ikke lykkedes ham at vende tilbage,
skyldes det nok, at han var trådt i Christian IVs tjeneste som »kgl.
kalendariograf«.
Niels Heldvads verden var den samme som Christian IVs. Den
strakte fra det nordligste Norge ned over Danmark og hertugdøm
merne til det lutherske Nordtyskland, og ligesom Kongen bevægede
han sig tilsyneladende lige let på dansk og på tysk. Men sin fødestavn
glemte han ikke, og det glædede ham, når han på sine rejser traf sine
landsmænd, »slesvigerne i diasporaen«, som han kaldte dem.
Under et foredrag i Hellevad ca. 1960 fandt jeg lejlighed til at næv
ne, at man i denne by havde mulighed for at mindes andet end det
forestående hundredår for 1864, nemlig ved at rejse et synligt minde
om Niels Heldvad, født i 1564. Det var den ledende blandt sognets
historisk interesserede, lærer Peter Hansen, der sørgede for, at ideen
blev realiseret. En skønne dag ringede han til mig og fortalte, at nu
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Mindestenen over Niels
Heldvad, som blev afsløret
27. oktober 1964. Foto i In
stitutfor Sønderjysk Lokal
historie.

havde de fundet en passende sten, og om jeg vilde komme med et
forslag til en inskription. Selve afsløringen af mindestenen fandt der
efter sted søndagen lige efter Niels Heldvads fødselsdag den 27. okto
ber. Urban Schrøder fra Varnæs holdt på grund af en vakance i
præsteembedet i efteråret 1964 prædikenen, og det var han den rette
til.
Netop som min bog var udgivet, fik Troels Fink, dengang general
konsul i Flensborg, besøg af Richard Todsen, pensioneret Landge
richtsdirektor og søn af Flensborgs Oberbürgermeister i årene om
kring 1920, og Fink benyttede lejligheden til at forære ham min bog.
Med den så ofte omtalte tyske grundighed gav Richard Todsen sig
uopfordret i kast med at oversætte min bog til tysk, og vi fik derved
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mange gode stunder sammen i det Todsenske hjem på Stuhrs Allee i
Flensborg. Jeg lærte en mand at kende, der uden at give afkald på sin
egen tyskhed ønskede nær kontakt med det danske. Troels Fink fandt,
at oversættelsen, foretaget af en søn af en gammel danskerhader, var
et politicum, og han skaffede derfor midlerne til trykningen. Den
uforglemmelige Poul Kürstein stod for den tyske udgaves fornemme
udstyr.
Under mine rejser rundt omkring i Europa har det moret mig, når
lejlighed bød sig, at opsøge de store kendte biblioteker for at få et
indtryk af deres kapacitet ved at undersøge, hvad de har liggende af
bøger vedrørende sønderjysk og/eller slesvig-holstensk historie. Ved
en sådan lejlighed blev jeg unægtelig meget forbavset, da jeg i Lon
don i British Museums bibliotek fik udleveret et eksemplar af Niels
Heldvads historiske hovedværk og fandt det lige så frisk og ubenyt
tet, som om det lige var hentet hos boghandleren. Men ikke nok med
det! Bogen, der har været ejet af Niels Heldvads søn, provsten i
Svendborg, rummer en del håndskrevne tilføjelser, der alle tyder på,
at det drejer sig om oplysninger, som forfatteren - i dette tilfælde
Niels Heldvad - trods sin frimodighed kan have haft sine grunde til
ikke at lade udkomme på tryk.

Nogle åndspersonligheder10
Sønderjyllands bidrag til ældre tiders åndsliv må alt i alt siges at være
ringe. Niels Heldvad er med sit omskiftelige liv fra det sønderjyske til
Hovedstaden nok den mest fremtrædende repræsentant, men ellers er
det lidt småt med litterære personligheder fra det sønderjyske, og de
tilhører for de flestes vedkommende det tyske åndsliv.
Petrus Generanus, hvis slægt efter navnet at dømme var hjemme
hørende i landsbyen Genner mellem Aabenraa og Haderslev, nævnes
gerne som en af de mere betydende, men ganske med urette. Som
kongelig stipendiat i Wittenberg skaffede han sig penge til sit un
derhold ved at forære sine »ofre« en nyligt udkommet bog i fornem
indbinding. Senere har man troet, at det var bøger af egen produk
tion, han skænkede bort. Han klæbede til reformationens hovedby,
men Melanchthon og Bugenhagen vilde have ham tilbage til hans
hjemstavn. Da Generanus indså, at han ikke kunde blive, hævdede
han, at han skulde hen et sted, hvor der blev prædiket på tysk. Der
ved undgik han ansættelsen i et landsogn, og ad den vej blev han
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ansat som førstepræst og provst i Aabenraa. Set ud fra dette perspek
tiv er han en ikke uinteressant personlighed!
Præstesønnen fra Skærbæk, Hans Jacobsen Skierbek, blev en kendt
læge i Lübeck. Hans forkærlighed for filippismen (efter Philip Me
lanchthon) gjorde, at en tilbagevenden som præst til hans evangelsk
rettroende fødestavn måtte lades ude af betragtning. Også han blev
derved en ikke uinteressant personlighed!
Troels Arnkiel, tolderens søn fra Toldsted ved Hærvejen og mange
årig provst i Aabenraa, er Sønderjyllands mest markante repræsen
tant for barokken. Derom vidner hans store antikvariske værk om
Cimbrerfolkets fortid, men hans betydeligste indsats blev hans grun
dige gennemgang af konfirmationens historie, ligesom hans indførel
se af denne kirkelige handling i sit provsti i 1682 har givet ham en
varig plads i Sønderjyllands kirkehistorie.
Med biskoppen i Ribe, salmedigteren Hans Adolph Brorson, har
vi det mest fremtrædende udtryk for Sønderjyllands danskhed. Som
hjemmehørende i enklave-sognet Randerup fik han sin uddannelse
på Københavns Universitet via Ribe Latinskole. Den daværende re
daktion for Sønderjysk Månedsskrift ønskede at bringe stof fra så vidt
muligt alle egne af landsdelen. Takket være det årlige register kunne
Månedsskriftets holdere finde snart det ene, snart det andet »glimt«
af deres lokalitets fortid. Jeg gengav derfor Brorsons visitatsindberetninger for denne læserkreds.
Jeg tager Johannes Prætorius med blandt den ældste tids »åndsper
sonligheder«, da jeg finder, at Højst kirkebog for årene 1589 til 1645
er et væsentligt bidrag til vor kulturhistorie. Med dens årlige optæl
ling af de kirkelige handlinger yder den et betydeligt bidrag til vor
tids demografiske studier og er derfor blevet benyttet af Ladewig
Petersen i Dansk Socialhistorie.

Gotisk skrift11
Under mine arbejder med vor landsdels historie har jeg et par gange
kunnet nylæse ældre tekster og ord. Det gælder f.eks. Jacob Langebeks gengivelse i Dansk Historisk Almanak 1775 af Niels Heldvads
selvbiografi, hvori det hedder, at hans farmor var født »udi Slosbøl
ved Toldsted«. En sådan lokalitet eksisterer ikke, og det må dreje sig
om Nybøl. Det indledende store N er blevet læst som gotisk SI, og
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det lille s har været et tegn over o, så det er blevet til et ø. Stedet har
altså i Niels Heldvads gengivelse været Nöböl.
Der er flere eksempler på den slags fejllæsninger. Th. Ries og efter
ham Carsten Petersen lader provst Hübschmann i Aabenraa holde en
ligprædiken på »masurisk«, men det er en fejllæsning for »meiss
nisch«, d.v.s. det højtyske sprog, som den tids kancelli i Meissen i
Sachsen brugte. I 1659 oplyser samme provst Hübschmann i anled
ning af hertugens død, at hans embedsbroder (andenpræsten) talte
»densch«, mens provsten prædikede på »dudesch« (tysk). I Black
Hansens udgave af »Aabenraa Annaler« er det blevet til nogle sære
latinske ord, der ikke giver mening.
Helt tilfældigt reddede jeg samme udgiver for en anden fejllæs
ning, idet jeg, ligesom jeg kom ind ad døren til Landsarkivet, blev
bedt om at læse et ord, og jeg sagde straks, at der stod »Tegelhave«.
Det drejede sig om Jørgen Skytte fra Jørgensgård Teglgård. Selv havde
Black Hansen en lang notetekst klar med ord, der begyndte med »S«.
Jeg mindes endnu, hvorledes landsarkivar Frode Gribsvad vimsede
rundt, for han havde læst det samme som Black Hansen.
Under arbejdet med min bog om Niels Heldvad havde jeg også
samlet stof i Jacob Fabricius den Yngres optegnelser, men jeg havde
hverken mod eller evner til at udgive dette værk. Hertil fandt jeg
pastor A. Andersen, der var vendt tilbage fra en gerning som missio
nær i Indien til en pensionisttilværelse i Haderslev. Han viste sig som
den helt rette til at løse opgaven, og senere fik jeg ham også til at
udgive Johannes Oldendorphs selvbiografi og Johannes Pistorius'
brevveksling. Det var et arbejde, der langt oversteg, hvad jeg ville
have været i stand til.
P. Kr. Iversen fik mig til at udarbejde en art lærebog i gotisk skriftlæs
ning, der samtidig skulle være en nøgle til forskellige arkivalier til den
sønderjyske historie. Mine indlæg herom blev først bragt i Sønderjysk
Månedsskrift, men derefter i et samlet hæfte. Ideen viste sig at være rig
tig. Hæftet blev hurtigt udsolgt, og jeg har siden i flere tilfælde set, at
mine fotogengivelser uden smålig hensyntagen til copyright bliver an
vendt ved forskellige kurser rundt omkring i landsdelen.

Navnestof12
Som danskere kan vi glæde os over, at vi er »autochtone«, d.v.s. at
vort folk i sin helhed altid har boet på sin egen jord i dette vort land.
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Denne kendsgerning fortæller vore stednavne os, og jeg har derfor
altid interesseret mig for, hvad vort navnestof er i stand til at oplyse.
Min interesse for den jord, der betegnes som kirkestuf, skyldes op
rindelig de to små jordlodder på Umehoved, der tilhørte Bjolderup
kirke. Det førte til, at jeg udarbejdede en art registrant over sakrale
stednavne, knyttet til kirkestuf.
Personnavne har også altid haft min interesse. I flere sogne sad der
præster, der efter forordningen i 1771 om faste familienavne gjorde,
hvad de kunne, for at afskaffe de mange -sen-navne. Resultatet kunde
blive højst pudsigt. Familienavne som Lagoni, Fabrin og Mylin stam
mer fra den tid.

Oksehandel13
Ligesom det var tilfældet med min interesse for salt, var det kombina
tionen af mit bifag geografi med hovedfaget historie, der førte mig til
studiet af andre sider af ældre tiders handelsliv. Det var rent tilfæl
digt, at jeg i Rigsarkivet stødte ind i en arkivmasse, som jeg ikke siden
har kunnet slippe. Som bilag til Aabenraas amtsregnskaber fandt jeg
nemlig i en længere årrække i 1600-tallet »Zollrechnung des Ambtes
Apenrade«, og jeg blev hurtig klar over, hvad man åbenbart ikke
vidste i København, at disse bilag indeholdt opkrævninger af told fra
det opkrævningssted ved Hærvejen, der betegnende nok er blevet til
stednavnet Toldsted, den store ejendom, som jeg som barn og ung
mand i 1920'erne og 1930'erne så ofte har passeret under kørsel fra
Bolderslev til Aabenraa og tilbage med min historisk interesserede
Far.
De som nævnt hidtil upåagtede toldregnskaber fra Toldsted ved
Hærvejen har vist sig at være af overordentlig stor betydning for stu
diet af 1600-årenes handelsliv. Ejendommen Toldsted med sit den
gang store vandingssted ligger nemlig, hvor Gammel Ribervej støder
ind i Hærvejen, og på den måde opsamles her okseeksporten fra de
kongerigske toldsteder Ribe, Kolding og Assens, idet åløbene i vest
tvang handelen fra Ribe ind mod Hærvejen ved Toldsted, ligesom
oksedrivningen over Assens-Årøsund (ofte kaldt »Assens Fehr«) kom
ind på Hærvejen ved Immervad.
Hvad der ydermere gjorde toldregnskabeme fra Toldsted betyd
ningsfulde, var ikke alene, at de er bevaret for en række sammenhæn
gende år, men også, at de oplyser, hvem der ejede den enkelte okse-
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drift. Man får herved et enestående kendskab til de pågældende års
eksport ud af det Danske Rige. Ikke mindst afsløres den voldsomme
nedgang, som efter de »gyldne år« omkring år 1600 skyldes vort
lands indblanding i Trediveårskrigen. Mere end lange redegørelser
fortæller den aabenraaske amtsskrivers notat, efter at tolderen fra
Toldsted som følge af Wallensteins indfald havde måttet flygte fra
hus og hjem med kone og børn, på sin egen lakoniske måde: »weile
an der Heer-strassen, da er gewöhnet, Niemant bleiben kan«. Told
regnskaberne viser også, at det efter krigens år var oksehandlere fra
Nederlandene, fra Holland og Brabant, der havde overtaget okseeks
porten.
Det var Johan Hvidtfeldt, der foreslog mig at bringe min afhand
ling i »Jyske Samlinger« 1948. Det blev i det sidste bind, inden tids
skriftet skiftede navn til »Historie«. Til min hjemlige læserkreds for
talte jeg samtidig i »Sønderjysk Månedsskrift« om tolderne på Told
sted og deres skæbne. Lidt for hårdt sluttede jeg min omtale af de
ældste toldere med sætningen »Mord og hor, strid og kiv pletter Arnkielernes eftermæle«. Jeg fortrød senere dette udsagn, og det stod mig
klart, at jeg engang ad åre igen måtte beskæftige mig med dette sted
og dette emne.
Som følge af mange andre gøremål blev det først tredive år senere,
i 1978, at jeg barslede med bogen »Toldsted ved Hærvejen«. Takket
være den moderne teknik var arbejdet med de gamle regnskaber ble
vet langt lettere. Jeg fik en bevilling fra Statens humanistiske Forsk
ningsråd til en kopiering, og med adgang til mit hjemlige semina
riums regnemaskine kunne jeg gengive de mange tal på okser langt
mere præcist, end det før havde været muligt. Jeg skal tilføje, at de
mange xerokopier af toldregnskabeme nu befinder sig i Landsarkivet
i Aabenraa og er tilgængelige dér.
Det stod mig klart, at en udgivelse af toldregnskabeme alene ikke
ville finde ret mange læsere, så jeg besluttede at gøre bogen til et
farvel til min tidligste hjemstavn. Endnu engang gengav jeg derfor
min opfattelse af Urnehoved-egnens fortid. Desuden var de forskel
lige tolderes skæbne et oplagt emne, og endelig benyttede jeg lejlighe
den til at skrive Troels Arnkiels biografi.
Siden da har jeg udarbejdet endnu et par afhandlinger vedrørende
oksehandelen. Ved at følge studedrivningen forbi Toftlund toldsted
lod det sig gøre at påvise, at hovedparten af eksporten af levende dyr
i århundredernes løb er flyttet vestpå, således at Vestjylland endte
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som hovedleverandøren. En anden betydningsfuld kilde ledte profes
sor Ladewig Petersen mig på sporet af, nemlig et regnskab, som okse
opkøbere fra Hessen har aflagt i 1508. Det giver et nærbillede af, hvor
ledes handelen praktiseredes. Som noget ikke uvæsentligt fremgår
det af oplysninger herom, at Kancelliet i København allerede dengang
var opdelt i en dansk og tysk afdeling. Historikeren Johanne Skovgaard har tidligere ment, at det først skete, da Frederik I blev konge,
men efter min mening er denne opdeling blot en naturlig konsekvens
af aftalen i Ribe i 1460, der medførte, at dansk var administrationssproget i kongerigerne Danmark og Norge (med tilhørende øer) og
tysk i hertugdømmerne Slesvig og Holsten.

Laurids Skau14
Når jeg fik et nyt undervisningshold på Haderslev Statsseminarium,
har jeg altid haft for skik at spørge den enkelte studerende ikke blot
om navn, men også om, hvor vedkommende kom fra. Ad den vej fik
jeg ry for i løbet af en god uges tid at have et personligt kendskab til
de forskellige.
En af de nye lærerstuderende i 1963 hed Peder Skau, og det viste sig,
at han var oldebarn af den kendte Peder Skau til Bukshave i Fjelstrup
sogn, en bror til Laurids Skau. Jeg sagde til den unge mand: »I må da
have nogle gamle papirer liggende derude på jeres gård«, men fik kim
et undvigende svar. Et stykke tid senere kom han imidlertidig med en
pakke breve til Laurids Skau i 1846 fra snart sagt alle kendte personlig
heder i kongeriget Danmark. Jeg var helt benovet og foreslog faderen,
da jeg kom ud til dem, at de burde udgives. »Ja, men disse historikere
havde jo mishandlet mindet om familiens store søn«, hvortil jeg svare
de, at ved en udgivelse af brevene kunne historikerne da kun gengive,
hvad de indeholdt. Enden blev, at jeg fik lov til at udgive dem og siden
aflevere den nævnte årgang til Laurids Skaus privatarkiv i Det Kongeli
ge Bibliotek. Da jeg så dette arkiv, blev jeg endnu engang overrasket.
Det indeholder faktisk en pakke for hver årgang lige fra Laurids Skaus
første brev til Chr. Flor i 1839 og til hans død i 1864. Kun årgang 1846
var ikke blevet afleveret, uvist hvorfor.
Det vældige brevarkiv gjorde det straks klart for mig, at nu havde
jeg fået min sag for. Det var en større opgave, jeg havde rodet mig
ind i. Ikke alene skulle de mange breve renskrives, men de skulde
også kommenteres, og det var et møjsommeligt arbejde.
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Resultatet af anstrengelserne blev nogle digre bind, sammenlagt i
alt 1662 sider. Den omstændige titel »med venner i« etc. skyldes, at
jeg ikke på forhånd kunne vide, om Videnskabsfondet, senere kaldt
Forskningsrådet, vilde betale for en så stor udgivelse. Et »bind I« ville
ligne en torso.
Det stod mig fra begyndelsen klart, at P. Lauridsen i sit værk »Da
Sønderjylland vaagnede« havde bedømt Laurids Skau alt for hårdt.
Hans tankeverden var den victorianske, mens vi nulevende har væn
net os til, at vore samfundsstøtter kan gøre sig skyldige i både det
ene og det andet, uden at blive jordet af den grund.
Den første historiker, der søgte at rette op på P. Lauridsens dom,
var Knud Fabricius, min gamle professor. Da det også var ham, der
sørgede for, at jeg kom ind på Regensen og derved sikrede mit ud
komme som student, følte jeg det helt naturligt, at jeg tilegnede ham
min brevveksling. Jeg fik til gengæld et smukt takkebrev fra den den
gang over 90-årige. Et andet takkebrev, skrevet på familiens vegne,
modtog jeg fra den ligeledes 90-årige Marie Elisabeth Schrøder, Lau
rids Skaus sønnedatter.
Jeg kunne ikke slippe Laurids Skau af mine tanker, dertil fandt jeg
hans liv alt for spændende. Efter nogle overvejelser besluttede jeg
da at skrive »Sønderjyden Laurids Skaus Livsroman«, men jeg blev
unægtelig noget forbløffet, da den forlagsredaktør, der stod for udgi
velsen og selv var cand. mag. i dansk, over for mig indrømmede, at
han aldrig før havde hørt navnet Laurids Skau. Jeg måtte sande Ed
vard Lembckes ord i afskedssangen til pastor F. E. Boisen i Vilstrup:
»Vore navne glemmes som sne, der faldt i fjor«.
Men Skau-familien kan nu ånde lettet op. Den forsmædelige be
handling, som P. Lauridsen i sin tid havde udsat deres største søn for,
er slettet. »Fuld oprejsning til Laurids Skau«, hed det i en anmeldelse
af Bjørn Svensson.

Disputatsen15
Til min store forbavselse fik jeg i 1969 af et linjehold i historie på
Haderslev Statsseminarium en opfordring til at gennemgå Haderslev
på reformationstiden. Det var en ren undtagelse, at jeg af de lærerstu
derende fik foreslået at gennemgå et sønderjysk historisk emne. Alt
muligt andet har jeg undervist i.
Det var utroligt lidt, hvad der fandtes af materiale til dette emne,
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så jeg måtte selv i gang med at finde det stof frem, som naturligt
kunde indgå i undervisningen, og jeg glemmer aldrig, hvorledes jeg
efter en undervisningstime på vej ned ad en bagtrappe til frokostpau
sen på lærerværelset oplevede en åbenbaring! Jeg bruger bevidst dette
ord, for i et nu blev jeg klar over baggrunden for den sproglige udvik
ling i senmiddelalderen og frem til reformationstiden. Jeg var straks
klar over, at nu var det op til mig selv at skaffe dokumentation for
min opfattelse.
Det var den politiske udvikling med katastrofen for det danske rige
umiddelbart efter år 1320, og det var den nye danske kongemagts
forgæves forsøg på at genrejse sin magt over Sønderjylland, der endte
så brat med rømningen af Flensborg i 1431, hvorom det hele drejede
sig. Fortyskningen skyldtes ikke en indvandring eller administratio
nens plattyske sprog, men den tids højere uddannelse af sognenes
kvikke hoveder, nemlig de vordende præster, og i Sønderjylland vare
tog kannikerne ved kapitlerne i Slesvig, Ribe og Haderslev denne
undervisning.
Dette blev af varig betydning for eftertidens sprogligt kulturelle
udvikling i Sønderjylland, eftersom domkapitlet i Slesvig i begyn
delsen af 1300-årene var blevet fortysket. Alle stiftets biskopper kom
efter 1308 sydfra. For de unge studerende fra stiftets sogne betød det,
at nationalsproget for dem blev det plattyske ved siden af fagsproget
latin og den medbragte hjemlige dialekt. Omvendt indtog det danske
rigssprog stillingen som »det højere sprog« ved kapitlerne i Ribe og i
Haderslev.
Det var denne åbenbaring, som jeg måtte finde bevismateriale til.
Emnet var helt klart et politicum, og det blev derfor af betydning for
min opfattelse af begivenhedsforløbet, at jeg kunde få mine tanker ud
som doktordisputats. En sådan er nu engang det blå stempel, der gør
fremstillingen til noget særligt.
Når jeg valgte Odense Universitet til min disputats, skyldtes det
dels den kortere afstand hertil fra Haderslev, og dels, at jeg vidste, at
her ville bedømmelsesudvalget hurtigst nå til en indstilling. Professor
Ladewig Petersen ledede dette udvalg, og mine opponenter blev Tro
els Fink og docent Tore Nyberg. Det blev til den tidsmæssigt hurtigste
doktorafhandling, jeg har overværet. Vi begyndte kl. 14 og trods kaf
fepause kunne handlingen afsluttes kl. ca. 17. For mig og min kone
og børn blev det en god dag, en sjælden solrig vinterdag, Skt. Luciæ
dag den 13. dec. 1974.
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Det vil ikke her være rimeligt at referere alle de emner, som helt
naturligt måtte indgå i fremstillingen, det være sig den politiske og
sprogligt-kulturelle udvikling, den kirkelige udvikling, herunder
drømmen om et særligt Haderslev stift etc. Ét emne måtte jeg dog
arbejde videre med, nemlig baggrunden for Haderslevs særstilling i
forhold til stiftsbyen Slesvig, d.v.s. årsagen til oprettelsen af det sær
lige kollegiatkapitel, der ledede Barved syssels provsti. Jeg er her se
nere kommet til den opfattelse - der unægteligt bygger på et meget
spinkelt kildemateriale - at provstiet omkring Haderslev oprindeligt
har hørt til Ribe stift. Det forklarer, at kollegiatkapitlet i Haderslev var
et dansk modstykke til domkapitlet i Slesvig. Dog efter rømningen af
Flensborg i 1431 begyndte her en lignende udvikling i tysk retning
som den, domkapitlet i Slesvig kom ud for siden 1300-årene. Det var
reformationen med dens afskaffelse af kannikevæsenet, der afbrød
denne udvikling.
Flensborgs Stadtarchivdirektor, Hans-Friedrich Schütt, der, straks
bogen udkom, efter eget udsagn var meget optaget af min fremstil
ling, beklagede, at kun de færreste af hans landsmænd var i stand til
at forstå indholdet. Han fik mig derfor til at skrive en kortere fremstil
ling af emnet til det værk, der udkom i anledning af Flensborgs 700års jubilæum. Det er også Hans-Friedrich Schütt, jeg kan takke for at
have modtaget »Kulturpreis der Stadt Flensburg« i 1980.

Vojens-Tørning16
11977 kunne P.J. Schmidts Bogtrykkeri i Vojens fejre et 75-års jubilæ
um som kommunens ældste virksomhed, og bogtrykker Ludvig
O. Schmidt bad mig i den anledning om at skrive et historisk skrift,
der skulle ligge klar til begivenheden. Jeg betingede mig ret til at
afslutte min fremstilling ved året 1864, da Vojens blev jembaneby og
dermed trådte ind i den industrielle tidsalder. Denne tidsalder fandt
jeg, at andre kunne tage sig af.
Lokalt kunne jeg i min Vojens-bog udnytte min viden om Hær
vejen, senmiddelalderens ødelægning, middelalderkirkerne, de øko
nomiske, religiøse og politiske forhold og naturligvis ikke mindst Tørning, middelalderens største adelsborg.
Da jeg engang stod oppe på det store Tørning voldsted, blev jeg
klar over, at en restaurering af bygningerne neden for voldstedet skul
le ske omgående, dersom det hele ikke skulle falde sammen. Jeg skrev
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derfor et brev til Vojens kommunalbestyrelse, hvori jeg gjorde op
mærksom på situationen.
Hans Neumann fra Haderslev Museum fik et bygningssyn sat i
værk, og en skønne dag fik jeg fra den stedlige »Lions Club« en opfor
dring til at deltage i et samarbejde, der skulde føre til, at der kunne
dannes en selvejende institution. Den ledende kraft i det restaure
ringsarbejde, der skulde gennemføres, blev Hans Erik Høyer. Det var
nemt nok for mig at skrive et brev, men det er Hans Erik Høyer, der
bør roses for at have ofret i tusindvis af timer og kræfter på at få
de faldefærdige bygninger op at stå. En anden, der fortjener at blive
påskønnet, er skovrider J.C. Munkøe, der sørgede for, at Skov- og
Naturstyrelsen overtog den jord, der lå til Tørning Mølle, mens selve
bygningerne blev overdraget til den selvejende institution.
I en brochure om Tørning fremhæves det, at det var min bog, der
havde skabt »en stor lokal opmærksomhed omkring Tørning«, og det
har naturligvis kun kundet glæde mig. Efter at en halv snes år var
gået med restaureringsarbejdet, og der havde været en indvielsesfest i
1986 med tilstedeværelse af Dronning Ingrid, miljøminister Christian
Christensen og undervisningsminister Bertel Haarder, trak jeg mig ud
af den selvejende institution. Jeg fik dog forinden Bertel Haarder til
at forestå afsløringen af den mindesten for Tavlesagen i 1841, som jeg
ud fra min Laurids Skau-interesse havde fået anbragt på Tinghusets
tomt.
Jeg kan til slut ikke lade være med at fortælle, at jeg i min første
omtale af Tørnings sidste tid gjorde opmærksom på, at der efter Wal
lensteins indfald i 1627 alene var tale om krigsødelæggelser af Lade
gården og af Møllen, men ikke af Borgen. Jeg fastslog derfor, at
Tøminghus måtte være blevet ødelagt inden krigen. Men netop som
jeg skulde læse sidste korrektur, fik jeg tilsendt »Ribe-bispen Peder
Hegelunds Almanakoptegnelser«, og heri læste jeg om den 9. marts
1597: »Taarninghuss affbrende altsammen«. Jeg var selvsagt glad for,
at denne særdeles vigtige oplysning kunde blive indføjet i den sidste
korrektur, før bogen gik i trykken.

Ødelægningen i senmiddelalderen17
Det var førstebibliotekar ved Det kgl. Bibliotek Svend Gissel, min stu
diekammerat fra de unge år, der i 1971 fik mig med i Det Nordiske
Ødegårdsprojekt, hvor han var leder af den danske afdeling, og det
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var hans tanke, at jeg skulle deltage, fordi Sønderjylland skulle have
sin egen underafdeling. Et samarbejde mellem historikere, geografer
og stednavneforskere skulle åbne op for større viden om vort sam
fund i senmiddelalderen.
Som kriseforskningens Nestor deltog også C. A. Christensen, der
havde sammenlignet Slesvig domkapitels regnskaber fra 1435/39
med kapitlets jordebog fra 1352 i afhandlingen »Krisen på Slesvig
Domkapitels Jordegods« i »Historisk Tidsskrift« 1960/62. Det var en
afhandling, som alle, der interesserede sig for emnet »den senmiddel
alderlige krise«, anså for den tids vigtigste forskningsresultat.
I forbindelse med udarbejdelsen af min disputats fra 1974 studsede
jeg over, at 1352-jordebogens stednavne i den iøvrigt latinske tekst var
udpræget danske, skønt det slesvigske domkapitel på den tid (efter
Gerhard Ills, den kullede greves tid) var blevet overvejende tysk. Jeg
skønnede derfor (i nævnte værk note 162), at denne jordebog måtte
være en gengivelse af et ældre forlæg, antagelig fra Valdemars-tiden,
og at året 1352 derfor ikke kunne anvendes som sammenlignings
grundlag. Jeg mindes endnu, at C. A. Christensen blev blussende rød
i hovedet, da jeg spagfærdigt over for ham antydede min opfattelse,
men vi undlod derefter at komme nærmere ind på emnet. At det også
var helt galt med hans ligestilling af middelalderens præbende Avbæk med den efterreformatoriske lille bebyggelse Avbæk i Løjt sogn,
blev jeg først senere klar over.
I et foredrag på Sandbjerg (trykt i »Danmark i Senmiddelalderen«
1994) gennemgik Svend Gissel mit bidrag til ødegårdsforskningen, og
jeg er glad over, at han sluttede omtalen med ordene: »I øvrigt yder
Gregersen C. A. Christensens afhandling fuld honnør«.
Det viste sig efterhånden, at egnen omkring Vojens, denne sandede
hedeslette, var som skabt til at være forsøgsmark for studiet af øde
lægningsprocessen.
Hertil fandt jeg i høj grad støtte hos pollenanalytikeren Bent Aaby,
som opsøgte mig efter at have læst min bog om Vojens. Han var i færd
med at undersøge Abkær mose og kunne påvise egnens klimatiske
udvikling gennem 6000 år. For mig var det selvsagt en tilfredsstillelse,
at han kunne bekræfte min opfattelse af en klimatisk betinget æn
dring af levevilkårene i senmiddelalderen.
Til slut en lille oplevelse. Sammen med Hans Neumann var jeg
engang ude for at søge den forsvundne Arvad kirke, og ved Træhede
blev det os anbefalet at opsøge en eneboer, da han var den, der havde
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levet længst på dette sted. Da vi kom til hans brøstfældige hjem, bød
han os indenfor med ordene: »I ka jo æ språch«. Neumann og jeg var
enige om, at i sådanne tilfælde var det godt at kunne snakke sønder
jysk. Eneboeren oplyste, at der i en nærliggende mark var et bestemt
strøg, hvor afgrøderne, enten det var korn eller roer, voksede bedre,
og Neumann og jeg var da enige om, at det måtte være kirkegården
ved Arvad, der havde sat sig disse spor. En rendegraver afslørede
dog hurtigt, at der var tale om en vold gennem terrænet. Jeg satte
mig i forbindelse med oberst Ejlif Schneider, Flyvestation Skrydstrup,
som jeg kendte flygtigt, og fik ham til at lade en helikopter flyve hen
over stedet med en fotograf. Stor var overraskelsen, da luftfotografi
erne viste, at der var tale om et kilometer langt voldanlæg tværs over
Hærvejsstrøget, som netop her i en gammel indberetning kaldes Savsevejen, d.v.s. vejen ned til sakserne (tyskerne). At en sydvestlig afbøj
ning af denne vej umiddelbart syd for min fødeby Bolderslev hedder
Friservejen, fortæller samstemmende hermed, at her gik vejen ud til
friserne.
Opdagelsen af folkevolden tværs over Savsevejen blev således en
af tillægsgevinsterne i forbindelse med min andel af Det Nordiske
Ødegårdsprojekt.

Under fremmedherredømmet18
Det var min interesse for Laurids Skau og hans bror Peder Skau, der
førte mig ind på brevstof vedrørende danskhedens ledere under frem
medherredømmet. Hvad der kunne forekomme af uoverensstemmel
se mellem dem, kom på grund af tidernes tryk ikke frem i offentlighe
den. Kun i private breve finder man mere eller mindre kraftige an
tydninger af forskel i opfattelser.
Efter 1864 stod Hans Krüger som danskhedens ukronede konge.
Det var især tilfældet i Haderslev vesteramt, hans snævrere hjem
stavn. Efter sin død fik han endda en art helgenbiografi, forfattet af
Morten Eskesen. Når man ved, hvorledes det gik med Laurids Skaus
eftermæle, fandt jeg, at der kunde være grund til at se Hans Krüger
nærmere efter i sømmene. Vel vidende, hvad jeg var i færd med, skrev
jeg min afhandling i »Festskrift til Johan Hvidtfeldt« med støtte i for
skellige brevudtog.
Alligevel skulde det vise sig, at man ude i vesteramtet fortsat ikke
tålte, at der blev rejst spørgsmål ved Hans Krügers personlige habi-
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tus. Min iøvrigt gode ven, den alt for tidligt afdøde sparekassedirek
tør og lokalhistoriker H. P. Jensen, Agerskov, skrev en længere anmel
delse af min afhandling i »Sønderjysk Månedsskrift« 1979, hvori han
oplyste, at jeg havde »taget et stykke historie op til revision, som det
sjældent er set«. »For år tilbage ville denne afhandling have udløst
stærke følelser, og doktoren [det er mig!] ville da næppe have turdet
vise sig vest for vandskellet.« Det var stærke ord, men kendte man
H. P. Jensens form for humor, var de nok ikke så alvorligt ment.
Mere nid var der i en artikel, som Bevtoft-præsten bragte i Søren
Krarups organ »Tidehverv«. Han mente sig beføjet til bl.a. at korrekse
mig, fordi jeg havde påvist, at Hans Krügers manglende tysk
kundskaber var medvirkende til hans korte ophold i den tyske Rigs
dag. Jeg sendte Søren Krarup en replik, som jeg bad om at få optaget.
Som jeg skrev: han var jo også selv jævnligt udsat for angreb, som
han måtte svare på. Søren Krarup bragte godhedsfuldt min replik!

Slesvig og Holsten19
Kun godt et års tid før 1981 fik jeg en opfordring fra »Politikens For
lag« om at skrive det første bind af en Slesvig og Holstens historie.
Det skete utvivlsomt på forslag af Troels Fink, hvem jeg også på
grund af hans virke for Sønderjyllands historie fandt det naturligt at
tilegne mit bind.
Forlaget ønskede at supplere dets »Danmarks Historie« i 14 bind
med nogle bind, som det kaldte »Danmarks historie - uden for Dan
mark«. Der skulde dels skrives om kolonierne i Asien, Afrika og Vest
indien, ligesom der også skulde være et bind, der omfattede Skåne,
Halland og Blekinge. I dette projekt indgik to bind om Slesvig og
Holsten, og jeg kom ind som forfatter til tiden før 1830, mens grænse
landseksperten, professor Lorenz Rerup påtog sig at behandle tiden
efter dette årstal. »Redaktion og forlag har følt, at de nævnte områ
ders historie har krav på en sammenhængende og langt mere detalje
ret fremstilling, end det har været muligt at give i det store oversigts
værk, Danmarks historien«, hed det i forlagets introduktion.
De to bind om Slesvig og Holsten blev en bestseller. Oplaget på
10.000 ekspl. var udsolgt i løbet af kort tid, og det skyldtes jo nok, at
der ikke siden den store 5-binds »Sønderjyllands Historie« fra 193143 fandtes et oversigtsværk på markedet. De to nu udsolgte bind er
stadigvæk efterspurgte, skal man tro vort lands antikvarboghandlere.
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Rerup og jeg foreslog derfor forlaget et nyt oplag, men forlaget var
åbenbart kommet i en ny situation, og det gjorde, at det ikke turde
binde an med et nyt oplag, end ikke i form af en paper-back. I min
sidste opfordring tilbød jeg at give afkald på et personligt forfatterho
norar, men lige meget hjalp det.

Det nationale20
Den politiske afspænding mellem Danmark og Tyskland efter 1950
afspejledes også i det dansk-tyske grænselands historieskrivning.
Man kunne nu med fordel beskæftige sig med de resultater, man nå
ede til fra begge sider, idet historien ikke mere skulde bruges som et
våben i stridighederne mellem dansk og tysk.
Alligevel kunde knaster vokse frem, og så måtte man naturligvis
sørge for, at de blev fjernet så hurtigt som muligt. Jeg selv måtte et
par gange tage en tørn med Erich Hoffmann, Professor der Landesge
schichte ved Kiels Universitet, da han opererede med de besynderlig
ste teorier om »deutsche Fernkaufleute« og deres virke som bygrund
læggere og dannelse af såkaldte »Nicolai-Patrozinien« i Sønderjyl
land. En værre vandgang blev professorens omtale af tre ikkeeksisterende kirker i Flensborg.
Men det anførte bør nok betragtes som rene undtagelser og har vel
næppe været årsagen til, at jeg i 1985 modtog H. V. Clausens og Johan
Ottosens legat til fremme af danskheden.

Haderslev21
Min medvirken i Trap Danmark, Femte udgave, skyldes en opring
ning fra Peter Skautrup, der var en af redaktørerne. Han begrundede
sin henvendelse med, at jeg var den eneste, han kendte i Haderslev.
Det blev nu nok sagt i sjov, men jeg slog til. Jeg fandt dog snart, at
dette opslagsværks små notitser ikke var noget, der kunne fange min
interesse, og jeg fik da Olav Christensen til at afløse mig.
Min lille præsentation af seminariet i Haderslev var noget, som
mine kolleger mente, at jeg var selvskreven til. Af nyt har jeg fremhæ
vet, at grundlæggelsen af seminariet ligesom af Haderslevs store ka
serne var en følge af, at »paragraf 5« officielt var slettet siden 1879.
Tyskerne mente nu, at de var kommet for at blive!
Det var den ældre tid, der interesserede mig mest, ikke blot Claus
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Møller, som jeg kendte fra Aabenraas bykrønike, men også i form af
de opfordringer, som jeg fik af biskop Thyge V. Kragh om at bringe
noget stof til »Haderslev Stiftsbog«. Som afløser for H. Hejselbjerg
Paulsen blev jeg medlem af Stiftsbogens redaktion og udarbejdede
sammen med Olav Lindegaard, dengang domprovst, en passende tu
ristbrochure for Haderslev Vor Frue Domkirke. Den er siden kommet
i flere oplag og foreligger også på engelsk og tysk.
Som borger i Haderslev føler jeg at Haderslev Domkirke er mit
andet hjem. I min disputats var det lykkedes mig at fastslå, at ned
toningen af katedralbyggeriet ikke - som hidtil antaget - skyldtes
pekuniære forhold, men skete af politiske grunde som følge af den
dansk-nordiske kongemagts nederlag med rømningen af Flensborg i
1431. Trods dette var byggeriet dog så langt fremskredet, at kirken
bevarede sit katedralpræg, og det har gjort Haderslev selvskreven
som stiftsby efter genforeningen i 1920.
Det var på denne baggrund, at biskop Lindegaard sørgede for, at
en afhandling, som jeg skrev til »Haderslev Stiftsbog« 1992, også blev
udsendt i et fornemt udstyret gratis særtryk som en hilsen fra Haders
lev by og Haderslev stift i 1992 i anledning af 700-året for udstedelsen
af Haderslev stadsret. Det siger sig næsten selv, at dette særtryk i
løbet af et par dage var revet bort.
Som medlem af Domsognets menighedsråd i 1960'eme fik jeg i 400året for grundlæggelsen af Haderslev gamle latinskole i 1567 og for
Hertug Hans Hospitalskirke i 1569 mine kolleger i rådet overtalt til
at få disse bygninger restaureret. I dag har alle i Domsognets menig
hed glæde heraf, og for mig har det naturligvis været en personlig
tilfredsstillelse, at det lykkedes.

Reformationen22
Det burde egentlig vække til eftertanke, at der kun er skrevet ganske
lidt om Haderslev som reformationsby, om man vil, som »Nordens
Wittenberg«. Hans Hejselbjerg Paulsen har i anledning af det danske
og norske reformationsjubilæum i 1936 i en afhandling i »HaderslevSamfundets Årsskrift« samlet, hvad man på den tid vidste om byens
betydning i kirkehistorien. 11986 festligholdt Institut for Kirkehistorie
ved Københavns Universitet - det var især Leif Grane, Martin
Schwarz Lausten og Knud Banning - mindet om reformationsåret.
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Jeg blev indbudt til at deltage, selv om det fra min side var helt tilfæl
digt, at min bog om reformationen udkom i nævnte år.
Hvad de fleste ikke gjorde sig klart, var hele den sprogligt-kulturelle situation, der herskede i grænselandet på reformationstiden.
Haderslev-artiklerne har således ikke, som P.G. Lindhardt mente,
først foreligget i en dansk udgave, fordi kirkesproget var dansk i
Haderslev provsti. Han og andre med ham forstod ikke, at sogne
præstens prædikesprog ude på landet nok var dansk, men hans em
bedssprog var tysk og hans teologiske lærdomssprog latin, altimens
han måske i dagligdagen anvendte sin hjemlige dansk-sønderjyske
dialekt. Den første, der antydede dette, var egentlig Th. O. Achelis,
med hvem jeg brevvekslede i en årrække.
Reformationens ledende mænd, hertug Christian og hans teologer,
indkaldt fra Wittenberg, var alle tysktalende, og Haderslevs betyd
ning bliver derfor, at Martin Luthers kristendomsopfattelse takket
være præsternes prædikesprog her bliver gjort tilgængelig for dansk
talende menigheder. Afgørende for den kirkesprogsgrænse, der i det
store og hele blev vor landegrænse ved folkeafstemningen i 1920, var,
at Aabenraa og Tønder provstier blev lagt ind under superintenden
ten i Haderslev, og at de vestlige sogne et par år senere blev tilbage
leveret til Ribe stift.
Som tillæg til min bog om reformationen fik jeg også Haderslevartiklerne udgivet, så der nu er nem adgang til denne ældste grund
lov for vor evangelisk-lutherske kirke. Forfatteren er antagelig Johann
Wenth, der i sine sidste leveår af sin ven og velgører Christian III blev
gjort til biskop over Ribe stift. Hans Wandal blev han her almindelig 
vis kaldt.
Hermann Tast i Husum bliver ofte fremhævet som en af reformatio
nens hovedskikkelser, og det var han også, men vor egentlige refor
mator er og bliver hertug Christian i Haderslev, den senere kong
Christian III. Det var ham, der ved hjælp af sine indkaldte teologer
fra Wittenberg fik afstukket retningslinjerne for det kirkelige arbejde.
Derfor kan Haderslev med rette kaldes »Nordens Wittenberg«.

Ensted og Løjt23
Jeg havde egentlig besluttet, at jeg ikke ville deltage i fremtidige
team-works, men da Lars Henningsen en dag, jeg sad i Rigsarkivets
læsesal, spurgte, om jeg ikke kunne tænke mig at medvirke i Ensted
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og Løjt sognehistorier, sagde jeg ret hurtigt ja. Som indlemmet i Aa
benraa kommune efter kommunalreformen i 1970 måtte de to sogne
ligesom Aabenraa by have krav på at få deres historie udgivet. Når
jeg sagde så gladeligt ja, var det vel også, fordi jeg vidste, at redaktio
nen med Lars Henningsen og Hans H. Worsøe var i gode hænder, og
jeg havde desuden familiemæssig tilknytning til de to sogne. Jeg men
te også, at jeg havde et vist forhåndskendskab til de emner, som min
medvirken ville komme til at berøre.
I Ensted sogn gjaldt dette valfartskapellet i Årup, i Løjt sogn Johan
nes Mejers kortværk fra 1641. Nogle af emnerne havde jeg i forvejen
beskæftiget mig med, bl.a. i forbindelse med Kurt Hectors udgivelse
af en regnskabsbog fra Gettorf i Sydslesvig og Poul Svenssons for
nemme bog om altertavlen i Løjt kirke. Min opfattelse af den senmid
delalderlige ødelægning og den sprogligt-kulturelle udvikling kunne
jeg også drage nytte af i de to sognes ældre historie.

Vikingerne24
I 1950'eme sagde jeg ofte, at Slesvig var den by, hvor jeg havde til
bragt mest tid af de byer, som jeg ikke havde været bosat i. Jeg færde
des dengang ofte i Landesarchiv på Gottorp slot, hvor jeg fandt stof
til f.eks. Niels Heldvad-biografien og til forskellige afhandlinger, og
jeg drømte egentlig også om at samle noget kildemateriale til brug i
historieundervisningen i gymnasieklasserne. Heldigvis blev det ikke
trykt. Arkæologien går som bekendt frem med stormskridt. Det
utrykte materiale, som jeg havde samlet om Danevirke og Hedeby fik
jeg dog godkendt af Kjeld Winding som egnet til undervisningsbrug.
Jeg benyttede det i forbindelse med min 2.G.s årlige ekskursion til
Slesvig og Lübeck, og det blev en tradition, der fortsatte efter min
flytning fra Struer Statsgymnasium.
Det var den tidligste sikre datering af Danevirke til 737, der satte
skub i mine skriverier om vikingerne. Med denne datering kunne
myten om det lille Danmark, et produkt af vort militære nederlag i
1864, omsider bringes til ophør. Den tidlige datering af Danevirke
og den omtale, som vore forfædre fik i »De Frankiske Rigsannaler«,
fortæller, at det var Danskerne og ikke Nordmændene, der jævnligt
kaldes Normannerne.
I tider med en stærk kongemagt var Danmark en maritim stormagt,
som man i Frankernes hovedsæde Aachen vidste at behandle med

Mit livslange arbejde med sønderjysk

historie

287

behørig respekt. Det fremgår tydeligt af omtalen af den store flåde på
200 skibe og af den danske kongemagts herredømme over dele af
Norge, samt af de jævnbyrdige aftaler, der afsluttedes mellem Dan
skerne og Frankerne.
Modsat andre historikere har jeg argumenteret for, at den unavn
givne ø, som flåden i 815 lå ud for, var Sild eller Føhr. Begge steder
finder man her resterne af store ringvoldsanlæg, der desværre endnu
ikke har været genstand for en omhyggelig arkæologisk undersøgel
se. Fra disse baser kunde Frankernes indfald nord for Ejderen afskæ
res, ved at flåden gik op i flodmundingerne. Frygten herfor blev reali
seret i 815.
De ældste danske konger, som vi kender af navn, synes at have
håndhævet rettigheder over Friserne, og jeg vil mene, at det er sket
ud fra ønsket om at sikre sig saltvejen ned mod Baie syd for Loirefloden. I tider med en svækket kongemagt nævnes jævnligt »omstrej
fende flåder«, der tog sig selv til rette, og det er dette billede af vikin
getiden, der er blevet det populære.
Efter den tidlige datering af Danevirke står det dog fast, at Franker
ne efter deres erobring af Sachsernes land havde fået en maritim stor
magt til nabo.

Anglerne25
Det var Olmersdiget, der førte mig ind på studiet af Angler-problemet. Olmersdiget, i længde og størrelse kun overgået af Danevirkesystemet, giver alene mening, dersom det har skullet værne en folke
stammes enemærker. Da det er et forsvarsværk fra ca. 200 vendt mod
en nordfra kommende fjende, må det være nærliggende at tænke på,
at der så tidligt har eksisteret et særligt Angler-rige, og at jernalderens
store krigsbytteofferfund fra Ejsbøl til Thorsbjerg er vidnesbyrd om
kampe, der har fundet sted godt et hundrede år senere, og som må
antages at have ført til Angler-rigets undergang.
Jeg viste i 1950 stedet frem for en gymnasieklasse fra Aabenraa
Statsskole, hvor jeg dengang var ansat, og ved Almstrup Bæk kunne
vi med hænderne udgrave det nederste af en egepalisade. Den fik jeg
gravet ned i min Søsters have i Tinglev, men da den et års tid senere
blev gravet op, var den sprunget i mange stykker, så det lykkedes
kun den lokale billedskærer Fr. Grube at få en dolk lavet af denne
stolperest.
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At Anglerne kom fra det sønderjyske område mellem Olmersdiget
og Ejderen blev betvivlet af Anders Bjerrum, eftersom han ikke kunne
finde belæg herfor i form af nordiske sproglevn efter deres indvan
dring til Britannien. Han mente derfor, at Anglerne ikke kunne være
kommet fra Sønderjylland, hvorfra der kun kendes nordiske sprog
minder.
Jeg hævder heroverfor, at for det første udvandrer et helt folk ikke.
Ligesom Beda også nævner Jyderne i Britannien, ved alle jo, at de
også fortsat lever i Jylland. Det samme gjaldt Anglerne. Hovedparten
af dem blev i deres hjemstavn, og ligesom man ved hjælp af dialekten
ved, hvor Jyderne har deres bostavn, gælder det samme om Anglerne.
Deres lidt syngende dialekt (»den musikalske akcent«) findes overalt
i området syd for Olmersdiget, i Sundeved og på Als, men er gået
tabt syd for vor landegrænse som følge af Sydslesvigs fortyskning.
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Britannien var i hovedsagen blevet overtaget af Sachserne, efter at
Romerne havde forladt øen. Sachserne udgjorde hovedmassen af den
nye befolkning. Da de to nordiske folk, Anglerne og Jyderne, også
kom derover, udgjorde de et mindretal i forhold til Sachserne, og når
de ikke har efterladt sig sproglevn fra tiden efter deres indvandring,
skyldes det simpelthen, at de hurtigt har tilegnet sig Sachsemes vest
germanske (»oldplattyske«) sprog. En parallel har vi i den hurtighed,
hvormed indvandrere til Nordamerika fra Tyskland og Skandinavien
har overtaget flertalsbefolkningens engelske sprog.
Jeg har selv et par børnebørn, der efter tre måneders ophold i USA
i deres amerikanske folkeskoleklasse kunne følge med i alt, hvad der
foregik, ja ovenikøbet i deres hjem talte engelsk indbyrdes, når de
mente sig uhørte af forældrene! Så hurtigt går det med et sprogskifte
til et beslægtet sprog, og der er derfor ingen grund til at følge Anders
Bjerrum i hans opfattelse af, at Anglerne i England måtte have været
et vestgermansk talende folk, indvandret fra fjerne tyske egne.
Men hvorfor blev Anglerne verdenskendte og gav navn til Eng
land? Det hænger sammen med deres folkenavns lighed med det la
tinske navn for himmelens engle! »Anglii« er Anglerne, mens »angli«
er englene. Sachserne i Britannien og efter indvandringen også Ang
lerne og Jyderne blev kristne, alt imens Sachsemes hovedfolk i det
nordvestlige Tyskland var hedninger og kæmpede en forbitret kamp
mod de kristne Frankere, der ønskede at indlemme deres land i Karl
den Stores vældige rige. Under disse forhold kunne Sachserne i Bri
tannien befrygte, at også de kunne blive angrebet. Sachserkongen
Offa forhandlede derfor med Karl den Store under titel af »Rex Anglorum«, ligesom Beda kaldte sin bog »Angler-folkets kirkehistorie«.
Både stat og kirke fremhævede således Angler-navnet på bekostning
af deres sachsiske herkomst. Wessex, Essex og Sussex vidner endnu
om dem, men fællesnavnet for det samlede rige blev »Anglia«, og
først efterhånden vandt kunstnavnet »Anglo-Saxon« frem.
At Anglerne fra det sønderjyske område blev verdenskendte som
navngivere til England og englændere er i sandhed et af historiens
luner.
NOTER
1. Træk af den slesvigske salthandels hi
storie (SM 1947, s. 85-92); Den Lüneburgske Saltoktroi. Bidrag til salthan

delens historie i hertugdømmet Sles
vig (1962, 284 s.); Den Lüneburgske
Saltoktroi (SÅrb 1964, s. 509); Nord-

290
europas forsyning med salt i ældre tid
(Kulturgeografi 1972, s. 265-288 (i
samarbejde med A. Krarup Mogen
sen)); Salt (Dansk Kulturhistorisk Op
slagsværk, I-n, 1991, s. 755-757); Salt
hungeren som drivkraften i vore æld
ste udenrigskontakter (SM 1996, s.
193-199).
2. Hvor afholdtes Umehoved landsting?
(Hejmdal 1948 5/5); Hvorfor Umetinget ikke er blevet afholdt på Løgpold
(Jydske Tidende 1948 17/6); Løgpold
og landstinget på Urnehoved (Hejm
dal 1948 19/8); Stenbjerg kro (SM
1948, s. 137-139); Landstinget på Ur
nehoved (SM 1949, s. 17-28); Umetinget - et genmæle (SM 1949 s. 164);
Landstinget på Urnehoved. Et afslut
tende svar (Hejmdal 1949 8/1); Urne
hoved landsting. Endnu et afslutten
de svar (Hejmdal 1949 3/3); Oldti
dens og tidlig middelalders Hærvej
uden om Umehoved (Nordslesvigske
Museer, 6, 1979, s. 79-84); Kirkeeje i
Bjolderup sogn i 1443 (SÅrb 1951, s.
155-159).
3. Bjolderup Sogns Historie, 1951-1956,
s. 7-57: Fra de ældste tider; Landstin
get på Umehoved, Sogn og fogderi;
Sognet i ufredstider, s. 75-80; Kirkens
og præsternes økonomiske forhold; s.
209-229: Frigårdene; De nationale for
hold indtil 1864, s. 231-252; Sogn og
øvrighed; Den folkelige og nationale
udvikling under preussisk styre, s.
399-421; Tillæg: Ældre aktstykker i
oversættelse. Bolderslev i førkristen
tid. Et forsøg på at tolke egnens gude
tro i tiden c. 500-c. 1000 (SM 1951, s.
49-55); Ved pastor Ivar Bjørns hustrus
død i Bjolderup (SM 1958, s. 147-148);
Bjolderup-stenens udsmykning (SÅrb
1967, s. 319-320); Snafs og Urne samt ottingstallet i Bolderslev (SÅrb
1975, s. 5-20).
4. Sognefogedeme i Kær herred i tiden
mellem krigene (SM 1949, s. 62-64);
Sognefogedeme i Skærbæk og Svan
strup fögderier under Treårskrigen
(SM 1949, s. 96-98); Et sindelagsskifte
for hundrede år siden (SM 1950, s. 1114); Fra den nationale vækkelse i
landsognene
omkring
Aabenraa
(SÅrb 1951,161-201); Af Slogs herreds
nationale historie indtil 1864 (SÅrb
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1953, s. 92-94); Hjemmetyskheden i
Vilstrup sogn for hundrede år siden
(SM 1953, s. 57-58); Sognefogeder i
Ubjerg mellem de slesvigske krige
(SM 1953, s. 62-63); Sognefogeder og
sandemænd i Felsted under oprøret
(SM 1953, s. 157); Hjemmetysker (SM
1956, s. 155-157, 174); Da møller
J. H. Hartz blev arresteret. En episode
fra Bevtoft i 1848 (SM 1958, s. 206209); Nationalpolitiske tilstande i
Lundtoft herred i 1848 (SM 1959, s.
132-136).
5. Mere om Jürgen Brag (SM 1955, s.
135-138); Et par hjemmetyske røster i
anledning af stændervalget i 1860
(SM 1953, s. 45-47); Grænselands
skæbner (spec. Grauer) (SM 1953, s.
92-94); Præstefamilien Grauers skæb
ne (SM 1963, s. 63-65); Gehejmeråd
Jürgensens tyskhed. Et korrektiv til
H. P. Hanssen: Et Tilbageblik IV, s. 217
(SM 1949, s. 5-7); Fysikus Dr. A.W.
Neuber. Med særligt henblik på hans
nationalpolitiske udvikling (SM 1959,
s. 210-218, 225-227); Provst Hans Pe
ter Prahl og Haderslev provsti i 1864
(SM 1956, s. 132-138); Thies Hansen
Steenholdt. Med et par randnoter til
en afhandling i Zeitschrift der Gesell
schaft für S-H Geschichte (SM 1956, s.
81-86); En nytårsaften for 100 år
siden. Et bidrag til Thies Steenholdts
historie (SM 1948, s. 218-220); Her
redsfoged August von Wardenburg
(SM 195o, s. 142-145).
Åsmus Eschelsen fra Nybøl. En for
kæmper fra nationalitetskampens tid
ligste år (SM 1955, s. 104-107); Søn
derjyden Nis Hanssen »Bondesøn«.
Patriot, skolemand og præst (Sprog
foreningens Almanak 1955, s. 37-56);
Løgn er også en videnskab (Sprogfor
eningens Almanak 1961, s. 48-52);
Sognefoged H. Raffnsøe, Åstorp, Taps
sogn og adressen til civilkommissæreme i 1864 (SM 1950, s. 51-56); Den
dansksindede pastor Jørgen Michael
sen (SM 1954, s. 157); Hans Peter Niendahl. Et degneliv for hundrede år
siden (SM 1951, s. 140-144); Den store
adresse til regeringen i 1861 (SM 1967,
s. 168-169); Kongetroskab i det gamle
Svejrup (SM 1966, s. 199); Burkal sogn
1864 (SM 1950, s. 154-155); Slesvigske
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Skikkelser. Hans Christian Reuter
1804-1872 (Front og Bro, 3. årg., s. 131132); Sognefogedskiftet i Løjt 1867
(SM 1953, s. 158); Provst Jep Hansens
brev til C. E Allen om Hjordkær sogn
(SM 1972, s. 80-89).
6. Præsten Joh. Kok og skolevæsenet i
Burkal sogn (SÅrb 1954, s. 50-59); Fra
Kloster-politikkens dage (SM 1952, s.
75-77); Præsten Holten Liitzhøft i Bylderup 1851-1864 (Ribe Stifts Aarbog
1950, s. 52-59; SM 1999, s. 12-18); Mo
ralske tilstande i Slogs herred i mid
ten af det 19. Århundrede (SM 1957,
s. 94-96); Præsten Liitzhøfts fordrivel
se fra Bylderup sogn i 1864 (SM 1950,
s. 102-112); De kirkelige tilstande i
Felsted under pastor Mørk-Hansen
(SM 1953, s. 184); Pastor Mühlensteth
og »negerkvinden« (SM 1953, s. 172);
Herman Bangs fader, Frederik Ludvig
Bang, præst i Asserballe (Kirkehisto
riske Samlinger, 7. rk., 2. bd., s. 267272; Haderslev Stiftsbog, 1978, s. 6473); Da provst Odin W. Tidemann for
lod Tønder (SM 1958, s. 148); Et par
breve til herredsfoged Blaunfeldt i
Fleckeby (SM 1960, s. 182-185); Valde
mar Thisted som sønderjysk folke
livsskildrer (SM 1962, s. 258-262; 1963,
s. 7-10); Præstefamilien Marckmann i
Hoptrup (SM 1967, s. 172-191); Mou
nts Mørk Hansen: Livs-Erindringer,
(1968, 346 sider); Johannes Fibigers
bevarede dagbogsnotater fra 1856-57
(Haderslev-Samfundets
Årsskrift
1973-74, s. 27-44); Nogle dagbogs
blade fra sommeren 1850 (SM 1977, s.
101-105).
7. Aabenraa Bys Historie, I, 1961; II,
1967; III, 1974. I, s. 5-66: Middelalde
ren; I, s. 185-239: Tiden 1660 til 1720;
II, s. 130-183: Fra Kielerfreden til Tre
årskrigen. Aabenraa (Danmark før og
nu, Vest- og Sydjylland, 1954, s. 339352; Bidrag til Aabenraas økonomiske
historie indtil ca. 1730 (SÅrb 1949, s.
56-91); Omkring Sankt Nikolaj i 1600tallet (Aabenraa Statsskoles Sam
funds Årsskrift, 1949, s. 9-11); Aaben
raa på Wallensteins tid (Aabenraa
Statssk. Smfds. Årsskrift 1952, s. 5659); En smuglerhistorie fra det gamle
Aabenraa (SM 1953, s. 105-107);
Præstestrid i Aabenraa 1726 (SM
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1953, s. 157-158); Nationalistiske ud
skejelser i Aabenraa 1848 (SM 1953, s.
144); To aabenraaske stjemekiggere
fra året 1835 (SM 1958, s. 147); Lidt om
den Günderothske Stiftelse i Aaben
raa (SM 1958, s. 169-170); Postvæsenet
i Aabenraa i ældre tid. I anledning af
200-året for den gamle Postmester
gård i Søndergade (SM 1958, s. 217225, 246); En aabenraask magistrats
udtalelse fra jødeemancipationens tid
(SM 1959, s. 34-36); Prins Christian
Frederiks besøg i Aabenraa i 1831
(SM 1959, s. 113); Rådhuset i Aaben
raa (SÅrb 1959, s. 132-136); Da man
drøftede en jernbanelinje fra Aaben
raa til Hjerting (SM 1959, s. 178-179);
Provst Peter Paulsens Åbenrå-kronik
for året 1824 (SM 1961, s. 1-5); Doktor
Faust i Åbenrå (SM 1961, s. 81-82);
Udrensningen blandt Aabenraas ad
vokater efter Treårskrigen (SM 1962,
s. 159-163); Haderslevs, Aabenraas og
Sønderborgs krav om dansk retssprog
efter 1850 (SÅrb 1962, s. 155-166); Om
urmagerslægten Green i Aabenraa
(SM 1963, s. 197-199); Åbenrå Bys
Skrå (SM 1965, s. 176); Frederik Fi
scher om sit virke (SM 1968, s. 49-52);
Nationale og religiøse brydninger i
Aabenraa før 1864 (SM 1969, s. 302305); Sønderjyske skippere på Ishavs
fart før år 1700 (SM 1981, s. 24); Da
gassen sprang ved Aabenraa (SM
1981, s. 144); De gamle veje mellem
Aabenraa og dets opland (SM 1987,
65-70); Aabenraa Bykrønike 1620 med
tilføjelser 1635-41 (88 sider, 1987); Aa
benraas ældre historie (Aabenraa
Statsskoles Samfunds Aarsskrift 1992,
s. 19-27), Særtryk.
8. Messe og Marked. Det landskendte
Kliplev marked (1955, 120 s.); Messe
og Marked. Fra det gamle Kliplev
sogn og Søgård gods (1974, 149 s.);
Skt. Hjælper. En randnote til en af
handling i Sønderjyske Årbøger 1986
(SÅrb s. 194-197); Pottemageriet i
Kliplev sogn (SM 1954, s. 147-152; Fra
Kliplev sogn 1990, s. 3-9); Fra over
gangstiden mellem dansk og preus
sisk styre. Danskhedstilkendegivelser
i Kliplev efter 1864 (SM 1955, s. 8185); Det tyske gudstjenestesprog i
Kliplev (SM 1955, s. 125-127); Aaben-
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raa-Flensborg chausséen og ødelæg
gelsen af det gamle Søgård (SM 1959,
s. 90-91); Thomashus-Tømmeshus
(SM 1980, s. 281-285).
9. Niels Heldvad. Nicolaus Helduaderus. En biografi (1957, 201 s.); Niels
Heldvad. Nicolaus Helduaderus.
1564-1634. Ins Deutsche übersetzt von
Richard Todsen (1967, 272 s.). Sønder
jyden Niels Heldvad. Præst, folkeskribent og historiker (Sprogforenin
gens Almanak 1952, s. 18-33); Af
Niels Heldvads årsoptegnelser 15011623 (SM 1952, s. 54-61); Bonde og øv
righed i Aabenraa amt omkring år
1600 (SÅrb 1955, s. 153-180); Et vel
ment råd før et ægteskabs indgåelse,
meddelt af Niels Heldvad (SM 1956,
s. 175); Det menneskelige legeme og
dyrekredsens tegn. Lidt om den astro
logiske medicin i det 16. århundrede
med særligt henblik på Niels Held
vad (SM 1956, s. 177-185); Helligkil
den i Hellevad (SM 1958, s. 147); Jo
hann von Wouwem - en nordeuro
pæisk humanist på godt og ondt
(SÅrb 1960, s. 81-97); Niels Heldvad:
En smuk ihukommelse (SÅrb 1960, s.
258-259); Nogle håndskrevne tilføjel
ser til Niels Heldvad: Sylva Chronologica (SM 1963, s. 82-86); En fabelover
sættelse af Niels Heldvad (Asinus
vulgi) (Danske studier 1964, s. 24-31);
Helduader(us), Nicolaus (dänisch:
Niels Heldvad) (Schleswig-Holsteini
sches Biographisches Lexikon, 1979,
V; s. 123-125). Christian IV og Sønder
jylland (Sprogforeningens Almanak
1953, s. 49-52; SM 1988, s. 100-108).
10. Petrus Generanus (SM 1957, s. 49-61);
Hans Jacobsen Skierbek og hans
stambog (SM 1975, s. 365-370); Huma
nister fra Skærbæk præstegård (SM
1951, s. 81-84); Jacob Fabricius den
Yngres visitats i Kliplev og Kværs i
1639 (SM 1961, s. 200-204); Provst
Kenckel og Tønder provstis præster
(SM 1952, s. 187-188); Troels Amkiel
(Toldsted ved Hærvejen, 1978, s. 156179); Konfirmationens indførelse - et
300-års minde i sønderjysk kirke
historie (Haderslev Stiftsbog 1982, s.
38-39); Hans Adolph Brorson som Vi
sitator i vestslesvigske sogne (SM
1960, s. 236-240, 257-262; 1961, s. 36-
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38, 82-84, 122-124); Johannes Prætorius (I.) (SM 1982, s. 211-220).
11. Gotiske skriftprøver fra sønderjyske
arkivalier (SM 1959, s. 238-244, 256260; 1960, s. 11-17, 69-72, 94-96, 117120, 137-140, 161-168, 204-107, 248251); 1961, 70 s.
12. Kobbersted. Et stednavn som historisk
kilde (SM 1951, s. 102-103); Stednavne
ne Årslev, Årtoft og Årsbjerg (SM 1955,
s. 37-39); Kirkestuf og sakrale mark
navne i Sønderjylland (SÅrb 1956, s.
74-89); Stednavne på Umehoved
(Sprog og Kultur 1956, s. 70-74); Over
og Neder Jerstal (SM 1960, s. 188); Fra
Trøjborgs sidste dage (SM 1961, s. 142152); Det hellige blod til Lysabild (SM
1964, s. 267-270); Slesvig og Holsten:
Folkeslag (med kort); Sproglige og
kulturelle skel i Slesvig (med kort) (Hi
storisk Atlas. Danmark 1988, s. 244,
245); Om det kontinuerlige i vor hi
storie (Stambladet 1963, s. 243-248);
Lagoni, et fremmedklingende navn af
hjemlig oprindelse (SM 1960, s. 224);
Ahlmann-ålmand? (SM 1960, s. 225,
251); Forordningen om faste familie
navne 1771 (Egnen omkring Vojens,
1977, s. 103).
13. Studedriften forbi Toldsted i 1600-tallet (Jyske Samlinger 1948, s. 139-161);
Toldsted (SM 1948, I. Under Amkieleme, s. 162-165; II. Fra Toldop
krævningssted og Kro til Bondegaard,
s. 173-177); Toldsted ved Hærvejen.
Amkielemes hjemstavn, Umehovedegnens og oksehandelens historie
(1978, 230 s.). Studedrift og toldop
krævning i middelalderen langs den
sønderjyske Hærvej (SÅrb 1973, s. 513); Gammel Ribervej og Toftlund
toldsted (SÅrb 1982, s. 31-44); Told
regnskabet fra Haderslev 1539 (Profi
ler i nordisk Senmiddelalder og Re
naissance. Festskrift til Poul Enemark
1983, s. 165-172); Fremmede okseop
købere i Danmark i 1508 (SÅrb 1984,
s. 5-12); Kvæghandel (Dansk Kultur
historisk Opslagsværk, I-II, s. 510512). Den flensborgske varehandels
kår i kriseårene i slutningen af
1730'eme (SÅrb 1958, s. 75-83).
14. Laurids Skaus brevveksling med poli
tiske venner i København (1966, 726
s.); Laurids Skaus brevveksling med
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politiske venner i Sønderjylland (2
halvbind, 1970,936 s.); Et par breve af
A. E Tscheming til Laurids Skau
(SÅrb 1963, s. 72-81); Bonden Laurids
Skau 1817-1864 (SM 1964, s. 170-172);
K. Sicks inspektionsrejse gennem
Sønderjylland i 1845 (SM 1965, s. 300312); Laurids Skau og Goldschmidt.
En skildring på grundlag af breve og
artikler (SÅrb 1967, s. 110-152); Kam
pen for Laurids Skaus eftermæle. Et
bidrag til den sønderjyske historie
skrivnings historie (SÅrb 1969, s. 148179); Laurids Skau. Bonde og taler,
politiker og embedsmand - det dan
ske sprogs talsmand (Sprogforenin
gens Almanak 1969); Laurids Skaus
efterslægt på Mariegård i GI. Haders
lev (SM 1970, s. 284-298); Laurids
Skau og Sydslesvig (SM 1983, s. 136138); Sønderjyden Laurids Skaus
Livsroman, 1992, 312 s.; Den nødsted
te August Lorenzen (SÅrb 1992, s.
165-170).
15. Plattysk i Sønderjylland. En undersø
gelse af fortyskningens historie indtil
1600-årene (1974, 393 s.); Plattdeutsch
im Grenzland (Flensburg 700 Jahre
Stadt, 1984, s. 69-84); Die Bedeutung
der niederdeutschen Kultursprache
im geschichtlichen Prozess, der zur
Verdeutschung Südschleswigs führte
(Niederdeutsch in Skandinavien, II, s.
116-124. Acten des 2. Nordischen
Symposions »Niederdeutsch in Skan
dinavien« in Kopenhagen 18.-20. Mai
1987); optrykt i Die Heimat 1987, s.
209-214; Das Kollegiatkapitel Haders
leben (850 Jahre St. Petri Dom zu
Schleswig, Schriften des Vereins für
Schleswig-Holsteinische Kirchenge
schichte, 1. Reihe, Bd. 33, s. 221-228);
Det middelalderlige kollegiatkapitel i
Haderslev og dets embedsområde,
Barved syssels provsti (SÅrb 1985, s.
15-34).
16. Egnen omkring Vojens. En sønderjysk
kommunes historie. Tiden indtil 1864
(1977, 199 s.); Hytten på gravhøjen
ved Vedsted kirke (SM 1960, s. 73-75);
Den forfærdelige misvækst i 1819 (SM
1957, s. 103-107); Tøming, Tørninghus, Tøming Ladegård, Tøming Møl
le, Tøming Kro, Tøming Tinghus
(1982, 51 s).
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17. »Det skæve Sønderjylland« - Hvor
for? (1990. 115 sider); Det slesvigske
bispegods på Aabenraa-egnen (SM
1973, s. 393-399); Savsevejen, et æld
gammelt vejstræk (SM 1952, s. 180183); Forsvundne kirker langs med
Hærvejen gennem Nordslesvig (SM
1974, s. 237-247); En nyopdaget vej
spærring over Savsevejen (SM 1976, s.
8-15); Den senmiddelalderlige øde
lægning i Bov sogn (SM 1977, s. 266270); Den store ødelægning i slutnin
gen af middelalderen (Egnen om
kring Vojens, 1977, s. 30-40); Senmid
delalderlig ødelægning på det sles
vigske
domkapitelgods.
Nogle
overvejelser omkring oplysningerne i
jordebogsmaterialet (Kongemagt og
Samfund i Middelalderen. Festskrift
til Erik Ulsig, 1988, s. 337-345); Adels
gods og stiftsgods (Løjt Sogns Hi
storie, 1988, s. 29-34). Om reciprokke
stednavne i det sønderjyske (Plov og
Pen. Festskrift til Svend Gissel 4.jan.
1991, s. 25-32); Krisen i 1300-tallet
(SM 2000, s. 44-45).
18. Breve fra J. P. Junggreen (SÅrb 1964, s.
385-392); Breve fra J. P. Junggreen
(SÅrb 1969, s. 11-24); Tre breve fra
Köller-tiden af Rasmus Clausen (SM
1964, s. 1-6); Sønderjyske præster un
der »Statsræsonens« vilkår (Haders
lev Stiftsbog 1970, s. 17-25); H.P.
Hanssen og sindelagsgrænsen. Et
brev fra Rasmus Clausen, Smedager,
til Peder Skau, Bukshave (SM 1983, s.
233-239); Detlef Peter Wilhelm The
odor Tiedje - lærersønnen fra Eidersted, der til sidst var præst i Øsby ved
Haderslev (SM 1963, s. 206-208); Fra
ophævelsen af Prag-fredens artikel V
til Hans Krügers død (Festskrift til Jo
han Hvidtfeldt, 1978, s. 85-103); Re
plik. Om Hans Krüger (Tidehverv
april 1989); Frederik Fischer om sit
virke (SM 1968, s. 49-52); Da Gustav
Johannsen i 1886 kåredes til rigsdags
kandidat (SM 1984, s. 300-303). Chri
stian IXs buste i sønderjyske hjem
(SM 1969, s. 86-89).
19. Danmarks Historie. Slesvig og Hol
sten før 1830 (487 s., 1981).
20. Den nationalpolitiske udvikling i
grænseegnene i historisk belysning
(SM 1966, s. 381-386); Flensborg og
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Tønder - og selvbestemmelsesretten!
(SM 1971, s. 446); Sprogligt-kulturelle
skel i Sønderjylland belyst ved en fa
milietradition i en opbyggelsesbog
(SM 1975, 37-39); Flensborgeren Mei
nekes testamente fra 1332 (SM 1985,
s. 150-151); Om baggrunden for Syd
slesvigs fortyskning og for hjemmetyskheden i Nordslesvig (SM 1985, s.
175-182); Schleswig-Holstein als ge
schichtlicher Begriff (Grenzfriedens
hefte, 1985, s. 69-73); Var Skt. Nikolai
i Aabenraa en tysk købmandskirke?
(SM 1986, s. 112-121); Nogle betragt
ninger over den historiske baggrund
for hjemmetyskheden i Nordslesvig specielt med henblik på Tønder og
Højer (SÅrb 1986, s. 5-35); Die sozio
logische Struktur der Bevölkerung
Nordschleswigs in ihrer Bedeutung
für die national-politische Entschei
dung (Grenzfriedenshefte 2, 1954).
21. Trap
Danmark,
Femte Udgave
(Haderslev Amt, 1965, s. 101-108,112,
114, 116, 131-133); 100 års lærer
uddannelse ved seminariet i Haders
lev (Haderslev Statsseminarium 18841984, s. 6-19); Slesvig stifts historie til
1850 (Dansk Præs te- og Sognehisto
rie, X, Haderslev Stift, 1977, s. 9-18,
93-98); En Haderslev-krønike fra
1615. Organisten Claus Møllers skrift
om kronologien med tillæg om byens
historie (Haderslev-Samfundets Års
skrift 1988, s. 17-30); Haderslev Stift
i middelalderen (Haderslev Stiftsbog
1973, s. 12-26); Den gamle Latinsko
le - Haderslev Domsogns menigheds
hus (Haderslev Stiftsbog 1975, s. 6066); Haderslev Domkirkes altersølv
fra 1658 (Haderslev Stiftsbog 1968, s.
71-72); Stiftsbyen Haderslev i Sønder
jyllands ældre kirkehistorie (Haders
lev Stiftsbog 1992, s. 9-26. Også ud
delt som gratis særtryk); Hertug Hans
Kirke, Hospitalskirken (anonym tu
ristfolder); Vor Frue Kirke Haderslev
Domkirke (turistbrochure s.m. Olav
Lindegaard; trykt i flere oplag, også
på tysk og engelsk).
22. Haderslev stift i middelalderen
(Haderslev Stiftsbog 1973, s. 13-26);
Plattysk i Sønderjylland (1974, s. 81-
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91,150-163, 220-240, 249-307, 317-333,
343-351); Slesvig stifts historie til
1850, Haderslev domkirkes bygnings
historie, Domsognets præstehistorie
til 1851 (Dansk Præste- og sognehisto
rie, bd. X: Haderslev stift, hefte 1 & 2,
1977, s. 9-18, 93-98); Plattdeutsch im
Grenzland (Flensburg 700 Jahre
Stadt - eine Festschrift 1984, s. 69-84,
spec. s. 70, 73-77). Das Kollegiatkapitel Hadersleben. 850 Jahre St. PetriDom zu Schleswig (Schriften des Ve
reins für Schleswig-Holsteinische Kir
chengeschichte, 1. R., bd. 33, 1984, s.
221-228); Det middelalderlige kollegiatkapitel i Haderslev og dets em
bedsområde, Barved syssels provsti
(Sønderjyske Årbøger 1985, s. 15-34).
Reformationen i Sønderjylland (1986,
260 s.); Die Reformation im Herzog
tum Schleswig (Beiträge zur Husu
mer Stadtgeschichte, Heft 3/4, 1991,
s. 83-90); Reformationen i hertugdøm
met Slesvig (SM 2000, s. 159-166).
23. Middelalderens Årup i Ensted sogn
(SM 1959, s. 188-192); Gettorf og Årup
som valfartssteder (SM 1965, s. 226227); »Sancta Anna udi Obenraa« (SM
1978, s. 239-240); Middelalderen, 15/
1600-årene (Ensted Sogns Historie,
1987, s. 25-73); Løjt sogn i 14- og 1500årene; Løjttavlen. Et sønderjysk alter
skab, s. 31-34); Middelalderen. 1500/
1600-årene (Løjt Sogns Historie, 1988,
s. 22-91).
24. Vikingetiden (H. V. Gregersen: Slesvig
og Holsten før 1830, 1981, s. 36-56);
Det begyndte før Lindisfarne (Fest
skrift til Troels Fink, 1982, s. 29-51);
Den danske kongemagt ved vikinge
tidens begyndelse (SÅrb 1983, s. 521); Slesvig/Hedebys og Danevirkes
generobring i 983 - et 1000-års minde
(SM 1983, s. 412-413); Kong Godfred
og de nordfrisiske ringvolde (SM
1985, s. 74-80, 128).
25. Det begyndte før Lindisfarne (Fest
skrift til Troels Fink, 1982, spec. s. 3336); Angler-problemet - endnu en
gang (SÅrb 1989, s. 33-50); Anglernes
herkomst; Die Herkunft der Angeln
(Slesvigland 1995, s. 24-31, 46-53, 8995, 116-121).

Nekrologer
Peter Kristjan Iversen, Aabenraa, 1914-2000
Den 26. januar 2000 døde Historisk Samfunds tidligere mangeårige formand
og æresmedlem Peter Kr. Iversen. Mere end nogen anden har han bidraget til
at opbygge foreningen, som vi kender den i dag.
I de sidste år skrev Iversen sine erindringer. Her skrev han bl.a.: »Nu, da
timeglasset for mit vedkommende er ved at rinde ud kan jeg sige, at arbejdet
med Historisk Samfund og foreningens trivsel har været mit halve liv ... Jeg
helligede mine kræfter til det folkelige og lokalhistoriske arbejdes trivsel i
Sønderjylland.« Det er en vurdering som rammer i plet. Resultaterne lever
Historisk Samfund for Sønderjylland på endnu i dag.
Peter Kr. Iversen blev født den 23. maj 1914 i et solidt, dansksindet vest
slesvigsk gårdmandshjem i Bønderby, Møgeltønder sogn. I gymnasietiden i
Tønder blev historie og dansk hans foretrukne fag. Moderen støttede hans

Peter Kristjan Iver
sen. Foto: P. Clausen.
Institut for sønderjysk
Lokalhistorie.
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ønske om at læse videre, og straks efter studentereksamen i 1932 lod han sig
indskrive med fagene historie og dansk ved »universitetsundervisningen i
Jylland«, som Aarhus Universitet dengang blev benævnt. I professor Albert
Olsen fik han en lærer, som gav næring til de interesser, han bragte med fra
Vestslesvig. Han fulgte Albert Olsens øvelser i landbrugshistorie med til
hørende besøg i landsarkivet i Viborg. Det blev bestemmende for hans senere
karriere.
Specialeopgaven i 1936 fik titlen »Det slesvigske landbrugs skattevæsen i
første halvdel af 1700-tallet«. Hertil benyttede han jordebøger i arkiverne i
Aabenraa og Kiel og på Schackenborg gods. Landbrugshistorien og Vest
slesvig vedblev at være Iversens store interesse. 11942 blev han arkivarvikar i
Rigsarkivet og fik lejlighed til at studere specielt Møgeltønder lens regnskaber.
Resultaterne fremgår af de store artikler »Herremand og bonde i Vestslesvig
i 1660'eme og 1670'eme« og »Møgeltønder len 1536-1660« i Sønderjyske År
bøger 1942 og 1943. I 1950'erne fik han et års orlov til landbrugshistoriske
studier. Målet var at skrive en stor samlet fremstilling. Han fik indsamlet et
betydeligt materiale om driftsforholdene på de slesvigske ladegårde. Delresul
tater fremkom i artiklerne »Fra stavnsbåndets tid på Schackenborg« og »Hollænderier i Sønderjylland i 1600- og 1700-årene« i Sønderjyske Årbøger 1988
og 1992. Også kildeudgivelseme »Tre gottorpske jordebøger 1607-13« (1995)
og »Revision af Gram og Nybøl godser 1761« (1989) er udtryk for dette inter
essefelt. Helt naturligt var Iversen derfor fra 1952 medlem af »Udvalget til
Udgivelse af Kilder til Landbefolkningens Historie« (Landbohistorisk Sel
skab).
Netop kildeudgivelseme blev Iversens foretrukne felt. Særlig gennemslags
kraft fik hans udgivelse af kniplingshandler Jens Wulffs dagbøger i to bind
(1955 og 1988). Disse værdifulde dagbøger er siden blevet en meget benyttet
klassiker blandt de sønderjyske kildeværker. Også Kildeskriftselskabet, som
han var medlem af siden 1964, nød godt af Iversens flid. Her var han med til
at sikre, at »De hansborgske Domme 1545-1578« langt om længe kunne ud
komme i tre digre bind i 1994.
Fra 1942 fik Iversen sit virke indenfor statens arkiver. I Rigsarkivet blev
dr. phil. Holger Hjelholt den arkivalske læremester, som bestyrkede den
unge arkivars interesse for den sønderjyske historie. Fra 1944 fortsatte han
i Aabenraa, fra 1960 og frem til pensioneringen i 1981 som landsarkivar. I
disse år skiftede det sønderjyske landsarkiv ansigt. Udadtil viste det sig i
den omfattende udbygning indviet i 1974, internt bl.a. gennem bedre tilgængeliggørelse af samlingerne med en lang række af duplikerede arkivfor
tegnelser. Som første sted i landet blev kirkebøger kopieret og opstillet til
selvekspedition på læsesalen. Person- og foreningsarkiverne blev Iversens
særlige område, og det lykkedes ham at sikre en lang række værdifulde
arkiver til belysning af landsdelens nationale og politisk-kulturelle historie.
Privatarkiverne fik et omfang og en betydning, som langt overgår, hvad der
kendes i de øvrige landsarkiver. Også hans arbejde med ordning af de be
slaglagte arkiver fra det tyske mindretal fik stor betydning for forskningen.
Straks efter udnævnelsen til landsarkivar var han med til at gennemføre en
ændring af 1933-arkivoverenskomsten med Tyskland. Hidtil havde akter
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yngre end 1864 officielt været utilgængelige for den anden stats borgere.
Den grænse blev nu flyttet til 1918.
Det lokalhistoriske arbejde i Sønderjylland blev Iversens egentlige felt. Som
arkivchef lagde han vægt på, at landsarkivet skulle bidrage til det lokalhistori
ske arbejde i landsdelen. Ganske karakteristisk var det, at Iversen umiddel
bart før sin afgang var med-initiativtager til oprettelsen af den sønderjyske
organisation for landsdelens lokalhistoriske arkiver, LASS (Lokalhistoriske
Arkiver og Samlinger i Sønderjylland). Men det blev gennem Historisk Sam
fund for Sønderjylland, han i særlig grad virkede. »Det blev den forening som
jeg ofrede mine kræfter på«, skrev han i sine erindringer. Gennem 33 år, fra
1946 til 1979, sad han i styrelsen, han var sekretær 1946-56 og 1968-71, for
mand 1956-66 og igen fra 1971 til 1979. Siden 1980 var han æresmedlem. Ved
80-årsdagen i 1994 blev Sønderjyske Årbøger tilegnet Peter Kr. Iversen.
Dette viser hans stadige engagement gennem de mange år. Iversen deltog
skiftevis i alle redaktioner, han stod i de første år for udflugter og foredrag.
Han var den der skaffede pengene. Den der samlede trådene. Selvfølgelig
foregik meget i samarbejde med andre. Især samarbejdet med Johan Hvidt
feldt blev nært og venskabeligt. Netop Hvidtfeldt havde i sin tid i Aabenraa
1935-44 lagt det spor, som Iversen kom til at følge. Hvidtfeldt var vennen,
med hvem Iversen udvekslede tanker, og som gav inspiration til mange af de
ændringer i Historisk Samfund, som Iversen med sit organisationstalent og
vedholdenhed førte ud i livet. Iversen var praktikeren, den der kunne skabe
resultater og organisere. Han var i de år Historisk Samfund. Hans ideer var
afgørende for mange fornyelser - f.eks. ændringen af Sønderjyske Årbøger i
1972 fra to hæfter til ét bind årligt, udformningen af den succesrige bogserie
»Sønderjyske Levnedsløb« - det store succesværk »Sønderjylland Historisk
Billedbog«, som udkom i tre bind (1964, 1970 og 1979) i 50.000 eksemplarer.
Ikke mindst var han med til at udtænke den gennemgribende reform af for
eningen i 1950'eme. Da blev det folkelige element styrket med oprettelse af
amtskredsene. Iversen var arkitekten, der fik foreningen til at vokse til over
3000 medlemmer.
Han havde også øje for den historiske overlevering, som ligger uden for
myndighedspapirernes felt - billeder, båndoptagelser, traditionsstof. Han fik
mange til at skrive deres erindringer. Ud fra disse interesser gav han stødet
til oprettelse af institutionen »Historiske Samlinger for Sønderjylland« i 1962.
Under navnet »Institut for Sønderjysk Lokalhistorie« er samlingerne siden
1985 blevet en selvejende institution, landsdelens vigtigste billed- og båndar
kiv og rådgiver for det lokalhistoriske arbejde i hele landsdelen.
Iversen havde mange jern i ilden. Han opfattede det som sin pligt at være
behjælpelig ved udgivelsen af andre forfatteres bøger og artikler. Det tog selv
følgelig tid fra egne forskningsprojekter. Ved siden af Historisk Samfund for
Sønderjylland engagerede han sig i det folkeligt-nationale arbejde. Han blev
efter 1957 sekretær for »De nationale foreningers samarbejdsudvalg« og var
med til at organisere markeringen af mange nationale mindedage. På lands
plan søgte han at styrke de amtshistoriske samfunds rolle. Det førte til besty
relsesposter i Dansk Historisk Fællesforening (DHF) og til oprettelse af Sam
menslutningen af lokalhistoriske Foreninger (SLF) i 1967, hvor han blev den
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første formand. Med det succesrige sønderjyske historiske billedværk som
forbillede gav han i DHF stødet til udgivelse af »Danmark Historisk Billed
bog« i 4 bind 1969-71, alt i et nært og fortroligt parløb med rigsarkivar Johan
Hvidtfeldt.
Der blev også tid til omfattende bidrag til flere samleværker. Til Johan
Hvidtfeldts »Haandbog for danske lokalhistorikere« (1. udg. 1952-56) skrev
han artikler om slesvigske forhold og store afsnit til byhistorieme for Flens
borg, Sønderborg og Aabenraa. Til det sønderjyske bind af 5-udgaven af Trap:
Danmark (1967) leverede han en lang række dybtgående gods- og gård
historier, på højere niveau end de tilsvarende afsnit i de kongerigske bind.
Disse afsnit ville separat have fyldt en bog på 250-300 sider. Iversen så sit
arbejde som arkivmand og historiker under en folkelig-national synsvinkel. I
sine erindringer skrev han: »Meget af det jeg har fået trykt, kan måske synes
noget overfladisk og opfylder vel ikke altid en videnskabelig skoles strenge
krav. Men jeg har i almindelighed bestræbt mig for at skrive på en måde, at
almindelige mennesker kunne have fornøjelse og udbytte af at læse mine ar
tikler og bøger. Jeg håber derved at have kunnet medvirke lidt til at højne
den historiske interesse i landsdelen. Jeg har i hvert fald gjort et alvorligt
forsøg herpå«.
Det er en beskeden selvvurdering, når man sammenligner med bibliografi
en udgivet af Hans H. Worsøe i bogen »Revision over Gram og Nybøl godser
1761« (1989). Her ser man også de mange grundige og datamættede nekrolo
ger, som blev skrevet gennem årene.
»Jeg brugte nok alt for megen tid på Historisk Samfund, men dette arbejde
interesserede mig nu engang meget«, skrev Iversen også. Citaterne anslår no
get karakteristisk. Det var ikke rigshistorien eller de københavnske historiker
kredse som trak. Det var lokalhistorien, det folkeligt-nationale arbejde og ar
kivvæsenet, som blev Peter Kr. Iversens hjertebørn. Ukompliceret folkelig var
han ikke. Udadtil kunne han måske i nogle sammenhænge virke stiv, måske
kejtet. Med sin store erfaring, sin omfattende viden om sønderjysk historie og
sin store ekspertise i kilderne kunne han være en skarp kritiker. Men grund
læggende var han den rodfæstede sønderjyde og fuld af lune, glad for en god
historie, familiemenneske. Han var stolt af sin vestslesvigske bondeherkomst.
Selv fremhævede han, hvor benovet han var, da han som helt ung student
mødte op på Studentergården i Aarhus. Fra først til sidst blev han sin hjem
stavn tro. Her skabte han resultater, som vil leve længe.

Lars N. Henningsen
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Troels Fink, Aabenraa, 1912-1999
Hvis Troels Fink havde skrevet sine erindringer, havde de ifølge hans eget
udsagn fået titlen »Fra Klinkbjerg til Vægterpladsen«. Hermed var markeret
to milepæle i Finks liv - barndomshjemmet på Klinkbjerg og det store hus på
Vægterpladsen 1, hvor han tilbragte sit mangeårige otium. I luftlinje er det
kun 500 m, der skiller de to adresser i Aabenraa. Det er symbolsk for hans
stærke tilknytning til byen og landsdelen. Men med yderpunkter i Køben
havn, Århus og Flensborg kom han til at spænde vidt - såvel som forsker,
diplomat og igangsætter.
Troels Marstrand Trier Fink blev født den 18. april 1912 i Aabenraa. Hans
far, der blev en kendt sønderjysk arkitekt, var af gammel nordslesvigsk bon
deæt og var på mødrenes side i familie med H.P. Hanssen. Moderen var en
datter af højskoleforstander Emst Trier i Vallekilde. Med dette afsæt - og født
på Dybbøldag - var Troels Fink prædestineret til et virke i den nationale og
den sønderjyske histories tjeneste.
Som lille fik han selv et første indtryk af nationalitetskampen, da han lige
som andre børn fra dansksindede hjem var tvunget til at gå i tysk skole. Det
ændrede sig med genforeningen i 1920, der - også i skolemæssig henseende blev oplevet som en stor lettelse af den unge Fink.
1 1930 blev han student fra Aabenraa Statsskole. Herpå drog han til Køben
havns Universitet, hvor han i 1936 blev cand.mag. med historie som hovedfag
og tysk som bifag. I studieårene blev han medlem af en kreds af unge histori-

Troels Fink - her som den inspirerende fortæller og samtalepartner. Foto: Lis Sylvest.
Institut for sønderjysk Lokalhistorie.
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kere, der - til dels i opposition mod undervisningen og datidens »professor
vælde« - oprettede den såkaldte Historikergruppe.
Efter endt eksamen kom Fink tilbage til Sønderjylland. Han blev her sekre
tær ved den nyoprettede sønderjyske politiadjudantur, som bl.a. skulle over
våge det tyske mindretals aktiviteter. Det gav ham et indgående kendskab til
den aktuelle politiske og nationale udvikling i grænselandet - et kendskab
der blev udbygget og anvendt på anden vis, da han 1940-1942 som sekretær
for De sønderjyske danske Samfund organiserede et omfattende nationalt be
redskab i hele Sønderjylland. Det var en udløber af denne virksomhed, da
hans hus i Århus blev sprængt i luften i april 1945. Mirakuløst slap Fink og
den øvrige familie herfra med livet i behold.
Flytningen til Århus var en følge af den videnskabelige karriere, som Fink
havde indledt i 1941 med disputatsen om »Udskiftningen i Sønderjylland ind
til 1770«. Den gav i 1942 mulighed for en ansættelse som lektor ved det unge
universitet i Århus. I 1946 blev lektoratet omdannet til et docentur i historie
med særligt henblik på Sønderjyllands historie og i 1950 gjort til et professorat
med samme forpligtigelse.
Tiden i Århus blev meget aktive år. Undervisningen var præget af Finks
store viden og gjorde indtryk på de studerende. Når talen senere faldt herpå,
mindedes de tydeligt Finks evne til at eksercere dem igennem utallige årstal,
hertugnavne og begivenheder i det sønderjyske. Hertil kom en omfattende
videnskabelig produktion og anden formidling i form af foredrag m.v. Det
var to sider af Finks virke, der ofte gik hånd i hånd. Eksempler herpå var
»Rids af Sønderjyllands Historie« (1943), »Vejledning i Studiet af Sønderjyl
lands Historie« (1944, sammen med Johan Hvidtfeldt), »Sønderjylland siden
genforeningen« (1955) og »Fem foredrag om dansk udenrigspolitik efter 1864«
(1958). Hertil kom to centrale værker: »Spillet om dansk neutralitet 1905-09«
og »Ustabil balance. Dansk udenrigs- og forsvarspolitik 1894-1905«, der ud
kom i henholdsvis 1959 og 1961.
Ved siden af denne virksomhed blev Fink en stor igangsætter på andre
områder. 1 1946 blev han medlem af den komité, der forberedte oprettelsen af
et erhvervsarkiv i Århus; siden var han også i mange år formand for Er
hvervsarkivets bestyrelse. 11949 blev han dekan for det humanistiske fakultet
og samme år leder af journalis tkursus ved Århus Universitet. I sidstnævnte
egenskab blev han en fornyer af journalistuddannelsen. I 1954 spillede Fink
en vigtig rolle ved universitetets modtagelse af Sandbjerg Gods som gave fra
fru Ellen Dahl, og han blev da også Sandbjergs første administrator. Hertil
kom flere andre hverv og tillidsposter.
Stor betydning fik Finks virke 1946-1959 som udenrigsministeriets konsu
lent i slesvigske spørgsmål. Det var en tid, hvor bølgerne gik højt i Sydsles
vig - bl.a. som følge af de slesvig-holstenske myndigheders nålestikspolitik
mod det danske mindretal. Som arkitekt bag København-Bonn erklæringerne
fra 1955 om mindretallenes rettigheder, var han med til at lægge grunden til
den fredelige udvikling, som siden kom til at præge grænselandet. Det var
derfor naturligt, at der blev kaldt på professoren, da posten som dansk konsul
i Flensborg skulle besættes i 1959. Det skete med personlig titel og rang som
generalkonsul. Han var da 47 år gammel.

Nekrologer

301

I Flensborg kom Fink til at bo og arbejde i 16 år. Med domicil i Nordergraben 19 havde han god udsigt ikke kun over byen men hele grænselandet. Det
var en brydningstid, hvor forholdet mellem dansk og tysk bevægede sig fra
front til bro. Som den danske stats repræsentant indtog han ikke kim iagttage
rens rolle, men var med til at fremme den fredelige udvikling og blev i kraft
af sit personlige engagement en stor støtte for det danske mindretal.
Det var et udslag heraf, da der på Finks initiativ i 1963 blev oprettet et histo
risk institut i Flensborg med det lange navn Studieafdelingen ved Dansk Cen
tralbibliotek for Sydslesvig. Det var en klog disposition. Studieafdelingen har
siden udviklet sig til at blive det danske mindretals kollektive hukommelse såvel i kraft af mange udgivelser (afhandlinger, erindringer m.m.) om sydsles
vigske emner, som med det meget værdifulde arkiv, der er blevet knyttet hertil.
I 1955 var Fink blevet medlem af styrelsen for Historisk Samfund for Søn
derjylland. 1966-1971 var han foreningens formand og blev ved sin afgang
æresmedlem. I hundredåret for krigen 1864 udgav han »Otte foredrag om
Danmarks krise 1863-64«. Sammen med en tidligere publikation blev den
oversat til tysk og i 1968 udgivet med den rammende titel »Deutschland als
Problem Dänemarks«. Hertil kom i Flensborg-årene utallige historiske fore
drag, medvirken som opponent ved historiske disputatser og meget mere.
Det var derfor velfortjent, da han i 1971 modtog byen Kiels kulturpris; samme
år fik han også H. V. Clausens og Johan Ottosens legat til danskhedens fremme
i Sønderjylland.
11975 trak Fink sig tilbage som generalkonsul og flyttede til barndomsbyen
Aabenraa - men han gik ikke på pension. Karakteristisk for hans virketrang
kastede han sig over en ny opgave. Det var således en gammel drøm om et
sønderjysk institut, der gik i opfyldelse for ham, da Institut for grænseregions
forskning blev oprettet i 1976 i Aabenraa. Med god hjælp af amtsborgmester
Erik Jessen var det lykkedes ham at overbevise ikke kun amtsrådet men også
staten om det fornuftige i at støtte dette initiativ. Han blev selv instituttets
første direktør og udgav her det store tre binds værk »Da Sønderjylland blev
delt 1918-1920«. Det er uden tvivl hovedværket i Finks produktion, og er den
mest grundige skildring af dette emne.
I 1979 gik Fink af som direktør. Det blev et langt og aktivt otium, der kom
til at strække sig over 20 år. Forskningen havde fortsat høj prioritet. I 1986
udkom to binds værket om »Estruptidens politiske historie«, i 1989 »Landsby
fællesskabet i Rinkenæs« og i 1994 - sammen med P. Kr. Iversen - »De Hans
borgske Domme 1545-1578«. Trods svær sygdom lykkedes det ham at færdig
gøre det imponerende to binds værk med titlen »Båndene bandt. Forbindelsen
over Kongeåen 1864-1914«, der udkom en uge efter hans død. Hertil kom
flere artikler og indlæg. I alle årene var han fortsat efterspurgt som taler og
foredragsholder, lige som mange søgte råd og vejledning hos ham om emner
med relation til grænselandets historie. Det var derfor velfortjent, da han i
1986 fik tildelt Rosenkjær-prisen.
I de samme år var Fink med til at sikre, at de såkaldte »Historiske Sam
linger«, der rummede en meget betydelig billed- og båndsamling på landsar
kivet i Aabenraa, blev omdannet til en selvejende institution med amtskom
munal støtte. Navnet blev »Institut for Sønderjysk Lokalhistorie«.
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Fysisk holdt han sig i form som skovarbejder i egen plantage. Den var et
fristed, der gav styrke til sjæl og legeme, men som også blev vist gæstfrit
frem. Det var udslag heraf, at Fink i flere år var leverandør af juletræer til
venner og bekendte. En del af pensionistårene levede han alene i det store
hus på Vægterpladsen, men i 1993 giftede han sig igen. Det blev meget lykke
lige år. Da han blev syg i 1998 var det den kærlige pleje og støtte, som han
fik af sin hustru Birte, der holdt humøret oppe. Det var i kraft heraf - og af
en jernvilje, at han efter et langt sygehusophold kunne genoptage sine daglige
sysler i boligen på Vægterpladsen. Her døde han den 26. oktober 1999.
Med rejsen fra Klinkbjerg til Vægterpladsen var cirklen sluttet i en stor
sønderjydes liv. På det nationale område var han præget af kampen mod
nazismen og hjemmetyske grænseflytningsplaner, men efter 1945 også af er
kendelsen af behovet for forsoning med naboen mod syd. Slægtskabet med
H. P. Hanssen - og beundringen for hans indsats - fik i den henseende en
afgørende betydning for Fink, med respekt for den nationale selvbestemmel
sesret og en liberal mindretalspolitik i højsædet.
På det faglige område var han en meget stor kender af Sønderjyllands hi
storie. Eftertiden vil her nyde godt af de mange værker, som flød fra hans
pen. Men det var også i kraft af denne indsigt og hans store personkendskab,
at han i en brydningstid kom til at spille en vigtig rolle som diplomat i græn
selandet. Blandt de mange andre ting, som Fink vil blive husket for, er hans
virke som igangsætter, hans evne til at tryllebinde tilhørerne, hans humor og
ikke mindst hans meningers mod.
En ledetråd livet igennem forblev en dyb forbundethed med den sønderjy
ske hjemstavn. I den henseende er titlen på Troels Finks sidste værk - »Bånde
ne bandt« - også kendetegnende for hans eget virke.

Henrik Becker-Christensen
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Sigurd Schoubye, Tønder, 1915-2000
Lørdag 8. juli 2000, lidt over middag, døde Museerne i Tønders tidligere leder,
dr.phil. Sigurd Schoubye, et par uger efter, at han var fyldt 85 år. Meddelelsen
kom nærmest som et chok. For til det sidste var Sigurd Schoubyes ånd usvæk
ket, og han diskuterede engageret, skarpsindigt og med den ofte bidende
ironi, der var kendetegnende for ham. I det sidste halve år han levede, fik
han, med hjælp fra Lokalhistorisk Arkiv for Tønder Kommune, gennemgået
sin store bogsamling og sine mange arkivalske papirer. En stor del af bog
samlingen blev, en uge før Sigurd Schoubyes død, overdraget til Landsarkivet
i Aabenraa, med den klausul, at bøgerne skal forblive på Lokalhistorisk Arkiv
i Tønder. Ved denne lejlighed præsenteredes et katalog over samlingen, som
efter Sigurd Schoubyes ønske har fået titlen »Bibliotheca Silvurbana, Tunder
ensis«. Præsentationen af kataloget blev Sigurd Schoubyes sidste offentlige
handling.
Med Sigurd Schoubye har det nord- og sydslesvigske museumsvæsen, ja
hele landets museumsverden, mistet en betydelig museumsmand, den sidste
af den gamle garde af museumsfolk i landsdelen, der talte Neumann i
Haderslev samt Raben og Slettebo i Sønderborg.
Sigurd Schoubyes vej til museumsverdenen gik imidlertid omkring mange
års arbejde som seminarielektor ved Tønder Statsseminarium. I virkeligheden
var Schoubye litterat. Han blev født i København, tog studentereksamen fra
Efterslægtens skole i 1934 og blev mag.art. 1940 fra Københavns Universitet i

Sigurd Schoubye - her som guide på Historisk Samfund for Sønderjyllands store
egnsvandring 1969. Foto i Institut for sønderjysk Lokalhistorie.
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almindelig og sammenlignende litteratur. I 1944 kom han som seminarie
adjunkt til Tønder, og allerede tre år senere påbegyndte han sin dobbeltvirk
somhed som seminarielærer og deltidsansat museumsinspektør ved Tønder
Museum, en dobbeltrolle, der fortsattes med stadig større vægt på museums
arbejdet, indtil han i 1972 tog sin endelige afsked fra seminariet for at blive
museumsdirektør i det nye dobbeltmuseum, Tønder Museum og Sønderjyl
lands Kunstmuseum.
Sigurd Schoubye var anerkendt og respekteret i alle kredse. Hans viden om
snart sagt alle de emner, et museum beskæftiger sig med, var legendarisk, og
han havde en klæbehjerne for historiske detaljer, ikke mindst af numerisk og
statistisk art. Han var i Sønderjylland med til at fastlægge linjerne for den
regionale museumsstruktur, der stadig er et særkende for det sønderjyske
museumsvæsen, og han var en af hovedmændene bag initiativet til den fælles
årbog for det sønderjyske museumsvæsen, der påbegyndtes i 1974 under tit
len »Nordslesvigske Museer« (i år 2000 ændret til »Sønderjyske Museer«),
hvis første redaktør han var. I sit forord til årbogens første nummer fremlagde
Schoubye linjen for den nye årbog som en »arbejdsmark« for det sønderjyske
museumsvæsen på linje med »Fynske Minder« og »Årbog for Den gamle By
i Århus«. Gennem resten af sin embedstid var han en flittig skribent til årbo
gen med markante artikler.
Også Historisk Samfund for Sønderjylland nød godt af Sigurd Schoubyes
forskning. I årene fra 1963 til 1975 var han medlem af styrelsen, og frem til
1999 publicerede han flere artikler og anmeldelser i Sønderjyske Årbøger og
Sønderjysk Månedsskrift inden for sine specialområder, sønderjysk guld- og
sølvsmedekunst, kunsthistorien og Tønders lokal- og bygningshistorie.
Sigurd Schoubye gik på pension 1. juni 1986, kort før han fyldte 71 år. I
sine sidste år som museumsleder kom han to gange på voldsom kollisions
kurs med Tønder Kommune. Første gang i forbindelse med opførelsen af
Tønders nye rådhus, hvis beliggenhed ind over den fredede slotsbanke han
modsatte sig. Næste gang var i det sidste embedsår, i hans samarbejde med
Tønder Kommune omkring finansieringen af ejendommen Storegade 14, i
daglig tale kaldet Drøhses Hus. Driften af huset som fremtidigt museumsan
neks for Tønder Museum syntes sikret med et flertal i byens økonomiudvalg,
men på et efterfølgende byrådsmøde faldt sagen med én stemme. Det blev en
meget stor skuffelse for Schoubye, og udtalelser fra ham i de senere år tyder
på, at han aldrig helt kom sig over bitterheden mod Tønder Kommune. Tøn
der Museum har genoptaget Schoubyes arbejde med at gøre huset til centrum
for en fremtidig kniplingsforskning i Danmark. Museet opfatter flere af
Schoubyes tanker omkring anvendelsen af Drøhses Hus som bæredygtige,
også i dag.
Går man fra det sønderjyske og ser på Sigurd Schoubyes betydning for
kulturhistorisk forskning nationalt og internationalt, er det hans mangeårige
arbejde med bestemmelsen af det tønderske sølv og i forlængelse heraf arbej
det med sølvsmede i det nuværende Sønderjylland, der påkalder sig opmærk
somhed og respekt. Hans forskning omkring de tønderske guldsmedemestre
resulterede i 1961 i hans hovedværk, doktordisputatsen »Guldsmede-hånd
værket i Tønder og på Tønder-egnen 1550-1900«. Disputatsen, der i dag stadig
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er et standardværk for en provins' guldsmedehåndværk, var også et vægtigt
bidrag til Tønders historie, idet den, foruden sammenstillingen af mestre med
stempler, omfattede undersøgelser af guldsmedenes herkomst, uddannelse og
sociale status. Sigurd Schoubyes arbejde med det sønderjyske sølv blev fulgt
op i flere andre værker, monografien »Sønderjysk Sølv«, der blev udgivet af
Historisk Samfund for Sønderjylland i 1982 samt den nyredigering af Chri
stian A. Bøjes »Danske guld- og sølvsmedemærker før 1870«, som Schoubye
foretog, ligeledes i 1982.
På to andre områder har Sigurd Schoubye været foregangsmand for den
kulturhistoriske forskning i Danmark; nemlig omkring undersøgelser af de
hollandske vægfliser og indenfor kniplingsfremstillingens og kniplingshande
lens historie.
Vægflisemes historie og motiver behandlede Schoubye første gang i 1949,
hvor han udgav et lille hefte på 12 sider med titlen »Hollandske vægfliser på
Tønderegnen«. I 1954 fulgte artiklen »Skibsmotiver på hollandske vægfliser«
og 1963 bogen »Hollandske vægfliser«, hvis anden forøgede udgave udkom
1970. I 1974 fulgte endelig heftet »Flisesamlingen i Tønder Museum«. Med
hensyn til kniplingshåndværkets historie har Schoubye skrevet en kortfattet,
men meget anvendt og værdsat bog, der udkom første gang i 1953 med titlen
»Kniplingsindustrien på Tønderegnen«. 1 1968 og 1989 blev bogen genudgivet
i en let ændret form. En fjerde udgave ventes at udkomme i forbindelse med
kniplingsfestivalen i 2001.
Imidlertid er Schoubyes største fortjeneste indenfor arbejdet med kniplings
handelen den, at han, efter at han blev pensioneret, samlede et omfattende
kildemateriale fra adskillige arkiver i Nordtyskland, Holland, Belgien og Dan
mark. Materialet, som han fik transskriberet af dygtige lokale kræfter, ligger i
dag og venter på videre bearbejdning.
Endnu et felt gav Sigurd Schoubye sin store viden og opbakning; nemlig
vurdering og rådgivning vedrørende antikviteter. Schoubye fulgte helt til sin
død grundigt med i alle prisudviklinger og bevægelser for salget af antikvite
ter på landets store auktioner, og han kunne huske hammerslagpriser på ad
skillige af de sjældne ting, som han havde været med til at vurdere eller byde
på. Fra 1986 til 1999 var han censor ved Antikmessen i Tønder, fra 1970 til
1987 medarbejder ved antikbrevkassen i dagbladet Jyllands-Posten. Han
elskede at se på antikviteter, og hans sans for tal gjorde ham til en dreven
vurderingsmand. Hans berøringsflade med antikvitetshandlerbranchen var
derfor stor, og han nød en enestående anerkendelse og respekt blandt landets
antikvitetshandlere, i de senere år som »the grand old man«. Man tav og
lyttede, når Schoubye udtalte sin dom over de ting, der skulle sælges. Hans
kendskab til antikvitetsverdenen gjorde, at han fra 1966-1982 var konsulent
for Anneberg-Samlingerne i Odsherred, et hverv, der betød meget for ham.
Således indtog han sin plads blandt kenderne på landsplan, og på lands
plan skabte han også opmærksomhed om sit arbejdsområde i det fjerne Tøn
der. Schoubye byggede noget op, og forstod at få det værdsat.
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Anmeldelser
Niels Bracke: Die Regierung Waldemars IV.
Eine Untersuchung zum Wandel von Herrschaftsstrukturen im
spätmittelalterlichen Dänemark.
Kieler Werkstücke. Reihe A: Beiträge zur schleswig-holsteinischen
und skandinavischen Geschichte, Band 21. Peter Lang Verlag, Frank
furt am Main, 1999, 252 sider, DM 79.
Da Valdemar IV Atterdag 1340 efter otte kongeløse år blev konge
over det pantsatte Danmark, skete det i kraft af en kompliceret af
tale med den nyligt myrdede holstenske grev Gerhards sønner og
den sønderjyske hertug Valdemar V. Valdemar Atterdag ægtede
hertug Valdemars søster Helvig og fik som medgift Ålborghus og
det nordligste Nørrejylland. Det øvrige Jylland skulle Valdemar At
terdag trin for trin indløse fra hertug Valdemar, der i bytte for Jyl
land måtte pantsætte sit eget hertugdømme til de holstenske grever.
Hertugen var således helt afhængig af sin kongelige svogers indløs
ningsevne, hvis han skulle gøre sig håb om at tilbagekøbe Sønder
jylland. Hertugen sad som en lus mellem to negle, og den lybske
krønikeskriver Detmar fortæller »Dat de hertoghe so grot eventu
rende dordes koninghes willen, dat kerede em manich to groter
dorheit«. (»At hertugen satte så meget på spil for kongens skyld,
det regnede mange ham for stor dårskab«). Han har næppe haft
noget valg. Det lykkedes kun hertug Valdemar at indløse de nord
ligste dele af Sønderjylland, mens den sydligste del forblev i gre
vernes besiddelse. Valdemar Atterdag arbejdede i sine sidste rege
ringsår ihærdigt på at tilbagevinde Sønderjylland, og udsigterne
syntes da også gode, da den sidste hertug af Abel-slægten Henrik
Valdemarsen døde barnløs 1375. Men inden årets udgang var også
Valdemar Atterdag død, og det blev ikke den danske kongemagt,
men de holstenske grever, der satte sig i besiddelse af det hertuglø
se hertugdømme.
Niels Bracke berører i et indledende afsnit af sin afhandling de
ovennævnte begivenheder, men ellers omhandler bogen så godt som
slet ikke sønderjyske forhold. Brackes ærinde er at vise, hvordan Val
demar Atterdag i sin magtudøvelse trådte nye veje og dermed ændre
de det middelalderlige kongedømme hen mod en senmiddelalderlig
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stænderstat. Bracke ser her Valdemar Atterdag som en typisk repræ
sentant for den nye herskertype, der i det 14. århundredes Europa
initierede denne udvikling.
Som udtryk for nybruddet i Valdemars styreform nævner Bracke
forsøget på at gøre Vordingborg til residensstad, udviklingen af
loyale centrale institutioner, der fungerer uafhængigt af kongens
person sammenholdt med uddelegering af magt til underordnede
embedsmænd, centralmagtens forsøg på at skaffe sig monopol på
militær, skattevæsen og justits, og den kongelige dominans over
landskirken.
Allerede Kristian Erslev var opmærksom på det »moderne« i Val
demars styreform og pegede på kejser Karl IV som muligt forbillede.
Bracke mener, at en række af Valdemar Atterdags politiske tiltag er
direkte inspireret af den tyske kejser Ludvig, og styrker hermed den
formodning, at Valdemar i sin ungdom opholdt sig ved kejserhoffet i
München. Den tyske kejser Ludvig af Bayern af det wittelsbachske
fyrstehus var far til markgrev Ludvig af Brandenburg, der var gift
med Valdemars søster Margrethe.
I afhandlingens hovedafsnit om Valdemar Atterdags forvaltning
analyserer Bracke rigsembederne drost, marsk, kammermester og
gældker, de forskellige embedsmænd i kancelliet og slotshøvedsmændene med henblik på at klarlægge embedsmændenes geografiske og
sociale herkomst og vurdere kongemagtens indflydelse på embedsbe
sættelsen. En oversigt over rigsembederne bringes som bilag og sup
plerer William Christensens lister i »Dansk statsforvaltning i det 15.
århundrede«, der begynder ca. 1375. En lignende oversigt over perio
dens 70 kendte høvedsmænd havde været nyttig. Beklageligvis har
der under håndteringen af manuskriptet indsneget sig en fejl i bilaget,
således at den sidste marsk, de to sidste gældkere og to sidste justitiarer er havnet i en forkert kolonne.
Brackes afhandling giver et godt overblik over den kongelige magt
udøvelses muligheder og begrænsninger ved overgangen fra højmid
delalder til senmiddelalder. Bracke tilføjer nye interessante aspekter
til den kendte historie ved at inddrage Valdemars europæiske inspira
tionskilder. Han kan endvidere ved at supplere forvaltningshistorien
med prosopografiske og genealogiske studier fremlægge ny viden om
den nationale, regionale og sociale sammensætning hos Valdemars
embedsmænd.
Henrik Lerdam
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Dagbøger fra Sydslesvig 1999 udgivet ved Lars N. Henningsen.
Skrifter udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for
Sydslesvig nr. 43. Flensborg 2000. 238 s.z indb., ill. DM 44, kr.168.
Den 5. oktober 1999 vil komme til at stå som en særlig dag i det
danske mindretals historie - en dag, der er blevet indskrevet i anna
lerne eller rettere sagt en dag, der afspejler sig i kilderne på en helt
usædvanlig måde. Studieafdelingen og Arkivet ved Dansk Central
bibliotek for Sydslesvig opfordrede i 1999 alle med tilknytning til det
danske og frisiske mindretal til at skrive dagbog, og resultatet blev
overvældende: 196 voksne og 1635 skoleelever skrev dagbøger, der
fortæller om deres gøren og laden på den helt tilfældigt udvalgte
dag - 5. oktober. Forbilledet var de danske dagbogsindsamlinger gen
nem 1990'erne. Den første og mest omfattende af disse blev gennem
ført af Nationalmuseet i 1992 og gav ca. 50.000 dagbøger, omkring 1%
af befolkningen havde reageret positivt på opfordringen. I Sydslesvig
var svarprocenten langt større, og det skyldtes især, at der blev skabt
et godt samarbejde med det danske skolevæsen. Desuden har mange
organiserede medlemmer af mindretallet nok følt trang til at synlig
gøre deres virke og at sikre, at det mere anonyme foreningsarbejde
blev belyst for eftertiden. Mange af dagbøgerne er umiddelbart til
gængelige, andre vil være lukkede i 30 år.
Som ved en arkæologisk udgravning har man ved dette indsam
lingsprojekt fået afskrællet det øverste lag muldjord - det glansbillede
man møder ved årsfesteme - og udlagt en søgegrøft for at afdække
autentiske oplysninger til belysning af virkeligheden under overfla
den. Søgegrøften har givet rige og overraskende fund, der må friste
til at gå videre med flere analyser. Mange arkæologiske undersøgelser
må imidlertid vente i årevis på at blive publiceret. Dette gjaldt dog
ikke det sydslesvigske dagbogsprojekt, her lykkedes det allerede et
halvt år efter at få en præsentation af de 7.000 siders kildemateriale
klar til alle interesserede. Udgivelsen er bedre end de tilsvarende præ
sentationer af de danske projekter, fordi næsten alle dagbøger er for
synet med en lille præsentation af skribenten, desuden er bogen for
synet med en indledning, som peger på nogle centrale temaer og pro
blemstillinger. Her beskriver udgiveren de meget forskellige
vurderinger af nutidens mindretal. »Fra de øvre etager i hierarkiet
udsendes rosenrødt røgslør. Nedefra gøres ihærdige forsøg på at
trænge gennem tågerne og der tegnes sorte skyer i horisonten. Alti-
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mens står de afgørende spørgsmål ubesvarede: Hvad er mindretallet
egentlig i dag? Hvordan lever mindretallets medlemmer i det dagli
ge? Mange taler om det - ingen kender det tilsyneladende.«
Hvordan er så det billede af mindretallet, som aftegner sig i dagbø
gerne? Hertil kan svares kort - det er flimrende og modsigelsesfyldt,
umuligt at sætte på en enkelt formel. Danskhedsbegrebet har vide
rammer, ikke blot i Danmark, også i Sydslesvig. Mange af de proble
mer, der nævnes, findes i samme udstrækning i Danmark. SSF-amtsformand Preben Vognsen stiller spørgsmålet om, hvorfor folk er med
lem af dansk forening uden at føle sig moralsk forpligtet til at deltage
i arrangementerne, og han giver selv svaret. Roden til fællesskabet og
behovet for samvær med ligesindede mangler. »Ofte spørger man sig
selv: For hvad og for hvem gør man foreningsarbejde? Det kaster
ingen finansiel løn af sig. Gør man det for sagens skyld - for ens egen
skyld - eller for at glæde andre???« De fleste bestyrelsesmedlemmer
i rigsdanske kulturelle foreninger vil kunne nikke genkendende til
dette spørgsmål og vil samtykke i Vognsens svar, der rummer ele
menter af det hele.
Det mest slående ved dagbøgerne fra de mange almindelige med
lemmer og sympatisører i mindretallet er skildringen af hverdagen,
hvor tyske og danske omgås uden besvær. Annemarie Erichsen bosat
i Ulstrupfeld fortæller: »I vor lille landsby med fem huse har tre af
vore naboer flagstænger, og der flages til alle fødselsdage. Er det min
fødselsdag, flages for mig med Dannebrog; mere behøves vel ikke at
sige om tolereringen af og respekt for det danske hos mine tyske
naboer.« En tilsvarende gestus vil være utænkelig overfor et medlem
af det tyske mindretal i Nordslesvig både på grund af danskernes
forhold til flaget og de danske flagregler. Annemarie Erichsen fortæl
ler også, at hun abonnerer på både Flensborg Avis og Flensburger
Tageblatt og tilføjer: »Og jeg er heller ikke ked af at deltage i tyske
arrangementer, for vi er da en del af samfundet, og vi har ikke behov
for at gemme os, lige så lidt som vi skulle være os selv nok, det kunne
af flertalsbefolkningen tydes forkert. Men vi skal holde fast i, hvad
der er os og vort.« Det sidste uddybes ikke og kan kun indkredses
indirekte i beretningen. Det synes i væsentlig grad at være knyttet til
brug af det danske sprog, men således er det ikke for alle. Irmtrud
Christiansen fra Harrislee skriver på tysk om sin fascination af na
boskabet, og hun nyder at tage vandreture og at handle på begge
sider af grænsen. Hun er også medlem af SSW og deltager aktivt i
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mindretallets politiske arbejde. Men hvorfor i grunden? tænker man
som læser. Man kan jo sagtens værdsætte naboskabet uden at gå ind
i mindretalspolitik. Irmtrud Christiansens begrundelse fortæller om
hendes generelle skepsis over for massebevægelser, en skepsis der
nok er fremkaldt af Tysklands historie i 1900-tallet: »Die Dänen sind
zwar wegen ihrer Nationalität hier in Südschleswig in der Minder
zahl. Aber in der Minderzahl befinde ich mich immer, wenn ich be
wusst gegen den Strom rudere und mich nicht von dem Sog der Mas
sen mitreissen lasse.«
I voksendagbøgerne er der rigt stof til sproglige og mentalitets
mæssige analyser, og det vil være oplagt, at de gengivne smagsprøver
giver forskere lyst til at gå i gang med hele kildematerialet. Men dette
vil uværgerligt rejse spørgsmålet om voksendagbøgernes repræsenta
tivitet. Omkring to tredjedele af dagbøgerne fra de voksne er skrevet
af kvinder, og her er de hjemmearbejdende i overtal. Denne skævhed
er ikke overraskende, men ved fremtidige analyser bør man overveje,
hvor meget det forstyrrer repræsentativiten. Lars Henningsen giver
udtryk for, at dagbøgerne giver et ærligt og usminket billede af hver
dagen langt fra forskernes skepsis og festtaleretorikken. Det er kun
delvist rigtigt, for dagbøgerne er jo ikke ægte dagbøger, hvori man
skriver til sig selv. De er netop skrevet med henblik på at skulle læses
af andre og være et vidnesbyrd til eftertiden. De aftegner derfor et
positivt eller i hvert fald et neutralt billede af skribenten, og i over
vejende grad giver skribenterne udtryk for en politisk korrekt hold
ning. Dette gælder især for dagbøger skrevet af folk, der har været
ansat som funktionærer i den danske bevægelse. Jeg har selv skrevet
dagbog til den danske indsamling i 1992 og erfarede, at det var umu
ligt at frigøre sig fra ønsket om at fremtræde i positivt skær for efter
tiden.
Med et lille forbehold over for dagbogskribenternes selvspejling
gik jeg i kast med læsningen og måtte erkende, at skribenterne fore
kom at være forbløffende ærlige. Den mangeårige formand for SSW
Gerhard Wehlitz nævner i sin »dagbog fra diaspora« det negativt la
dede begreb »fyraftensdansker«, som betegner en person, der kun
viser sin danskhed om aftenen. Samtidig må han erkende, at der ikke
er mange chancer for at benytte det danske sprog i den sydslesvigske
hverdag uden for hjemmets vægge, men en konklusion heraf uddra
ger han dog ikke. I denne som i mange andre dagbøger får man ind
sigt i et hverdagsliv, hvor de sproglige forhold er langt mere tyskdo-
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minerede, end man sædvanligvis antager. En række af de tysksproge
de bidrag er i øvrigt skrevet af bestyrelsesmedlemmer i de danske
foreninger. De viser en hverdag, hvor tysk livsstil spiller en afgørende
rolle og sætter sit præg på alt fra den mad, der spises eller valget af
massemedier til den omgangsform, man har med naboerne.
Bogens sidste bidrag har titlen »Træt af Sydslesvig« og er skrevet
af en 23-årig sydslesviger, der er danskstuderende ved Syddansk Uni
versitet i Odense. Han skildrer, hvor træt han er af »de barnagtige,
tvangsneurotiske diskussioner« i læserbrevsspalterne i Flensborg
Avis, og derfor har han opsagt sit abonnement. Men han føler allige
vel, at der mangler noget ved dagens begyndelse og smutter derfor
de fleste dage ind på universitetsbiblioteket og bladrer avisen igen
nem. Han glæder sig meget over at være fri for at beskæftige sig med
sin egen identitet i Odense, og hvis han bliver spurgt om, hvorfra han
kommer, svarer han blot Sønderjylland, og det er jo ikke løgn. Ingen
kan helt løbe fra sin oprindelse, og han ser frem til at arbejde som
gymnasielærer i Sønderjyllands Amt, hvor han føler sig mest mentalt
hjemme på det nuværende tidspunkt af sin udvikling. I dette som i
andre bidrag aftegnes et langt mere nuanceret billede af det at være
dansk i Sydslesvig end det vi normalt møder i dagspressen og etab
lerede institutioner som for eksempel Grænseforeningen.
Elevdagbøgerne fortæller først og fremmest om børn og unges
travle hverdage, præget af skolegang, fritidsaktiviteter og underhold
ning fra TV og Internet. De mere reflekterende viser også, at der fin
des en sydslesvigsk identitet. En 18-årig pige fra Duborgskolen har
en dansk mor og en tysk far og skildrer sin dobbeltbundne loyalitet:
»Vi er noget for os selv, selvom vi er en del af det samfund, der lever
syd for grænsen. Tysk har jeg det ret godt med, jeg bor i Tyskland,
min dagligdag foregår her, og jeg er også tysk statsborger. Det ville
også være dumt, hvis jeg ikke kunne lide mit »Faderland«, når nu vi
bor her.« Vi møder her den samme Zweiströmigkeit, som det tyske
mindretal har givet udtryk for gennem den sidste generation.
Den eneste mangel ved bogen er et navneregister over de personer,
der er gengivet dagbøger fra. Til gengæld er der en nyttig fortegnelse
over alle, der har indsendt dagbøger, dog er skoleelever kun anført
klassevis. Alt i alt må både gennemførelsen og publiceringen betegnes
som mønstergyldigt arbejde. Jeg vil varmt opfordre til, at der bliver
afsat ressourcer til at følge det op - for eksempel med ti års mellem
rum. Det ville også være spændende, hvis det sydslesvigske dagbogs-
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projekt kunne give inspiration til tilsvarende projekter, dels i den ty
ske flertalsbefolkning i Slesvig-Holsten, dels nord for grænsen i den
danske flertalsbefolkning og i det tyske mindretal. Herved kunne der
skabes et komparativt materiale, der ville kunne anskueliggøre for
skelle og ligheder.
Inge Adriansen

Demokratische Geschichte. Jahrbuch für Schleswig-Holstein 12.
Schleswig-Holsteinischer Geschichtsverlag 1999. 416 s., ill.

Igen i 1999 udgav det socialdemokratiske Beirat für Geschichte der
Arbeiterbewegung und Demokratie in Schleswig-Holstein et bind
med 12 artikler hovedsagelig om socialhistoriske emner.
Som sædvanlig er der holstensk overvægt blandt bidragene, men
også dette år rummer bogen to artikler, der er af interesse for historisk
interesserede læsere i Sønderjylland. Første artikel er gengivelsen af
et foredrag, som lederen af det slesvig-holstenske landsarkiv, Reimer
Witt, holdt i anledning af 500-årsdagen for slaget ved Hemmingsted,
hvor en bondehær fra Ditmarsken slog den professionelle dansk-slesvig-holstenske hær under Christian Is søn kong Hans og dermed red
dede Ditmarskens faktiske uafhængighed i endnu et par årtier. Fore
draget viser, hvordan mytedannelserne omkring slaget blev brugt i
den nationale vækkelse i 1800-tallet og da blev tillagt en ny betyd
ning.
Ditmarskernes kamp mod danskerne, som det nu hed, var et led i
de tyske og slesvig-holstenske frihedskampe. Efter den tyske sejr mod
Frankrig i 1870 blev Hemmingsted-myten stortysk. Myten om et bon
defolk, der kæmpede for sin urgermanske frihed, blev et led i en
ny, tilbageskuende romanticisme, der var rettet mod modernismens
udviklinger: industrialiseringen og de deraf følgende sociale konflik
ter. Den viste vejen til nazisternes blod og jord-teorier, og Hemming
sted-myten gav stof til propaganda-materiale for at holde modet
oppe, da krigslykken i Anden Verdenskrig havde vendt sig mod det
stortyske rige.
Den danske historiker Klaus Petersen opridser i sin artikel »Social
demokratiet og det nationale spørgsmål i Tønder 1920-1937« kort ud
viklingen af socialdemokratiet i Tønder mellem dansk og tysk i årene
efter genforeningen. De nordslesvigske socialdemokrater blev inden
afstemningen betragtet som et tysk parti, hvilket de også var, når der
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tages hensyn til partiets organisation, der indtil 1918 indskrænkede
sig til de fire nordslesvigske købstæder, hvor tyskheden stod stærkest,
og som var tæt knyttet til partiets slesvig-holstenske provinsstyre.
Ikke desto mindre rummede partiforeningerne en del danske med
lemmer, efter det internationalistiske princip, at ens klassetilhørsfor
hold var vigtigere end ens nationale tilhørsforhold. I Haderslev, Aa
benraa og Sønderborg forløb integrationen i det danske socialdemo
krati forholdsvis smidigt, og de tyske arbejdere gik »tabt« for det
tyske mindretal. En anden sag var det i Tønder, hvor partiforeningen
indtil 1920 må betragtes som 100% tysk. Tønder er samtidig den mest
vanskelige forening, hvad kildesituationen angår, og dette mærkes i
Petersens afhandling.
Efter Petersens mening prøvede socialdemokraterne at føre en neu
tral politik mellem byens danske og tyske borgerlige. Denne vurde
ring må imidlertid betragtes meget kritisk, da socialdemokraterne
trods alt sikrede Tønder en tysk borgmester indtil 1937. Først da var
socialdemokraterne entydigt på den danske side: nazismen og sikkert
også dennes velvillige modtagelse i det tyske mindretal gjorde sit til,
at socialdemokraterne blev danske. I øvrigt nævner Petersen de tal
rige stridigheder indenfor det tønderske socialdemokrati og omkring
avisen Tønder Amts Socialdemokrat og dens redaktører. Ifølge
Petersen skyldtes disse stridigheder de enkelte socialdemokraters di
lemma, at de hele tiden stod overfor konflikten at vælge mellem deres
individuelle, nationale sindelag og partiets internationalistiske pro
gram. Petersen kommer imidlertid aldrig med et overbevisende argu
ment for denne tese, ligesom han ikke belyser, hvorfor byens socialde
mokrati stod splittet i to anerkendte partiforeninger i 1931-1932. Den
til tider uklare og ulogiske disponering gør artiklen svært læselig, og
den konkrete problemstilling om det nationale spørgsmåls indflydel
se på Tønders socialdemokrati bliver desværre ikke besvaret.
Martin Klatt
Troels Fink: Båndene bandt. Forbindelsen over Kongeåen
1864-1914 I-II.
Institut for Grænseregionsforskning, Aabenraa 1999. 397+339 s. Ill.,
indb., 280 kr.

Troels Finks værk »Båndene bandt« er en velskrevet beretning om
udviklingen af den danske identitet i Sønderjylland i den preussiske
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tid, navnlig fra 1880'eme og fremefter, hvor H. P. Hanssen ydede sin
afgørende indsats for forvandlingen af de danskorienterede slesvigere
til danske sønderjyder. De 77 kapitler udgør på næsten samme måde
som hos A. D. Jørgensens »Fyrretyve fortællinger af Fædrelandets Hi
storie« en række små selvstændige og letlæste fortællinger med et
fælles overordnet tema.
Udgangspunkterne for Finks værk er såvel taknemmelighed som
skuffelse. Skuffelsen relaterer sig til værket »Dansk Identitetshistorie
I-IV« (1991-92), der ikke behandlede de sønderjyske forhold, i hvert
fald ikke systematisk. Her har Fink med sit værk imidlertid vist, at
sønderjyder kan selv. Taknemmeligheden gælder de generationer,
som holdt stand imod fortyskningen og dermed muliggjorde Genfor
eningen i 1920, frem for alle H. P. Hanssen. Det fremgår af forordet og
af titlen hentet fra Johan Ottosens sang »Det haver så nyligen regnet«
fra 1890. Taknemmeligheden mere end opvejer skuffelsen og giver
fremstillingen sit faste holdepunkt inden for den danske bevægelses
forståelsesramme og skildringen sin særlige varme. Beretningen føl
ger således de traditionelle spor i fortolkningen af danskhedens hi
storie i fremmedherredømmets tid uden stillingtagen til nyere syns
punkter og teorier om udviklingen af national identitet. Til gengæld
leverer de to tykke bind rigeligt med stof til andres refleksion. For
dem, der i forvejen er fortrolige med periodens historie, vil det nye
først og fremmest være de mange hidtil ukendte enkeltheder, som
Troels Fink har fundet frem gennem myreflittig undersøgelse af de
bevarede privatarkiver.
Bind 1 begynder med en række kapitler om traditionsbærerne fra
tiden før 1864, Peter Skau, C.F. Monrad, J. P Reimers og J. P. Junggreen. Der er nok en del, som vil savne Hans Krügers navn. Selv om han
ikke som de andre bidrog til de kulturelle forbindelser med Danmark,
var han trods alt sønderjydernes repræsentant i Berlin fra 1867 til
1881, og det var som sådan han var kendt også nord for Kongeåen.
Krüger stod for en stærkere udpræget slesvigsk tradition, der ikke
prioriterede landsdelens kulturelle danskhed så stærkt som den poli
tiske. Denne problematik tager Fink op et par gange i forbindelse
med Peter Skaus avisdebat med Carl Ploug og Jens Jessens forsøg på
at genoplive det slesvigske standpunkt, men den kunne nok have
fortjent en dybere analyse. I det hele taget anskuer Troels Fink mere
de første to årtier efter 1864 som et afsæt for den danske identitets
vækst fra 1880'erne end i deres egen ret.
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Behandlingen af tiden fra Vælgerforeningens oprettelse i 1888 og
frem til 1914 fylder da også nær ved to tredjedele af bind 1 og hele
bind 2. Der er heller ingen tvivl om, at det først og fremmest var
i denne periode, forbindelserne over Kongeåen blev fast knyttet og
sønderjydernes fortrolighed med det moderne Danmarks folkelige
udvikling almindelig udbredt. De enkelte initiativer på begge sider af
grænsen følges tæt: De sønderjyske foreninger nord for den, de talrige
store og små nationale foreninger sydfor. Det samme gælder de indre
modsætninger i Danmark og Sønderjylland - de sidste undertiden
så udførligt, at fremstillingen bevæger sig temmelig langt væk fra
hovedlinjen.
Troels Finks konklusion på udviklingen frem til sommeren i 1914
lyder: »Aldrig før havde sønderjyderne stået mere sluttet, aldrig før
stærkere og aldrig før så forankrede i dansk væsen og kultur.« Un
dertegnede deler i det store hele Finks opfattelse af det stærke sam
menhold og forankringen i den moderne danske identitet. I det
mindste i de gode danske egne og blandt de besiddende befolk
ningsgrupper - det er nok tvivlsomt, hvor stærkt landarbejderne i
de sydlige egne var præget af nydanskheden. Derimod vurderer
undertegnede danskhedens styrke i forhold til tyskheden i 1914
mere pessimistisk end Troels Fink. Rigsdagsvalgene er med deres
lige valgret og hemmelige stemmeafgivning en sikrere indikator
end landdagsvalgene, og her var der ikke tale om nogen frem
gangslinje i de danske stemmers andel af det samlede vælgertal ef
ter århundredskiftet, men højst om en stabilisering. Derimod vokse
de den tyske og den socialdemokratiske vælgerandel, først og frem
mest i byerne. Med byernes vækst kunne dette på blot lidt længere
sigt true danskheden alvorligt. Et blik på et kort over rigsdags
valget i 1912 afslører, at danskheden allerede da trods optantbørnkonventionen i forhold til valget i 1867 havde tabt flertallet ikke
blot i alle fire købstæder, men også i de fleste landsogne i den »tru
ede firkant«.
Kan man end være delvis uenig om synsvinkler og vurderinger,
kan der kun være én mening om Finks samlede præstation. Den er
fornem, ikke mindst forfatterens alder taget i betragtning, 87 år. »Bån
dene bandt« blev Troels Finks sidste værk. Blot en uge før udgivelsen
døde han. Man kunne have undt ham at erfare om den store interesse,
værket med rette har vakt blandt hans sønderjyske landsmænd.
Hans Schultz Hansen
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Historischer Atlas Schleswig-Holstein seit 1945.
Udg. af Ulrich Lange, Ingwer E. Momsen, Eckart Dege und Hermann
Achenbach. Wachholtz Neumünster 1999. 212 s., indb., 68 DM.

Dette er det først udkomne - men efter planen tredje - bind i det
store slesvig-holstenske atlasprojekt. Det er endda det første af sin art
i Tyskland. Hvor de fleste historiske atlasværker lægger hovedvægten
på den politiske historie, altså hvordan landegrænserne har flyttet sig
gennem historien, medtager det foreliggende værk også geografiske,
tekniske og økonomiske faktorer af udviklingen. Historieforsknin
gens yngre discipliner, som f.eks. miljøhistorie, kommer helt til deres
ret, og de i alt 130 kortsider og 80 informationssider (tekst og dia
grammer) giver bred information til mange andre videnskaber end
blot historien. Ja, man kan næsten sige, at titlen »historisk atlas« er
alt for beskeden! Læseren finder information om næsten alle sider
af udviklingen i Slesvig-Holsten mellem 1945 og 1990'eme. Landets
geografi, demografi, miljø, landbrug og den økonomiske udvikling,
infrastruktur, bebyggelsespolitik, vand- og energiforsyning, sund
hedsvæsen, skolevæsen og kultur bliver lige så grundigt behandlet
som »klassiske« historiske emner - såsom den politiske udvikling,
forvaltningsstruktur, militærvæsen (d.v.s. forbundsværnet, som har
spillet en betydelig rolle i delstaten siden 1955) og efterkrigstidens
problemer, bl.a. flygtningeproblematikken.
På grund af den meget store stofmængde har det kun været muligt
at medtage de vigtigste informationer på selve kortene. Skal der frem
stilles en udvikling, får læseren to eller (sjældent) tre kort, der anskue
liggør forandringerne i undersøgelsesperioden. Vi får derimod ikke
oplyst, hvornår forandringerne fandt sted (f.eks. nedlæggelse af sko
ler eller jernbaner, åbning af motorveje etc.), og man erfarer intet om
forandringernes betydning for det pågældende område. Der findes
heller ikke mange eksempler på lokale forandringer. Det er altså de
helt store udviklingslinjer i den nyeste historie på delstatsplan, som
Historischer Atlas Schleswig-Holstein fremfor alt vil vise.
Kortene suppleres af overskuelige og informative tekster først i
hvert kapitel. Ved hjælp af tabeller og diagrammer gives vigtige in
formationer, som ikke kan fremstilles på et kort. Atlasbindets op
tiske fremtoning opfylder næsten alt, hvad læseren kan forvente.
Kortene står enten alene på en hel side eller op til fire på en side
med signaturer nederst på siden. I de fleste tilfælde har de i alt 17
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forfattere og tegnere valgt overskuelig grafik, symboler og farver.
Ved enkelte kort er det ikke lykkedes så godt, og det gælder frem
for alt de kort i fjerdedelsstørrelse, hvor forfatterne forsøger at ind
drage for mange informationer på for lille en plads. F.eks. søjledia
grammer i så lille størrelse kan kim bruges af læsere med falke
blik - eller et godt forstørrelsesglas - samt lineal med tiendedelmillimeterskala. Et eksempel er kortet 33D, der viser elevernes antal
i forhold til både lærernes og klasseværelsernes antal - det er meget
svært at sammenligne diagrammerne. Et andet eksempel er kortene
på side 123 om trafikintensiteten: Her er det linjernes bredde, der
ikke er let at bestemme.
Til gengæld findes der kun ganske få kort, der giver for lidt in
formation. Ved det ellers interessante kort om afstanden til næste til
kørselsvej til motorvejen (s. 121) tages kun hensyn til de virkelige
motorveje, men ikke til de landeveje, der er udbygget i samme om
fang som motorvejene. Kortet 122C om intercity-nettet i Slesvig-Holsten viser kun selve strækningerne og stationerne, men ikke togenes
destination og hyppighed. På den anden side viser trafikkortene med
næsten/or ønskelig tydelighed, at delstatens trafiksystem er nærmest
ensrettet nord-syd, mens forbindelserne mellem øst og vest spiller en
underordnet rolle. På mange felter vises interessante udviklinger i
den nyere tid. Turismens hurtige ekspansion er et markant eksempel,
men også befolkningsudvikling, arbejdsløshed, antallet af pendlere,
antallet af erhvervsfolk i de tre økonomisektorer, vand- og energifor
syning, skolenedlæggelser og meget mere er interessante emner, som
dokumenteres af kortene.
Den mest beklagelige ulempe, der strækker sig gennem hele vær
ket, er dets strikte begrænsning til delstatens nuværende grænser. Na
turligvis kan man ikke tage hensyn til naboregionerne, når det gælder
kort med mange spredte og detaljerede data (som bl.a. skolerne). Men
kortene om trafik, erhvervsforhold, energiforbund (Enstedværket) og
mange andre emner mister en del af deres udsagnskraft, når de ser
bort fra Hamborg, som nu engang er orienteringspunktet og kraftcen
tret, i særlig grad for den sydlige landsdel. Her er det ikke nok kort
at nævne denne kendsgerning i kapitlernes indledning. Der tages hel
ler ikke tilstrækkeligt hensyn til forbindelserne til Nordslesvig. Der
er heller ikke mange informationer om Slesvig-Holstens relationer til
Nordsø- og Østersøområdet - eller til de andre tyske delstater og den
Europæiske Union.
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Det danske mindretal nævnes både under det offentlige skolevæ
sen og med et selvstændigt og detaljeret kort over mindretalsorga
nisationer i grænselandet. På sidstnævnte bliver alle skoler fremstil
let svarende til deres størrelse i 1995, mens yderligere informationer
om mindretallene er sammenfattet i fem diagrammer. At Skovlund
er blevet anbragt på Stapelholms plads må tolkes som en enkeltstå
ende svipser. Værre er det, at det tyske mindretals institutioner
fremstilles på kommuneplan. Det giver det vildledende indtryk, at
institutionerne kun findes i nogle få større byer - og dér i stort an
tal. Kapitlets titel »Det danske mindretal i Slesvig-Holsten og den ty
ske folkegruppe i Nordslesvig (Sønderjylland)«, den kortfattede
indledning og diagrammet 160C, der viser SSWs stemmetal »i
landsdelen Slesvig« og »i Slesvig-Holsten«, kan give anledning til
den misforståelse, at mindretallet er et fænomen, der forekommer i
hele delstaten.
Nordfriserne er derimod næsten fuldstændig blevet glemt. Den
eneste henvisning til folkegruppens eksistens findes i det ovenfor
nævnte kort, hvor Foriining for nationale Friiske's sekretariat i Bar
gum bliver rubriceret som en »dansk mindretalsorganisation«. Hver
ken frisernes institutioner som f.eks. Nordfriisk Instituut i Bredsted,
sprogforholdene og undervisning eller foreninger tages der hensyn
til med én eneste signatur. Det samme gælder immigranterne, som
siden 1960'erne har sat deres præg på hele delstaten, især købstæ
derne.
På trods af disse indvendinger må det siges, at dette første (tredje)
bind af Historischer Atlas Schleswig-Holstein er et overskueligt og
informativt pionerværk, som alle, der interesserer sig for delstatens
samtidshistorie, økonomi, geografi m.m., kan glæde sig over. Det vid
ner om et godt samarbejde mellem historikere og andre videnskabs
folk - og er dermed et produkt af den moderne historieskrivning i
regionen, der har sprængt den traditionelle landshistories rammer.
Når man altså ser bort fra det stadige problem, at synsfeltet er for
begrænset til den nuværende delstat Slesvig-Holsten. Man må håbe,
at finansieringen af de to andre bind (1864-1945 og tiden før 1864) er
sikret, og at disse kan udkomme som planlagt indenfor de næste tre
år. Da Nordslesvig i denne periode virkelig ikke kan holdes udenfor,
vil disse to bind få en endnu større læserkreds end det foreliggende
første bind.
Gerret Schlaber
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Bent Jensen: Bjørnen og haren. Sovjetunionen og Danmark
1945-1965.
Odense Universitetsforlag 2000. 680 s., ill., 350 kr.

Danmarks ekspert i sovjetiske og russiske forhold, Bent Jensen, pro
fessor i historie ved Syddansk Universitet, har udgivet et digert værk
om de udenrigspolitiske relationer mellem Danmark og Rusland i
tiden 1945-1965, der faktisk også ret udførligt behandler forhistorien,
altså tiden siden den kommunistiske oktober-revolution i 1917. Sov
jetunionen var i tiden 1945-89 Danmarks sikkerhedsproblem nr. et, og
alligevel har dette ikke afspejlet sig i dansk sikkerhedspolitisk forsk
ning. Fremstillingen er således den første omfattende studie over pro
blemet, der også benytter sig af nu tilgængeligt kildemateriale i russi
ske arkiver. Fremstillingen giver en overbevisende skildring af, hvor
dan Sovjetunionen betragtede Danmark, landets strategiske
betydning og dets rolle i Øst-Vest-konflikten. Selvom fremstillingen
orienterer sig på de storpolitiske begivenheder, glemmer Jensen al
drig kærligheden til detaljen, der gør afhandlingen til spændende,
underholdende læsning. Jensens kendte moralske standpunkt overfor
Sovjetunionen og det stalinistiske regime, som han karakteriser som
en »forbryderbande på lige fod med Hitlers«, træder tydeligt frem
flere steder i bogen, uden at afhandlingen dermed bliver mindre over
bevisende.
Jensens overordnede tese er, at Sovjetunionen på grund af sovjet
systemets ideologi, forstærket gennem Stalins personlighed, betragte
de omverdenen som i alle tilfælde fjendtlig. Derfor var den sovjetiske
udenrigspolitik præget af magt-strategiske interesser, og den havde
kun det mål at sikre det under Anden Verdenskrig erobrede territo
rium. Her havde Danmark en nøglestilling, fordi landet kontrollerede
indgangen til Østersøen, der ved Anden Verdenskrigs afslutning var
blevet et sovjetisk mare nostrum. Begivenhederne den 9. april 1940
havde vist, at Danmark hverken var villig eller i stand til at forsvare
stræderne i tilfælde af et fjendtligt angreb. Altså var det nærliggende
for Sovjetunionen selv at tilstræbe kontrol eller i det mindste medind
flydelse på kontrollen over stræderne. Jensen påviser, at det er i denne
sammenhæng, den russiske besættelse af Bornholm må betragtes, og
han gør en gang for alle op med myten, at det var øens tyske kom
mandants skyld, at Bornholm blev bombarderet og besat af sovjetiske
tropper efter den tyske kapitulation.
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Jensen beskriver overbevisende, hvordan de ovenfor anførte planer
allerede modnedes under selve krigen, samtidig med at Stalin nærede
en konstant mistillid til sine vestlige allierede. Således var den kolde
krig faktisk allerede brudt ud i befrielsessommeren. Sovjetunionen og
Storbritannien kom i konflikt om en afgrænsning af deres interes
sesfærer, hvilket direkte berørte Sydslesvig-spørgsmålet. Ønsket om
kontrollen over indgangen til Østersøen indeholdt nemlig også sov
jetisk interesse i at få kontrol over Kieler-kanalen. Briterne ville dog
under ingen omstændighed give slip på kontrollen over Kieler-kana
len, og dette blev, i det mindste efter anmelderens opfattelse, hovedår
sagen til, at håbet om Sydslesvigs indlemmelse i Danmark var ud
sigtsløs fra begyndelsen. Danmark førte i 1945-1946 en udpræget neu
tralitetspolitik mellem Vesten og Sovjetunionen og kunne derfor ikke
betragtes som en pålidelig forbundsfælle, som man kunne imøde
komme i tilfælde af vidtgående territoriale krav. Derfor var briterne
afvisende overfor den danske bevægelse i Sydslesvig, der ønskede
landsdelens »genforening« med Danmark. Sovjetunionen håbede der
imod at kunne vinde Danmark som allieret eller i hvert fald forhindre
Danmarks indtræden i en militæralliance rettet mod Sovjetunionen,
og den var derfor rede til at hjælpe Danmark med eventuelle krav
mod Tyskland for stort set enhver pris: Sovjetunionen lagde nærmest
pres på den danske regering til at kræve Sydslesvig og var også villig
til at optage en stor del af de østtyske flygtninge, der var kommet til
Danmark i foråret 1945. Til Stalins og det sovjetiske udenrigskommissariats Danmark-eksperters store forbløffelse gjorde Danmark imid
lertid ikke krav på Sydslesvig.
Da det blev mere og mere tydeligt, at Danmark orienterede sig mod
Storbritannien og en kommende vestlig alliance, prøvede Sovjet med
hjælp af DKP og andre foreninger som »Vort Samvirke« at få indfly
delse på den offentlige opinion i landet. Da Danmark besluttede at
modtage hjælp fra Marshall-planen måtte Sovjet dog indse, at Dan
mark var ved at glide over i den vestlige lejr. Sovjet-propagandaen
talte om udsalg til US-imperialisterne, hvilket også gjaldt Danmarks
beslutning om at tiltræde NATO. I den første halvdel af 1950erne
forsøgte Sovjet at påvirke disse beslutninger ved at spille på krigs
frygten, der var brudt ud i hele Vesteuropa på grund af Korea-krigen.
Sovjet fejlbedømte dog den danske opinion: den modstand der fand
tes i den danske befolkning mod NATO-medlemskabet lod sig ikke
udmønte i konkret støtte til Sovjetunionen og DKP. Sovjetunionens
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propaganda fangede ikke udover i den lille kreds af overbeviste kom
munister. Hverken kulturelt eller økonomisk kunne Sovjetunionen til
byde noget attraktivt. På den anden side fortsatte sovjetiske trusler
mod Danmark også efter landets tilslutning til NATO. Sovjet opnåede
således, at Danmark nægtede NATO stationering af tropper i landet
(bortset fra Grønland), og i anden halvdel af 1950erne var det sovjet
isk pres som bevirkede, at Danmark ikke fik stationeret atomvåben.
Bent Jensens fremstilling beskriver tydeligt Danmarks svage posi
tion overfor supermagten Sovjetunionen. Derfor er titlen ganske pas
sende: Danmark var den lille hare, der var nødt til at gemme sig og
løbe fra den store, truende bjørn. Danmark mente ikke at kunne tilla
de sig provokationer overfor Sovjet. Nogle danske diplomater og po
litikere agerede endda rigtig tåbeligt, som den danske gesandt i
Moskva i 1940erne, Thomas Døssing, der fuldstændigt lod sig blænde
af person-kulten omkring Stalin, og udenrigsminister Gustav Ras
mussen i forbindelse med rømningen af Bornholm i 1946. Danmark
prøvede på én gang både at tilfredsstille NATO og samtidigt vise
indrømmelser til Sovjetunionens sikkerhedspolitiske krav. Det er så
ledes skønfarveri, når Odense Universitetsforlag i presseerklæringen
hævder, at bogen giver »et rystende billede af de sovjetiske trusler,
som danske diplomater og ledende politikere i mange tilfælde formåede
at afparere«. Efter gennemlæsning af bogen er det i hvert fald ikke
anmelderens opfattelse, at man kan karakterisere de danske diplo
maters og politikeres aktioner overfor Sovjetunionen som heroisk,
snarere tværtimod. Bogen kan varmt anbefales.
Martin Klatt

Bert Keim: Rømø - et vesterhavspræget samfund. Bind I.
Erhverv og boliger.
Skrifter udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland Nr. 78,
Aabenraa 1999. 286 sider, ill., indb., kr. 268.
Som allerede titlen angiver, vil denne bog mere end blot fortælle lo
kalhistorie. Forfatteren har også ambitioner om at se Rømø i den geo
grafiske sammenhæng, øen er placeret i. Dette er imidlertid ikke bo
gens hovedærinde, for som titlen desuden angiver, er bogen første
bind af flere, hvor det følgende bind vil indeholde en registrant over
øens gamle huse og deres beboere i form af en systematisk samling
og gengivelse af alle de oplysninger, der findes. Hensigten med bind
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I er således at tilvejebringe en ramme for registranten med bag
grundsoplysninger, der kan bidrage til en bedre forståelse af de detal
jerede beskrivelser af ejendommene. Forfatteren siger selv, at bogen
giver »en generel gennemgang af de ejermæssige og administrative
forhold med en del nye eller supplerende oplysninger i forhold til
den ældre litteratur«. Tidsmæssigt ligger hovedvægten på perioden
fra reformationen frem til 1800-tallet.
Bogen er opdelt i elleve kapitler. Kapitel et om øens geografi og
geologi er relativt kort og illustreret med mange fine gamle kort. Der
efter følger et kapitel, hvor de ejendomsretlige forhold udredes. Især
frem til 1600-tallet er ejendomsforholdene på Rømø ret indviklede, og
det smitter da også af på gennemgangen, som til tider ikke er helt
læsevenlig - men på den anden side er det et uomgængeligt afsnit i
en bog, der handler om ejendomshistorie. Bogens tredje kapitel be
handler folketallet og skolegangen på øen, mens det fjerde beskæfti
ger sig med befolkningens erhverv frem til midten af 1600-tallet, dvs.
før hvalfangertiden. Forfatteren beskriver, hvordan samfundet indtil
sidst i 1500-tallet var præget af landbrug kombineret med fiskeri. I
anden halvdel af århundredet blev handelsfarten i kompagniskab
med købmænd fra Ribe til en ny erhvervsgren, og fra omkring 1630
blev søfarten - kombineret med østersfiskeri, som kunne drives om
vinteren - mere dominerende i erhvervsbilledet. Svenskernes besæt
telse af Rømø i foråret 1644 og deres hærgen på øen markerede imid
lertid enden på glansperioden i Rømøs selvstændige skibsfart.
Bogens femte kapitel behandler erhvervsstrukturen fra 1650 til
1860, dvs. hvordan fordelingen af erhverv var i befolkningen, mens
sjette kapitel behandler de enkelte erhverv, først og fremmest land
brug og småfiskeri, østersfiskeri, handelssøfart og grønlandsfart.
I kapitel syv giver forfatteren et bud på de økonomiske forhold på
Rømø fra ca. 1550 til 1880, og kapitlet afrundes med en opsummering
af øens økonomiske historie. Her opridses øens udvikling fra selvfor
synende bonde- og fiskersamfund, over søfarts- og hvalfangersam
fund til igen efter 1864 at være et landbrugssamfund i tilbagegang,
indtil byggeriet af Rømødæmningen gav mulighed for turisme som
nyt erhverv.
Efter dette kapitel ændrer bogen gradvis karakter fra at være rede
gørelse for Rømøs historie til at være en håndbog for husejere. Kapit
let Bebyggelse, bygninger og boligindretning, der er bogens længste, be
handler alt fra byggeskik over planløsning til detaljer om døre, farver,

324

Anmeldelser

beslag og dørgerigternes profiler. Mange af de omtalte detaljer er til
lige afbilledet.
Dernæst følger - stadigvæk med henblik på ejendomshistorie - et
kapitel om navneskik og arvedelinger og ét om definitioner på ejen
domme, bl.a. gårde, bol og kådnersteder. Bogens sidste kapitel er en
gennemgang af skriftlige kilder til ejendomshistorien. Allerbagest in
deholder bogen en liste over Rømøs kommandører med fødsels- og
dødsår, afsejlingshavn og bopæl.
Bogen er som bekendt ikke den første om Rømøs historie, hvilket
forfatteren da også selv gør opmærksom på. Denne bogs særkende er
imidlertid, at det er en gennemskrivning af Rømøs historie skrædder
syet til at danne baggrund for en ejendomsregistrant. Dertil kommer,
at forfatteren selv har bedrevet kildestudier, ikke mindst i tyske arki
ver og derigennem supplerer Rømøs historie med nye, værdifulde
oplysninger. Det er da også resultatet af 15 års arbejde, der her frem
lægges.
Mens kildestudierne er omfattende og imponerende, er referencer
ne til dem ikke helt så brugervenlige, som denne anmelder kunne
ønske. Forfatteren anvender et notesystem, hvor det anvendte materi
ale nummereres fortløbende i den rækkefølge, hvori det optræder i
bogen. Det betyder for det første, at bogen ikke har en overskuelig
oversigt over anvendt litteratur og kilder. For det andet forhindrer
dette notesystem, at forfatteren kan henvise præcist til sidetal, når
han »genbruger« kilder eller litteratur. Dette betyder, at man må
gennemgå hele den pågældende bog eller kilde, hvis man som læser
ønsker at få førstehåndskendskab til de oplysninger, der ligger til
grund for forfatterens fremstilling. Når en enkelt note derudover kan
bestå af helt op til 10 numre (som f.eks. på s. 127), bliver det lidt
uoverskueligt for læseren. Andre steder savner man derimod kilde
henvisninger, som f.eks side 32 øverst.
Bogen er i store træk velskrevet og spændende med enkelte skøn
hedspletter, som når lodsejere sættes lig med fæstere. Desuden får
man først meget sent i bogen forklaringen på nogle ikke-ahnenkendte
størrelser, f.eks. begrebet kirkeko, eller det, at ejendommene på den
nordlige del af øen optræder som artikelnumre og ikke som matrikel
numre. Der er enkelte sammenfatninger i bogen, det havde ikke gjort
noget, at der havde været flere, ligesom der godt måtte være en argu
mentation for den tidsmæssige afgrænsning.
Når det er sagt, skal der lyde en ros til forfatteren for at have givet
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sig tid til at redegøre for den sammenhæng, øen Rømø og dens byg
ninger indgår i. Forfatteren går ikke snævert ejendomshistorisk til
værks, men giver også plads til en gennemgang af erhverv på øen,
herunder den i mange sammenhænge nyttige liste over kommandø
rer på Rømø.
Bogen fremtræder i et tiltalende layout og med mange fine billeder,
og er dermed en værdig begyndelse til den kommende registrant over
Rømøs ejendomme - som efter sigende allerede er ved at blive til
flere bind.
Mette Guldberg

Jørgen Kreutzmann: Når retsind fører ordet. Mathias Mygind.
En sønderjyde i 1. Verdenskrig.
Dokumentarroman fra Østfronten baseret på breve og dagbøger.
Odense Universitetsforlag, 1999. 274 sider, ill., 250 kr. (Odense Uni
versity Studies in History and Social Sciences, vol. 223).
I løbet af 1990-erne er der udkommet en række bøger med sønderjy
ske krigsdeltageres breve og dagbøger fra årene 1914-18. Alene Oden
se Universitetsforlag har de sidste par år udgivet tre titler. Den fore
liggende bog præsenteres under betegnelsen dokumentarroman. Jør
gen Kreutzmann, tidligere DR-journalist, har flettet uddrag af
Mathias Myginds breve og dagbøger sammen i et kronologisk forløb
med forbindende tekster i mere fri form og har desuden forsynet bo
gen med nogle indledende og afsluttende afsnit. Kreutzmanns bidrag
tegner sig for en femtedel af indholdet.
Mathias Mygind var gårdejer på Hovgård i Øster Lindet og 38 år
gammel, da han blev indkaldt til krigstjeneste i august 1914. Godt et
år senere faldt han på Østfronten. I den mellemliggende tid, under
tre måneders kaserneliv i Slesvig og ti måneder ved fronten i Ost
preussen og tilstødende russiske områder, skrev Mygind de ca.150
breve og 3 dagbøger, som har udgjort Kreutzmanns materiale. Intet
af det har tidligere været offentliggjort. Den ene af dagbøgerne havde
Mygind selv sendt hjem, de to andre blev fundet på ham og bragt til
Øster Lindet af en kammerat. Man turde ikke overlade notesbøgerne
til officiel forsendelse.
Efter hårde kampe i januar lå Myginds bataljon et halvt års tid i
forholdsvis ro med faste stillinger syd for grænsen til Ostpreussen
inden fremrykningen i august-september 1915. Disse betingelser var
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en af forudsætningerne for, at Mygind kunne skrive sine dagbøger og
de mange og ofte lange breve, flertallet til hustruen Kirsten. Mathias
fortæller et sted, at kammeraterne ikke kan forstå, hvordan han kan
skrive fire sider hver anden dag, når de har besvær med at fylde et
postkort om ugen. Men han var øvet i at formulere sig, både mundligt
og skriftligt, igennem sit foreningsarbejde derhjemme. Fra starten be
sluttede Mygind sig for at være ret åben overfor sin ægtefælle og
beretter temmelig frit om sine oplevelser uden at lægge megen skjul
på sine holdninger. Han regner åbenbart med, at brevene ikke bliver
censureret. Hustruen advarer ham i juni mod at være for uforsigtig,
og han indrømmer da også selv at have tænkt på, om han ind imellem
skulle have sagt for meget.
I den første tid forsøger Mygind at følge med i driften af den store
gård og giver sin kone råd og vejledning, men snart må han erkende,
at det ikke lader sig gøre i længden. En orlov i april 1915 hjalp en
smule. Bekymringer for hustruen og de tre børn går gennem brevene,
sammen med udtryk for kærlighed til ægtefællen og glæde over bør
nene, som han skriver små breve til.
Myginds dybe religiøsitet sætter også sit præg på breve og dagbø
ger, klart udtrykt 14. nov.: »Mange Gange i Livet har jeg mærket Guds
Nærhed, ikke mindre ved den Trøst og det Mod, der er blevet mig
givet under disse store Trængselstider.« Det havde han brug for:
»Siden vi er kommet til Ostpreussen har jeg aldrig været i saa trykket
Stemning som i disse Dage. Naar man tænker fremad hvor længe det
Levned skal blive ved, saa kan man jo næsten ikke vente at man kan
komme fra det uden Men« (6.dec.). Stemningerne er stærkt svingen
de, den 10. maj skriver han i sin dagbog om forårslærkens sang, men
dagen efter kniber det meget med at holde modet oppe, »forstaar
ikke, hvor der skal komme en Ende paa det Hele, skulde Voldsregi
menter og Militarismen sejre gaar vi nok trange Tider i Møde. Da
synes mig Ofret for stort, hvad danske Mænd har bragt ved at
gennemgaa denne skrækkelige Krig og sætte Livet til og kæmpe imod
det man holder af, Fædres Jord, Fædres Arv og vort Modersmaal.«
Mygind har et skarpt blik for mange ting i det militære liv, som
det formede sig i deres stilling på østfronten, bl.a. er der flere steder
træffende karakteristikker af de tyske officerer og befalingsmænd.
Hans beskrivelse af det daglige liv i stillingen er vægtig. Problemer
er der nok af, de fleste soldater har vrøvl med maven, bl.a. fordi mid
dagsmaden ofte er lavet af halvt fordærvet kød. Og forholdet mellem
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de dansksindede og deres tyske kammerater er ikke uden knaster.
Tyskerne beskylder sønderjyderne for at ville holde sig for sig selv.
Da et par underofficerer truer med at melde dem, fordi de taler dansk,
svarer Mygind, at selvom det blev forbudt, så ville de alligevel tale
dansk ligeså længe som de andre taler plattysk. Den 29. august, knap
to uger før sin død, sammenfatter Mygind soldaternes situation i nog
le få linier: »Man bliver noget af en Egoist under dette Liv. Altid
spekulerer man paa Mad til sig selv, at skaane sig selv. Alle Tanker
her i de jævne Omgivelser, naar man da ikke er i Slag, eller Tanken
er paa langfart hjemefter, drejer sig jo om Bevarelsen af Livet og Mid
lerne dertil.«
Mathias faldt den 10. september 1915, ramt af en russisk geværkug
le under en fremrykning ca. 40 km fra Grodno. Han blev begravet i
en fællesgrav, men kammeraterne sørgede for, at han fik sit eget grav
sted på en nærliggende kirkegård. Senere fik familien hans lig ført
hjem, og i slutningen af november blev Mathias Mygind begravet på
Øster Lindet kirkegård. Hans hustru Kirsten følte sig imidlertid al
drig overbevist om, at det faktisk var Mathias, som var kommet hjem,
så hun valgte mange år senere at blive begravet i sine forældres grav
sted i nærheden.
Der er ingen tvivl om, at Myginds breve og ikke mindst dagbøger
ne hører til blandt de væsentlige af de mange beretninger fra sønder
jydernes deltagelse i 1. Verdenskrig. Derimod kan der stilles spørgs
målstegn ved udgivelsesformen. Kreutzmann har valgt en atypisk re
daktionel bearbejdning med nærmest skønlitterære indslag. At sætte
et materiale som Myginds i ramme kan være en god idé og lette læs
ningen, men den valgte form er problematisk. Umiddelbart fremtræ
der bogen som et historisk værk med indledning, noter og henvisnin
ger og omkring 40 illustrationer, men den redaktionelle proces er util
strækkelig belyst og udenværkerne ikke nok gennemarbejdede til at
opfylde genrens krav. Ved at kalde sin bog for en dokumentarroman
har Kreutzmann mere frit kunnet vælge uddrag og passager fra breve
og dagbøger, men her kunne man have ønsket, at han havde taget
konsekvensen og været mere selektiv. Bogen er altså en blandings
form, en dokumentarroman i en videnskabelig serie, men ikke nogen
lykkelig kombination.
Alligevel er der grund til at glæde sig over, at Kreutzmann har
påtaget sig at udgive Myginds breve og dagbøger. Bogen giver et
særdeles godt indblik i en følsom og intelligent mands reaktioner på

328

Anmeldelser

de vilkår, som han og hans kammerater blev budt under krigen. Bedre
end de fleste andre har netop Mygind kunnet fæstne sine indtryk til
gavn for eftertiden.
Niels H. Kragh-Nielsen
Emst-Erich Marhencke: Hans Reimer Claussen (1804-1894).
Kämpfer für Recht und Freiheit in zwei Welten. Ein Beitrag zu Herkunft
und Wirken der »Achtundvierziger«. Frankfurt am Main: Peter Lang,
1999 (Kieler Werkstücke. Reihe A: Beiträge zur schleswig-holsteini
schen und skandinavischen Geschichte, Band 23). 480 s., 95 DM.
Advokat H.R. Claussen tilhørte i 1830'emes og 1840'ernes Holsten
den politiske venstrefløj. Opvokset i Ditmarsken og uddannet som
jurist sluttede han sig til den liberale bevægelse i hertugdømmerne.
Han knyttedes nært til den førende demokrat i Holsten, redaktør
Theodor Olshausen, Kieler Correspondenzblatt. Claussen fulgte så
ledes Olshausen, da han i 1839 lancerede det »nyholstenske« stand
punkt, at Holsten måtte sikres en demokratisk forfatning i tilknytning
til Det tyske Forbund, mens Slesvig, der ikke var medlem af forbun
det, måtte vente og modnes. Det synspunkt var ikke populært i den
frembrydende slesvig-holstenske nationale bevægelse. Men for Ols
hausen som for Claussen kom hensynet til demokratiet hele tiden
forud for det nationale. Begge havde tillige blik for Slesvigs blandede
nationalitetsforhold. Det skal jeg senere vende tilbage til.
I 1842, 1844 og 1846 arbejdede H.R. Claussen som deputeret i den
holstenske stænderforsamling aktivt for demokratiske mærkesager
som offentlighed i stænderforhandlingerne og domstolene, besparel
ser, almindelig værnepligt og liberale kommunalordninger i by og på
land. Dette redegør Marhencke grundigt for, og det samme gælder
Claussens aktiviteter i revolutionsårene 1848-50, hvor han både var
medlem af den slesvig-holstenske Landsforsamling og den tyske Na
tionalforsamling. I begge forsamlinger stod Claussen på venstrefløjen,
mest udpræget i Landsforsamlingen, mens der skulle mere til at være
yderligtgående venstreorienteret i Nationalforsamlingen. Her tilhørte
han den mere moderate venstrefraktion. Også Claussens virke i den
tidlige slesvig-holstenske arbejderbevægelse får en grundig behand
ling. Claussen var gennem hele livet de uprivilegeredes ven, og det
var næppe tilfældigt, at han - sammen med Theodor Olshausen - sad
i ledelsen af den fælles slesvig-holstenske arbejderforening.
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På ét punkt kunne forfatteren nok have gravet dybere: Claussens
deltagelse i den slesvig-holstenske deputation til den danske konge i
marts 1848 og hans stillingtagen til Sies vigs medlemskab af Det tyske
Forbund i den forenede stænderforsamling i april. Begge gange
drejede spørgsmålet sig om en deling af Slesvig. Dette aspekt kommer
Marhencke næsten slet ikke ind på, måske fordi han i fremstillingen
af denne periode bygger for meget på ældre, tendentiøs slesvig-holstensk litteratur, mens sproglige grunde åbenbart har forhindret ham
i at benytte nyere dansk forskning som f.eks. Claus Bjørns bog om
1848. Sies vigs deling blev uofficielt drøftet mellem Orla Lehmann og
den slesvig-holstenske deputation i København. Det skete på initiativ
fra deputationen, hvortil både Olshausen og altså Claussen hørte,
d.v.s. to fremtrædende tidligere »nyholstenere«. Det ligger nær at for
mode, at de to ledende venstrefløjspolitikere i 1848 havde samme
prioritering som 1839/40 - hensynet til demokratiet i Holsten vejede
tungere end hensynet til hertugdømmernes nationale enhed. Kunne
en demokratisk udvikling i Holsten (og Sydslesvig) i 1848 opnås ved
en afståelse af det nordlige Slesvig, var det nok prisen værd. Der
kom imidlertid ikke noget resultat ud af sonderingerne, da forslaget
tilsyneladende blev afvist fra dansk side. Da deputationen vendte til
bage til Kiel den 26. marts, var den provisoriske regering dannet.
Olshausen blev optaget heri den 28., og den 31. udsendtes et opråb
til den danske nation, hvorefter det skulle stå nordslesvigerne frit, om
de ville slutte sig til Danmark eller Tyskland. Det er nærliggende, at
Olshausen var ophavsmanden til dette forslag.
Forslaget kolliderede imidlertid med et andet slesvig-holstensk
mål, Slesvigs indlemmelse i Det tyske Forbund. Og her kommer
Claussens virksomhed på det første møde i de forenede slesvigholstenske stænder ind i billedet. Mødet blev holdt den 3.-5. april, før
det militære sammenstød ved Bov den 9. Her talte det store flertal
for Slesvigs indlemmelse, kun agent Jensen fra Flensborg talte imod.
Claussen udtalte sig i princippet for, men mente, at Nordslesvigs stil
ling først måtte afklares, og derfor ønskede han en komité nedsat
og dermed spørgsmålet udskudt. Dette tyder på, at han og vel også
Olshausen endnu ikke på dette tidspunkt havde opgivet tanken om
en deling af Slesvig som en løsning på konflikten med Danmark. Se
nere, efter den preussiske militære intervention og det danske tilbage
tog, skiftede Claussen standpunkt og virkede i Frankfurt ihærdigt for
Slesvigs uforbeholdne optagelse i forbundet. Nu blev han ligesom
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mange andre venstreorienterede mere national end de nationallibera
le slesvig-holstenere.
Som så mange andre venstreorienterede slesvig-holstenere valgte
Claussen efter opstandens nedkæmpelse at udvandre til USA. Her
gjorde han videre politisk karriere, men dette har nok mindre danske
læseres interesse. Skildringen heraf præges af den samme grundighed
som de andre afsnit, og alt i alt er Marhenckes bog et vigtigt bidrag
til hertugdømmernes historie i en afgørende fase.
Hans Schultz Hansen
Marie Meyer: Hjertesprog. Erindringer fra grænselandet.
Flensborg, 1999. 296 sider, ill., indb., 198 kr. (DM 50) (Studieafdelin
gen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, nr. 41).
Forfatteren er født 1926 og voksede op i et lærerhjem. Faderen var
holstener og skoleleder først ved den tyske skole i Gråsten, siden et
par år ved folkeskolen i Kobbermølle og sidst i Klein Rheide vest for
Slesvig. Moderen var sønderjyde fra Holbøl og havde egen systue en
stor del af tiden.
Marie Meyer har skrevet en ualmindelig vedkommende erin
dringsbog, som skildrer tiden fra 1930-erne til begyndelsen af 1950erne med særlig vægt på barneårene, ungpigetiden under krigen og
overgangen til det danske.
Usentimentalt og ganske åbenhjertigt beskriver hun sin opvækst
med glæder og sorger, uden at lægge skjul på problemerne. Marie
Meyer er vældig god til gengive sine oplevelser set med barnets øjne,
og mange dagligdags ting er taget lige på kornet. Også den helt unge
piges følelser og tanker kan hun gengive på meget levende vis. Inter
essant er i det hele taget bogens kvindeperspektiv, som også omfatter
bedstemødrene i Holbøl og Staffstedt og mosteren Mimi.
Skolegangen, fra 1938 på Uwe Jens Lornsen-skolen i Slesvig, får en
ret beskeden plads hos Marie Meyer. Til gengæld giver hun læseren
et godt indblik i de ungdomsaktiviteter, som nazitiden førte med sig.
Som lærerdatter måtte hun således være »Jungmädelführerin« for
sine jævnaldrende i landsbyen. Senere fulgte indkaldelse til arbejdstjeneste, hvorefter hun og kammeraterne indgik blandt »Arbeitsmaiden im Wehrmachtseinsatz«.
Marie Meyers fader havde som embedsmand et beskedent spille
rum og forsøgte at balancere indenfor nationalsocialismen, men vend-
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te sig efterhånden bort fra den. I de to sidste krigsår var han indkaldt
og gjorde tjeneste i Rusland. Moderen og mosteren derimod gav in
denfor hjemmets fire vægge tidligt udtryk for manglende tiltro til
bevægelsen. Marie skriver om sin moder, at hun alle dage var mere
dansk af sind, end hun selv ville indrømme.
En interessant del af bogen beskriver familiens vej ind i det danske
efter sammenbruddet. For Marie Meyer blev mødet med det første
danske årsmødeoptog i Slesvig den 23. juni 1946 en begivenhed, som
gjorde et uudsletteligt indtryk, og det viste sig, at hendes forældre
allerede da havde tanker om at melde sig ind i SSF. Marie fik efter
gymnasietiden nogle måneders danskundervisning på Ansgarskolen,
som sammen med et ophold på Danebod Højskole blev forberedelsen
til en læreruddannelse på det sydfynske Skaarup Seminarium. Det
lykkes at skildre denne overgang med en varme, som ikke efterlader
nogen tvivl om, hvor hjertet hørte hjemme. Det blev så også på semi
nariet, at Marie og Karl Otto Meyer mødte hinanden, og bogens sidste
del handler om deres første år som lærerpar ved Skovlund skole og
de primitive forhold, som de måtte starte under.
Gennem hele bogen oplever læseren et menneske med humor og
en forfatter, som kan give udtryk for den meget iagttagende og tænk
somme piges møde med verden omkring. Hun er bestemt ikke ukri
tisk over for sig selv, men der forekommer ingen udlevering af andre.
Tværtimod er Marie Meyer meget solidarisk i sine beskrivelser af om
givelserne, og det er i det hele taget en bog med en smuk ligevægt i
skildringen af en problematisk tid.
Det skal tilføjes, at denne underholdende erindringsbog er både
letlæst og veltilrettelagt med stor skriftgrad og mange små afsnit. Den
er illustreret med et stort antal privatfotos.
Niels H. Kragh-Nielsen
Hans Mørup: På fløjen. En sønderjysk stridsmands erindringer fra
kultur- og modstandskamp 1929-1945.
Aabenraa (Historisk Samfund for Sønderjylland), 2000. 444 s., ill.,
indb., 298 kr. For medlemmer 198 kr.

Hans Mørup, hvis erindringer nu er blevet udgivet under redaktion
af Hans Schultz Hansen og Henrik Skov Kristensen, er et særdeles
fascinerende bekendtskab. På 444 sider beretter Mørup om tiden
1929-1945, hvor han spillede en aktiv rolle på den politiske højrefløj i

332

Anmeldelser

Sønderjylland. På mere end én måde var Hans Mørup »fløjmand«.
Ikke alene befandt han sig yderst på højre fløj; han var også den, som
de andre unge idealister i KU, i Aabenraa-kredsen og i terrænsportsog modstandsgruppen rettede ind efter.
Bogen, der er skrevet på baggrund af dagbøger og med støtte i
optegnelser og andet samtidigt materiale, giver et yderst levende og
detaljeret indtryk af det politiske arbejde i KU, terrænsportsbevæ
gelsen, Dansk Samling m.m., og ikke mindst af opbyggelsen af
modstandsarbejdet i Region III, hvor Mørup var medlem af ledel
sen. Detaljeringsgraden er sine steder måske for høj, men på den
anden side får bogen derved en høj kildeværdi. Det er heller ikke
tomt pral, når bagsideteksten kalder »På fløjen« for erindringsbogen
om den tidlige sønderjyske modstandskamp. Det er spændende
læsning at følge tankerne og diskussionerne blandt Mørup og hans
ligesindede - og deres vej ind i illegaliteten, der tager fart, da en
norsk flygtning, der er hoppet af et tysk transporttog, pludselig skal
skaffes til Sverige.
Mørup blev taget af tyskerne i juni 1944 og kom via Frøslevlejren
til Neuengamme og derfra videre til udekommando Svesing i Syd
slesvig. Mørups nøgterne beskrivelser af sine oplevelser og tanker i
de tyske kz-lejre er noget af det stærkeste, denne anmelder endnu har
læst på dansk.
Men bogen er langt mere end modstandserindringer. Den giver
også et levende indtryk af de ideologiske strømninger, der prægede
en stor del af den danske ungdom i 1930'eme, og deri består dens
særlige værdi. Det var KU (Konservativ Ungdom), der havde vind i
sejlene - på et program, der med sine tanker om den korporative stat
på mange områder var inspireret af fascismen. Dermed er alt imidler
tid ikke sagt om dette program, som en hel generation af unge men
nesker greb med begejstring. Det er langt mere kompliceret end som
så.
Mørups idealer er: Gud, Konge og Fædreland - og det meget bog
staveligt. Nedrustningspolitik og slaphed ser han på med foragt - det
socialdemokratiske slagord Danmark for Folket har han intet til overs
for: »Denne parole har fostret krævementaliteten og udslettet ansva
ret for fællesskabet« (s. 156). Mørup vil være med til at skabe et helt
nyt Danmark - folket skulle have »medansvar« for samfundet og
»udbytte af en fælles arbejdsindsats« (s. 117). Der skulle ikke føres
kamp mod de besiddende klasser; samfundets basis skulle fortsat

Anmeldelser

333

være den private ejendomsret, men i den moderne industristat måtte
medarbejderne have en vis medindflydelse og en vis udbyttedeling,
efter at kapitalen havde fået sit. Dette måtte være belønningen for
den enkeltes flid, opfindsomhed og virke, og dette ville altid være
»en spore til ekstraordinær indsats, som også vil være til gavn for
helheden« (s. 118). Det var hverken kommunisme, socialisme, marxis
me, fascisme eller nazisme, men »ældgammel dansk frimandsret, der
skal anbringes i det moderne Danmark«. Både retten og pligten til
arbejde i fællesskabets tjeneste skulle sikres, men troen på det natio
nale folkefællesskab medførte også stor social ansvarlighed overfor
de svage, de syge og gamle.
Forsvarstanken spillede en afgørende rolle for Mørup, for hvad
nyttede et godt samfund, når der ikke var mulighed for at forsvare
det? Danmark måtte have et stærkt forsvar og en befolkning med en
sund væmevilje. Mørup havde selv aftjent sin værnepligt i livgarden,
men da han blev indstillet til kornetskolen, bad han sig fritaget med
den begrundelse, at han ikke ville være officer »i det vagtværn, som
den nye forsvarslov har reduceret den danske hær til« (s. 46).
Dette synspunkt er meget typisk for Hans Mørup: Han vil ikke
gøre noget halvt; han er en mand med en brændende idealisme, og
han følger sine idealer med en næsten uhyggelig konsekvens. Han er
villig til at sætte alt, også livet, ind for dem. Denne énøjethed er både
hans styrke og svaghed. Den medfører også, at han fælder hårde
domme over folk, der ikke følger de rene liniers politik; opportunis
me finder ingen forståelse hos Mørup, der heller ikke har nogen sans
for de finere nuancer i samarbejdspolitikken 1940-1945. At samar
bejdspolitikken ikke nødvendigvis var betinget af en forventning endsige da et ønske - om tysk sejr, har Mørup vanskeligt ved at aner
kende.
Det genrejste Danmark, som Mørup forestillede sig, skulle bygge på
den kristne tro, men med fuld religionsfrihed til alle. Og Danmark
skulle meget gerne være et led i Nordens Forenede Stater. Den nordi
ske tanke havde en varm tilhænger i Hans Mørup. Tanker om et nor
disk fællesskab var meget udbredt blandt unge i 1930'erne, ikke
mindst i Sønderjylland, hvor Det unge Grænseværn - navnlig på ung
domssiderne hver torsdag i Flensborg Avis - førte an.
Der var udpræget personsammenfald mellem flere af DuG's ledere
og det i 1936 stiftede parti Dansk Samling. Det er derfor ikke mærke
ligt, at Mørup, da han brød med KU i 1938, nærmede sig Dansk Sam-
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ling, hvis tankegods på mange måder mindede om hans eget. Mørups
indflydelse på KU i Aabenraa var så stærk, at han trak hele gruppen
med sig.
Hovedfjenden stod for Hans Mørup i syd: Den tyske (og den dan
ske!) nazisme og de tyske krav på grænserevision skulle bekæmpes.
Mørups antinazisme er stærk og bunder i både hans kristne tro og
hans respekt for individet. For ham er nazisme, fascisme og kommu
nisme gudløse ideologier, der tiltvinger sig den totale magt over men
neskemasserne og over det enkelte menneske. I Tyskland, Italien og
Sovjetunionen blev det enkelte menneskes frihed knægtet for at be
skytte partiet - »eller rettere dets få magthavere, der her hersker ene
vældigt. Alle tre stater har det tilfælles, at de kun kan leve og overleve
ved at bruge den mest hensynsløse terror og forfølgelse af dem, de
ikke kan få bøjet ind under systemet« (s. 140).
Nationalsocialismen og dens krav på Sønderjylland måtte bekæm
pes, men Mørup var ikke indstillet på kun at forsvare de danske posi
tioner i Sønderjylland: »Indretter vi vor grænsekamp til kun at gælde
forsvar, vil vi før eller senere blive tvunget tilbage«, som Mørup ud
taler, da han tager ordet på KU's landslejr i 1935 (s. 61). Fremtidsmålet
herskede der for Mørup ingen tvivl om: Det var Sydslesvig hjem! Det
er da næppe heller noget tilfælde, at hans illegale dæknavn under
besættelsen var »Jens Jessen«! Sydslesvig hjem var stadig Mørups mål
i årene umiddelbart efter krigen.
»På Fløjen« giver den moderne læser lov til at kigge ind af vinduet
til en svunden tid; ikke blot hvad de politiske og menneskelige idealer
angår, men også med dens gode og detaljerede beskrivelser af daglig
dagen, bl.a. af livet i manufakturbranchen i Sønderborg og Aabenraa.
Og sidst, men ikke mindst, giver den et indblik i tankegangen hos en
rendyrket højrefløjsidealist - og dermed en repræsentant for de tan
ker, der havde grebet en stor del af dansk ungdom i 1930'erne. Det
var dog de færreste, der fulgte idealerne med en så gennemført kon
sekvens som Mørup.
Mørup er tro mod sine idealer, men i en verden, der handler oppor
tunistisk, skuffes han gang på gang. Han skuffes over KU, der i 1938
retter ind mod midten, han skuffes over de danske politikere, der
beordrer kampene den 9. april indstillet, han skuffes over det danske
folk, der indretter sig, og over samarbejdsregeringen, der kryber for
besættelsesmagten, han er endda meget tæt på at skuffes over kon
gen, da denne i 1943 i forbindelse med rigsdags valget offentligt udtal-
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te støtte til samarbejdsregeringen (s. 290). Til sidst skuffes han over
modstandsbevægelsen, der efter befrielsen går i regering med samar
bejdspolitikerne - og siden i opløsning. Skuffelse er ofte resultatet,
når idealismen møder realiteterne.
Bogen er gennemillustreret med mange gode og for størstepar
tens vedkommende hidtil ukendte fotos. Der er særdeles interessan
te fotos fra KU's sommerlejre, udflugter, terrænsportsgrupper m.v.
Endvidere bringes som illustration hele Dansk Samlings valgavis
for Sønderjylland ved rigsdagsvalget i marts 1943 med lister over
stillere i alle valgkredse. Det er indenfor denne kreds af mennesker,
man skal finde den tidlige borgerlige modstandsbevægelse i Søn
derjylland, hvad Gestapo udmærket vidste: Da Hans Mørup i juni
1944 blev arresteret, mødte han under det første forhør synet af Gestapochefen Burfeind ved sit skrivebord - i færd med at studere
denne valgavis (s. 349f).
Meget prisværdigt har udgiverne forsynet bogen med et omfatten
de personregister på ikke mindre end tretten sider. Dette giver et ind
tryk af Mørups meget omfattende kontaktflade.
René Rasmussen
Sanghåndbogen. Artikler om 250 højskolesange.
Redaktion Karen Bjerre og Lisbeth Kiil. Gyldendal 1999. 303 sider.
Indb. 280 kr.
Bogen indeholder kommentarer til knap halvdelen af sangene i den
seneste udgave af Folkehøjskolens Sangbog. Redaktørerne, der begge er
lektorer fra Haderslev, har lagt vægt på at dække højskolesangbogens
forskellige genrer og temaer. Dernæst har de udvalgt efter to kriteri
er - de kommenterede sange skulle være væsentlige, og de skulle
være hyppigt anvendt. Sange med tilknytning til sønderjysk historie
er fyldigt repræsenteret.
Bogen er tænkt som en håndsrækning til sangformidlere på alle
niveauer, og den indledes med en introduktion om fællessangens hi
storie på otte sider skrevet af Elsemarie Dam-Jensen fra Løgumklo
ster. Det er en stofmættet og fængende gennemgang af fællessangens
udvikling fra begyndelsen af 1800-tallet til nutiden med hovedvægt
på den nationale fællessang. Der understreges klart, at fællessang er
mange ting, og at repertoiret i de forskellige sangmiljøer har været
meget broget. Det homogene fællessangsrepertoire med hovedvægt
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på højskolesangen blev først helt dominerende i besættelsesårene, og
det er ikke overraskende, at denne sangtradition kom til at stå for
skud i perioden efter 1968. Skildringen er langtfra rosenrød, og de
sidste 20 år karakteriseres som en nedgangsperiode. Men Dam-Jensen
slutter dog optimistisk med at nævne, at mange skoler er ved at gen
indføre morgensang, og at mange unge forholder sig fordomsfrit til
begrebet »den danske sang«: De tager, hvad de kan bruge, og fortol
ker det ind i deres egen situation. Bogen afrundes med en tilsvarende
introduktion til højskolesangbogens melodier ved Jesper Moesbøl.
Også her gives der i koncentreret form en særdeles nyttig oversigt
og præsenteres nye synsvinkler på traditionen. Tidsmæssigt spænder
Moesbøl lige så vidt som Dam-Jensen, begyndende omkring år 1800
med de to tyske komponister J. A. P. Schulz og H. O. C. Zinck og slut
tende med de nye melodier fra den rytmiske tradition. Det er en
gennemgang, der røber stort overblik og giver læseren indsigt og for
ståelse for den gennemgribende ændring i melodierne, der er sket i
løbet af 1900-tallet, ikke mindst med højskolesangbogens melodibog
fra 1922.
Bogens hoveddel består af kommentarer til 250 sange skrevet af 38
sagkyndige, og så vidt muligt er kommentarerne til tekst og melodi
begrænset til én side. Her skal man virkelig evne at kunne skrive
stofmættet. Der står mange nyttige oplysninger og fine iagttagelser
om de enkelte sange, men hovedindtrykket er ujævnt. Nogle skriver
klart, konkret og tager fast i det væsentlige i teksterne. Andre hælder
mere til det anekdotiske og skriver især om digterne. Hist og her er
små realfejl, og der er vurderinger, man kan være uenig i. Det virker
forkert, at de enkelte forfattere ikke har signeret deres bidrag. Herved
får deres kommentarer et autoritativt præg, som ikke alle kan leve op
til. Bogen er forsynet med gode registre, men det er et savn, at der
ikke er litteraturhenvisninger, hverken til de to nævnte længere artik
ler eller til kommentarer til sangene.
Hovedindtrykket er dog, at Sanghåndbogen er et solidt arbejde. Den
er udtryk for en oplagt god idé, og den vil blive flittigt brugt af foreningsformænd, når de vælger sange til generalforsamlinger, og af
foredragsholdere, der skal sammenbinde en mødeaften med nogle
sange. Den viser, at højskolesangbogen er en moderne sangbog, der
ligger i forlængelse af den etablerede tradition og rummer nye mulig
heder for fællessangen.
Inge Adriansen
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Gunnar Solvang: Husmandsliv under afvikling.
Udvikling og forandring i et sønderjysk landbosamfund 1975-2000
med hovedvægt på de nye tilflyttere.
Landbohistorisk Selskab og Historisk Samfund for Als og Sundeved
1999 (Fra Als og Sundeved - Bind 77). 404 s. Indb. og rigt ill. 278 kr.

I 1984 udgav Gunnar Solvang bogen Husmandsliv. En etnologisk skil
dring af livsvilkårene i Rønhave-kolonien på Als 1925-1980. Den nu fore
liggende bog er en opfølgning på denne første skildring af husmands
kolonien på Kær Halvø nord for Sønderborg. Det er velbegrundet at
vende tilbage til Rønhave-kolonien, for der er unægtelig sket meget i
dansk landbrug i den sidste snes år. Det gælder især i det mindre
landbrug - det er nemlig forsvundet. Eller er det? Som produktions
enhed - ja, som livsform - måske nok, som drøm -? Det forsøger
Solvang at give svar på i denne bog.
Det første kapitel af Husmandsliv under afvikling resumerer på ud
mærket vis udviklingen fra Rønhavekoloniens grundlæggelse i 1925
til 1975. Dernæst følger en gennemgang af strukturudvikling i land
brug og landområder siden 1970'eme. Den er instruktiv som bag
grund for de følgende kapitler om de lokale forhold, men kunne må
ske være strammet op med lidt færre gentagelser. De næste to kapitler
rummer den nye undersøgelse. Det første fører skildringen af Rønhavekolonien op fra 1975 til nu. Man får her et klart indtryk af struktur
udviklingen, når forfatteren redegør for brugsudviklingen. 1 1975 var
17 af Rønhave-koloniens 30 brug stadig i drift som selvstændige land
brugsenheder, mens 13 var ophørt som sådanne. 1 var deltidsland
brug, 4 beboet af pensionister og 8 solgt til tilflyttere udefra. I 1998
var der kun 2 brug tilbage, hvor familiens hovedindtægt stammede
fra bruget. 10 var nu ejet af ældre husmænd som pensionister, mens
18 var ejet af ikke-landbrugere, hvoraf 1 dog blev udnyttet til frugtavl.
Af de 28 brug, som ikke længere var egentlige landbrug, havde de 15
afstået jorden, mens der endnu var jord til de 13, hvoraf 11 havde
bortforpagtet den.
Men heller ikke i Solvangs nye bog drejer det sig om tallene, men
om menneskene, der kommer til orde i de fyldige citater fra de mange
og dybtgående interviews, som forfatteren har optaget med beboerne.
Og så i billederne - som ved Solvangs første bog må man glæde sig
over de mange gode billeder med skarpe og levende motiver, over de
instruktive figurer og over de tydelige kort. Som opvokset i kolonien
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har forfatteren særlige forudsætninger for at indleve sig i dens hi
storie, uden at det går ud over distancen.
Det andet hovedkapitel handler om tilflytterne og deres grunde til
at slå sig ned i kolonien. Solvang skelner mellem de primære grunde,
som er konkrete, og de sekundære, der er mere abstrakte. De primære
grunde er for 7 tilflytteres vedkommende en familiemæssig baggrund
i kolonien, 2 er opvokset andre steder på landet, 3 har mere hold
ningsmæssige grunde til at bo på landet, 2 angiver hensynet til børne
nes opvækst, mens 3 fokuserer på den nære beliggenhed til Sønder
borg og endelig 1 har en erhvervsinteresse. Blandt de sekundære
grunde nævnes stilheden, afstanden fra naboerne, det frie liv, nærhe
den til naturen samt lyst og muligheder for fritidslandbrug. Langt de
fleste af tilflytterne havde på den ene eller anden måde forhåndskon
takter til Rønhave før tilflytningen.
Gunnar Solvang lader det heller ikke her blive ved tallene, men
undersøger også tilflytternes integration i husmandskolonien. Til
overraskelse for nogle af de nye beboere bliver de efter landlig tradi
tion budt velkommen med blomster. Det er en invitation til at indgå
i fællesskabet; det er så op til tilflytterne at bestemme om og i hvilken
grad, de vil tage imod den. Solvang konstaterer, at det er blevet nem
mere at være tilflytter fra byen end dengang, da hovedparten af bebo
erne var aktive landbrugere. Da var der en vis ængstelse for, at de
fremmede skulle tage jorden og dermed eksistensgrundlaget fra de
etablerede husmænd. Den animositet er nu forsvundet, og det er nu
holdningen, at man ikke bør ribbe et husmandssted for al jorden. Der
skal mindst blive så meget tilbage, at der er nok til en hest o.l. Man
vil dog stadig se skævt til, hvis en tilflytter køber jord op ud over
brugets oprindelige tilliggende lige for næsen af en erhvervsland
mand. Omvendt vil erhvervslandmændene hellere eje end leje jorden,
men erkender også, at jorden kan købes for dyrt, hvis det går ud over
naboskabet.
Et kortere kapitel ridser udviklingen i ejendomsstruktur og kultur
landskab på Kær Halvø op siden hertug Hans den Yngres tid - dette
kunne måske med fordel have været bragt foran - ligesom kapitlet
ser på halvøens status i planlægningen. Efter en konklusion følger en
gennemgang af litteraturen og kilderne og de teoretiske forudsætnin
ger for undersøgelsen, noter, bilag etc. - gemt diskret af vejen, så de
ikke forstyrrer den alment interesserede læser, men således at de også
er der til brug for fagmanden. Det er fornuftigt gjort. I det hele taget
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er Husmandsliv under afvikling en bog, som kun kan tiltale sine læsere,
lærd som læg.
Hans Schultz Hansen

Gerret Schlaber: Flensborg mellem helstat og kejsertid.
Fotos i Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.
Red. Lars N. Henningsen. Flensburg zwischen Gesamtstaat und
Gründerzeit. Fotos aus der Sammlung der Dänischen Zentralbiblio
thek in Flensburg. Flensborg, 1999. 144 sider, ill., indb., 128 kr. (DM
32) (Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, nr.
42).
Der findes adskillige billedbøger med fotografier fra det gamle Flens
borg, men denne nye har sat sig det ambitiøse mål at beskrive perio
den fra 1864 til 1880, og det viser sig forbløffende nok muligt. Takket
være datidens tidligt aktive og gode fotografer og nutidens indsam
lings- og bevaringsindsats kan der her præsenteres en fornem række
tidlige fotografier, som fører os tilbage til Flensborg i overgangsårene
mellem dansk og tysk styre, før de store forandringer fra 1880-erne
satte deres præg på byen.
Vi kommer med på en veritabel byvandring gennem det meste af
Flensborg. Efter en række smukke panoramaer over byen i fjorddalen
føres vi gennem de østlige og sydlige bydele op til Søndertorv og
derefter langs Holm og Storegade op til Nørretorv med afstikkere til
havnen. Den sidste del af turen gælder højderne mod vest, Nørregade
og Nystaden. Ialt 87 billeder, langt de fleste i en forbavsende god
kvalitet og i en passende stor gengivelse med mulighed for at studere
detaljer. På et foranstående samtidigt kort er det markeret, hvor foto
grafen har stået, da billedet blev optaget. Fotograferne Brandt og Kri
egsmann er mestre for mere end halvdelen af bogens billeder. Motiv
mæssigt ligger vægten på vuerne, hvor man ser ud over dele af byen
fra en højtliggende position, og på gengivelser af gadeforløb. Dati
dens fotografiske teknik gjorde det vanskeligt at indfange øjebliksbil
leder af byens dagligliv, men det er alligevel lykkedes flere steder,
med nr. 62 som et godt eksempel. Byens vindmøller tegner deres pro
fil på mange af fotografierne, dog har en udenbys trængt sig ind i
rækken, idet Dybbøl mølle på billede nr. 70 er kommet til at repræsen
tere den gamle Boreasmølle. Flere af de tidlige industribygninger ses
også, således på nr. 16 (Oliefabrikken), nr. 34 (Papirmøllen), nr. 84
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(Dittmann & Jensens jernstøberi) samt nr. 86 med Nystadens industri
anlæg. Havnemotiver har naturligvis også deres plads i bogen, bl.a.
to dramatiske, som viser følgerne af stormfloden den 13. november
1872.
I indledningen får læseren en historisk introduktion til datidens
Flensborg som baggrund for oplysningerne i billedteksterne. Teksten
er sideløbende på dansk og tysk, dog er de tyske billedtekster af lay
out-mæssige hensyn samlet efter billederne. Der er tale om meget
udførlige tekster, som giver en solid information, ikke mindst på det
kulturhistoriske område, og som også relaterer til situationen i dag.
De interessante tekster sætter fotografierne i perspektiv, og bogen får
en ekstra dimension. Det lønner sig at studere både den danske og
den tyske tekst, da der indimellem er mindre forskelle.
Med solid ballast fra den første læsning af billeder og tekst i sam
menhæng, kan man så også lade sig opsluge af den rene, frydefulde
billedlæsning. Mange af de fine optagelser vender man tilbage til
gang på gang. Udsigterne fra Bellevue og Ballastbjerget (nr. 2-8) må
nævnes sammen med Storegade (nr. 62) og gavlhuse i Nørregade (nr.
79). Og blandt de spændende ting ved en sådan billedbog er mulig
heden for at gå på sammenlignende opdagelsesrejser i billederne. Et
godt eksempel er nr. 57 og 58, som viser den samme havnefront (Skib
broen) med ca. 10 års mellemrum. Også dengang kunne et bybillede
hurtigt forandre sig. Hvad detailstudierne angår er der mange mulig
heder, med skilte og vogne som gode eksempler.
De kritiske bemærkninger er ikke mange: Kursiven i billedtekster
ne forekommer ikke ideel, når de er så lange som her, og enkelte
fotografier kunne man have ønsket i en større gengivelse (nr. 9-11 og
59).
Med denne billedbog har Studieafdelingen ved Dansk Centralbib
liotek for Sydslesvig bragt de gamle fotografier, hvoraf mange ikke
før har været publiceret, ind i en smuk sammenhæng og har dermed
skabt det bedst tænkelige visitkort for sin omfattende billedsamling.
Niels H. Kragh-Nielsen
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Matthias Schartl: Rote Fahnen über Flensburg. KPD, linksradikale
Milieus und Widerstand im nördlichen Schleswig-Holstein 19191945.
Schriftenreihe der Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte, bd.
55, Flensborg 1999. 210 s., ill., DM 48.

Efter at Flensborgs byhistoriske selskab i 1993 udgav en bog om det
lokale socialdemokratis historie følger nu denne fremstilling ved lede
ren for kredsarkivet i Slesvig-Flensborg, Matthias Schartl, af den radi
kale arbejderbevægelses historie i Flensborg og omegn med fokus på
mellemkrigstiden og især Weimar-republikken. Fremstillingen, der er
på 185 tekstsider og forsynet med talrige illustrationer, giver en detal
jeret skildring af udviklingen fra de første radikale gruppers udskil
lelse fra socialdemokratiet i revolutionstiden umiddelbart efter Første
Verdenskrig, indtil kommunistpartiets nyoprettelse efter 1945.
Hovedvægten ligger på Weimar-årene, hvor forfatteren beskriver det
lille flensborgske kommunistpartis politiske overlevelseskamp i det
proletariske miljø, en kamp, der ikke blev nemmere med de talrige
politiske kursskifter, der i 1920erne blev pålagt kommunisterne fra
moderpartierne i Berlin og Moskva. Kun i de sidste år af Weimarrepublikken havde kommunistpartiet fået en vis politisk betydning
med valgresultater tæt på de 10%.
Ligesom KPD i hele Tyskland blev også det flensborgske kommu
nistparti knust i løbet af få måneder efter nazisternes magtovertagelse
den 30. januar 1933. Forskellige kommunistiske modstandsgrupper
blev hurtig afsløret, således at der ikke fandtes politisk kommunistisk
aktivitet i Flensborg efter 1935. Efter den tyske kapitulation samledes
kommunisterne dog snart igen, og det lykkedes dem at erobre en del
nøglestillinger eksempelvis i fagbevægelsen. Ikke mindst den splitte
de holdning til en grænserevision indenfor socialdemokratiet medfør
te, at det efter 1945 en overgang så ud som om KPD kunne få væsent
lig indflydelse på den flensborgske venstrefløj. Snart var det dog de
overordnede politiske begivenheder, der blev afgørende i Flensborg:
med den kolde krigs tiltagende spændinger mistede KPD sin politiske
betydning. Udover KPDs politiske historie rummer fremstillingen
også ganske spændende studier af Flensborgs arbejderbefolknings so
ciale miljø mellem dansk og tysk.
Martin Klatt
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Dieter Wolf: Herzog Friedrich von Augustenburg - ein von
Bismarck 1864 überlisteter deutscher Fürst?
Lang Verlag. Frankfurt a. M. 1999 (Europäische Hochschulschriften,
Reihe 3, Bd. 852), 282 sider.

Dieter Wolfs dissertation fra Hamborgs universitet beskæftiger sig
med det såkaldte »augustenborgske spørgsmål«. Den handler om,
hvilke chancer der muligvis kan have bestået i 1863/64 for at skabe
en selvstændig slesvig-holstensk stat inden for det tyske forbund. Ar
veprins Friedrich af Augustenborg begrundede sit krav om herre
dømmet med på den ene side de augustenborgske hertugers dynasti
ske arveret og knyttede denne holdning sammen med den slesvigholstenske bevægelses nationale og liberale forestillinger fra revolu
tionstiden i 1848.
I dynastisk henseende var augustenborgene i forhold til huset
Glücksborg den ældre mandlige linje af det Oldenborgske dynasti.
Efter den i Holsten gældende og for Slesvig påståede tyske, »saliske«
arveret, kunne der på dette grundlag gøres krav på en arveretlig for
rang i Slesvig-Holsten. I Danmark støttede Kongeloven såvel som de
af Danmark og Preussen/Østrig i 1851/52 trufne aftaler prins Chri
stian af Glücksborg i at blive kong Frederik 7.s efterfølger i den dan
ske helstat. For at sikre sig støtte fra de slesvig-holstensk-tysksindede
indbyggere greb Friedrich af Augustenborg i spørgsmålet om en
fremtidig forfatning for en slesvig-holstensk stat tilbage til den libera
le statsgrundlov for Slesvig-Holsten fra september 1848. Det førte til,
at antallet af tilhængere af en augustenborgsk løsning på Slesvig-Holsten-spørgsmålet blev større end man skulle have ventet. Thi arve
prinsens far, hertug Christian August af Augustenborg, var på grund
af sin stokkonservative indstilling grundigt upopulær i hertugdøm
merne. Desuden havde hertugfamilien allerede længe levet uden for
hertugdømmerne. De var ved Treårskrigens afslutning blevet forvist
fra landet. Siden da levede Augustenborgeme på et gods i Schlesien,
som var købt for den affindelse, de havde fået for godserne på Als
og i Sundeved.
Et blik i historiebøgerne viser, at det ikke kom til et augustenborgsk
Slesvig-Holsten som forbundsstat i det tyske forbund! Men endnu
længe efter stod tilhængerne af arveprinsen, der formulerede sine ret
tigheder i det tyske forbund og ved de europæiske hoffer som »Her
tug Friedrch VIII«, kritisk over for indlemmelsen af hertugdømmerne
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som provins i den preussiske stat. Deres politiske talerør havde de i
»Landespartei«.
Dieter Wolf fremlægger sin undersøgelse under den forudsætning,
at der ville have foreligget reelle muligheder for en selvstændig slesvig-holstensk stat i det tyske forbund, havde Bismack ikke været der,
og havde han ikke med list og lumskhed, agitation og omgåelse af
historien påtvunget den preussiske vej. Alligevel forsyner forfatteren
bogens titel med et spørgsmålstegn. Men alt i alt er bogen en slags
æresoprejsning af den redelige Friedrich af Augustenborg, som blev
overlistet af Bismarck.
Men hvad er politisk succes andet end at virkeliggøre sine mål
inden for de magtpolitiske rammebetingelser og med den tilsvarende
gennemslagskraft? Såvel de ydre betingelser som også den politiske
kalkule begunstigede Bismarcks position. Friedrich VIII derimod be
fandt sig fra begyndelsen i en svag position og blev snart, efter at han
ved udgangen af 1863 først havde holdt et tiljublet indtog i Holsten,
spottet som »Friedrich der Sachte« (den sagtmodige og forsigtige).
Ganske vist var det lykkedes ham at vinde en tilhængerskare. Men
han havde ingen midler til at sætte sine krav igennem. Tilsvarende
forsigtig var hans politiske optræden - han udgav historiske memo
randa og betænkninger og opsøgte vigtige personer i Berlin. Hvordan
Bismarck i sidste ende virkeliggjorde Preussens muligheder realpoli
tisk er et historisk-politisk spørgsmål. Men når Dieter Wolf derefter
stiller spørgsmålet om hertugen af Augustenborg blev »overlistet« af
Bismarck så føjer han en moralsk komponent til det videnskabelige
spørgsmål, som egentlig ikke kan besvares.
Vel kan man sammenholde det faktisk skete i historien med det
som ville have været muligt. Dieter Wolf henviser til et sådant histo
risk tankeeksperiment: de politiske forestillinger, som optog den
preussiske kronprins, den senere kejser Friedrich III, men som han
ikke kunne omsætte i virkelighed. Ved den hovedperson, som Wolf
har valgt for sit arbejde, er resultatet i denne dissertation imidlertid
tvetydigt. Den efterlader det indtryk, at forfatteren ved en for stærk
idealisering af Friedrich VIII skyder over sit mål, nemlig at lade Augustenborgeren vederfares historisk retfærdighed. Bismarcks handle
måde betegner han med begreber som nederdrægtighed og ondskab.
Det er en sprogbrug, som en tilhænger af det augustenborgske krav
om herredømmet kunne have brugt i 1864, og i den sammenhæng
ville man have kunnet tolke dem som udtryk for et samtidigt følelses-
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udbrud. I en dissertation fra år 1999 passer de derimod ikke, her er
en kølig distance bedre.

(oversættelse: Lars N. Henningsen)

Frank Lubowitz

Replikker
Søren Telling og telegrammet fra Himmler.
I »Sønderjyske Årbøger« 1999 bragtes en interessant artikel »Heinrich
Himmler, Søren Telling og Dannevirke« af lederen af Institut for
Grænseregionsforskning, Jørgen Kühl (tidl, leder af Danevirkegården) om Søren Telling og hans kamp for at redde Dannevirke. Den
kræver en lille kommentar.
Jørgen Kühl stiller spørgsmålstegn ved, om det berømte telegram
fra Himmler om udsættelse af jordarbejderne i selve Dannevirke er
ægte, eller om Telling selv skulle have fremskaffet det i sagens tjene
ste. Og så vidt jeg læser artiklen, hælder Kühl nærmest til den an
skuelse, at Telling såmænd nok selv lavede det. Argumentationen vir
ker da også meget overbevisende, undtagen på to punkter.
For det første: Kühl skriver, at telegrammet ikke kan verificeres fra
andre kilder end Telling selv (og hans arkiv). Der er ikke noget at
finde hos afsenderen. Hvor ofte er der det? - Og: eksisterer Himmlers
og hans medarbejderes arkiv i det hele taget i så stort omfang, at et
sådant telegram ville kunne findes? - Kunne det videre tænkes at
eksistere andre steder end hos afsender og modtager? Modtager har
det - for ham var det væsentligt (nok det væsentligste telegram, han
modtog i hele sit liv - hvis han modtog det?) - hvor betydningsfuldt
var det for SS-Reichsführer? Derfor: Ville det overhovedet være reali
stisk at finde det andre steder end i Tellings arkiv?
For det andet: Hvis Telling havde forfalsket telegrammet, ville han
så ikke netop senere, da Dannevirke var reddet og fredet, have fortalt
den rette version? Jeg tror det. Han var jo ikke netop nogen beskeden
herre. Og det havde ikke gjort historien ringere, samtidig med at det
ville have sat ham selv i relief. Ved en forfalskning ville han jo netop
løbe en uendelig meget større risiko, end hvis telegrammet var ægte.
Hvis det var blevet opdaget, at han havde lavet det selv, ville han
næppe have undgået koncentrationslejr eller henrettelse. I 1944 - for
at sabotere tysk militærarbejde! Og tage Himmlers navn forfængeligt!
Og: hvis han havde forfalsket det, måtte han vel have en medskyl
dig, sandsynligvis postmesteren i Owschlag, da telegrammet (gengi
vet i bogen »Søren Telling - Om og af den danske jarl på Dannevir
ke«, redigeret af Tage Mortensen, Sydslesvigsk Forening, 1969), bærer
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stempel herfra? Det burde have været bragt som illustration til artik
len. Ville det ikke have været næsten for meget forlangt, hvis post
mesteren efter krigen skulle have været i stand til at holde mund med
en sådan historie? Den ville jo også kaste en smule glorie over hans
egen person.
Jeg hælder derfor nok fortsat til Tellings egen version, som jeg har
hørt den af hestens egen mund. Han gjorde et stort indtryk på en
skoledreng i 1950'erne.
H. E. Sørensen
»1848 - det mærkelige år«
Universitetslektor Hans Vammen har været på nippet til at få Dan
markshistorien skrevet om. Han har vendt op og ned på oprøret i
1848, idet han påstår, at det var en løgn fra Orla Lehmann, der var
skyld i det slesvig-holstenske oprør. Denne teori fremsatte han oprin
delig i Historisk Tidsskrift 1988, og efterhånden har adskillige forske
re viderebragt den, nærmest som en accepteret kendsgerning, ja, lej
lighedsvis endda med den håndfaste kommentar, at hans »resultater
og tolkninger må nok siges at være det nærmeste, man i dag kan
komme til det reelle forløb« (SJyÅrb 1999 s. 189).
I jubilæumsåret 1998 blev Vammens teori ligefrem officielt knæsat,
idet han ikke blot var med i en forelæsningsrække, der var finansieret
af Københavns Universitets humanistiske fakultet, men forelæsnin
gerne blev bagefter offentliggjort, dels i en fakultetsfinansieret bog
»1848 - det mærkelige år«, dels i »Historie&Samfundsfag«, der er
organ for folkeskolens lærere i disse fag, så teorien nu er på vej ind i
folkeskolen. Da man i Kiel den 24. marts 1998 ville markere 150-årsdagen med et arrangement, blev Hans Vammen indbudt som festtaler,
og talen blev bagefter offentliggjort i »Zeitschrift der Gesellschaft für
Schleswig-Holsteinische Geschichte«, så man tør vel sige, at Vam
mens udlægning af historien er blevet budt velkommen syd for
grænsen.
Hans Vammens udgangspunkt er, at de national-liberale i begyn
delsen af 1848 var så svækket, at kun et slesvig-holstensk oprør kunne
bringe det til magten. Af denne grund påstod Orla Lehmann på det
kendte møde i Casino 20. marts 1848, at oprøret allerede var udbrudt,
skønt han vidste, at det ikke var tilfældet. Takket være denne løgn fik
Lehmann forsamlingen mobiliseret til at gå i folketog til Kongen næ-
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ste dag med det resultat, at den gamle regering blev styrtet, folkesty
ret indført og national-liberale repræsentanter optaget i den nye rege
ring, medens slesvig-holstenerne som reaktion rejste sig til oprør. Det
er Vammens teori.
Men det national-liberale parti var aldeles ikke svækket forud for
Casinomødet i marts 1848. Tværtimod har det vel næppe nogen sinde
stået stærkere. Fire begivenheder havde samvirket om at skabe det
resultat, som Hans Vammen i stedet tilskriver Orla Lehmanns påstå
ede løgn.
Først Christian VIIIs død 20. januar 1848 og Frederik VIIs overta
gelse af tronen, der satte gang i de demokratiske rørelser. Selv de
allermest konservative blev som ved et trylleslag på én gang liberale.
Dernæst forfatningsreskriptet af 28. januar 1848, der stillede et kon
stitutionelt styre i udsigt, men begunstigede Hertugdømmerne i en
sådan grad, at det rejste de nationale kræfter i Danmark til protest.
Den tredje begivenhed, der gav de danske national-liberale luft un
der vingerne, betød samtidig en skarp drejning i den slesvig-holsten
ske lejr i retning af tilslutning til Tyskland og overklipning af båndene
til Danmark, hvilket igen forstærkede de danske reaktioner. Det var
februarrevolutionen i Frankrig, der blev efterfulgt af revolutioner i
flere tyske lande med krav om tysk frihed og tysk enhed, som fik
tilslutning af slesvig-holstenerne.
Det fjerde stød kom så med nyheden om de slesvigske og holsten
ske stænderdeputeredes møde i Rendsborg 18. marts, som ud fra den
holdning, at Hertugdømmernes skæbne nu ikke længere var forbun
det med Danmark, men var blevet en del af det tyske folks, krævede
Kongens godkendelse af Hertugdømmet Slesvigs indmeldelse i det
tyske forbund og af en fri forfatning fælles for Hertugdømmerne,
hvor det danske kongerige altså var placeret udenfor fællesskabet.
Det blev gnisten, der fik harmen i Danmark til at blusse op og spæn
dingen til at nærme sig bristepunktet. I København blev det til rygter
om oprør, og i virkeligheden var det jo også en slags krigserklæring,
men på Casinomødet gav formanden for Københavns borgerrepræ
sentation, L. N. Hvidt, en nøgtern redegørelse for kravene fra Rends
borg, der lå forbavsende tæt ved det faktiske.
Det var i denne situation, Orla Lehmann steg op på talerstolen.
Publikum var tændt. Han behøvede ikke at ty til kunstgreb for at få
det med sig. En anden af Casinoledeme, professor H. N. Clausen har
senere konkluderet: »Stemningen herhjemme behøvede dengang ikke
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at vækkes, kun at holdes sammen og ledes«. Det national-liberale par
ti var altså ingenlunde svækket, og Orla Lehmann behøvede ikke at
lyve. Hans Vammen har i øvrigt heller ikke ét eneste citat, der viser,
at Orla Lehmann har sagt, at oprøret var udbrudt. Derimod har jeg
fremdraget flere citater, der viser, at Lehmann anså oprøret for uund
gåeligt, ja, for nærforestående. Det tyske forbund, som var et fyrsteforbund, hvor fyrsterne var forpligtet til at hjælpe hinanden i tilfælde
af uro og opstande, hvad den danske konge, som på Holstens vegne
var medlem af forbundet, også havde krav på, var efter revolutioner
ne forvandlet, så det nu var oprørerne og ikke længere den danske
konge, der kunne regne med tysk hjælp. Under henvisning til kends
gerninger som disse sluttede Orla Lehmann, at oprøret var på nippet
til at bryde ud, hvis det ikke allerede var sket.
Det er en misforståelse, når Vammen skriver, at »de national-libera
le i København fældede regeringen ved at lade, som om Rendsborg
mødet var oprør«. Der gives adskillige betydninger af ordet »oprør«,
og Rendsborgmødet kan udmærket opfattes som oprør. Men det gjor
de Orla Lehmann ikke. Det, som han ventede og forberedte Casinoforsamlingen på, var det åbne oprør. Og han gik ikke nærmere ind
på Rendsborgmødet. Det er en fundamental skævhed i Vammens
teori, at den koncentrerer sig om gætterier med hensyn til, hvad Leh
mann har sagt om mødet 18. marts, eftersom Lehmann i virkelighe
den vurderede situationen, som den sandsynlige udvikling tegnede
sig for ham, da han stod på talerstolen i Casino den 20. marts. Han
indledte endda talen med at sige: »For at gå aldeles sikkert til værks,
så lader os kaste alt til side, hvad vi i dag have hørt - lader os betragte
situationen, som den foreligger for os i verificerede kendsgerninger«.
Og dermed sigtede han til det slesvig-holstenske programs læresæt
ninger og fyrsteforbundets opløsning og afløsning af støtte til de op
rørske elementer.
Det er med andre ord i alle henseender en uforståelig fejlvurdering,
der ligger til grund for Hans Vammens anklage imod Orla Lehmann.
Og lige så uacceptabel er den fortegnede skildring, Vammen giver af
slesvig-holstenernes holdning. Det drejer sig om tre forhold, dels en
artikel i Kieler Correspondenz-Blatt, skrevet af redaktør Th. Olshau
sen, en af lederne, som optakt til Rendsborgmødet, dels dette mødes
forløb og for det tredje planlægningen af oprøret.
Med hensyn til Olshausens artikel vurderer Vammen, at den var
fredelig. Han noterer, at »tonen er truende, vel at mærke overfor
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stænderne«, men det er bevidst misvisende, eftersom han ikke tilføjer,
at truslerne gjaldt stænderne, dersom de ikke nu sluttede op om be
stemte krav til Danmark. I realiteten gjaldt truslerne derfor Danmark.
Og han nævner ikke, at kravene, der i artiklen var fremhævet med
fede typer, gik ud på afvisning af enhver helstatsforfatning, konstitu
ering af en selvstændig slesvig-holstensk stat, uafhængig af Danmark,
og indmeldelse af denne stat i Det tyske forbund. Og disse krav var
stort set sammenfaldende med de hovedpunkter, der bagefter blev
vedtaget i Rendsborg.
Rendsborgmødets krav bliver heller ikke refereret af Vammen. Det
eneste, der interesserer ham, er at få fastslået, at der ikke var tale
om et udbrudt oprør. Og han er meget ophidset over »Dannevirkes
tendentiøst ophidsende referat«, der »aldrig er dokumenteret«. Det
påstår han til trods for, at han har læst et brev fra Laurids Skau, hvori
denne gør opmærksom på, at han har nedskrevet referatet efter diktat
af Hans Krüger, der selv som stænderdeputeret deltog i Rendsborg
mødet og derfor så godt som nogen kunne dokumentere, at Olshau
sen her havde holdt en meget krigerisk tale om fjendskab med dan
skerne, »et dovent, dorsk og usammenhængende folk«, »som vi vil
drive tilbage med væbnet hånd«.
På samme måde ser Vammen helt bort fra den slesvig-holstenske
planlægning af opstanden, som allerede i oktober 1847 var så konkret,
at man i et krigsråd aftalte nødvendigheden af at begynde med at
besætte Rendsborg og det eventuelt nødvendige i at proklamere en
provisorisk regering. Drivkraften i dette arbejde, Wilh. Beseler, var i
Haderslev 15.-17. marts 1848 for at sikre efterfølgende støtte til udfal
det af Rendsborgmødet, og da lagde han i en fortrolig kreds ikke
skjul på, at nu var det blevet aktuelt: Ved en overrumpling ville man
bemægtige sig fæstningen med våbenlagrene samt Finanshovedkassen i Rendsborg. Den fortrolige oplysning blev opsnappet og videre
givet til Laurids Skau, der skyndte sig at sende den over til Kongen.
Den nåede frem den 21. marts, ganske vist for sent til, at man kunne
hindre kuppet i Rendsborg, men oplysningen afslørede, at kuppet
ikke beroede på en spontan tilfældighed, men at det åbne oprør be
gyndte med en velovervejet og planmæssigt gennemført aktion. Det
er indlysende, at slesvig-holstenernes krigeriske holdning, deres ulti
mative krav og militære planer kan man ikke fortie, når man vil ana
lysere ansvaret for oprørets udbrud.
Hans Vammens teori ligger milevidt fra kendsgerningerne i virke-
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lighedens verden, og jeg har derfor forsøgt at spænde ben for dens
fortsatte sejrstogt. Det er sket dels i min bog om 200 års dansk-tysk
konfliktstof, dels i to artikler i »Historisk Tidsskrift«, årgang 2000.
I Zeitschrift har Heiko Vosgerau skrevet en anmeldelse af min bog,
som er så fejlfyldt, at Zeitschrift har lovet at bringe mine korrektioner.
Det er altså foreløbig uafklaret, hvordan virkningen bliver syd for
grænsen. Men i »Historisk Tidsskrift« har Hans Vammen som svar
på min første artikel indledt et opsigtsvækkende tilbagetog, idet han
erklærer, at han aldrig har skrevet, at Orla Lehmann løj om oprørets
udbrud. Han må føle sig hårdt trængt, når han løber fra dette kardi
nalpunkt, for løgnen har han skildret ikke ét, men mange steder. Lad
mig her blot nævne, at han i afhandlingen 1988 side 274 gentager, at
den københavnske martsrevolution blev udløst »ved ledernes be
vidste vildledning af folket«, og at det udløste »en krig, som har sat
sine dybe spor i det danske samfund lige op til nutiden«.
Det er altså et centralt punkt i Danmarkshistorien, Hans Vammen
har sat på dagsordenen. Tiden må så vise, om det lykkes at standse
Vammens afsporing af Danmarkshistorien.
Bjørn Svensson

Arkiver, museer og
forskningsinstitutioner
Landsarkivet for Sønderjylland 1999
Landsarkivet modtog i 1999 på ny en række store afleveringer som led i Sta
tens Arkivers fælles indsamlingsprogram. Kort- og Matrikelstyrelsens sønder
jyske afdeling fortsatte afleveringen af sine arkiver, i 1999 således de arkiver
fra den preussiske tid, som kan undværes i det daglige arbejde. Sønderborg
kommune indledte afleveringen af de omfattende arkiver fra Sønderborg køb
stad efter 1920 og de indlemmede sognekommuner Dybbøl og Ulkebøl. I
første omgang modtog Landsarkivet borgmesterkontorets og økonomisk for
valtnings arkiver samt arkiverne fra de to sognekommuner. Arkiverne fra
Kort- og Matrikelstyrelsen og Sønderborg kommune hører til blandt landsar
kivets hidtil største afleveringer og vil også i de kommende år lægge stort
beslag på personale- og pladsressourcer. Derudover skal nævnes en større
aflevering fra Told- og Skatteregion Haderslev. Blandt de mange afleveringer
fra private var et større supplement til fhv. amtskontorchef Jes Caspersens
personarkiv samt en del sygekassearkiver. I alt afleveredes i 1999 250 hylde
meter arkivalier.
Det myndighedsvendte arbejde blev i 1999 lettet af to nye publikationer,
Arkivhåndbogen. En brugsvejledning til offentlige myndigheder samt Aflevering af
papirarkivalier til Statens Arkiver. En vejledning. Landsarkivet for Sønderjylland
var i 1999 hovedkraften i udstedelsen af nye bestemmelser om bevaring og
kassation i Arbejdsformidlingens regioner. Yderligere medvirkede arkivet ved
et tilsvarende arbejde for folkekirken.
Landsarkivet udgav i 1999 det afsluttende bind i trilogien med fortegnelser
over Aabenraa amts arkiver. Det omhandler Aabenraa landråd 1867-1920, Aa
benraa kredsudvalg 1889-1920, Aabenraa kredsskoleinspektør 1876-1920. Tillige
blev det store arbejde med ordning af de ældre amtsarkiver fortsat. I samar
bejde med Landesarchiv Schleswig-Holstein blev der udgivet en tosproget
dansk-tysk arkivfortegnelse Tønder kreds/Kreis Tondern 1867-1920, Kreis Südtondern/Sydtønder kreds 1920-1950. Bogen blev den 16. december præsenteret på
Landesarchiv i Slesvig med deltagelse af bl.a. kredspræsident Helmut Wree
fra Nordfrislands amt og generalkonsul Henrik Becker-Christensen. Med den
ne fælles udgivelse har de to landsarkiver sat sig for at overvinde følgerne
af arkivernes deling i forbindelse med grænsedragningen i 1920. Arbejdet
fortsætter med arkiverne fra det gamle Tønder amt før 1867.
Endvidere udgav landsarkivet i 1999 en mindre fortegnelse over Kogsarki
ver. Desuden fremstilledes en duplikeret fortegnelse over Haderslev kredsud
valgsarkiv, og der blev foretaget en nyregistrering af Sønderborg købstads arki
ver indtil 1920 til brug for en senere totaloversigt over Sønderborg kommunes
arkiver indtil 1982. Endelig blev der skrevet nye fortegnelser over samlingen
af Topografica samt landsarkivets eget arkiv.
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På læsesalen lå antallet af besøgende i 1999 med 5.651 gæster lidt under
rekordåret 1998. Også antallet af adgangsansøgninger aftog noget i forhold til
det foregående års stærke vækst. Publikumsfaciliteterne blev i årets løb
forbedret på forskellig vis ved opsætning af flere filmlæseapparater og en
fuldstændig udskiftning af de gamle læsesalsstole. En anden synlig foran
dring ved landsarkivet i 1999 var det nye indgangsparti af glas med skydedø
re. Derved er ikke alene opnået bedre adgangsforhold for de gangbesværede,
men også et mere indbydende førsteindtryk til de besøgende. Samtidig blev
der indrettet et handicaptoilet, og der blev lagt nyt gulv i foyeren.
Landsarkivet fornyede i 1999 sine hjemmesider på internettet efter det fæl
les mønster for Statens Arkivers nye layoutprogram. Nye, generelle informa
tioner blev tilføjet og et helhedspræg og større overskuelighed blev opnået,
hvilket kan ses på adressen www.sa.dk/laa.
Hans Schultz Hansens vejledningshæfte Preussiske arkiver fra Nordslesvig
1867-1920 - den statslige og kommunale forvaltning udkom i Statens Arkivers
informationsserie. Dermed er der givet en introduktion til de værdifulde, men
for sjældent benyttede arkiver fra landsdelens tyske tid.
11999 blev der som i de foregående år undervist i slægtsforskning og skrift
læsning ved vagtmester Leo Vinther Pedersen. Derudover udgjorde udstillin
ger en væsentlig aktivitet i 1999. Først på året viste Leo Vinther Pedersen en
udstilling om malerinden Franciska Clausen med arkivalier fra hendes arkiv.
Det skete i anledning af 100 året for hendes fødsel. Et andet jubilæum blev
markeret med udstillingen »Den anden afstemning« - folketingsvalget den 3. april
1939 i Sønderjylland med arkivalier, tryksager og plakater fra det spændende
valg i nazismens skygge. Landsarkivar Hans Schultz Hansen holdt et aften
foredrag om valget, hvor også fhv. amtskontorchef Jes Caspersen fortalte.
Den tredje udstilling var landsarkivets bidrag til »Middelalderåret 1999«.
Arkivar Jesper Thomassens udstilling Adel og præster, borger og bønder viste
arkivalier til de fire stænders historie i middelalderens Sønderjylland. Udstil
lingen, der suppleredes af Nikolaus Wehdings akvareller med sønderjyske
middelaldermotiver, foregik i samarbejde med Haderslev Museum, som un
der samme titel havde en udstilling af genstande. I tilknytning til udstillingen
var der en foredragsrække om krige og kriser i sønderjysk senmiddelalder
(universitetslektor Bjørn Poulsen), gilder og folkereligiøsitet i sønderjysk mid
delalder (universitetsadjunkt Lars Bisgaard) samt herredømmet over Sønder
jylland 1300-1460 (universitetslektor Esben Albrectsen). Foredragene ved de
to udstillinger var arrangeret i skiftevis samarbejde med Historisk Samfund
for Sønderjylland, Folkeuniversitetet, Aabenraa Museums Venner og Aaben
raa byhistorisk Forening.

Hans Schultz Hansen

Studieafdelingen og Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for
Sydslesvig 1999
Året 1999 blev et mærkeår i forskningsafdelingens historie. 5 bøger blev fær
dige til udgivelse. Den 5. oktober lykkedes det at få hele Sydslesvig i tale i
det ambitiøse projekt »Sydslesvigerne skriver dagbog«. Årets program kulmi-
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nerede den 23. oktober, da Arkivet markerede sit 10 års jubilæum. Ved den
lejlighed var der anledning til at gøre status, at se både frem og tilbage. På 10
år er Arkivets samlinger vokset fra at omfatte knap 150 hyldemeter til i dag
ca. 600 meter eller noget over 900 enkeltarkiver. Langt de fleste arkiver er
registreret i fortegnelser, som kan benyttes på læsesalen. På jubilæumsdagen
blev præsenteret ikke blot en ny samlet oversigt over samlingerne i bogform,
men fortegnelsen blev også lagt frem for alverden på Internettet. Her kan den
søges under adressen www.dcbib.dk/dcb/Arkivet

Studieafdelingen
Årets udgivelser indledtes den 6. september med fremlæggelse af en kortfattet
og ajourført udgave af sidste års store SSW-bog, pjecen »SSW * Mindretals- og
regionalparti i Sydslesvig«. Pjecen er på 48 sider og udarbejdet af Martin Klatt
og Jørgen Kühl og blev publiceret i både en dansk og tysk udgave i et samlet
oplag på 4.500 eksemplarer.
Den 15. oktober var der stuvende fuldt i Centralbibliotekets blå sal, da vi
præsenterede bind 41 i Studieafdelingens skriftrække, nemlig Marie Meyers
bog »Hjertesprog. Erindringer fra Grænselandet« på 296 sider. Med fine nuancer
og uden skråsikre domme tegner bogen billedet af et grænselandsmenneskes
vej gennem skiftende tiders vilkår. Hudløst ærligt og overbevisende skildrer
Marie Meyer sin identitetshistorie. Bogen fik da også straks meget rosende
omtale og første oplag på 1000 eksemplarer var udsolgt allerede ved årets
slutning.
Næste bog: »Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. En oversigt«
forelå til Arkivjubilæet den 23. oktober. Bogen giver på 216 sider en summa
risk oversigt over Arkivets samlinger, og den blev som nævnt samtidig pub
liceret på Internet. Her vil den blive ajourført løbende.
Årets sidste bog: »Gerret Schlaber: Flensborg mellem helstat og kejsertid. Fotos i
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig« udkom 3. december og blev pænt modta
get af julehandelen. På grundlag af de allerældste fotos i centralbibliotekets
billedsamling giver bogen et portræt af Flensborg og byens liv i årene mellem
1860 og 1880, før kejsertiden gav byen en ny profil.
Der blev også arbejdet videre med de løbende forskningsprojekter. René
Rasmussen fortsatte sit projekt »Flensborg Avis' historie 1906-1945«.
Forskningsstipendiat Martin Klatt videreførte projekt »Flygtninge i Sydsles
vig 1945-55«.
Lars N. Henningsen arbejdede med projektet »»Kongen« - et statssymbols
etablering under enevælden« og alle skrev aviskronikker og anmeldelser,
holdt foredrag og deltog i seminarer.

Dagbogsprojektet
Gennem hele året forberedtes det såkaldte dagbogsprojekt »En dag i Sydsles
vig 5. oktober 1999«. Forud var gået en række avisartikler, udsendelse af op
mod 10.000 brochurer, foredrag og agitation på SSF-møder for at opfordre til
at skrive dagbog og på den måde at give et billede af livet i Sydslesvig ved
indgangen til det nye årtusinde. Dansk Skoleforening tog projektet under sine
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vinger, og over 120 skoleklasser meldte sig til deltagelse.Ved fristens udløb
var indkommet 183 dagbøger fra voksne og 1.639 fra skoleelever ud over
hele Sydslesvig. Det store materiale blev registreret og henlagt i Arkivet som
værdifuldt kildemateriale for eftertiden. Derefter begyndte det store læsearbejde med henblik på publikation af udvalgte tekster.

Arkivet
Jubilæumsåret blev præget af fortsatte afleveringer og omfattende ordningsar
bejder. I alt blev der modtaget 55 enkeltafleveringer eller 56 hyldemeter, for
delt på 18 meter foreningsarkiver, 36 meter fra danske institutioner og me
nigheder og 2 meter fra private personer. Vigtigst var modtagelsen af sidste
del af den omfattende aflevering fra Dansk Generalsekretariat samt SlesvigLigaens store arkiv. Blandt personarkiveme kan nævnes gode arkiver fra re
daktør Carl Hagens, forretningsfører Henrik Lisberg og lærer Hans Tönnsen.
I årets løb er ordningen af Dansk Generalsekretariats 100 meter store arkiv
skredet godt fremad.
10-års jubilæet blev som nævnt fejret den 23. oktober. Dagen faldt sammen
med det store arrangement »Arkivernes dag«, hvor den lokalhistoriske arkiv
verden i Danmark festede i anledning af 50-året for oprettelsen af »Sammen
slutningen af Lokalarkiver« (SLA). Jubilæumsbogen og den nye intemetguide
blev præsenteret og en jubilæumsudstilling gav eksempler på, hvordan Arki
vets samlinger kan fortælle om foreningsliv gennem tiden, om skolehistorien,
om sydslesvigerne i de to verdenskrige og om »Hjælpen nordfra« efter 1945,
og den viste nogle af de ældste papirer fra 1500-1700-årene.

Lars N. Henningsen

Institut for grænseregionsforskning 1999
På Institut for grænseregionsforskning blev 1999 igen et arbejdsår præget af
stor aktivitet og mange forskellige større og mindre projekter, der blev afslut
tet, fortsat, udviklet eller påbegyndt. I denne forbindelse blev der bl.a. lejlig
hed til at kikke tilbage og frem: På den ene side udgav instituttet en række
bøger om Sønderjyllands historie og dansk flygtningepolitik 1938-45. På den
anden side blev der arbejdet videre med at udvikle instituttets særegne tvær
videnskabelige forskningsprofil med en stærk samfundsvidenskabelig forank
ring. Det er sket på baggrund af de forskningsstrategier, som bestyrelsen ved
tog i hhv. 1997 og 1998. Medarbejderne bidrog atter med talrige publikationer
udgivet på instituttets eget samt på andre forlag. Det kunne konstateres, at
der findes en meget stor interesse for instituttets arbejde. Ikke mindst fra
international side rettes der hyppigt henvendelser til instituttet om samar
bejde, netværk og information omkring de forhold, der gør sig gældende i
det dansk-tyske grænseland. Samtidig indgår instituttet fortsat som vigtigt
element i forskningssamarbejde og -netværk med beslægtede danske institu
tioner inden for sektorforskningen samt med universiteterne.
Den 26. oktober 1999 døde instituttets grundlægger og første direktør Troels
Fink i en alder af 87 år. Det skete få dage, førend hans sidste værk Båndene
bandt. Forbindelsen over Kongeåen 1864-1914 udkom på instituttets forlag. Til
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det sidste fulgte Troels Fink med interesse og engagement instituttets arbejde
og besøgte med jævne mellemrum stedet for at følge med i udviklingen. Hans
indsats og interesse helt tilbage fra 1976 har præget instituttets arbejde. Æret
være hans minde.
På sit møde den 13. oktober 1999 vedtog bestyrelsen at iværksætte en eks
tern faglig evaluering af Institut for grænseregionsforskning. Til dette formål
blev der nedsat et evalueringspanel bestående af Karl Erik Brofoss fra det
norske evalueringsinstitut som formand, sekretariatschef Peder Andersen
som økonom og forskningschef, landsarkivar Hans Schultz Hansen som hu
manist. Resultatet af denne uvildige evaluering af instituttets forskning, pub
likationer og øvrige arbejde i årene 1995-99 forventes at foreligge i efteråret
2000. Evalueringsrapportens anbefalinger vil danne grundlag for en drøftelse
af instituttets fremtidige strategiske satsninger og faglige profil.
Den 9. november 1999 besøgte forskningsminister Birte Weiss og departe
mentschef i Forskningsministeriet Knud Larsen instituttet. I denne forbindelse
blev der givet en grundig orientering om instituttets arbejde, forskningsstrate
gier samt projekt- og udviklingsplaner.

Forskningen
Instituttet arbejder inden for tre strategiske satsningsområder: den regionale
strategi, den internationale strategi samt endelig med emner, der ligger i for
længelse af instituttets to hovedstrategier, men som ikke umiddelbart kan
henføres til den ene eller anden. Instituttets bestyrelse vedtog i 1997 forsk
ningsstrategien Grænseregioner i den europæiske integration. 1 1998 vedtog besty
relsen desuden strategien Regionalforskning med udgangspunkt i den dansk-tyske
grænseregion. Disse strategier danner rammen om den forskning, der foregår
ved Institut for grænseregionsforskning.
Instituttets faglige områder er: Regionaløkonomi (herunder specielt ar
bejdsmarkeds- og uddannelsesforhold), erhvervsudvikling, detailhandel,
grænsehandel og turisme; sociale forhold, fritid, kultur og medier; grænse
overskridende lokalt og regionalt samarbejde; to- og flersprogethed; nationale
mindretal; historie og specielt samtidshistorie. I 1999 arbejdede instituttets i
alt 12,5 årsværk akademiske medarbejdere med 26 forskellige større og min
dre projekter inden for instituttets hovedområder. Inden for det humanistiske
område er der bl.a. blevet arbejdet med Dansk sprog i Sydslesvig, hvis resultater
publiceres i sensommeren 2000, Den sønderjyske museumsmodel, der blev pub
liceret af Sønderjyllands Amt, og ph.d.-projektet Livsvilkår og boligbyggeri på
landet 1950-2000. Desuden fortsatte projektet Nationale virkninger af Kongeågrænsen, som skal afsluttes ved årsskiftet 2000-01.
1 1999 publicerede Institut for grænseregionsforskning 4 bøger og 4 notater,
der blev udgivet på instituttets eget forlag. De tre af bøgerne kan henføres til
historieforskningen: Geschichte Schleswigs. Vom frühen Mittelalter bis 1920, der
består af bidragene fra en videnskabelig historikerkonference, som fandt sted
på Akademie Sankelmark i september 1997; Troels Rasmussen og Lene Wul:

Flygtning 38. Baggrunden og rammerne for de sudetertyske flygtninges ophold i
Danmark 1938-45; endelig udgav instituttet posthumt Troels Fink: Båndene
bandt. Forbindelsen over Kongeåen 1864-1914. Notaterne omhandlede 1. Sønder-
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jyllands økonomiske og strukturelle status, 2. Danskeres handel over landegrænsen
maj 1999, 3. Faglige organisationer i Sønderjylland og det grænseoverskridende sam
arbejde (også i en tysk udgave) samt 4. Grænseoverskridende turismekoncept for
området Vesteregnen-Südtondern (tillige i en tysk udgave). Desuden har institut
tets forskere publiceret 7 bøger på andre forlag, 11 artikler i faglige tidsskrifter,
7 videnskabelige anmeldelser samt 4 andre publikationer (kronikker og CDrom). Ydermere har instituttet videreudviklet sine internetbaserede tilbud:
hjemmesiden og databaserne Boreas samt Crossborder. Endelig har instituttet
som led i samarbejdet med Sønderjyllands Amt omkring LACE-Aabenraa
bl.a. deltaget i etableringen af en europæisk projektdatabase.

Formidling & information
Medarbejdere har ligesom i tidligere år formidlet og informeret omkring deres
forskning. 1 1999 blev der i alt holdt 66 foredrag, forelæsninger, oplæg etc. for
et dansk og internationalt publikum, herunder på en lang række internationa
le konferencer. Endvidere har medarbejderne ydet information til den danske
og internationale presse og medier omkring de problemstillinger, som institut
tet arbejder med. Danske og udenlandske studerende har fundet råd og vej
ledning. Endelig har instituttets medarbejdere varetaget en lang række faglige
hverv uden for instituttet.

Jørgen Kühl

Archiv/Historische Forschungsstelle der deutschen Volksgruppe
in Dänemark 1999
1 1999 kunne det tyske mindretals arkiv notere en interessant tilvækst i afde
lingen »personerindringer«. Det skyldes at foreningen Heimatkundliche Ar
beitsgemeinschaft für Nordschleswig havde opfordret sine medlemmer til at
forfatte personlige erindringer til foreningens jubilæumshæfte 75/2000. Ved
udgivelsen måtte hovedparten af teksterne redigeres forsigtigt og delvis for
kortes. De uforkortede tekster og illustrationer som ikke kunne komme med
i publiceringen er nu indlemmet i Arkivet. Ganske vist er disse erindringer
for en del først nedskrevet sent og derfor sikkert i mange tilfælde præget af
efterrationaliseret tilbageskuen, men som helhed belyser de en række interes
sante aspekter af den tyske folkedels historie med hovedvægt på tiden mellem
1920 og begyndelsen af 1950'eme.
Interessen blandt studerende for emner i det tyske mindretals historie er
fortsat. Arkivet blev i 1999 stærkere end i de foregående år benyttet af ek
samenskandidater, som ofte i et længere tidsrum inddrager arkivets mulig
heder i deres forskning. Det er her interessant, at fordelingen har ændret sig:
mens det for nogle år siden især var ældre studerende fra tyske højere skoler,
ikke mindst i Slesvig-Holsten, som beskæftigede sig med Nordslesvig og det
tyske mindretal, så er det i mellemtiden oftest studerende fra danske univer
siteter, ovenikøbet fra forskellige fag, som beskæftiger sig med mindretals
emner, ofte grænseoverskridende og under en sammenlignende synsvinkel.
For også i Slesvig-Holsten at skærpe og fastholde blikket for forskningsmulighedeme i det slesvigske grænseland i Syd- og Nordslesvig varetog lederen
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i vintersemestret 1999/2000 undervisning under faget etnologi (Volkskunde)ved Kiels Universitet og tilbød et undervisningsforløb med titlen »Deutsche,
Dänen, Friesen - Geschichte und Gegenwart der nationalen Minderheiten und
der friesische Volksgruppe im deutsch-dänischen Grenzland«. Interessen fra
de studerende var stor og undervisningen blev afsluttet med en to-dages eks
kursion i januar 2000.
I samarbejde med de andre deltagende arkiver og forskningsinstitutioner
videreførtes på en række af arbejdsmøder arbejdet med det tosprogede kilde
værk om den dansk-tyske grænseregions historie. Arbejdet gjaldt bind 4, som
omfatter tiden 1914-1933 og som ventes afsluttet i 2000.
Under logo »EXPO 2000« har Landet Schleswig-Holstein forberedt sig til at
deltage i verdensudstillingen i Hannover. Archiv/Historische Forschungsstel
le deltog med to delprojekter inden for temaerne »Kultur, Sprog, Mindretal«:
De fire mindretal (det danske, det tyske, frisere, zigeunere) holdt fælles udstil
ling om mindretallene under nationalsozialismen (KZ-mindestedet i Lade
lund 20. juni-3. september) og udgav en fælles brochure. Forarbejderne be
gyndte 1999 og blev afsluttet i forsommeren derefter.
Sammen med Kulturgesellschaft Flensburg tilbyder Archiv/Historische
Forschungsstelle dels i Nordslesvig, dels i Flensborg foredragsprogrammet
»Schleswigsche Gespräche - deutsch-dänische Begegnungen«. På program
met i 1999 stod Tinglev-folkehøjskolens historie, den sydslesvigske identitet,
jøderne i Siesvig-Holsten og Institut for Grænseregionsforskning. Interessen
er vekslende, især foredragene om den sydslesvigske identitet og om Institut
for Grænseregionsforskning fandt bred genklang.

Frank Lubowitz

Deutsches Museum Nordschleswig 1999
Deutsches Museum Nordschleswig i Sønderborg kan se tilbage på et godt år
1999/2000. Det tegner til, at besøgstallet i de to ugentlige åbningstider vil
stige med 7-8% og vil komme til at ligge på 2300 besøgende. Stigningen må
især tilskrives, at det er lykkedes at gøre flere enkeltbesøgende, turister m.v.
opmærksom på museets eksistens.
Mindretallets hovedbestyrelse har besøgt museet og holdt et af sine møder
der. Også forskellige diplomater, bl.a. den tyske ambassadør i Danmark, Jo
hann Dreher og frue, den østrigske ambassadør Dr. Helmut Wessely og han
delsattaché Dr. Heinz König, har ligesom den slesvig-holstenske ministerpræ
sidents rådgiver i mindretalsspørgsmål, Renate Schnack, været museets gæ
ster. Biskop Christoph Klein fra det tyske mindretal i Siebenbürgen i
Rumænien benyttede ligeledes lejligheden til at at opsøge museet og orientere
sig om det tyske mindretal i Sønderjylland. Blandt de danske og tyske besøgs
grupper kan nævnes flere hold fra danske universiteter og højskoler. Ofte
var besøget tænkt som optakt for udarbejdelsen af opgaver og rapporter om
mindretallene ved den dansk-tyske grænse.
På det organisatoriske område har museets bestyrelse i marts måned be
kræftet dr.theol. Günter Weitling, Padborg, som frivillig videnskabelig leder
for en yderligere fireårig periode.
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Også i det forgangne år kunne der noteres talrige indleveringer af relevante
genstande. En omfattende medaljesamling illustrerer den tyske historie efter
2. verdenskrig. Ca. 30 smalfilm fra den nationalsocialistiske periode vil blive
analyseret nærmere, efter at de formodentlig i slutningen af dette år har gen
nemgået en nødvendig teknisk bearbejdelse. Dele af en samling tinsoldater,
der tidligere har været udstillet på flere danske museer bl.a. Tøjhusmuseet
i København, illustrerer frihedskrigene i begyndelsen af 19. århundrede, de
slesvigske krige og 2. verdenskrig. To trætavler (120X140 cm), der indtil 1945
har været anbragt i den nazistiske particentral i »Dibbernhaus« i Aabenraa,
giver et indblik i den daværende organisationsstruktur. De er kommet til mu
seet via Landsarkivet i Aabenraa, hvor de har været opbevaret siden krigens
slutning.
Om en af mindretallets indflydelsesrige personligheder i mindretallets gen
opbygningsfase efter 1945 minder en ny tilkommen stor krukke fra Haderslev
Tobaksfabrik. Der er tale om Mathias Hansen jun., der som et fremtrædende
medlem af den såkaldte »Haderslev Kreds«, allerede i 1943 var med til at
udarbejde loyalitetserklæringen overfor den danske konge og stat. Erklærin-

Stor keramisk
skråtobakskrukke
fra M. Hansens
tobaksfabrik i
Haderslev fra be
gyndelsen af 20.
årh., fremstillet i
Höhr (Rhinlandet).
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gen blev offentliggjort i 1945 og indeholder bl.a. den for mindretallets fremti
dige politik afgørende erklæring om, at det hidtidige krav om en revision af
grænsen af 1920 var opgivet. Mathias Hansen har desuden efter krigen gjort
sig fortjent som formand for mindretallets presseforening og dagbladet »Der
Nordschleswiger«.
Flere af de indleverede genstande peger på den nyeste tids strukturelle og
politiske omskiftelser i mindretallet selv og Forbundsrepublikkens opfattelse
af dette. Bl.a. undergår alderstrukturen i disse år mærkbare forandringer. Der
ved mindskes muligheden for at opretholde bestemte aktivitets- og forenings
typer. Således har bl.a. en forening af senior-spejdere (Altpfadfinder) i Aaben
raa måttet indstille sit virke. Foreningens fane, der på gylden baggrund viser
Set. Georgs kamp mod dragen på den ene side og de tre Aabenraa-makreller
på den anden, ses nu i museets foyer. Den tyske skytteforening af 1868 i
Aabenraa, der er udgået fra denne kreds af gamle spejdere, har ligeledes op
løst sig og indleveret et væld af pokaler, kæder, billeder m.v.
De overregionale politiske og økonomiske udviklinger af betydning for
mindretallet, visualiseres af en indlevering fra det nu nedlagte tyske general
konsulat i Aabenraa. Nedlæggelsen har i det forgangne år været et af de i
medierne mest omdiskuterede spørgsmål vedr. udviklingen i grænselandet.
For ca. et årti siden blev Forbundsrepublikkens konsulat opgraderet til et ge
neralkonsulat. Om den tidligere status som konsulat minder de gamle dørskil
te, der har fundet vej til museets samlinger.
Også i foråret 2000 blev der arrangeret en særudstilling. Under titlen: »Hil
sen fra Tønder« vistes et udvalg den store samling af gamle postkort fra Tøn
der tilhørende museets kasserer, Erk Uwe Carstensen. Endvidere blev udstil
lingen: »80 år med det tyske mindretal i Sønderjylland« i september vist i
museerne i det gamle Arsenal i Rendsborg. Anledning var dette års Nordsles
vig-dage arrangeret af det slesvig-holstenske hjemstavnsforbund.
Internt har museets frivillige medarbejderstab været optaget af at omstille
registreringen til EDB og ordne samlingerne samt museets forhold iøvrigt
med henblik på at søge associering til Sønderjyllands amts museumsråd.

Günter Weitling

Haderslev Museum og Museet i Hjemsted Oldtidspark 1999
Med udgangspunkt i den nye perspektivplan for det sønderjyske museums
væsen afholdt Haderslev Museum i sommeren 1998 et visions- og inspira
tionsmøde for bestyrelse, samarbejdspartnere, støtteforeninger, brugere, med
arbejdere m.fl. Hensigten var at få fremført og diskuteret, hvordan museet
skulle udvikles i de kommende år. Mødet indledtes med indlæg fra museets
formand Grethe Nielsen, næstformanden Hans Dirks, chefen for Udviklings
center Haderslev Peter Engel Andreasen, formanden for de sønderjyske ama
tørarkæologer Leif Nørgård og museets leder. Ved siden af ønsket om bedre
arkæologisk dækning, herunder bedre muligheder for at nå at få publiceret
det kildemateriale, vi hvert år graver frem, fremsattes følgende tre ønsker: 1)
En endelig placering og udstilling af Slesvigske Vognsamling, 2) En ny udstil
ling om Haderslev Bys historie, gerne i naturlige omgivelser i Haderslevs

360

Arkiver, Museer og Forskningsinstitutioner

gamle bymidte, 3) En ny permanent udstilling om Sønderjyllands oldtid og
middelalder på museet, hvor hele 1. salens nuværende udstillingsareal anven
des til formidling af de sidste 20-25 års resultater indenfor oldtid og middel
alder.
Kort tid efter inspirationsmødet afholdtes et bestyrelsesmøde, hvor besty
relsen vedtog at arbejde videre efter visionerne, og hvor museets leder fik
til opgave at formulere visionerne, samt sætte økonomi på de enkelte tiltag.
Resultatet blev den tretrinsraket, som kom til at hedde: En samlet løsning vedr.
Slesvigske Vognsamling, Slotsgade 20 og 22 samt Haderslev Museums lokaler på
Dalgade. Efter viderebehandling i løbet af 1999 blev den samlede løsning præ
senteret for såvel amts- som byråd. Begge steder blev planen vedtaget. I de
kommende år skal museet således 1) etablere Slesvigske Vognsamling med
udstilling, værksted og magasiner i den nederste etage på Schaumann's Klæ
defabrik i Haderslev, 2) Overtage driften af Ehlers Lertøjssamling i Slotsgade
20, samt etablere udstilling om Haderslevs historie i nyere tid i Slotsgade
22 og endelig 3) etablere en helt ny udstilling om Sønderjyllands oldtid og
middelalder i det nuværende udstillingslokale på 1. sal i museets hovedbyg
ning på Dalgade. Det meget omfattende arbejde er i skrivende stund i gang,
og vi håber, at vi i 1. halvdel af 2001 kan åbne første skud på stammen for
publikum, nemlig Vognmuseet i Schaumann's Fabrikker.

Filialaftale med Skærbæk Kommune
Museet udvidedes fra 1/1 1999 med en regulær filial i Hjemsted Oldtidspark.
Siden 1996 har vi haft en permanent udstilling i museet i Hjemsted Oldtids
park med og om de mange jemalderfund, som siden 1977 er udgravet på
Hjemsted Banke ved Skærbæk. Fra 1996 til og med 1998 lød aftalen med den
selvejende institution på, at vi foretog uanmeldte månedlige besøg i Parken,
for at sikre, at formidlingen i såvel museum som park havde det rette faglige
indhold. Fra 1999 annulleredes denne aftale og i stedet indgik Skærbæk Kom
mune en filialaftale med Sønderjyllands Amt og Haderslev Kommune om
driften af Haderslev Museum med filial i Hjemsted Oldtidspark. Skærbæk
Kommunes engagement har betydet, at vi samtidig med, at vi har sikret drif
ten i museet, også har kunnet fastansætte en museumsinspektør i Oldtidspar
ken. Vi valgte cand.mag. i forhistorisk og middelalderarkæologi Ole Nielsen
i denne stilling som daglig leder af museet i Parken og fagligt ansvarlig for
oldtidsparkens formidling. Samtidig har Haderslev Museum fået en fastansat
arkæolog i vestområdet, hvor det er hensigten, at der efterhånden også skal
udføres arkæologisk virksomhed fra dette sted, med henblik på at få en bedre
arkæologisk dækning af Sønderjyllands amt. Endelig er det hensigten, at
museumsinspektøren i Hjemsted skal være med til at profilere museet i det
internationale samarbejde omkring Vadehavsregionen.

Personaleudvidelse
Haderslev Museum er som bekendt det eneste arkæologiske museum i Søn
derjyllands amt. Vi passer således som Rigsantikvarens repræsentant ca. 1/10
af Danmark, og det kan mange gange være vanskeligt at nå rundt i hele
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området. Personaleudvidelsen i Hjemsted Oldtidspark er med til at forbedre
forholdene, men også på hovedmuseet i Haderslev er der i denne sammen
hæng sket væsentlige forbedringer. Amtsråd og byråd besluttede således i
begyndelsen af 1999 at udvide museets faste medarbejderstab med endnu en
arkæologisk inspektør. Pr. 1/5 1999 ansatte museet Ph.d. Per Ethelberg som
inspektør med ansvar for forhistorisk arkæologi.

Arkæologi
Museets arkæologiske arbejdsmark er stor, ja nærmest enorm i såvel tid som
udbredelse og heldigvis endnu temmelig uudtømmelig. Ofte møder vi spørgs
målet, om vi da kan blive ved med at finde nye anlæg at udgrave og i disse finde
nye oplysninger om vores kulturhistorie. Svaret har indtil for ganske nyligt væ
ret - ja sagtens, men i disse år er vi ved at komme i tvivl. Aldrig tidligere har
nedslidningen af vore oldtidsminder været så intens som nu. Store områder be
bygges, skovrejses og intensiveres som landbrugsarealer. Økonomisk set kan
slet vi ikke følge med, og selv hvis dansk arkæologi fik tilført de midler, som er
et minimum, for blot nogenlunde at opfylde lovkravene i museumsloven, ja så
ville der næppe være arkæologer nok. Der er absolut god grund til at stoppe op
og se på, om det er muligt at bevare nogle af de ikke fredede områder til efter
tiden, i stedet for at forsøge at grave dem ud. Man kalder dette »in situ« beva
ring, som simpelthen betyder, at det arkæologiske kildemateriale forbliver på
plads i jorden til glæde for fremtiden. Ser vi ikke alvorligt på problemet med
nedpløjningen og fjernelsen af oldtidsminderne, ja så er det faktisk muligt, at vi
ikke har noget urørt kildemateriale fra vor fortid om få år.
1999 bød igen på talrige arkæologiske undersøgelser. Ca. 40 større og min
dre undersøgelser blev foretaget sammen med talrige prøvegravninger, rekog
nosceringer og besigtigelser. Kun et udvalg kan omtales her.
Som 1998 indledtes med pragtfundet i Ejsbøl Mose, indledtes også året 1999
med et pragtfund, som gav genlyd over hele landet og godt udenfor grænser
ne. I 1999 fremkom guldet på museets store undersøgelse i Østergård ved
Bevtoft. Skattefundet fra Østergård, for som et sådant må det nye fund beteg
nes, består af to smykker, det ene af sølv det andet af guld. Begge smykkerne
har været gravet ned ved stolpen i et udskudshus fra Østergårds middelalder
bebyggelse og er især for guldsmykkets vedkommende unikt i Danmark. Det
drejer sig om et guldspænde i meget fint granulationsarbejde med indlagte
røde og grønne emaljeområder og med en stor centralplaceret facetsleben ind
lagt bjergkrystal i midten (figur). Smykket er sandsynligvis fremstillet i mid
ten af 1000-tallet i de kejserlige værksteder i Speyer eller Mainz og herefter
engang i første halvdel af 1100-tallet bragt af vejen ved en af stolperne i et af
husene i Hyrup. Hvem der har ejet og gemt smykket og aldrig fået hentet det
igen, kan der gisnes om længe, men under alle omstændigheder hører smyk
ket hjemme i de allerøverste sociale lag i datidens samfund. Om alt går vel
bliver Østergård undersøgelsen afsluttet i løbet af år 2000. Østergård er den
hidtil bedst undersøgte tidlig middelalderlige landbebyggelse i Danmark. De
nye pragtfund, som nu ligger til Danefævurdering hos Rigsantikvaren, er med
til at perspektivere denne undersøgelse.
Undersøgelserne i Ejsbøl Mose fortsattes i 1999. Inden søen gendannedes i
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Guldsmykket fra Østergård ved Bevtoft, fremstillet i Speyer eller Mainz i lOOO-tallet.
området, skulle det undersøges, om der lå flere våbenofringer i mosen, og i
så fald hvordan bevaringstilstanden var for offerfundene. Vi fandt masser af
ofringer. Ialt 1100 genstande udgravedes i 1998 og 1999, hvor undersøgelsen
afsluttedes i efteråret. Vi kan dog ikke påstå, at vi opnåede at få et overblik
over, hvor der ligger hengemte ofringer i mosen. Forhåbentlig kan mosens
gendannelse som sø betyde, at den nedbrydning, som muligvis allerede er i
gang, standses, så oldsagerne kan få lov at ligge uden at tage skade de næste
mange år. Vores undersøgelser i 1998-99 fandt især sted i mosens sydligste
del, hvor oldsagerne lå højt og tørt. Vi konstaterede fem adskilte nye ofringer,
som ikke tidligere er erkendt. Tre ofringer stammer fra ca. 300 e.Kr. og er
således samtidig med den ældste del af Ejsbøl Nord, som udgravedes i
1950'eme og 60'eme. Under oldsagerne fra 300-tallet lå spredt over et større
område oldsager, som antagelig stammer fra tiden lige o.Kr.f. - en yderst
sjældent påtruffet tid i de danske krigsbytteofferfund. Endelig fandtes separa-
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te ofre af oldsager fra ca. 400 e.Kr.f. altså nogenlunde samtidig med Ejsbøl
Syd fra de tidligere undersøgelser. Summa summarum viste de nye undersø
gelser, at der er væsentlig flere ofringer i mosen end vi havde drømt om
tidligere. Indtil videre kan vi udskille mindst 8 separate ofringer, alle repræ
senterende en form for krig i området, hvorefter det vundne krigsbytte er
blevet ofret til guderne - i sandhed en rå tid. Ejsbøl-undersøgelseme er nu
afsluttet - dog afventer stadig et større konserverings- og udredningsarbejde og jernaldersøen er gendannet, til stor glæde for nutidens Haderslev borgere,
og måske også til gavn for de i mosen liggende oldsager, som forhåbentlig nu
kan henligge i nogle årtusinder igen uden at gå til.
Dette var to af museets største gravninger i 1999. Men i de fleste egne af
Sønderjylland og fra de fleste perioder er der foretaget undersøgelser. Fra
yngre stenalders Sarup anlæg ved Lønt over enkeltgravsgrave i en høj ved
Hennestedgård, over dolktids- og bronzealdergrave i Hans Peters høj ved
Bevtoft, jernalders bo- og gravpladser ved Uldal, Barsbøl, Harknag og Skovs
minde. Middelalderen har vi mødt i kulturlagene i de sønderjyske byer, i et
voldsted ved Grimballe, og flere skeletter måtte reddes i Haderslev Domkirke.
Såmænd også i ribebispens gård ved Brink er der foretaget undersøgelser.

Udstillinger
Sønderjyllands amt har gennem flere år haft Torun amt i Polen som venskabs
amt. Vi har i et par år arbejdet på at udveksle udstillinger med dette område.
I begyndelse af 1999 lykkedes udvekslingen den ene vej, idet regionsmuseet
i Torun viste en stor udstilling med gamle billeder fra deres by. Sommeren
stod i folkedansernes tegn, og i den anledning arrangerede vi i samarbejde
med Landsforeningen af danske folkedansere udstillingen: »Klædedragt mel
lem Kongeåen og Ejderen 1780-1870«. 1999 var også dansk middelalderår, og
i efterårsudstillingen blev Nordslesvigs middelalder belyst ved arkæologiske
fund. Udstillingen blev døbt: »Adel og præster, borgere og bønder«.
Som også i de tidligere år afholdt Haderslev Kunstforening to udstillinger
i særudstillingsalen. Den ene med maleri m.m. af Henrik Have, den anden
med værker af P. Fjederholt, C. Galvin-Harrison, K. Havgård, P. Mandrup,
P. Martensen og K. Nielsen.

De få timers storm d. 3/12 prægede afslutningen på 1999 og vil præge de
kommende år. De fleste gamle lindetræer - plantet i 1917 - i museets allé
væltede. To af dem ramte hver sit hus i frilandsafdelingen og et tredje ramte
stubmøllen fra Rangstrup. Skaderne på de gamle huse var begrænsede, men
stubmøllen har fået så slem en medfart, at vi af sikkerheds årsager var nødsa
get til at skille møllen ad og nedtage den kort tid efter stormen. Møllen skal
nu genopbygges fra grunden.

Orla Madsen

Aabenraa Museum og Jacob Michelsens Gård 1999
Bygninger
Igen i 1999 har spørgsmålet om museets udvidelse været det gennemgående,
og ligesom i 1998 blev to spor undersøgt sideløbende.
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Bullade i Ørby, der stadig indgår i et levende landsbymiljø. Foto: Hanne Christensen,
1999.
På baggrund af en programgruppes reviderede udredning kunne amtets
arkitekt Flemming Sørensen i foråret afslutte et byggeprogram for en udvidelse
af museumshuset på H. P. Hanssens Gade. Målet var at opnå det størst mulige
udstillingsareal for den anlægsbevilling på ca. 6,7 millioner, som amtsrådet
har stillet i udsigt siden 1994. Derfor inddrog man de nærmeste nabobygning
er, stenhuggerhuset bag Ulla Viottis mur på amtets grund og de to ældre
Gasahaller langs jernbanen, der tilhører kommunen. Derudover supplerede
amtet med midler til fornyelse af den gamle museumsbygning og til en mere
oplevelsesrig basisudstilling.
Det andet spor, en udflytning til en plads ned mod den åbne voldgravsdam
ved Brundlund Slot, blev med støtte fra erhvervsfonde i byen skitseret af pro
fessor, arkitekt Flemming Frost. Det var nybyggeri i et moderne formsprog
med anvendelse af glas og træ, og indordnet i naturparkanlægget med Slottet
som tyngdepunkt. Denne løsning overstiger med sit overslag på godt 20 mil
lioner kr. klart udvidelsen på stedet.
Byrådets spinkelt funderede afgørelse om ikke at gå videre med projektet
kom til at fastholde beslutningstagerne i amtsrådet, i byrådet og i museets
bestyrelse i en splittelse mellem de to muligheder.

Undersøgelser
Til Sønderjyllands Amts regionplan 2001-2012 bidrager museerne i Tønder,
Haderslev og Aabenraa ved udpegning og kortlægning af såkaldt bevarings
værdige kulturmiljøer. Aabenraa Museum har for nyere tid forestået opgaven i
18 af amtets kommuner. Både ved den digitale kortlægning og indholdsmæs-
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sigt skulle der findes nye veje. Det skete i en inspirerende faglig udveksling
med to studerende fra Kartografisk Center, der for en amtslig særbevilling på
godt 160.000 kr. kunne ansættes i tilsammen godt et halvt år. Ikke kun helhe
derne, men også en lang række enkeltelementer er vurderet på en tretrinsskala,
om de har interesse på lokalt, regionalt eller nationalt niveau. Kun de to sidste
kategorier vil blive optaget i regionplanen.
En særbevilling fra Statens Humanistiske Forskningsråd på godt 130.000
kr. gjorde det muligt, at Birgitte Kragh kunne færdiggøre en kulturhistorisk
oversigt over begravelsesskikke og kirkegårde i Danmark gennem 200 år. Frikøbet
medførte, at der kunne ansættes en etnograf til at indsamle erindringer fra
ansatte hos firmaerne Jebsen og Jessen på Kinakysten.
Til det almindelige arbejde for bevaring af kulturmiljøer hører at museet jævnligt
kommer med udtalelser til f.eks. nedrivningsansøgninger eller fredningssager.
I 1999 har museet således haft held til at udvirke en indstilling om fredning
af en udpræget »kaptajnsgård«, Dyrhave 1 eller »Eldorado«, samt til bevaring
af Jollmands Gård i Holm ved Nordborg.

Udstillinger og aktiviteter
Året bragte en række særudstillinger. Fra februar til maj vistes udstillingen
»Smukt og grimt - godt og skidt«, en kulturhistorisk udstilling om stil og smag.
Vandreudstillingen kom fra museerne i Middelfart og Fredericia og blev ud
bygget ved at Aabenraa Museum gik på opdagelse i egne og de nærliggende
museers samlinger. Desuden belystes emnet i et fængslende foredrag af op
havsmanden, bysbarnet Peter Dragsbo.
Fra maj til august stod udstillingen Lysthuse & havepavilloner - oaser for sjæl
og legeme på programmet. En fotoudstilling af Wolfgang Borm, Flensborg, med
udvalgte eksempler fra Flensborg og omegn. Den blev suppleret med nyopta
gelser af eksempler fra Aabenraa, Løjt m.m. Også her lykkedes det at uddybe
formidlingen med en vandring i Postholdergårdens have, der blev kombineret
med foredrag, lysbilleder og video i udstillingen.
Oktober-november vistes »aarhundredets URE i aabenraa 99« ved Jørgen Dall.
Den festlige åbning understregede, at privatsamlingen repræsenterer nogle af
de bedste præcisionsure, der er fremstillet. Interessant var det, at to sønderjy
der havde markeret sig på verdensplan.
Udstillingen tiltrak kendere, fik en usædvanlig god presseomtale, og lokalt
afholdtes et lille urmagerseminar.
28. november tændtes det første lys på Oldemors Juletræ. »Kimer i klokker«
var årets udstillingsemne, hvor vi takket være sæsonlukningen på Dansk
Klokkemuseum kunne låne alt fra store kirkeklokker, skibsklokker, bord- og
pynteklokker til kobjælder og små klokkespil. Med H.C. Andersens eventyr
om klokken som rammefortælling blev børneaktiviteteme forestået af en mu
sikpædagog, assisteret af en lærerstuderende. Det var en succes for de ca.
2050 børn i tre uger.
Til de nye emner hører oprettelsen af et laug om fregat AURORA'S kanoner. I
foråret kom de næsten 200 år gamle skibskanoner tilbage efter en omfattende
restaurering for rust og cementfyldning. Da de nødvendige tilladelser var
i hus, kunne lauget skyde år 2000 ind ved et stemningsfuldt og velbesøgt
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arrangement nytårsnat ved Brundlund Slot. Om sommeren virker kanonerne
som blikfang i museets forhave. Sammen med lauget var museet desuden
med til at indvie et samarbejdsprojekt med Museumswerft Flensburg. I maj
blev kølen lagt til en rekonstruktion af den typiske »Dansk Jagt«, der om ca.
to år vil være sejlklar.
I efterårsferien stod museet for et vellykket tilbud om levendegørelse af for
tiden i Aabenraa. En lang række frivillige lavede aktiviteter som smedning,
bagning, tegning, sejlads, rebslagning. De var fordelt på Smedien i Skibbrogade. Slotsmøllen, Jacob Michelsens Gård, Brundlund Slot, Aabenraa Museum
og den ombyggede skagenskutter »Vesterby«. Alene på Jacob Michelsen Gård
havde vi over 100 besøgende, hver af de tre dage arrangementet stod på.
Jacob Michelsens Gård har trukket ekstra mange besøgende. I foråret var der
adskillige demonstrationer og undervisning om bl.a. leg og husholdning i
selvforsyningens tid. I efteråret som nævnt bagning. Men også voksne grup
per fra Askov Højskole, VUC m.fl. har benyttet sig af den helt særlige oplevel
se, de autentiske rum giver af livet på en bynær gård. Tyngdepunkterne i
aktiviteterne har dog været de tre årlige bage-weekender, og hver gang formår
stedets to beboere trods høj alder stadig at bidrage med deres egne erindrin
ger, viden og hyggelige nærvær.

Gaver og erhvervelser
1 1999 har museet modtaget flere ønskestykker. Karen Michelsen har overdra
get dele af sit indbo fra slægten på Jacob Michelsens Gård til museet. Det gælder
en lille sølvindfattet børste, som hendes farmor erhvervede på dødsboauktio
nen efter Jomfru Fanny, fire smykker og et svendebrev efter forfaderen guld
smed Hans Offersen (1731-1801). Fra anden side indgik en farvelagt pen
netegning, »Høstfolkene holder pause« med motiv fra gården. Den er udført
af den nært beslægtede, kunstner Jes Jacobsen (1862-86), søn af skibsbygme
ster Niels Jacobsen i Aabenraa.
På Bruun Rasmussen Kunstauktioner i Vejle lykkedes det gennem støtte fra
Statens Museumsnævns Hastesum at erhverve syv skibskonstruktionstegninger.
Udover en bark fra Hauschildts værft i Sønderborg var topstykket linietegnin
gen til »Clipper Skibet Calcutta«, bygget 1854-55 på Jørgen Bruhns Skibsværft
på Kalvø. Dette er den eneste bevarede tegning i Danmark fra det værft, hvor
Aabenraas berømte skibsbyggeri nåede sin kulmination.
En omfangsrig bogsamling, der stammer fra et farver- og husmandssted i
Felsted, rummer dels søfartsbøger og navigationslærerbøger efter en styrmand
Petersen (1848-1923) fra Løjt Kirkeby, dels klenodier som tre håndskrevne og
illustrerede lærebøger i navigation og artilleri. De er fremstillet o. 1769 af den
senere berømte kommandørkaptajn Frederik Christian Riisbrich (1754-1835)
under hans læretid som kadet på Holmen.
Til tekstilafdelingen modtog museet fra en kro- og købmandshandel i Røllum
en sjælden samling hovedtøjer, der blev brugt i 1860'erne. Endvidere en god
samling drejlsvævet hør. En mere overset side af landboforholdene afspejles i
en sammenklappelig rejseklædekiste fra 1910-20. Den har fulgt en ung pige,
mens hun var i tjeneste i landhusholdninger.

Birgitte Kragh
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Museet på Sønderborg Slot 1999
Museets nye leder, dr.phil. Thorkild Kjærgaard, blev budt velkommen ved en
reception, som bestyrelsen holdt den 9. januar 1999, og hvortil museets venner
og samarbejdspartnere var indbudt. Mange af talerne gav udtryk for håbet
om en lang, stabil periode for museet.
En forudsætning for at et museum kan fungere er, at magasiner, arkiver og
registre er i orden. Det er hensigten i de kommende år at lægge et større
arbejde på disse områder. 11999 udkom en længe savnet folder, der på ti sider
fører museets besøgende gennem slottets 44 værelser, Slotskirken, bageriet og
kældrene. Temaet i hvert værelse forklares og enkelte genstande beskrives.
Folderen udleveres til alle, der løser billet. Den foreligger på dansk, tysk og
engelsk samt - i en prøveversion - på hollandsk.
Lørdag den 6. marts blev de siden 1995 nedpakkede udstillinger om hånd
værk, søfart, sølvsmedekunst med mere genåbnet. I håndværkerrummet er
blandt andet udstillet et nyerhvervet karetmagerværksted fra Ragebøl. I sø
fartsrummet kan de mange klenodier fra Sønderborg Skipperlaug, blandt an
det Jonasbanneret fra 1614, atter ses. Sølvrummet præsenterer museets store
samling af Sønderborg-sølv og andet kunsthåndværk.
Efter i årevis at have stået bortgemt på et magasin i Tønder, kunne museet
den 25. september atter præsentere den store samling af slesvigsk kunst, som
gennem generationer er erhvervet til Museet på Sønderborg Slot. Udstillingen
viser slesvigsk kunst fra 1700-tallets slutning til i dag i tre store, lysfyldte rum:
Guldaldermalere, nyere sønderjysk kunst og den såkaldte Kunstnergave fra
genforeningsåret 1920.
Udstillingen om Første Verdenskrig blev suppleret med en 600 kg tung
træfigur - Der eiserne Landsturmmann. Han startede sin karriere på Rådhustor
vet i Sønderborg 1915, hvor offentlige institutioner og private ved at bidrage
til den lokale afdeling af Røde Kors kunne få lov til at slå et pyntesøm i
figuren. Efter Genforeningen kom den på museet, hvorfra den i 1965 blev
flyttet til Sergentskolen. Nu er den tilbage på Sønderborg Slot, hvor den for
tæller om tysk patriotisme i Sønderborg, men også om en grufuld krig, skyhø
je tabstal og årelang nød og elendighed.
Museet lagde i 1999 hus til flere særudstillinger. Mest bemærket blev Marco
Evaristti-udstillingen God save Denmark, der på grund af sit angiveligt flagskændende indhold udløste bombetrusler mod museet. Kulturminister Else
beth Gerner-Nielsen støttede ved denne lejlighed museet ved at medvirke i
en offentlig paneldiskussion i foredragssalen søndag den 24. oktober. Des
uden kan nævnes udstillinger af påklædningsdukker, af en sønderborgdrengs
frimærkesamling og af moderne messehagler. Museet arrangerede i forbin
delse med Middelalderåret en udstilling på byens bibliotek.

Formidling
Tæt på 400 skole- og børnehaveklasser har benyttet sig af de mange mu
seumspædagogiske tilbud om alt fra »Slottets historie« over »Vore bedstefor
ældres tid« til »Gættelege« og »De slesvigske krige«. Der er blevet afholdt 75
foredrag og omvisninger for vidt forskellige grupper. Den 2. oktober beså 700
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Flyttemænd fra Meldgaard i færd med at få Der eiserne Landsturmmann på plads
i værelse 23. Foto: Peter Bergman.
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medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved det ellers utilgængeli
ge fyrstelige gravkapel bag Slotskirken. I begyndelsen af december, da århun
dredet var ved at rinde ud, opfordredes regionens skolebørn til at skrive breve
til deres oldebørn. I brevene skulle de skrive om deres hverdag og ønsker for
fremtiden. Brevene bliver opbevaret i en kiste i Riddersalen på Sønderborg
Slot i 100 år og vil mod forevisning af kvittering kunne afhentes af brevskri
vernes oldebørn fra 1. januar 2100. Da kisten blev låst den 15. januar 2000
indeholdt den 1736 breve.

Forskning
Museumsinspektør Inge Adriansen fortsatte sit arbejde med nationale danske
symboler 1840-1995. Indtil 1. april var museumsinspektør Gunnar Solvang med orlov fra Køge Museum - ansat som projektmedarbejder i et etårigt
forskningsprojekt om Rønhave husmandskoloni på Kær Halvø fra 1975-2000.
Den 1. december præsenteredes bogen Husmandsliv under afvikling ved et søn
derjysk kaffebord i Riddersalen. Cand.mag. Henrik Møller, Tønder, arbejdede
i marts-april med at dokumentere spritbådssejladsen på Flensborg Fjord, for
anlediget af at sejladserne efter mange års strid nu definitivt skulle ophøre. I
april producerede lektor Karsten Biering, Københavns Universitet, videoen
Med spritbåden M/S Hansaline på Flensborg Fjord om bådens allersidste tur.
Museumsinspektør Hans Helmer Kristensen arbejdede sammen med
museumsinspektør Stine Wiell fra Haderslev Museum i maj måned på et pro
jekt om samkøring af de fem sønderjyske museers elektroniske registre. Arbej
det resulterede i en CD-ROM med 110.000 genstande og rapporten Registre
ring og dokumentation på de sønderjyske museer. Rapport nummer 2 om samkøring
af museernes registre. Registreringen af bevaringsværdige gravminder i Sønder
borg provsti blev fortsat med kirkegårdene i Egen, Lysabild og Hørup sogne.
Der mangler nu ni landsbykirkegårde og Sønderborgs to kirkegårde, før arbej
det er afsluttet. De sønderjyske museers fælles årbog, Sønderjyske Museer (tid
ligere Nordslesvigske Museer), blev i 1999 redigeret af Thorkild Kjærgaard un
der medvirken af stud. mag. Christen Bonde og cand.mag. Thomas Høvsgaard.

Koncerter
Der har været afholdt over 20 koncerter i Riddersalen. Den mest omtalte fandt
sted den 3. februar, da den verdensberømte dirigent og pianist, Vladimir Ash
kenazy, gav koncert på Sønderborg Musikforenings nyindkøbte Steinwayflygel. I slutningen af august var der kulturnat med Michael Falch på slots
pladsen. Museet bakkede arrangementet op ved at holde åbent uden entré.
Ugen efter optrådte Lars Lilholt sammesteds ved et arrangement, som Søn
derborg Svømmeklub stod for. Begge begivenheder trak flere tusinde tilhø
rere.

Køb og gaver
Med støtte fra Ny Carlsbergfondet, fra Augustenborg Kommune og fra Mads
Clausens Fond har museet i årets løb erhvervet et maleri af Wilhelm Rosen-
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stand med motiv fra slaget på Dybbøl i 1864, otte sølvtallerkener fra Augustenborg-hoffet, to middelaldermønter fra henholdsvis kong Niels' og Valde
mar Atterdags tid, et Anton Graff-maleri af hertuginde Louise Augusta og fra
en datter af museets grundlægger, Jens Raben, en samling billeder og sølvtøj
hidrørende fra det hertugelige hof på Augustenborg. Desuden modtog muse
et i løbet af året en række gaver. Blandt andet en samling afstemningsplakater,
en fane fra bagerlavet i Sønderborg og to sjældne programmer fra Dybbølstævnet i 1945.1 alt blev samlingen forøget med 167 genstande.

Året i tal
Der har været 46.000 gæster på Museet på Sønderborg Slot, heraf 10.500 fra
børnehaver, skolefritidsordninger og skoler.

Thorkild Kjærgaard
Cathrinesminde Teglværksmuseum
Året var for Cathrinesminde Teglværksmuseum turbulent, ikke mindst på
grund af museumsinspektør Kim Jacobus Paulsens sygdom og efterfølgende
afgang. Det forsinkede opstillingen af den nye faste udstilling, Tegl til alle tider.
Der blev først på året arbejdet ihærdigt med at renovere en del af den gamle
ringovn til brænding af kunstværker fra teglkunst-symposiet »Terra Arte«.
Dette renoveringsarbejde blev et lille beskæftigelsesprojekt, ledet af tegl
værksingeniør Hans Tychsen. Det slidsomme arbejde blev udført af fire elever
fra Sprogskolen i Aabenraa, tre tamiler og en tyrk. Projektet var en positiv
oplevelse både for eleverne og for personalet på Cathrinesminde. Det faste
personale gav en hånd med i ny og næ, da der var nogle sprogvanskelighe
der - der var ting, som ikke kunne forklares, men skulle vises.
Reparationen af ringovnen var færdig, inden »Terra Arte« begyndte den
10. juni med fire tyske og fem danske kunstnere. Seks kunstnere arbejdede i
færdigbrændt tegl, og tre i vådt ler, der skulle tørres og brændes i ringovnen
med vagt døgnet rundt. Søndag den 26. september var der fernisering, samti
dig havde Sundeved Husflid deres årlige udstilling, så der var fuldt hus.
Nogle gange i sæsonens løb har der været café i Historisk Værksted, hvor
publikum kan smage kaffe med Richs, pandekager og andre gode gammel
dags ting bagt på brændekomfur. Caféen blev et tilløbsstykke.
Kulturmåneden, som afholdes hvert andet år af Broager Kommune, blev
også i 1999 en succes, men ikke uden problemer for museet. Den permanente
udstilling skulle flyttes for at give plads til 400-500 personer. Der pågår for
handlinger med Den Selvejende Institution om et kulturhus andetsteds på
arealet. Sønderjyske Fåredage 4. september var som sædvanlig godt besøgt.
Det var sidste gang, Sønderjyske Fåredage afholdes på Cathrinesminde. For
eningen ønsker at prøve nye græsgange, og disse græsgange bliver så i Sø
gårdlejren.
Cathrinesminde Teglværksmuseum havde en lille nedgang i besøgstallet i
1999, 14.656 mod 16.100 året før. Der har været 162 omvisninger.

John Pedersen
Vagtmester
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Tønder Museum med Drøhses Hus og Højer Mølle- og
Marskmuseum 1999
I 1999 var den mest markante begivenhed på Museerne i Tønder uden tvivl
genåbningen af Sønderjyllands Kunstmuseum. Den betød, at det samlede mu
seumskompleks på slotsbanken i Tønder nu atter var komplet med både et
kulturhistorisk museum og et kunstmuseum. Selve åbningen af kunstmuseet
fandt sted 20. marts 1999.
Samme dag præsenteredes også den nyetablerede formidling af Wegners
stole i vandtårnet, et projekt, som A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal havde bekostet med et beløb på
663.000 kr. Året kom selvsagt til at stå i kunstmuseets tegn, hvilket var gan
ske naturligt, men samtidig var det vigtigt for Tønder Museum i formidlin
gen at vise, at der fortsat er gode udstillinger og permanente samlinger at
byde på.
I Tønder Museums afdelinger, Drøhses Hus og Højer Mølle- og Marsk
museum, arbejdedes der støt videre ad de spor, der er udstukket for mu
seumsdriften i årene omkring årtusindskiftet. Højer Mølles besøgstal ligger
stabilt og solidt omkring de 18.000 pr. år, mens Drøhses Hus er ved at ar
bejde sig ind på en plads i det landsdækkende museumsnetværk.

Udstillinger og formidling
Ud over færdiggørelsen af Wegnerudstillingen i vandtårnet markerede 1999
sig ved at være året, hvor museets nye særudstillingslokale blev indviet. Lo
kalet er en af de tidligere kunstsale i Kunstmuseets bygning fra 1972, der fra
sommeren 1999 er blevet overdraget til Tønder Museum. Den første udstilling
i de nye omgivelser markerede 150 året for Treårskrigen. Tønder Museum
valgte at vise de bevægede år, set fra en mentalitetshistorisk synsvinkel. Ud
stillingen kom derved ikke til at handle om, hvad der skete på slagmarken
eller ved de politiske forhandlinger i løbet af krigen, men om, hvorledes folk
på Tønderegnen tænkte og følte. På denne måde fik Tønder Museum kastet
lys på den tabende part i krigen, de slesvig-holstenske revolutionære. Samti
dig skildredes også de følelser, der prægede de helstatsdanskere, som nok
udgjorde hovedparten af den vestslesvigske befolkning på dette tidspunkt,
ligesom også de nationalliberale strømninger blev berørt. Udstillingen opleve
des som en engageret og anderledes synsvinkel på den gængse historiefor
midling.
I efteråret 1999 viste Tønder Museum en meget smuk og sjældent privatejet
lertøjssamling, der især bestod af lertøj fra hertugdømmerne. Udstillingen led
sagedes af et lille katalog.
Drøhses hus forsøgte i 1999, ud over nye tematiske udstillinger af knipling
er, at formå nogle moderne brodøser til at lade sig inspirere af huset og vise
de arbejder, som inspirationen resulterede i. Udstillingen var idémæssigt god,
men de udstillede arbejder holdt desværre generelt ikke et tilstrækkelig godt
kunsthåndværksmæssigt niveau. Blandt årets øvrige udstillinger i Drøhses
Hus bør fremhæves en udstilling om den bekendte kniplingshandler og knip
lerske, Meta Tønder, der havde forretning i Tønder fra 1930 til sin død i 1972.

Plakat fra Højer Mølle- og Marskmuseums sommerudstilling 1999 om hvalfangsten
i 1700-1800-tallet. Plakaten bygger på et kobberstik i Friesen Museum i Wyk på Før.

Udstillingen, der var et resultat af et samarbejde mellem Tønder Museum og
Meta Tønders datter, viste Meta Tønder som kniplingshandler, kniplerske,
kniplelærer og skribent.
Højer Mølle- og Marskmuseums store sommerudstilling i 1999 havde som
tema vestkystboemes engagement i hvalfangsterne ved Norges nordvestlige
kyst og ved Grønlands kyst i 1700- og 1800-tallet. Udstillingen skildrede i ord,
billeder og genstande det farefulde erhverv, som så mange mænd fra Rømø
og langs Vadehavet indlod sig på, og den viste, hvorledes selve hvalfangsten
foregik, hvorledes mændene levede på hvalfangerrejserne og hvor mange, der
aldrig kom hjem fra disse togter. Det rystede mange besøgende, at små sogne
som Emmerlev i slutningen af 1700-tallet i løbet af 10 år kunne miste omkring
50 af sognets mænd, hvoraf mange var familieforsørgere. Udstillingen var
produceret sammen med Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, hvortil udstillin
gen flyttedes i slutningen af året.
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Undersøgelser og dokumentation
Tønder Museums to museumsinspektører anvendte en del tid i løbet af 1999
på en berejsning af hele det tidligere Tønder amt for at udpege de enkeltele
menter og helheder af kulturhistorisk betydning, som museet har foreslået at
indlemme i Sønderjyllands amts regionplan for 2000-2010. Udpegningen var
led i et samarbejde med Na tur afdelingen i amtet samt museerne i Haderslev
og Aabenraa omkring dokumentation og bevaring af kulturhistoriske spor i
landskabet.
Ligeledes påbegyndtes forberedelserne til at få sammenkørt elektroniske
data fra alle de sønderjyske museer i en samlet database. Arbejdet hermed vil
kræve en del ekstra ressourcer, som det sønderjyske museumsvæsen ikke har,
men skal have tilført gennem mulig fondsfinansiering.

Bygninger og lokaler
Renoveringen og ombygningen af Tønder Museums sølvkammer, der fandt
sted i 1997, betød sammen med det fortsatte arbejde med sølvet, at det nye
sølvkammer i løbet af 1999 oplevedes som for lille til den stadigt større sølv
samling. Derfor igangsattes et nyt sølvkammerprojekt i løbet af 1999, et fritstå
ende sølvkammer i møbelsalen ved siden af det nuværende sølvkammer. Ar
bejdet blev projekteret, indeholdende en renovering af selve salen, og Ny
Carlsbergfondet meddelte ved årsskiftet, at fondet ville bekoste projektet. Ar
bejdet er udført i løbet af foråret 2000.

Gaver og nyerhvervelser
Købte nyerhvervelser i 1999 bestod for størsteparten af genstande af sølv til
sølvsamlingen. Blandt de mest markante sølvkøb kan nævnes en flødeskål af
sølv, smedet af Tønder- sølvsmeden A.C. Boetewadt samt et hovedvandsæg,
smedet af Døstrup-sølvsmeden Hans Christensen Emmerlev. Desuden købtes
en samling fliser fra arvingerne til en tidligere antikvitetshandler i det centrale
Sønderjylland. Fliserne erhvervedes med støtte fra Statens Museumsnævns
hastesum.
Blandt gaverne i 1999 indtog kniplinger og knipleredskaber en fremtræden
de plads, men også flere genstande af sølv skænkedes til museet i løbet af året.
Blandt donationerne af sølv skal fremhæves en del skeer, der blev skænket af
en kvinde fra Randerup i Bredebro kommune.

Inger Lauridsen

Midtsønderjyllands Museum og Gram Lergrav 1999
Sæsonen indledtes med kunstudstillingen »Once upon a time« med værker
af Eskild Beck, Aabenraa og Anita Staud, Berlin. Den tyske kunstner arbejder
især med ikke umiddelbart genkendelige former, og præsenterede blandt an
det en ruminstallation: Amoebas III - bestående af 224 tuschtegninger med
tegn, der på en spændende måde spillede op til Eskild Becks mere naturalisti
ske værker heriblandt op til tre meter lange tegninger af fuglefjer.
Sidst i marts måned åbnede museet tre udstillinger med vidt forskelligt
indhold: »Jordens Oldtid« viste dele af geolog Palle Gravesens samling af
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bjergarter og fossiler, der var mellem 250 og 600 millioner år gamle. Denne
udstilling vil blive vist i tre år. I vort særudstillingslokale præsenteredes ud
stillingen »raritetskabinetter« indeholdende flere tusinde genstande fra kitsch
til kunst, gammelt og nyt, men i hovedsagen geologiske og naturhistoriske
genstande og præparater. Udstillingen var en ren oplevelsesudstilling uden
forklarende tekst. Endelig vistes to små ravudstillinger, hvoraf den ene var
lånt via Geologisk Museum i København. Den var resultatet af et ulandspro
jekt på Borneo, hvor det danske ægtepar Michael og Anette Arleth har igang
sat en lokal produktion af kunsthåndværk af rav fundet på Borneo, hvor det
findes i meget store mængder. Den anden del af udstillingen viste det mere
hjemlige rav, nemlig det som nu afdøde Christian Lund havde samlet på
Rømø. Mange af disse ravstykker indeholdt meget fint bevarede insekter, der
især havde Chr. Lunds interesse.
Senere på året viste vi kunstneren Claus Weiss' udstilling »Jysk Dagblad I,
II, III«, der præsenterede en helt ny og fantasifuld måde at læse avis på. Han
har ladet sig inspirere af jyske dagblades grafiske udtryk, og har gengivet
dem med små, fladt pressede og afkortede stykker af afrikansk kohorn. Bil
lederne var bygget op med vandrette og lodrette linier som en ottespaltet
avisside, og blev billederne betragtet fra god afstand, kunne man tydeligt
erkende en avissides blandede indhold af tekst og billeder.
Årets sidste udstilling viste billeder af maleren Frank Abrahamsson, der
især er fascineret af de store rovfugle og på sine billeder gengiver dem minuti
øst korrekt.
Gennem året har der været en blomstrende aktivitet i Gram lergrav, som
både sønderjyderne, turisterne og skolerne har taget til deres hjerte, ikke
mindst takket være den vejledning der sker på stedet af museets naturvejleder
og museumspædagog. Naturvejlederen er delvis aflønnet gennem midler fra
Friluftsrådet, der i første omgang havde givet en bevilling for tre år, hvoraf
1999 var det sidste. Lykkeligvis blev denne bevilling dog forlænget med yder
ligere tre år omend med nedsat betaling for de sidste to år.
En del af året blev brugt på planlægning af en helt ny udstilling om Gram
leret. Den nuværende udstilling har stået siden 1983, og den trænger i høj
grad til nyopsætning og indarbejdning af den nye viden, vi har indsamlet
gennem årene. Det var planlagt, at udstillingen skulle åbne den 29. maj 2001,
hvor museet har 25-års jubilæum. Planlægningen blev imidlertid sat i bero
sidst på året, idet kulturforvaltningen i amtet i samarbejde med amtets arki
tektkontor har indledet en undersøgelse af slottets bevaringstilstand, og fandt,
at der skulle ofres endog meget store summer på en renovering og lovliggørel
se af det, således at også handicappede kunne komme på besøg. Man fandt
også, at moderne naturhistoriske udstillinger ikke ville kunne opbygges i det
gamle slot, hvor lokalerne er begrænsende for udstillingerne. Der er derfor
indledt undersøgelser, der skal afdække, om det vil være økonomisk og prak
tisk muligt at bygge et nyt museum i lergraven.
Den Ph.d.-studerende og specialestuderende fra Københavns Universitet,
der arbejder med museets hvalmateriale, fortsatte begge deres arbejde i 1999,
ligesom en belgisk forsker fortsatte sine undersøgelser af fiskefaunaen i Gram
leret. Sammen med ham blev det i løbet af året besluttet at indlede et større
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forskningsprojekt i leret, og det lykkedes at finde ialt 17 forskere, der gerne
ville deltage i projektet, der skal resultere i en stor bog om Gram-leret. For
skerne kommer fra Danmark, Norge, Tyskland, Belgien, Nederlandene og
USA. Bogen forventes at være færdig om cirka to år. Den vil blive rigt illustre
ret, således at man vil kunne se billeder af samtlige de fossiler, der er fundet
i leret. Bogen vil blive skrevet på engelsk, men til hvert afsnit vil der være et
fyldigt dansk sammendrag.
Sammen med Geologisk Museum i København var museet involveret i
planlægningen af en stor international konference i september måned med
titlen: »Secondary adaptation to life in water«. Selve konferencen blev afholdt
i København, men ekskursionsdelen blev henlagt til Gram, hvortil der kom
over tredive forskere for at se museum, lergrav og vore righoldige samlinger
fra leret. Mange gode kontakter blev skabt, og en del af vores materiale blev
bestemt af specialister. Museets inspektør deltog i hele konferencen, der strak
te sig over en uge.
Museet erhvervede, med økonomisk hjælp fra Statens Museumsnævn, en
større konserveringsfaglig bogsamling, der er unik, idet den er indkøbt af den
geologiske konservator Bente Bang fra Geologisk Museum gennem et helt
liv. Bogsamlingen vil blive registreret, og der vil derefter kunne ske udlån af
værkerne til danske museer, når der er behov for dette.
Museet og lergraven har ialt været besøgt af knap 14.000 gæster i 1999.

Flemming Roth

Frøslevlejrens Museum 1999
Besøgstal
I 1999 havde museet 34.423 gæster, og der blev afholdt 291 foredrag/omvisninger for større grupper.

Udstillingen
I juni færdiggjordes sidste etape af ny opstillingen af den permanente udstil
ling. Denne sidste etape beretter om de danske myndigheders hjælp til de
deporterede danske kz-fanger og om den svensk/danske evakuering af de
nordiske fanger i Tyskland med de såkaldte »hvide busser«. Endelig belyses
befrielsen i Frøslevlejren og denne lejrs overgang til Faarhuslejr, hvor de nye
»indbyggere« var de såkaldte landssvigere.
Med denne sidste etape er et flerårigt projekt afsluttet. Den gennemgriben
de nyopstilling er gennemført etapevis af to grunde: Først og fremmest af
hensyn til museets ressourcer, finansieringen er sket gennem eksterne midler,
men også af hensyn til publikum.
Ved færdiggørelsen af nyopstillingen kan gøres følgende status: Filosofien
bag den hårdt tiltrængte nyopstilling har været at give et facetteret billede af
Frøslevlejrens historie 1944-45: I hovedvagttårnet belyses den politiske bag
grund for lejrens oprettelse, bygningshistorien, den tyske overvågning og for
valtning samt ikke mindst det danske fængselsvæsens virke i lejren.
I museets anden originale bygning, den tidligere fangebarak, belyses livet
»indenfor pigtråden«, dvs. den daglige fangetilværelse. Også de ganske an-
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Motiv fra Frøslev
lejren 1944. Udført
af Jens Martin Sø
rensen.

derledes forhold, der mødte Frøslevfangerne efter deportation til kz-lejr i
Tyskland, belyses. Ud af kilde- og dermed udstillingsmaterialet springer den
påfaldende forskel på forholdene i Frøslevlejren og i kz-lejrene syd på i øjne
ne. Netop forholdene i kz-lejrene er derfor en konstant referenceramme i ud
stillingen. Derved skulle museumsgæsten gerne få et indtryk af både de speci
elle forhold i Frøslevlejren, og de specielle besættelsespolitiske forhold i Dan
mark, som lejren netop er selve spejlbilledet af.
Karakteristisk for udstillingen er, at ingen form for æstetisering er tilstræbt.
Udsøgte eller overdrevne udstillingsmæssige virkemidler ville gøre vold mod
den vigtigste museumsgenstand, nemlig selve de fysiske rammer.

Filmprojekt om Frøslevlejren
Museet har i 1999 arbejdet på at færdiggøre et film/CD-ROM projekt om
Frøslevlejren. Projektet blev støttet med 175.000 kr. af Undervisningsmini
steriet. Til filmen, som skal vises for publikum i museets tredje bygning, er
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de sidste interviews med tidligere fanger blevet foretaget. Filmen forventes
færdig i marts 2000.

Henrik Skov Kristensen

Danevirkegården - Museet ved Danevirke 1999
Danevirkegården gik i 1999 ind i sin 10. sæson. Museet åbnede i august 1990
og har lige siden udviklet sig til et besøgssted, der har formidlet Danevirkes
omskiftelige historie, men også har fungeret som informationscenter om det
danske mindretal. I alt har henved 165.000 besøgende gæstet museet siden
åbningen. Arbejdet på museet har sigtet på en vedholdende kvalitetssikring
og udvikling af formidlingen. 11999 har godt 15.500 benyttet sig af lejligheden
til at få et informativt og dækkende billede af voldens historie.
Året 1999 medførte forandringer på personaleområdet, idet Jørgen Kühl,
der har været museets leder siden begyndelsen, er blevet direktør ved Institut
for Grænseregionsforskning. Pr. 1. september har arkæolog, cand.phil. Nis
Hardt overtaget museets faglige ledelse. Nis Hardt er ansat på halv tid og er
også lærer på Jaruplund Højskole.
Danevirkegårdens hovedopgave består i at udforske og formidle Danevir
kes historie. Forskningen foregår i samarbejde med arkæologiske institutter,
universiteter, museer, arkiver og biblioteker i Danmark og Tyskland. Største
delen og den mest intensive del af arbejdsbyrden ligger dog på formidlings
området. Her kan den særlige danske museumstradition gøre sig gældende
over for et overvejende dansk/nordisk publikum, som stadig for manges ved
kommende forundres over, at der findes et dansk museum i Tyskland. For
midlingen henvender sig også til et tysk publikum, der her på stedet ofte for
første gang stifter bekendtskab med, at ruinen i landskabet gemmer på et
stykke både dansk og tysk historie.
Museets formidling rækker fra foredrag, guidede ture, særudstillinger og
film til publikationer. På bogmessen i Forum i København i november måned
præsenterede J. Kühl og N. Hardt bogen »Danevirke - Nordens største for
tidsminde«.
I 1999 viste museet tre forskellige særudstillinger. Den første tog udgangs
punkt i et jubilæum: Fra 23. maj til 15. juni vistes en udstilling om »75 danske
årsmøder i Sydslesvig«. Udstillingen bestod af 31 udvalgte årsmødeplakater
fra tiden 1952-99, 20 teksttavler om hele årsmødehistorien tilbage fra det
første arrangement i 1921 samt plakatsøjler med klip fra Flensborg avis fra
årene 1946-99.
Samme dag, som årsmødeudstillingen sluttede, åbnede udstillingen »Dane
virke - nye perspektiver«, der ved hjælp af 30 nyoptagne luftfotos viste vold
anlægget i hele sin oprindelige udstrækning fra Hollingsted i vest til Slien i
øst samt mellem Slien og Vindeby nor. Denne udstilling løb frem til slutnin
gen af juli. Den indgik som eneste arrangement i Sydslesvig i Middelalderåret
1999, der i hele Danmark og Skåne markeredes med over 850 enkeltarrange
menter.
Den 31. juli åbnedes årets sidste særudstilling. Udstillingen »Rumfang« be
stod af 36 fotografier optaget af pastor Chr. Ulrich Terp fra Slesvig. Fotografen
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fokuserede på spændende detaljer og sider af Slesvig by og omegn. Det er
der kommet en fremragende fotoudstilling ud af med en meget høj æstetisk
værdi.

Nis Hardt

I efteråret 1999 blev det planlagt at forbedre adgangsforholdene til Valdemarsmuren,
så ikke kun fodgængere og cyklister, men også handicappede kunne få lettere adgang.
Den nye grusvej blev indviet af landråd J.D. Kamischke, Kreis Schleswig-Flensburg
og museumsinspektør Nis Hardt i februar 2000. På billedet ses fra venstre landråden
og museumsinspektøren, derefter Aribert Reimann fra handicaporganisationen og
Dannevirkes borgmester Hermann Böll ved et planlægningsmøde ved den gamle mur
stensmur. Foto: Flensborg Avis.

Fra den lokalhistoriske
arbejdsmark i Sønderjylland
1999
Historisk Samfund for Sønderjylland
Årsberetning 1999 ved Lars N. Henningsen
Historisk Samfund for Sønderjylland afholdt lørdag den 29. april 2000 årsmø
de på Højkro i Emmerlev. Trods det smukke forårsvejr deltog ca. 110 medlem
mer. Først afholdtes generalforsamlingen. Formanden for Tønder amtskreds,
overlærer Peter Madsen fra Løgumkloster, blev valgt til dirigent. Han konsta
terede, at forsamlingen var lovligt indvarslet og gav derpå ordet til forman
den, Lars N. Henningsen, Aabenraa. Efter at have udtalt mindeord over for
eningens to afdøde æresmedlemmer, Troels Fink og Peter Kr. Iversen, aflagde
formanden følgende beretning:

Der skete meget i 1999 i vor forening - men den 17. november var
nok resultatopgørelsens dag mere end andre. Den dag præsenterede
vi på landsarkivet tre nye bøger, nemlig Sønderjyske Årbøger og Kim
Furdals og Hans H. Worsøes seneste arbejder. Det blev en festlig dag også fordi Frode Kristoffersen havde sagt ja til at causere for os. Med
fortræffeligt lune causerede Frode om sine erindringer under titlen
»Sønderjylland ved en skiftedag«. Budskabet var vistnok dette: Vel er
verden under forandring, og vi er medlemmer af den store euro
pæiske familie. Men vi er godt rustet til samspillet i den store fami
lie - takket være vor lokale lilleverdens mangfoldighed og det lune og
den uopstyltede virkelighedssans, som lever i det sønderjyske. »Hold
begge ben på jorden og glem ikke det hjemlige« - det var budskabet.
Fornuftige ord i en tid fyldt med masser af opsigtsvækkende profe
tier.
Netop profeterne har haft højkonjunktur her ved det nyligt overstå
ede årtusindskifte. Der blev talt meget om det digitale årtusindpro
blem, som kunne få alt til at bryde sammen. Heldigvis skete der intet
særligt, og straks efter gik talen mest om IT-verdenens forrygende
gyldne perspektiver. En helt ny økonomi og helt ny æra er vi på vej
ind i - sådan påstår i alt fald profeterne.

380

Den lokalhistoriske arbejdsmark

Solen strålede fra en skyfri himmel, og flaget var hejst, da Historisk Samfund for
Sønderjylland holdt årsmøde den 29. april 2000 på Højkro i Emmerlev. Foto: Ilse
Kürstein.

Hertil må man sige: Lad os spise brød til og ikke tro på ethvert nyt
budskab straks ved fremkomsten. Det gælder også i historieformid
lingen. Her er trangen til at skabe sensation og store overskrifter og
måske kassesucceser nemlig et ikke ukendt fænomen. Det har vi f.eks.
oplevet, når det gælder formidlingen af tiden før, under og lige efter
besættelsestiden. Tænk på de forskellige beretninger om flygtninge
politikken fra 30'erne og frem til efterkrigstiden, eller på bøger om
danske soldaters deltagelse på østfronten i 2. Verdenskrig, eller på
omtalen af samarbejdspolitikken under krigen.
I Historisk Samfund jagter vi ikke de uberettigede sensationer. Vi
prøver at holde os der, hvor grunden er fast. Det var også vor bestræ
belse i 1999.
Dybbøl-slaget
I en sådan overvejelse skal man søge motivet til vort initiativ vedr.
udbygningsplanerne ved Historiecenter Dybbøl Banke. I august 1999
fremlagde centeret planen »Den forstærkede Dybbølfortælling«, og i
november 1999 et papir »Dybbøls fremtid - som historiefortællested«.
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Årsmødet den 29. april 2000 samlede op mod 110 medlemmer. Kaffebordet bød på
mange muligheder for samtale. Ved bordenden er de to museumsmennesker Sigurd
Schoubye og Inge Adriansen i livlig meningsudveksling. Til venstre i billedet ses tidl.
overbibliotekar Jørgen Mågård på vej til sin plads. Foto: Ilse Kürstein.

Der blev skitseret en udvidelse i fire faser, herunder først bygning af
en rekonstrueret skanse og derefter en omfattende udvidelse af den
bestående centerbygning. En privat fond bebudede milliontilskud til
udvidelsen, og Sønderjyllands amtsråd og Sønderborg kommune
vedtog at støtte projektet ved at dække momsbeløbet af byggeriet. I
Historisk Samfunds styrelse fandt vi, at planen var langt fra sagligt
velbegrundet. Vi fandt den historiefaglige kvalitet problematisk, og
vi blev provokeret af de letkøbte og helt fejlagtige ideer for formidlin
gen, som lå i planerne (f.eks. påstanden om krigen 1848-50 som en
dansk angrebskrig, og sammenligning af den dansk-tyske konflikt i
forrige århundrede med opløsningen af Jugoslavien og parallellisering til enhver tids løbende konflikter). Vi fandt det angribeligt at lade
besøgende i det kommende center prøve at skyde med geværer. Vi
skønnede også, at den delvise rekonstruktion af en dansk skanse kun
ne betyde en for markant ændring i Dybbøl bankes profil og stille de
autentiske levn i skyggen. På den ene side erkendte vi behovet for
at fortælle historien på Dybbøl, men vi fandt, at planerne for »Den
forstærkede Dybbølfortælling« gik langt ud over, hvad hensynet til
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faglig kvalitet, seriøs pædagogik, formidlingsetik og respekt for de
autentiske monumenter og pietetsfølelsen for stedet tillader.
Det var baggrunden for, at vi bad centerleder Hans-Ole Hansen
redegøre for planerne i en artikel i Sønderjysk Månedsskrift februar
2000, og vi indkaldte til et offentligt debatmøde den 14. februar på
biblioteket i Sønderborg.
Initiativet pustede liv i den allerede så småt begyndte debat. Mødet
kaldte fulde huse - vel 160 engagerede deltagere. Flere TV-stationer,
landsradioen og Radio Syd samt de skrevne medier fulgte debatten
intenst. Hans-Ole Hansen indledte aftenen, og i panelet repræsentere
de Hans Schultz Hansen Historisk Samfunds synspunkter, suppleret
af lektor Claus Bjørn fra Københavns Universitet og museums
inspektør H. E. Sørensen fra Skærbæk. Det blev en livlig og lang aften
med mange indlæg - og det lykkedes at råbe politikerne op. Efterføl
gende anmodede amtsborgmester Kresten Philipsen generalkonsul,
dr.phil. Henrik Becker-Christensen i Flensborg om at fremkomme
med en vurdering af centerets udvidelsesplaner og samarbejdsmulig
hederne med Museet på Sønderborg Slot.
Der er ikke mange fortilfælde for, at Historisk Samfund så direkte
har engageret sig i en konkret sag af historisk-politisk karakter. Det
skal vi også kun gøre, når skoen trykker rigtig slemt. Det følte vi at
den gjorde - og det lykkedes at bevæge noget. Nu venter vi spændt
på den videre udvikling. I mellemtiden kan vore medlemmer ved
selvsyn danne sig et indtryk af formidlingen på Dybbøl. Historiecen
terets leder Hans-Ole Hansen har nemlig venligt sørget for, at forenin
gens medlemmer har fri entré til centeret denne sommer fra 1. juni til
31. august. Den fri adgang gælder det enkelte medlem mod doku
mentation for medlemskab, ikke hele husstanden.

Medlemsaktiviteter
Når det gælder medlemshvervningen valgte vi i 1999 at gøre et meget
konkret fremstød. Gennem flere år har vi konstateret et svagt falden
de medlemstal. Det måtte der gøres noget ved. Vi lod fremstille en ny
hvervebrochure, og i oktober og november indrykkede vi annoncer i
de store ugeaviser i hele Sønderjylland. Resultatet blev desværre pau
vert. Vi får nye medlemmer hele tiden, ikke mindst takket være hvervebrochuren, men annoncer er næppe vejen frem. Det samlede resul
tat ved årets udgang var et medlemstal på 2.408 mod 2.439 året før.
Sønderjysk Månedsskrift har nu 1.913 abonnenter mod 1.931 året før.
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Vi har også opdateret foreningen til IT-alderen. Historisk Samfund
har fået en e-mail-adresse, hist.samf.sdj@netbruger.dk og vi er i gang
med at oprette en hjemmeside, hvor man kan søge informationer om
foreningen og dens tilbud, bestille bøger og måske læse artikler fra
Sønderjysk Månedsskrift eller andre af vore publikationer. Der er
også sørget for større åbenhed omkring foreningens kontor. Vor gode
samarbejdspartner Institut for sønderjysk Lokalhistorie har investeret
i en ny glasdør, så der nu er fri adgang til kontoret. Det betyder, at vi
ikke længere udgør den før så spøgefuldt døbte »lukkede afdeling«
på landsarkivet.
Det kan beklages, at vi ikke blev flere i »familien« i året der gik,
men til gengæld mærkes godt sammenhold og stor interesse for tilbu
dene inden for den kreds, som vi nu engang er. Meget glædeligt gæl
der det hele spektret af arrangementer og tilbud.
I anledning af middelalderåret blev der arrangeret en foredrags
række med fire ekspertforedrag om bønder, adel, købstæder og kirken
i Sønderjylland i middelalderen. Foredragene blev tilbudt i Haderslev,
Tønder og Sønderborg. I Aabenraa samarbejdede vi med landsarkivet
om tre andre middelalderforedrag. Alle steder var der pænt frem
møde, i alt tog vel 1.100 del i disse foredrag. Til hjælp ved sådanne
foredragsarrangementer har vi indkøbt et professionelt højttaleran
læg, som kan benyttes både på landsarkivet og ved arrangementer
ude i landsdelen.
I april indbød vi sammen med Museet på Sønderborg Slot til mid
delalderkoncert med duoen »Fuls Fæller«. Her kom der 36 deltagere,
og det var med duoens fremragende spil og spændende fortælling
om tidens instrumenter og musik alt for få.
Udflugterne var også populære. Den 10. maj deltog en pæn lille flok
i besøget på »Gammel Gram«-voldsted og beundrede derefter Gram
slotsparks flotte træer (som siden er faldet i stormen) og beså museet.
Den store egnsvandring til den danske konges riger og lande øst
for Øresund den 13.-15. august kaldte på helt overvældende interesse.
Der meldte sig over 150, og kun 50 kunne komme med, udtaget ved
lodtrækning. Turens formål var at besøge Skåne og Blekinge og vise,
at disse gamle danske områder var kernelande i den danske konges
besiddelser helt frem til afståelsen og ikke fjerne provinser. Turen gik
via Dalby med Nordens ældste stenkirke og domkirken i Lund frem
til vor base i Christian 4.s by Kristianstad. På andendagen besøgte
vi Kalmar slot, hvor dronning Margrethe 1. i 1397 fik undertegnet
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Kalmarunionen, og lensmuseet med udstillingen om det svenske kon
geskib Kronan, sænket af den danske flåde under Skånske Krig.
Undervejs var der stop bl.a ved Brømsebro, hvor den skæbnesvangre
fred blev undertegnet 1645 og i Christian 4.s fæstningsby Kristianopel
i det østligste Blekinge. Sidste dag blev brugt til at se et af Christian
4.S mest pragtfulde bygningsværker - Trefoldighedskirken i Kristian
stad og til besøg på middelalderborgen Glimmingehus. Undervejs i
bussen var der sørget for grundige foredrag bl.a. om sammenhængen
mellem Skånes og Sønderjyllands historie, skåningernes skæbne,
snaphanerne og försvenskningen efter 1658.
Amtskredsene kan berette om i gennemsnit fire til fem arrangemen
ter hver. Godt besøgt var overalt de årlige fællesmøder med de lokal
historiske foreninger og arkiver. I alt var der 17 arrangementer med
næsten 900 deltagere.
Udgivelser
Ser vi på de håndgribelige arbejdsfelter - jeg tænker på publikationer
ne - var aktiviteten også stor. I alt publicerede vi i 1999 1.634 sider.
I skriftrækken blev hele tre bøger færdige i 1999. I maj udkom
første bind af Bert Kelms værk »Rømø - et vesterhavspræget sam
fund« omhandlende øens erhverv og boliger. Den fornemt udstyrede
bog med 180 illustrationer vil inden længe blive fulgt op af en række
bind om de enkelte ejendomme på øen.
Til præsentationsmødet den 17. november forelå en ny, gennemar
bejdet og udvidet udgave af Hans H. Worsøes »Slægtshistorie i Søn
derjylland - en vejledning«.
Samme dag lå også den tredje bog i årets boghøst klar, nemlig Kim
Furdals store undersøgelse »Fra preussiske landkommuner til danske
sognekommuner«. Kommunestyret i Sønderjylland fra 1867 til
1920'erne. Her gives en grundig beskrivelse af de små preussiske
landkommuner fra 1867 til 1920 og derefter en dybtgående skildring
af det administrative genforeningsarbejde 1918-20 med særligt hen
blik på sammenlægningen af de små landsbykommuner til danske
sognekommuner. Endelig rummer Kim Furdals bog en undersøgelse
af de første vanskelige år for de sønderjyske sognekommuner efter
den første verdenskrig.
De tre bøger fik ikke redaktionen til at hvile på laurbærrene. Her
til årsmødet foreligger Hans Mørups bog »På fløjen. En sønderjysk
stridsmands erindringer fra kultur- og modstandskamp 1929-1945«. I
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1930'erne var Mørup aktiv i Konservativ Ungdom, efter 9. april blev
han en af modstandens pionerer og kom via terrænsport og arbejds
lejre ind i illegalt arbejde. I 1944 kom han ind i Region Ills ledelse og
måtte opleve både KZ-lejren i Neuengamme og lejren i Svesing. På et
hængende hår overlevede han og kom hjem med »de hvide busser«
i april 1945. Bogen er på 440 sider og illustreret med mange hidtil
ukendte billeder.
Sønderjysk Månedsskrift udkom i 1999 ti gange med 46 artikler
og 37 anmeldelser fordelt på 332 sider. Spændvidden var som altid
stor, lige fra barndomserindringer til arkæologi og spritbådssejlads på
Flensborg fjord. Middelalderåret fejredes med et stort temanummer i
oktober med overskriften »Adel, og borger, præster og bønder«, og i
marts var der et ligeledes udvidet temanummer om sønderjysk have
kultur.
Sønderjyske Årbøger udkom planmæssigt med 345 sider. I artikel
delen kan læses om de finske frivillige i krigen i 1864, om de danske
statsbaners etablering i landsdelen efter 1920. I en stor afhandling
kaster Bjarne Kjær Christensen nyt lys over afholdsbevægelsen i
Nordslesvig fra starten i 1883 til Genforeningen. René Rasmussen vi
ser, hvordan en julefortælling af Jacob Kronika i 1936 fremkaldte stor
politiske problemer, og endelig giver Jørgen Kühl et kritisk-perspektivrigt portræt af Dannevirkes redningsmand, den næsten mytolo
giske Søren Telling. Vigtigt er, at 1999-årgangen også rummer en
samlet indholdsfortegnelse over Sønderjyske Årbøger i det sidste tiår
1989-99 udarbejdet af Niels H. Kragh-Nielsen. Den er et supplement
til det store 100-års register fra 1989 og betyder, at man nu let kan
overskue hele årbogsrækken lige fra starten i 1889 og frem til i dag.

Tak!
Som sagt: der var pæn opslutning om alle de mange tilbud. Bøgerne
solgte godt, udflugterne blev tilløbsstykker, og foredragene kaldte på
stor interesse. Det har glædet os i styrelsen. For her og af vore gode
medarbejdere på kontoret udføres et stort arbejde.
Men uden økonomisk støtte går det ikke. Bøgerne kan kun udgives
takket være gavmild støtte, lige fra Statens humanistiske Forsknings
råd til private fonde. Også amtskommunen har som altid hjulpet med
et fast tilskud. Derfor skal mit sidste ord være en tak til foreningens
gode venner - sponsorer, medlemmer, styrelseskolleger og vore hjæl
pere på kontoret.
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I tilknytning til årsberetningen understregede Jørgen Mågård, at Historisk
Samfund ikke havde været alene om at rejse debatten om »Den forstærkede
Dybbølfortælling«, men at andre, således Bjørn Svensson, havde ydet væsent
lige bidrag hertil. Formanden erklærede sig fuldstændig enig heri. Efter god
kendelsen af formandens beretning forelagde foreningens kasserer, Henning
Mathiesen, Sønderborg, regnskab og status for foreningen, som ligeledes blev
godkendt. Forsamlingen vedtog styrelsens forslag om uændret kontingent i
2001, d.v.s. 225 kr. for fuldt medlemskab med Sønderjyske Årbøger og Sønder
jysk Månedsskrift, 135 kr. alene for årbogen og 150 kr. alene for månedsskrif
tet. Ved valget til styrelsen genvalgtes Henrik Becker-Christensen, Lennart S.
Madsen, Ole Perch Nielsen og Hans H. Worsøe, ligesom også revisorerne Ju
lius Beier og Frede Rudolph genvalgtes. Der var ikke indkommet forslag til
generalforsamlingen. Erling Madsen henstillede, at dette punkt behandledes
før valgene.
Efter kaffebordet holdt forskningschef, dr.phil. John T. Lauridsen et spæn
dende foredrag om Frits Clausen, Sønderjylland og nazismen. Efter årsmødets
afslutning beså mange deltagere den nærliggende Emmerlev kirke, hvor fhv.
pastor Uffe Bjerre fortalte og viste rundt.

Haderslev amtskreds
Det forløbne år har været stille i Haderslev Amtskreds. Kontakten til de lokal
historiske arkiver blev vedligeholdt bl.a. gennem det årlige fællesmøde med
de lokalhistoriske arkiver.
Mødet i 1999 blev afholdt i Tørning i Vojens lokalhistoriske arkiv. Her var
der rig mulighed for at udveksle erfaringer og få et indtryk af det store arbej
de, der bliver udført i forbindelse med det lokalhistoriske arbejde i Vojens.
Specielt blev samarbejdet mellem arkivet og Brdr. Gram gennemgået nøje.
Amtskredsens møder har normalt været afholdt med udgangspunkt i arki
vet på Tørning Mølle. Dette forsøges i fremtiden ændret - bl.a. vil vi gerne
afholde arrangementer i samarbejde med de lokalhistoriske foreninger. Dette
afprøves første gang ved generalforsamlingen i 2000. Denne foregår på Hop
trup højskole.

Karl Erik Olesen

Aabenraa Amtskreds
Generalforsamlingen afholdtes onsdag den 28. april på Folkehjem i Aabenraa.
I bestyrelsen skete der ikke ændringer i sammensætning eller funktioner. Efter
generalforsamlingen talte formanden for Historisk Samfund for Sønderjylland
Lars N. Henningsen om »Kongerejser i 1700-tallet - et middel til opbygning
af Helstaten«.
Tirsdag den 1. juni var der arrangeret aftenbesøg i Varnæs. Vi besøgte Varnæs Kirke og pladsen med mindestenene for genforeningen og udflytningen
i 1711, begge steder med Sv. Agertoft som guide. Bagefter besøgte vi Johan
Meiers redskabssamling.Vi sluttede på Bovrup kro, hvor Sv. Agertoft fortalte
om Varnæs sogn.
Onsdag den 27. oktober mødtes bestyrelserne for de forskellige historiske
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foreninger og arkiver i Aabenraa amt talstærkt på »Rundemølle« i Løjt. For
manden for Løjt historiske forening, Erling Madsen fortalte om restaureringen
af »Rundemølle« og indretningen til lokalmuseum. Bagefter kørte deltagerne
til Løjt forsamlingshus, hvor man drak kaffe og hørte beretninger fra de for
skellige foreninger.
Den 10. februar 2000 afholdtes den traditionelle afstemningsfest som fælles
møde af foreningerne Norden, Sprogforeningen, Grænseforeningen og Histo
risk Samfund Aabenraa amtskreds.
Folketingets formand Iver Hansen var årets hovedtaler og Aabenraa Brass
band underholdt. I anledning af 80-årsdagen var der et vældigt fremmøde på
over 250 deltagere.

Hans H. Bang

Sønderborg amtskreds
Den årlige generalforsamling afholdtes i Sottrupskov Kro den 20. april. Efter
en udramatisk generalforsamling fortalte Jens Schmidt - mangeårig formand
for ringridningen i Sønderborg - træk af ringridningens historie - understøt
tet af et interessant billedmateriale. Vi hørte om de trængsler, der var forbun
det med den nye ringriderskulptur og det tilhørende torv. Desværre var der
kun 20 tilhørere.
Historisk Søndag foregik i Augustenborg den 20. juni. En meget våd og
regnfuld dag. Det lokalhistoriske arkiv holdt åbent fra 13-16 og havde 3 med
arbejdere på. Der var pæn trafik gennem det gamle hus og der blev spurgt
og besvaret flittigt. Kl. 14 var der rundvisning og fortælling om slotskirken
v/arkivleder Ruth Forum Møller, en god og kyndig fortæller. Bagefter var
museet og nogle af de fornemme værelser åbent. Til lejligheden havde Hen
ning Mathiesen udarbejdet en overskuelig vejledning, så man f.eks. kunne gå
en tur gennem Storegade og beundre de smukke gamle huse og dørpartier.
Der var ca. 70 deltagere.
I samarbejde med Museet på Sønderborg Slot og Folkeuniversitetet afhold
tes i okt.-nov. 4 velbesøgte foredrag i anledning af middelalderåret med i alt
ca. 400 deltagere.
Vi sluttede i Egen forsamlinghus den 16. november med det traditionelle
fællesmøde for de lokalhistoriske foreninger og arkiver. Der var 72 fremmød
te. Næste fællesmøde vil foregå i Lysabild i november 2000 - i samarbejde
med den lokale sognehistoriske forening. Det bliver muligvis en debataften
om mødernes fremtidige form og indhold.

Briks Iversen

Tønder amtskreds
I forbindelse med den ordinære generalforsamling i april fortalte fhv. dommer
S. A. Koustrup, Tønder, om sit virke som dommer i Tønder retskreds gennem
mange år. Et indlæg, der vidnede om en personlighed, der kender den hver
dag, befolkningen lever i retskredsen. For mig at se, sagde S. A. Koustrup, er
det bedst at bo i det område, hvori man har sit virke.
Det årlige møde med arkiverne, museerne og de lokalhistoriske foreninger
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var henlagt til Rømø. Vi besøgte det lokalhistoriske arkiv i Toftum og fortsatte
på Tønnisgaard. De tilstedeværende repræsentanter for amtskredsens arkiver
og lokalforeninger berettede om deres arbejde.
Udflugten gik til Danfoss og fabrikkens museum. Endvidere besøgtes
Hjortspringbåden. Begge udflugtsmål var lige interessante, det ene tilhørende
en fjern fortid, det andet en nær nutid.
Aktiviteterne lokalt er mange, og bestyrelsen har i den forbindelse stillet
sig selv det spørgsmål, om der her på tærskelen til et nyt årtusinde fortsat er
brug for en amtskreds. Tilslutningen til arrangementerne vurderes som for
ringe. Vi lever nu i elektronikkens og planetismens tidsalder og må derfor
tage vor gøren op til en nyvurdering.

Peter Madsen

Sydslesvig Amtskreds
Sammen med Borgerforeningen indbød vi den 18. maj 1999 til Erling Olsens
foredrag om grundloven i anledning af 150 årsdagen for Junigrundlovens
vedtagelse i 1849. Der var et halvt hundrede tilhørere.
I oktober havde vi hele tre arrangementer sammen med Museumsforenin
gen og Jaruplund Højskole.
Den 5. oktober fortalte arkæolog Lennart Madsen om Sønderjyske købstæ
der, to dage senere berettede arkæolog Tenna Kristensen om: Arkæologiske
udgravninger i Løgumkloster. Igen to dage senere fremviste Nis Hardt, Danevirkegården, Valdemarsmuren og Thyraborg, hvorefter vi kørte til Slesvig,
hvor Jesper Bolund Nielsen ledte os gennem den gamle bydel. Der var mellem
19 og 25 deltagere. Sammen med Sprogforeningen og SSF Gottorp Amt ind
bød vi den 15. november på Dansk Bibliotek Slesvig til Knud Rasmussens
foredrag: Slesvig og sprogreskripteme 1851-1864. Der kom 30.
Vel gennem vinteren lagde vi ud den 16. marts, hvor vi sammen med Bor
gerforeningen indbød til Skipperlabskovs og foredrag med professor Brian
McGuire: Ti myter om den mørke middelalder. Der var 28 til spisningen og
45 til foredraget, så her blev den åndelige føde prioriteret højest. Samme dag
holdt Museumsforeningen generalforsamling på Jaruplund Højskole, og vi
var medindbyder til det efterfølgende foredrag af Niels Wium Olesen: Den
danske kamp. Der var 35 debatlystne tilhørere. Sæsonen sluttede med gene
ralforsamling den 3. april på Dansk Bibliotek Slesvig. Efter generalforsamlin
gen talte direktøren for Grænseforskningsinstituttet Jørgen Kühl om Folkeaf
stemninger i Europa efter 1. Verdenskrig. Der var 10 til foredraget. Foreningen
har 149 medlemmer og 110 abonnerer på Sønderjysk Månedsskrift.

Jesper Bolund Nielsen

Andre landsdelsdækkende foreninger og arkiver
Lokalhistoriske Arkiver og Samlinger i Sønderjylland (LASS)
Formand: Randi Demuth, Østerhøj 3, 6310 Broager, tlf: 74 44 01 47.
Det er ikke den mest muntre beretning, der kan aflægges for året 1999. Vi har
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desværre været nødt til at aflyse forskellige arrangementer på grund af for få
tilmeldinger. Vi sendte i 1998 et spørgeskema ud, om hvad vores medlemmer
ønsker af kurser i foreningen og en vurdering af de eksisterende kurser. Der
er 56 medlemmer i LASS, og vi modtog ét svar - et svar - som alene angik
kalenderen. Vi har ikke modtaget noget som helst svar på, hvad medlemmer
ne ønsker. Det havde vi ellers set frem til, for så ville vi selvfølgelig gå i de
baner, som medlemmerne ønsker.
Det er utrolig kedeligt at skulle aflyse et arrangement, men i 1999 måtte vi
aflyse arkivdagen den 4. september samt temadagen den 9. oktober på grund
af manglende tilslutning. Der ligger et stort forarbejde, inden indbydelserne
går ud til medlemmerne, med hensyn til aftaler med foredragsholdere, bestil
ling af lokaler med mere. Des mere ondt gør det, at I ikke bakker op omkring
LASS's arrangementer.
Den 13. november 1999 havde vi kursus i »husmandsudstilling«, »fra idé
til bog« og billedscanning. Arkibas-kurset på Haderslev Byhistoriske Arkiv
den 24. april 1999 var godt besøgt, og vi afholder et igen den 8. april 2000. Vi
mener, at vore medlemmer har brug for dette kursus.
Fra SLA har vi modtaget en opfordring om at holde arkivet åbent på arki
vernes dag den 23. oktober 1999 i anledning af SLA's 50 års jubilæum. Vi er
bekendt med, at mange af vore arkiver har haft åbent denne dag. Det er vi
meget glade for. Til slut en stor tak til bestyrelsen i LASS for godt samarbejde
og en tak til Kim Furdal og hans assistenter, som trækker et »stort læs« for
LASS.

Institut for Sønderjysk Lokalhistorie. Den lokalhistoriske konsulent
Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa, tlf. 74 62 58 60.
e-mail: mail.isl@netbruger.dk
Leder: Kim Furdal.
Åbningstid: ma.-to. kl. 9-16, fredag kl. 9-12.
Selv om en stor del af instituttets arbejde foregår uden for mediernes rampe
lys, så havde instituttet også i 1999 offentlighedens bevågenhed. Det gjaldt
om noget mediestormen omkring spritbådsprojektet. I forbindelse med, at
spritbådssej laden på Flensborg Fjord ophørte juli 1999 med de nye EU-bestemmelser, har instituttet i samarbejde med Museet på Sønderborg Slot fore
taget en samtidsdokumentation af dette særlige og markante sønderjyske fæ
nomen. Under arbejdet havde projektmedarbejder Henrik Møller arbejds
plads på instituttet. I løbet af projektet blev der indsamlet 35 erindringer på
bånd fra besætningsmedlemmer og passagerer, Sønderborg politi og toldvæ
senet. Båndene er nu indgået i instituttets samling. Endvidere blev der ved
samme lejlighed foretaget en fotodokumentation af spritbådssejladsen. Muse
et på Sønderborg Slot indgik samtidig i et samarbejde med Center for Arbej
derkulturstudier om udgivelsen af en videofilm »Med spritbåden M/S Hansaline«, der udkom i efteråret.
Den 17. november præsenteredes lederens bog »Fra preussiske landkom
muner til danske sognekommuner«. Med udgivelsen af denne bog er der
tilvejebragt et godt arbejdsredskab om emnet for den lokalhistoriske forskning
fremover.

390

Den lokalhistoriske

arbejdsmark

Instituttets største arbejdsområde er udgivelsen af Sønderjysk Måneds
skrift, der i 1999 udkom ti gange med 46 artikler og 37 anmeldelser fordelt
på 332 sider.
Der er i disse år en skærpet opmærksomhed på opbevaring og sikring af
fotografisk materiale ikke mindst i de øvrige nordiske lande, hvor der generelt
er en langt større interesse for og forskning i fotohistorie og i de særlige beva
ringsmæssige problemer med fotografisk materiale. Det var baggrunden for,
at instituttet med støtte fra Sønderjyllands amts Kulturfond fik foretaget en
konservatorgennemgang af sine magasiner. Rapportens konklusioner var
overvejende positive, men der var - ikke overraskende - også områder, hvor
arbejdet kan gøres bedre fortrinsvis på emballageområdet. Med rapporten har
instituttet nu et arbejdsredskab, som vil blive anvendt i de kommende års
indsats.
Året 1999 bragte 68 afleveringer overvejende af billeder fra Aabenraa by.
Blandt afleveringerne skal bl.a. nævnes ca. 14.000 billeder fra Jyske Vestky
stens redaktion i Aabenraa. Samlingen rummer billeder fra midten af
1970'erne og frem til slutningen af 1980'erne, ikke mindst mange gode billeder
af politikere og erhvervsledere.
Instituttet har fortsat arbejdet med indscanning og registrering af billed
samlingen på Picard. I anledning af 60-året for besættelsen i 1940 har arbejdet
været koncentreret omkring samlingerne fra besættelsen, herunder den store
og meget benyttede aabenraafotograf Th. Christesens samling. Med disse bil
leder er der nu scannet og registreret ca. 3.500 billeder i Picard.
Det har gennem årene været et tilbagevendende problem, at brugerne af
instituttets samlinger ofte har ønsket billederne leveret med meget kort varsel,
hvilket har kollideret med instituttets ønske om ikke at sende originaler ud
af huset. Med etableringen af en internetforbindelse blev formidlingen af bil
ledsamlingen derfor kraftigt styrket, idet instituttet dermed blev i stand til
levere digitale billeder med få timers varsel uanset afstanden, blot modtage
ren har en internetforbindelse.
Der er i 1999 ydet konsulentbistand på stedet samt telefonisk rådgivning
til en lang række arkiver, især vedr. arkivregistrering, kassation, lokaleindret
ning og frem for noget edb. Omtanke er et af nøgleordene, når det gælder
anskaffelse af edb, hvor markedet er stort og faldgruberne større.
Som en del af sit faste arbejde fungerer Instituttet som sekretariat for »Lo
kalhistoriske Arkiver og Samlinger i Sønderjylland« (LASS), ligesom institut
tets leder underviser på de kurser, som LASS arrangerer.
Institut for Sønderjysk Lokalhistorie har fortsat samarbejdet med Dansk
Historisk Fællesråd (DHF) om udgivelse af biografiske grunddata på CD-rom.
Formålet er at genudgive ældre, trykte biografier (»stater«) over danskere på
CD-rom.

Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft für Nordschleswig
Vestergade 30, 6200 Aabenraa, tlf: 74 62 38 33, fax: 74 62 79 39.
Formand: Ingrid Riese, Sundgade 14 A, 6320 Egemsund.
Foreningen er startet i 1959. Medlemmer i 1999: 592.
Generalforsamlingen først i februar var præget af et tilbageblik på foreningens
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grundlæggelse og positive udvikling igennem 40 år og af mindet om Ilse
Hansen, som har været bestyrelsesmedlem fra starten og formand i 20 år. I
efteråret 1998 blev hun offer for et trafikuheld. Det traditionelle weekend
møde i Sankelmark i marts måned havde som emne vores rige museumsland
skab nord og syd for grænsen med mange spændende foredrag. Heldagseks
kursionen i maj og eftermiddagsekskursionen i august gik til tyske og danske
museer, som der ikke blev tid til at præsentere i Sankelmark.
Bestyrelsens arbejde lå ud over det sædvanlige, idet opfordringen til at
indsende erindringer blev fulgt af mange, og teksterne skulle gennemgås til
udgivelse i året 2000. Alle indsendere blev indbudt til en fornøjelig eftermid
dag i maj 1999.

Historisk Samfund for Als og Sundeved
Museet på Sønderborg Slot, 6400 Sønderborg
Formand: Lorenz P. Christensen, Stationsgade 1, V. Sottrup, 6400 Sønderborg,
tlf. 74 46 74 70.
Foreningen er oprettet i 1908.
Medlemmer i 1997: 1200.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland
Formand: Ole H. Jensen, Kløvermarken 3, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 02 35.
Foreningen er oprettet i 1981. Medlemmer i 1998: 155.
e-mail: ohj@adr.dk

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 47 18 08.
Formand: Ruth Forum Møller, Storegade 19, 6440 Augustenborg, tlf.
74 47 10 13.
Åbningstid: Onsdag kl. 9-12 og 16-18 samt første mandag i måneden kl. 1921.
Leder: Ruth Forum Møller, Storegade 19, 6440 Augustenborg, tlf. 74 47 18 08.
Foreningen er oprettet i 1978. Medlemmer i 1999: 560.
Vi er begyndt på en række udflugter og foredrag i vor egen kommune bl.a.
en meget rost udflugt til Almsted, en lille landsby, hvor to af arkivets medlem
mer fortalte om landsbyen gennem tiderne. Der var lavet billedudstilling,
gættekonkurrence samt kaffebord i en ombygget lade. Arkivet har fra boet
efter fru Kathrine Hygebjerg, modtaget arkivalierne fra hendes far købmand
K. H. Hygebjerg.
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Bov kommune

Historisk Forening for Vis herred
Formand: Henrik Meyer, Fjordvejen 55, Sønderhav, 6340 Kruså, tlf. 74 67 82 72.
Foreningen er oprettet i 1970.
Medlemmer i 1999: 540.
Den 22. februar 1999 holdt arkæolog T. Kristensen, Haderslev Museum, fore
drag med lysbilleder på Bov Museum om de seneste udgravninger i 1998 på
Toldbod vej. Fredag den 12. marts holdt journalist Torben Ølholm, Danmarks
Radio, foredrag om, hvordan man laver personinterview. Den 8. april fortalte
gårdejer Richard Jørgensen, Stenhoved på Holbøl Landbohjem minder fra
gamle dage. Torsdag den 3. juni gik foreningens årlige udflugt til Koldmos,
hvor ejeren H.C. Nissen fortalte om gården. Derefter gik turen videre til Busk
mose, hvor ejeren Ebbe Fink-Nielsen viste rundt. Efter en tur til Rinkenæs gi.
kirke med H. Saxburger som guide sluttede turen med kaffebord på Benniksgård.

Bov Museum
Bovvej 2, 6330 Padborg, tlf. 74 67 51 50.
Åbningstid: Hver dag undtagen mandag kl. 14-17; skoler og større selskaber
efter aftale.
Leder: N.P. Lund-Jensen, Rønsdamvej 17, Bov, 6330 Padborg, tlf. 74 67 33 32.

Bov Lokalarkiv
Bov Bibliotek, Bovvej 4, 6330 Padborg, tlf. 74 67 34 54.
Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 10-19, fredag-lørdag kl. 10-13. Større fore
spørgsler efter aftale.
Foreningen er oprettet i 1991.
Der har været en jævn strøm af mindre afleveringer. Blandt de større kan
nævnes Niels A. Drewsen, Hokkerup, der har afleveret en del papirer. På
grund af edb-kurser i kommunalt regi har det ikke været muligt at inddatere
i Arkibas fra maj 1998. Ved udgangen af 1998 bestod billedsamlingen af 4736
billeder, der skal indscannes og inddateres i Arkibas i det kommende år. Bov
Lokalhistoriske Forlag har udgivet digtsamlingen »Liid Jes Høkke og andre
sønderjyske digte« af Marie C. Jessen med illustrationer af Bente Gellert.
Bredebro kommune

Lokalhistorisk Forening for Bredebro
Formand: Lauge Jepsen, Møllevej 5, Visby, 6261 Bredebro, tlf. 74 78 36 40.
Arkivets adresse: Brede Bygade 14, 6261 Bredebro, tlf. 74 71 14 28 (kl. 14-16).
Åbningstid: Tirsdag kl. 14-16.30 og efter aftale med lederen.
Leder: Søren H. Schmidt, Randerup 66, 6261 Bredebro, tlf. 74 71 63 39.
e-mail: Randerup@post7.tele.dk
Foreningen er oprettet i 1997. Medlemmer i 1999: 152.
Arkivet er oprettet i 1982. Antal besøgende på arkivet i 1999: ca. 70.
Der blev holdt afstemningsfest i Bredebro forsamlingshus, hvor Bodil og
Wolfgang Dibbem, Højer Ungdomsskole, holdt billedforedraget »Træk af Søn-
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derjyllands historie gennem 1000 år«. Arkivet har haft ca. 70 besøg og henven
delser. Vi fik i 1999 overført de fleste af arkivets registreringer til »Arkibas«. I
1999 udgav vi bogen »Visby skoles historie«, som Knud Schmidt Nielsen nå
ede at gøre færdig inden sin død.

Broager kommune

Lokalhistorisk Forening for Broagerland
Formand: Christian Frederiksen, Klør-fire 20, Brunsnæs, 6310 Broager, tlf.
74 44 29 23.
Arkivets adresse: Storegade 33, 6310 Broager, tlf. 74 44 93 51.
Åbningstider: Tirsdag kl. 15-17 og efter aftale.
Leder: Randi Demuth, Østerhøj 3, 6310 Broager, tlf. 74 44 01 47.
Foreningen er oprettet i 1978. Medlemmer i 1996: 226.
Arkivet er oprettet i 1980. Besøgende i 1999: 380.
Afleveringer til arkivet i 1999: 19.
I påsken 1999 blev »Broager profilerne« udstillet i byrådssalen. Arkivet deltog
med en udstilling, der viste livets gang i Broager kommune gennem tiderne.
Udstillingen om Skodsbøl, som vi havde i forbindelse med aftenturen i Skods
bøl, blev ligeledes en stor succes. Endelig havde vi »Arkivernes Dag« den 23.
oktober i anledning af SLA's 50 års dag. Arkivet blev rimelig godt besøgt og
fik mange spændende og interessante henvendelser. Vi har i 1999 modtaget
19 afleveringer til arkivet. Af større afleveringer kan nævnes Turistforeningen
for Broagerland, Broagerlands sangkor, Håndboldklubben HK71 i Egernsund
og Frk. Johanna Deisners privatarkiv.
Christiansfeld kommune

Lokalhistorisk forening for Christiansfeld og Omegn
Formand: Niels Peter Wiborg, Bojskov Bygade 25, 6070 Christiansfeld, tlf.
74 56 35 07.
Foreningens arkiv: Nørregade 1, 6070 Christiansfeld, tlf. 74 56 25 98.
Åbningstid: Fredag kl. 15-17 og lørdag kl. 14-16.
Leder: Annelise Gram, Kongensgade 19, 6070 Christiansfeld, tlf. 74 56 19 92.
Foreningen er oprettet i 1995.
Medlemmer i 1997: 55.

Fjelstrup Lokalhistoriske Forening
Formand: Anne-Kirsten Glumsø, Fjelstrup Nørrevej 70, 6100 Haderslev, tlf.
74 56 62 14.
Foreningens arkiv: Skolebakken 21, Fjelstrup, 6100 Haderslev.
Åbningstid: Efter aftale.
Foreningen er oprettet i 1984. Arkivet startet i 1984.
Antal besøgende på arkivet i 1999: 10.
Afleveringer til arkivet i 1999: 25.
Året startede med generalforsamling og mødeaften, hvor Elisabeth Nanberg,
tidligere Vonsbæk, fortalte om sin barndom og opvækst. Til en Historisk Mes
se bidrog foreningen med en gammel købmandsbutik. Vi cyklede til Hjem-
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drup Kirke, hvor vi fik en rundvisning. Arkivet har modtaget registrant over
huse og ejendomme i Sillerup & omegn, diverse papirer fra Anslet Mølle og
renskrift af kirkebøger.

Lokalhistorisk Forening og Arkiv for Hejls-Hejlsminde
Formand: Gunnar Krag, Trappendalvej 29, 6094 Hejis, tlf. 75 57 47 54.
Foreningens arkiv: Hejis Landevej 57, »Engbo«, 6094 Hejis.
Arkivets åbningstid: Onsdag kl. 15.30-17 september til marts.
Leder: Gunnar Krag, Trappendalvej 29, 6094 Hejis, tlf. 75 57 47 54.
e-mail: Trappendal@get2net.dk
Foreningen er oprettet i 1981. Antal medlemmer: 138.
Antallet af afleveringer til arkivet i 1999: 26.
Foreningen har afholdt tre foredrag spændende fra »Herregårde på Haders
le v-Koldingegnen« til »Hildegard von Bingen«. Foreningen deltog med udstil
lingen »Kjær Mølle gennem 300 år« på den Lokalhistoriske Messe på Hoptrup
Højskole i dagene 23-24. oktober. Foreningens årsskrift havde ligeledes Kjær
Mølle som emne, så møllens historie kunne blive formidlet på flere måder.
Foreningens medlemstal er langsomt voksende. Godt en trediedel af medlem
merne bor uden for foreningens område. Bestyrelsesmedlemmerne mødes en
aften om ugen i vinterhalvåret for at registrere det indkomne materiale. 11999
er alle indkomster 1981-1999 tastet ind på EDB ved hjælp af Arkibas. Vi har
nu påbegyndt edb-registreringen af vores billeder.

Vejstrup Lokalhistoriske Forening
Formand: Johannes Larsen, Gl. Skamlingvej 1, 6093 Sjølund, tlf. 75 57 50 97.
Foreningens arkiv: På Plejehjemmet »Lærkebo«, Sjølundgade 28, 6093 Sjø
lund.
Åbningstid: Første tirsdag i måneden kl. 19-22 eller efter aftale.
Leder: Jørgen Hesselberg, Vejstruprødvej 17, 6093 Sjølund, tlf. 75 57 48 77.
Foreningen er oprettet i 1988. Arkivet er oprettet i 1989.
Medlemmer i 1999: ca. 100. Besøgende: ca. 20.
Afleveringer til arkivet i 1999: 22.
Den 3. april blev der afholdt generalforsamling med efterfølgende fortælletime v. Kresten Wiuff, der fortalte levende om gårde og mennesker i Grønning
hoved. Den 3. juni gik årets udflugt til Middelfart gamle værft og Middelfart
museum. Arkivet har bl.a. modtaget 3 store kasser arkivalier fra Grønningho
ved Strand Grundejerforening.
Gram kommune

Lokalhistorisk Arkiv for Gram og Omegn
Formand: Gunnar Lundgaard, Kirkeallé 13, 6510 Gram, tlf. 74 82 21 61.
Foreningens arkiv: Kirkeallé 13, 6510 Gram, tlf. 74 82 21 61.
Åbningstid: September til april inkl., 1. mandag i hver måned kl. 19.30-22.00
og tirsdage kl. 9.00-11.00.
Leder: Gunnar Lundgaard, Kirkeallé 13, 6510 Gram, tlf. 74 82 21 61.
Foreningen er oprettet i 1992. Medlemmer i 1999: 300.
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Antal besøgende på arkivet i 1999: 50. Afleveringer til arkivet i 1999: 32.
Foreningen/arkivet kan kun være tilfredse med året 1999. Befolkningen ken
der os, idet også unge/yngre mennesker ønsker at blive medlemmer. Vores
årsskrifter er meget efterspurgte. En kalender for år 2000 blev støttet af spon
sorer og blev meget vel modtaget.

Lokalhistorisk Forening for Højrup sogn
Formand: Andreas Petersen, Kastrupvej 27, Arnum, 6510 Gram, tlf.
74 82 64 73.
Foreningens arkiv: Kongevej 248, Tiset, 6510 Gram.
Åbningstid: Hver torsdag i lige uger kl. 19.30-22.00 eller efter aftale.
Leder: Agnes Trans, Kastrupvej 12, Amum, 6510 Gram. tlf. 74 82 64 31.
Foreningen er oprettet i 1992. Medlemmer i 1999: 140.
Besøgende på arkivet i 1999: ca. 45. Afleveringer til arkivet i 1998: 38.
Arkivet er i sommeren 1999 flyttet fra Arnum skole til den nuværende adres
se. Meget af tiden er gået med indretning af de nye lokaler, men billedarkivering blev der også tid til.

Tiset lokalhistoriske Forening
Formand: Arne Skafsgård, Stenholtvej 6, Tiset, 6510 Gram, tlf. 74 82 12 96.
Foreningens arkiv: Kongevej 248, Tiset, 6510 Gram, tlf. 74 82 12 68.
Åbningstid: Mandag i ulige uger kl. 14.00-17.00 og fra 19.00.
Leder: Niels Schmidt, Gammel Kirkevej 3, Tiset, 6510 Gram.
Foreningen er oprettet i 1988. Medlemmer i 1999: 120.
Tiset og Højrup lokalhistoriske foreninger har i løbet af året 1999 fået nye
fælles lokaler, som deles med hver anden uge til hver forening. Begge forenin
ger havde akutte pladsproblemer. Lokalerne blev renoveret af frivillige og
udgifterne blev dækket ved tilskud fra fonde m.m. Lejemålet gælder foreløbig
for ti år. Selve arkivet er delt i to afdelinger. Vi er nu på plads og kan mærke
en stigende interesse for arbejdet både hvad angår afleveringer og besøg.

Gråsten kommune

Gråsten kommunes lokalhistoriske arkiv
Ahlmannsparken (biblioteket), 6300 Gråsten, tlf. 74 65 13 75.
Åbningstid: Mandag kl. 14-16, torsdag kl. 16-18.
Leder: Kirsten Thomsen, Lyshøj 14, Rinkenæs, 6300 Gråsten.
Arkivet er oprettet i 1975. Besøgende i 1998: ca. 120.
Afleveringer til arkivet i 1998: 25.

Historisk Forening for Gråsten by og Egn
Formand: Frede Chr. Ihle, Buskmose vej 16, Rinkenæs, 6300 Gråsten, tlf.
74 65 11 99.
Foreningen er oprettet i 1975.
Medlemmer i 1998: 365.
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Haderslev kommune

Haderslev byhistoriske Arkiv
Haderslev Bibliotek, Bispegade 15-17, 6100 Haderslev, tlf. 74 22 21 18.
e-mail: HBA@haderslev.dk
Åbningstid: Tirsdag og torsdag kl. 13-16, onsdag kl. 13-17 og efter aftale.
Leder: Bent Vedsted Rønne, Årøsundvej 21, 6100 Haderslev, tlf. 74 53 33 21.
Arkivet er oprettet i 1946. Besøgende på arkivet i 1999: 2.063.
Afleveringer til arkivet i 1998: 313.
Servicen og anskaffelsen af hjælpemidlerne til arkivets brugere har vist, at
den fastlagte strategi for årene 1996-1999 var rigtig. Tendensen har de sidste
par år været, at antallet af arkivbrugere er steget støt, ikke kun af slægtsfor
skere, som udgør ca. 80%, men også af studerende fra gymnasiet, handelssko
len, seminariet m.m. Derudover benyttes arkivets samlinger i stigende grad
af erhvervslivet. Besøgstallet viste en stigning på 19% i forhold til 1998. Arkiv
materiale blev benyttet af 1.624 læsesalsbrugere, en stigning på 20% i forhold
til det foregående år. De 313 afleveringer medførte en forøgelse af samlingerne
på over 110 hyldemeter og 24.000 billeder.
Nyordningen af arkivets samlinger er i 1999 blevet fortsat, hvor særligt
arbejdet med Judica-Advokaternes arkiv, tre af byens ældste bankers arkivali
er, JydskeVestkystens billedsamling og ordningen af de kommunale arkivalier
har haft førsteprioritet.
Byhistorisk Arkiv har fungeret som konsulent for de ni lokalhistoriske for
eninger i Haderslev kommune. 11999 stod arkivet for en stor del af det prakti
ske arbejde med afholdelsen af Historisk Messe på Hoptrup Højskole den 23.
og 24. oktober. De lokalhistoriske foreninger, arkiver og museer i Christians
feld, Haderslev og Vojens kommuner var arrangører af messen, der blev be
søgt af over 1.000 personer. Haderslev Museum og Byhistorisk Arkiv stod for
en stor del af arbejdet bag Haderslev Kalenderen 2000 med temaet »Hånd
værk i by og på land«. En del af overskuddet fra udgivelsen af kalenderen
blev brugt til at markere Haderslev Vandforsynings 100 års jubilæum ved at
istandsætte den gamle pumpe på Klosteret.
I 1999 har Byhistorisk Arkiv haft to faste rubrikker i Jydske Vestkys ten
»Kender du« og »Ugens gang«, samt »Billeder fortæller« i november-decem
ber. Der er i årets løb blevet udgivet tre bøger, i forbindelse med Dansk Metal
Haderslevs 100 års jubilæum, Set. Severin Skoles 75 års jubilæum og Haders
lev Vandforsynings 100 års jubilæum. Derudover har stadsarkivaren medvir
ket som redaktør ved Forlaget Gammeltings udgivelser.
Haderslev Byhistorisk Arkiv har i 1999 haft 18 personer i fuldtids beskæfti
gelse i forskellige beskæftigelsesordninger samt efter gældende regler i bi
standsloven. Arkivet har haft ti frivillige medarbejdere tilknyttet, hvis primæ
re opgave har været at udarbejde oversigter m.v. til brug for arkivets lånere.
Endelig har arkivet haft fem praktikanter fra folkeskoler, daghøjskoler og
VUC.

Haderslev Arkiv- og Museumsforening
Formand: Karen Bagge Hansen, Kabdrupvej 66, Bjerning, 6100 Haderslev, tlf.
74 56 61 44.

Den lokalhistoriske arbejdsmark

397

Foreningen er oprettet i 1954. Medlemmer i 1998: 515.
I Haderslev arkiv- og Museumsforening lægges hovedvægten i disse år på
foredrag, og i 1999 blev der afholdt syv. De tre første i foråret 1999 med
den overordnede titel: »National identitet« beskæftigede sig med forholdene
i Hertugdømmerne over de seneste par hundrede år. Kalenderåret 1999 var
officielt udnævnt til Middelalderår. I den forbindelse afviklede vi i efterårssæ
sonen fire velbesøgte aftener med foredrag over temaet »Fra Sønderjyllands
Middelalder«.
Ud over foredragene havde foreningen den årlige udflugt, som i år gik til
Nydamhallen, Dannevirkegården og Thorsberg mose, hvor museums
inspektør Stine Wiell var guide.
I efteråret deltog foreningen i »Historisk Messe« på Hoptrup Højskole med
en stand, hvorfra vi havde salg af udgivelser fra forlaget »Gammelting«. For
laget har i 1999 udgivet fem publikationer: bl.a. »Historien i Avisen« ved
museumsinspektør Lennart Madsen og JydskeVes tkys ten (bogen var årets
medlemsbog). Dertil kommer arbejdet med Haderslev Byhistoriske Kalender.

Halk-Hejsager lokalhistoriske forening
Formand: Jørgen Schmidt, Halkvej 100, Halk, 6100 Haderslev, tlf. 74 57 13 64.
Foreningens arkiv: Halk Skole, Hejsager, 6100 Haderslev.
Leder: Jørgen Schmidt (se ovenfor).
Foreningen er oprettet i 1984. Medlemmer 1998: 126.

Haderslev Slægtsforsknings Forening
Formand: Orla Iver Madsen, Skovbrynet 14, 6100 Haderslev, tlf. 74 52 15 14.
e-mail: oim@get2net.dk
Foreningen er oprettet i 1984. Medlemmer i 1999: 150.
Foreningen har i 1999 forsat med de velbesøgte åbent hus arrangementer
første tirsdag i måneden, i alt ni gange. Vore foredragsaftener, ofte i samar
bejde med Folkeuniversitetet, har ligeledes været velbesøgte. Vi besøgte
Christiansfeld Lokalhistoriske Arkiv, hvor vi startede med en meget interes
sant rundvisning i byen. Endvidere har vi besøgt Flensborg Stadsarkiv. Vi
deltog også i Historisk Messe i Hoptrup, hvor vi havde pænt besøg på vor
stand.

Hoptrup Sogns Lokalhistoriske Forening
Formand: Holger Bonde, Lysmosen 34, Marstrup, 6100 Haderslev, tlf.
74 57 52 74.
Foreningens arkiv: Hoptrup kommuneskole, Hoptrup Hovedgade 62, Hop
trup, 6100 Haderslev.
Åbningstid: Torsdag kl. 14-16 (undtagen helligdage) og efter aftale.
Leder: Holger Bonde (se ovenfor).
Foreningen er oprettet i 1984. Medlemmer 1999: 779.
Arkivet er oprettet i 1984. Besøgende på arkivet i 1999: 118.
Afleveringer til arkivet i 1999: 48.
Foreningen har i det forløbne år modtaget mange arkivalier og effekter bl.a.
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Formidling af samlingerne spiller en vigtig rolle for de lokalhistoriske arkiver. Et af
de mere utraditionelle initiativer på dette område er den Historiske messe, der afholdes
hvert andet år i Haderslev. I 1999 fandt messen sted på Hoptrup Højskole i dagene
23. og 24. oktober. På messen deltog bl.a. Lokalhistorisk Forening for Vonsbæk med
en arbejdende stand »Hjul og karetmager«, som her ses på billedet. Messen havde i
løbet af de to dage over 1.000 besøgende. Foto: Holger Eskildsen. Lokalhistorisk For
eningfor Vonsbæk.

en sukkerroepresser, en håndsåmaskine fra den tørlagte Slivsø. Den 9. februar
holdt vi den årlige generalforsamling på Hoptruphus. Der var stort frem
møde, og vi viste som sædvanlig nogle videofilm fra sognet. Den 3. august
afholdt foreningen sin årlige udflugt, der gik til »Engdal«, hvor Bodil og Jør
gen Clausen fortalte om det tidligere traktørsted og det nedlagte dambrug.
Foreningen glæder sig over den store lokale interesse for vort arbejde. Blandt
afleveringerne kan nævnes arkivalier fra to husmoderforeninger, og Fiskeri
foreningen Genner Bugt (Kalvø).

Lokalhistorisk forening for GI. Haderslev
Formand: Mogens Nielsen, Erlevvej 73, 6100 Haderslev, tlf. 74 52 90 73.
Foreningen er oprettet i 1995. Medlemmer i 1999: ca. 100.
Foreningens arkiv: Bispegade 15-17, 6100 Haderslev, tlf. 74 52 90 73.
Leder: Mogens Nielsen (se ovenfor).
Åbningstider: efter aftale.
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Moltrup sogns lokalhistoriske forening
Formand: Karin Bonde, Bramdrup Lillefort 5, 6100 Haderslev, tlf. 74 52 23 98.
Foreningens arkiv: Bramdrup Vestergade 7, Bramdrup, 6100 Haderslev.
Leder: Hans Skøtt, Rovstrupvej 61, Rovstrup, 6100 Haderslev, tlf. 74 52 54 25.
Åbningstid: Efter aftale.
Foreningen er oprettet i 1986. Medlemmer i 1999: 162.
Arkivet startet i 1986. Antal besøgende på arkivet i 1999: 9.
Afleveringer til arkivet i 1999: 13.
I det forløbne år er der arbejdet på at skrive en sognehistorie og registrering
af billeder på EDB. Foreningen har deltaget i arbejdet med Haderslev Kalen
deren og deltaget i den Historiske Messe på Hoptrup Højskole den 23.-24.
oktober med udstillingen »Håndværk og erhverv i by og på land«. Forenin
gens emne var landsbysmeden. Endvidere har vi faste sider om lokalhistorie
i sognebladet fem gange årligt. Arkivet har bl.a. modtaget en kopi af en
slægtsbog, 48 billeder fra samme slægt 1875-1967 og en købekontrakt fra 1830.

Starup sogns lokalhistoriske Arkivforening
Formand: Karl Erik Olesen, Starup Kirkevej 25,6100 Haderslev, tlf. 74 52 54 20.
e-mail: keo@haderslev.dk
Foreningens arkiv: Starup Skole, Starup Skolevej, 6100 Haderslev, tlf.
74 52 41 95.
Åbningstid: Efter aftale.
Leder: Niels P. Bladt, Bjørnøvej 3, Starup, 6100 Haderslev, tlf. 74 52 41 95.
e-mail: npbladt@post.tele.dk
Foreningen er oprettet i 1986. Medlemmer i 1999: 62.
Arkivet er oprettet i 1990. Afleveringer til arkivet i 1999: 10.
Foreningen har som sædvanlig i forbindelse med generalforsamlingen haft et
foredrag: »2 gårde og deres ejere fra 1700«. Der er udgivet et årsskrift og
foreningen har deltaget i historisk messe på Hoptrup Højskole. Foruden loka
le besøgende har vi haft emailforespørgsler fra bl.a. Californien. Til arkivet er
bl.a. indkommet protokoller, billeder m.m. fra Starup husmoderforening.

Vilstrup Sogns Lokalhistoriske Forening
Formand: Orla Iver Madsen, Skovbrynet 14, 6100 Haderslev tlf. 74 52 15 14.
e-mail: oim@get2net.dk
Foreningens arkiv: Bispegade 15-17, 6100 Haderslev, tlf. 74 22 21 18.
Åbningstid: Efter aftale.
Leder: Orla Iver Madsen, Skovbrynet 14, 6100 Haderslev.
Foreningen oprettet 1982, Medlemmer 1998: 41.
Arkivet er oprettet i 1982. Besøgende på arkivet 1998: 10.
Afleveringer til arkivet i 1998: 5.

Lokalhistorisk Forening for Vonsbæk sogn
Formand: Holger Eskildsen, Kildager 30, Bæk, 6100 Haderslev, tlf. 74 57 91 10.
e-mail: he@haderslev.dk
Foreningens arkiv: Vonsbækvej 88, 6100 Haderslev, tlf. 74 21 70 20.
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Åbningstid: Tirsdag kl. 15.30-17.00.
Leder: Irene Sørensen, Havgyden 38, Vonsbæk, 6100 Haderslev, tlf. 74 57 92 65.
Foreningen oprettet 1997. Medlemmer 1999: 118.
Arkivet er oprettet i 1999. Besøgende på arkivet 1999: 7.
Afleveringer til arkivet i 1999: 25.
Ved Vonsbæk årlige markedsdag havde foreningen en udstilling af billeder
og andet materiale samt en til lejligheden fremstillet kørende model af æ
Kleinbahn over strækningen Åstrup-Vonsbæk-Sillerup. På historisk messe i
Hoptrup deltog foreningen med en arbejdende stand: »Hjul og karetmager«.
Der er blevet taget billeder fra bl.a. dette håndværk og skaderne fra orkanen
den 3. december. Vi fik også optaget et af mange planlagte interview. Til arki
vet er bl.a. indkommet materiale om hjul- og karetmager Peter Buchholdt,
gamle kladdehefter fra Ove Friis i Ørby i 1937, Dansk Sangbog fra 1929 og
lydbånd med gamle historier fra Ørbyhage.

Højer kommune

Højeregnens Lokalhistoriske Forening
Formand: Svend Kristiansen, Østerbyvej 32, 6280 Højer, tlf. 74 78 32 15, fax
74 78 32 17.
e-mail: sv.kristiansen@mail.tele.dk
Foreningen startet i 1997. Antal medlemmer: 80.

Højeregnens lokalhistoriske arkiv
Møllegade 12, 6280 Højer.
Åbningstid: Mandag kl. 14.30-17.00.
Leder: Lis Hindrichsen, Nørregade 38, 6280 Højer, tlf. 73 78 20 45.
Arkivet oprettet i 1981.
Besøgende på arkivet i 1999: 59. Afleveringer til arkivet i 1999: 49.
I rusk og regn startede Højeregnens Lokalhistoriske Forening sæsonen 1999
med en velbesøgt Peers Avten den 21. februar på Emmerlev Kiev. Den 2.
marts holdt vi generalforsamling med lysbilleder fra det gamle Højer. To må
neder senere ledede Thomas Georg Nielsen en egnsgåtur i Rudbøl. Den 30.
juni besøgte vi den nu nedlagte Højer bonevoksfabrik, hvor tidligere ansatte
fortalte om produktionen, fint krydret med anekdoter. Årets sidste arrange
ment var en aftentur i august til Kogsbøl Mose, hvor produktionen af tørv
ebbede ud i 1950'erne, og en rundtur til Ballum under ledelse af digegreve
Nis Christensen.
Arkivet har i løbet af året bl.a. modtaget to bind om Emmerlev Sogn, ejen
domme og familier (lærer L. A. Larsen), 106 pressefotos fra JydskeVestkysten,
arkivalier om huse og deres placering i Daler 1719-1871 (J.C. Abild) og fami
lien Pørksens slægtskrønike.

Lundtoft kommune

Historisk Sogneforening for Bovrup og Varnæs
Formand: Anne Marie Jensen, Stenagervej 1 B, Bovrup, 6200 Aabenraa, tlf.
74 68 03 17.
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Foreningens arkiv: Bovrup Aktivcenter, Bytoften 13, Bovrup, 6200 Aabenraa.
Åbningstid: 1. oktober-1. april til mandag 19.00-21.00.
Leder: Knud Krog, Blansvej 28, Bovrup, 6200 Aabenraa, tlf. 74 68 00 37.
e-mail: knud.krog@get2net.dk
Foreningen er oprettet i 1979. Medlemmer i 1999: 274.
Arkivet er oprettet i 1977. Afleveringer til arkivet i 1999: 19.
Foreningen afholdt hjemstavnsaften på Varnæs Skole, hvor Jørgen Hansen og
Frederik Daabeck fra Kliplev fortalte og viste billeder om egnens historie.
Endvidere har foreningen arrangeret udflugt til Runde Mølle. Den årlige ud
stilling afholdtes ved besøg på Johan Meiers redskabssamling.

Historisk forening for Felsted sogn
Formand: Andreas Asmussen, Kirkevej 2, Felsted, 6200 Aabenraa, tlf.
74 68 53 30.
Foreningens arkiv: »Patsches Hus«, Præstegårdsvej 4, Felsted, 6200 Aabenraa.
Åbningstid: Efter aftale med lederen.
Leder: Ole Thomsen, Hasselkær 48, Felsted, 6200 Aabenraa, tlf. 74 68 56 84.
Foreningen er oprettet i 1983.
Arkivet er oprettet i 1983. Antal besøgende på arkivet i 1999: 250.
Afleveringer til arkivet i 1999: 20.
Foreningen købte den 1. marts 1999 »Patsches hus«på Præstegårdsvej 4, til
arkiv og udstilling for foreningen. Huset trængte til en større renovering, og
med hjælp fra lokale håndværkersponsorer, indsamlede midler, og mange fri
villige arbejdstimer, kunne det gamle hus fra 1827 endelig tages i brug den
31. oktober ved en festlig indvielse. Vi har nu gode rammer for vort arbejde,
og glæder os til at tage fat i vores hus.

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: Fra 1. juni-1. oktober tirsdag og fredag kl. 15-17 og efter aftale.
Leder: Jørgen Hansen, Lillegade 3, Kliplev, 6200 Aabenraa, tlf. 74 68 76 28.
Foreningen er oprettet i 1980. Medlemmer 1999: 415.
Arkivet startet i: 1980. Besøgende på arkivet i 1999: 875.
Afleveringer til arkivet i 1999: 35.
Efter generalforsamlingen i maj fortalte H. Frost fra Agerskov om sin barn
dom i Bjerndrup. Til Kliple Mærken var der åbent hus og arbejdende smedie,
som var godt besøgt. En aftentur gik til Frøslev. Udflugten gik i år til Rømø
med Rosa Schmidt som guide og afsluttende spisning på Øster Højst kro. I
september var der aften tur til Runde Mølle og Løjt kirke med Erling Madsen
som guide. Vi fortsatte i år med fortælletime i Smedehuset, hvor vi viser
billeder, videoer og afspiller bånd.

Løgumkloster kommune

Historisk Forening for Løgumkloster kommune
Formand: Vagn Lauritzen, Ved Dammen 56,6240 Løgumkloster, tlf. 74 74 43 03.
e-mail: karin-vagn-lauritzen@mail.tele.dk
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Lokalhistorisk arkiv: Løgumkloster kommuneskole, Grønnevej 1, 6240 Lø
gumkloster.
Åbningstid: Mandage (skoledage) 19.30-21.00.
Leder: Frede Gotthardsen, Ringgade 15, 6240 Løgumkloster, tlf. 74 74 42 04.
Foreningen er oprettet i 1972. Medlemmer i 1999: 265.
Arkivet startet i: 1972.
Besøgende på arkivet i 1999: ca. 25. Afleveringer til arkivet i 1999: 74.
Foreningens virke har været præget af middelalderåret. I samarbejde med
museet har foreningen afholdt tre foredragsaftener med middelalderen som
hovedtema. Endvidere har foreningen været medarrangør af en middelalder
udstilling på museet. Der har været arbejdet med arkivets lokaleproblemer og
arbejdsforhold. Der er udsigt til en i hvert fald midlertidig løsning i 2000.

Nordborg kommune

Lokalhistorisk Arkiv for Nordborg kommune
Løjtertoft 32, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 08 29.
e-mail: arkivet@get2net.dk
Åbningstid: Mandag-torsdag kl. 10-14, samt fra 1. september til 30. april man
dag kl. 17-20.
Leder: Erik Manthei Nielsen, Løjtertoft 32, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 18 10.
Arkivet er oprettet i 1973/74. Antal besøgende på arkivet i 1999: ca. 2000.
Antallet af afleveringer i 1999: 129.
Årets to højdepunkter var festligholdelsen af arkivets 25 års jubilæum, og
næsten samtidig Nordborg Håndværkerforenings 125 års jubilæum. I begge
tilfælde var der reception på arkivet og vore lokaler var præget af udstillinger
om bl.a. arkivets virke gennem de 25 år. Håndværkerforeningen var også
synliggjort på forskellige vis bl.a. med en foreningsfane fra 1877. Der er bl.a.
modtaget arkivalier fra Nordborg Håndværkerforening og Havnbjerg Vand
forsyningsselskab .

Egen sogns lokalhistoriske Forening
Formand: Ove Bragh Jørgensen, GI. Guderup 8, Guderup, 6430 Nordborg, tlf.
74 45 86 78.
Foreningens arkiv: Præstevænget 3, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 93 01.
Åbningstider: Torsdag kl. 16-18.
Leder: Egon Hangaard, Dyssevænget 13, Guderup, 6430 Nordborg, tlf.
74 45 85 84.
Foreningen er oprettet i 1994. Medlemmer i 1999: 613.
Besøgende på arkivet i 1999: ca. 350. Afleveringer i 1998: ca. 95.
Der har været afholdt lysbilledforedrag over emnet »Et tilbageblik ved årtu
sindskiftet«, hvor ca. 140 deltog. Den 21. juni afholdt foreningen den traditio
nelle aftentur, som i år gik til Elstrup Mølle. Der blev også tid til en »bytur«
i landsbyen Elstrup, hvor Jørgen Jørgensen fortalte om forskellige huse. Den
23. oktober var der åbent hus i arkivet i anledning af SLA's 50 års jubilæum.
Til arkivet er der bl.a. indkommet skatteopkrævningsprotokoller for Egen
sogn 1880-1920 og Landhusholdningsselskabets tidsskrifter 1776-1894.
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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. Lukket i skoleferie og fridage.
Leder: Niels Baunsgaard, Bovlund Bjergvej 17, 6535 Branderup J., tlf.
74 83 51 20.
Foreningen er oprettet i 1991. Medlemmer i 1999: 608.
Arkivet er oprettet i 1991.
Foreningen har i august arrangeret en udstilling ved byfesten i Agerskov og
i maj en udflugt til Rømø.

Lokalhistorisk forening for Arrild sogn
Formand: Inger Sophie Andersen, Hofmannsvej 3, Roost, 6535 Branderup, tlf.
74 83 43 84.
Foreningens arkiv: Arnumvej 29 B, Arrild, 6520 Toftlund.
Åbningstid: Efter aftale.
Leder: Inger Sophie Andersen (som ovenstående).
Foreningen er oprettet i 1987.
Medlemmer i 1999: 80.

Branderup Rurup lokalhistoriske forening
Formand: Verner Bruhn, Smedegade 1, 6535 Branderup J., tlf. 74 83 52 51.
Foreningens arkiv: Branderup Bygade 17, 6535 Branderup. J.
Åbningstid: efter aftale.
Leder: Mads Kjærgaard, Sandbjergvej 26, 6535 Branderup J., tlf. 74 83 52 81.
Foreningen er oprettet i 1987. Medlemmer i 1999: 177.
Arkivet er oprettet i 1987. Antal besøgende i 1999: 60.

Lokalhistorisk forening for Bevtoft og Tirslund sogne
Formand: Valdemar Frisk, Over Jerstalvej 202, Neder Jerstal, 6500 Vojens, tlf.
74 51 41 95.
Foreningens arkiv: Bevtoft Skole, Krygersvej 45, 6541 Bevtoft.
Åbningstid: Onsdag kl. 14.30-17.30.
Leder: Grethe Iversen, Hyrupvej 43, tlf. 74 51 42 60.
Foreningen er oprettet i 1987. Medlemmer i 1998: 405.
Arkivet er oprettet i 1987. Besøgende på arkivet i 1998: ca. 200.
Afleveringer til arkivet i 1998: 184.

Lokalhistorisk Forening for Toftlund og Omegn
Formand: Tove Rasmussen, Østergade 41, 6520 Toftlund, tlf. 74 83 17 33.
Nørre Rangstrup Lokalarkiv: Søndergade 56, 6520 Toftlund.
Åbningstid: Mandag kl. 16-18, eller efter aftale.
Leder: Tove Rasmussen (som ovenfor).
Foreningen er oprettet i 1987. Medlemmer i 1999: 56.
Arkivet er oprettet i 1984. Afleveringer i 1999: 29.
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Antal besøgende på arkivet i 1999: 117.
I forbindelse med generalforsamlingen viste Grethe Madsen lysbilleder fra
Toftlund. I år var det Toftlunds tur til at holde det årlige fællesmøde for de
fem lokalhistoriske foreninger i kommunen. Vi mødtes på arkivet til en orien
tering om arbejdet og udveksling af erfaringer vedr. arkivarbejdet. Den 23.
oktober fulgte vi SLA's opfordring til at holde arkivet åbent. Vi udstillede
genforeningsplakater. Der kom 20 gæster, der gav sig god tid, og vi fik to
afleveringer. I lighed med tidligere har vi haft besøg af slægtsforskere.
Arkivet har modtaget en lille, men til gengæld interessant del af Dr. Lauesgaards samling. Den indeholdt bl.a. Verbrauchsmittelbuch der Gamisonsverwaltung zu Toftlund, vedr. »Sikringsstilling Nord«. Der er modtaget tegninger
fra de to landsinspektørkontorer, en aflevering vedrørende biografen og en
skoleopgave om Toftlund.
Rødding kommune

Rødding lokalhistoriske arkiv
Vestergade 9, 6630 Rødding, tlf. 74 84 11 28 eller 73 84 25 85 (Rødding Biblio
tek).
Åbningstid: Tirsdage kl. 9-12 og torsdage kl. 14.30-17.00.
Leder: Hans Carlo Jensen, Torvet 51, 6630 Rødding.
Post bedes sendt til: Rødding Bibliotek, Kongevej 6, 6630 Rødding.
Arkivet er oprettet i 1972 Besøgende på arkivet i 1998: 200.
Afleveringer til arkivet i 1998: 38.

Rødding lokalhistoriske Forening
Formand: Ester Torp, Gravlundvej 12, 6683 Føvling, tlf. 75 39 83 82.
Foreningen er startet i 1995. Medlemmer 1998: 190.

Brændstrup Hjemstavnsforening
Formand og leder: Hans Madsen Schmidt, Haurumvej 2, 6630 Rødding, tlf.
74 84 12 83.
Foreningens arkiv: Måsmedvej 16 A, Brændstrup, 6630 Rødding.
Åbningstid: Første mandag i måneden kl. 19-21, eller efter aftale.
Foreningen er oprettet i 1962.
Medlemmer i 1997: 197.

Hjerting sogns lokalhistoriske udvalg
Formand: Jes Friis, Hjerting Skovvej 1, 6630 Rødding, tlf. 74 84 13 61.
Foreningens arkiv: Hjerting forsamlingshus (v. Jes Friis), Hjerting, 6630 Rød
ding, tlf. 74 84 13 61.
Åbningstid: Efter aftale.
Foreningen er oprettet i 1981.
Arkivet startet i: 1981.
Der er i årets løb indkommet enkelte billeder og skrifter.

Hygum lokalhistoriske forening
Næstformand: Peter Fredslund, Herredsfogedvej 13, Hygum, 6630 Rødding,
tlf. 74 84 53 05.
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Foreningens arkiv: Ribevej 42, Hygum, 6630 Rødding.
Åbningstid: Første tirsdag i hver måned kl. 15-17, eller efter aftale.

Landbrugsmuseet Hygum Hjemstavnsgård
Formand: Johannes Knudsen, Søndergyden 30, 6630 Rødding, tlf. 74 84 55 66.
Åbningstid: Medio maj-juni lørdag og søndag kl. 13-17, fra 24. juni-1. septem
ber. hverdage kl. 11-17, søndag kl. 13-17.

Lokalhistorisk Forening for Jels sogn
Formand: Margit Falkenberg Ottosen, Jelsvej 39, Grønnebæk, 6630 Rødding,
tlf. 74 55 22 45.
Foreningens arkiv: Jels Torvet 2, Jels, 6630 Rødding.
e-mail: Historiskjels@12move.dk
Webside: http://home.12move.dk/historiskjels
Åbningstid: Tirsdag 9.30-11.00 og efter aftale.
Leder: Niels Clausen, Jels Toftevej 6, 6630 Rødding.
e-mail: fam.clausen@12move.dk
Foreningen er oprettet i 1984.
Medlemmer i 1997: 250.
Fra 1. april 1999 har vi lejet »Den gamle Rutebilstation« af Rødding Kommu
ne. Året er gået med ombygning og renovering af lokalerne. På første sal er
der nu indrettet tre gode arbejdsrum. Stueetagen er indrettet med et stort
udstillingslokale samt indgang, toilet og et brandsikkert boksrum. Med fonds
midler og egne midler har vi været i stand til at afholde materialeudgifterne,
idet arbejdet er udført af frivillige.

Lintrup lokalhistoriske arkiv
Mogens Lorentzen, Grænse vej 1, Foldingbro, 6660 Lintrup, tlf. 74 85 53 45.
Foreningens arkiv: Lintrup skole, Kirkepladsen 1, 6660 Lintrup.
Åbningstid: 1. og 3. tirsdag i måneden kl. 16-18, eller efter aftale.
Leder: Mogens Lorentzen (se ovenfor).
Arkivet er oprettet i 1981. Medlemmer i 1998: 108.
Besøgende på arkivet i 1998: 9. Afleveringer til arkivet 1998: ingen.

Skodborg Sogns Hjemstavsforening
Formand: Kirsten Fynbo, Rugtoften 43, Skodborg, 6630 Rødding, tlf.
74 84 81 48.
Foreningens arkiv: Skodborg bibliotek, Søndergade 2, Skodborg, 6630 Rød
ding, tlf. 74 85 01 04.
Åbningstid: Onsdag kl. 9.15-11.45.
Leder: Kristian Holmgaard, Mølletoften 16, Skodborg, 6630 Rødding tlf.
74 84 84 85.
e-mail: Skodborg-hjemstavnsarkiv@mail. tele.dk
Foreningen startet i: 1941. Medlemmer i 1999: ca. 150.
Arkivet er oprettet i 1941. Antal besøgende på arkivet i 1999: ca. 25.
Skodborg hjemstavnsforening arrangerede sammen med de andre foreninger
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Den årlige udflugt er en fast bestanddel af aktiviteterne i mange lokalhistoriske for
eninger. Her ses deltagerne på Skodborg Hjemstavnsforenings udflugt til Vestsjælland
under en kaffepause på Sprogø. Foto: Skodborg Hjemstavnsforening.
i byen festligholdelsen af Grundlovens 150 års jubilæum. I den forbindelse
udgav foreningen et hustandsomdelt blad om Skodborg på Grundlovens tid.
Sommerudflugten gik til Vestsjælland med et ophold på Sprogø. Sognevan
dringen foregik i Skudstrup med over 50 deltagere. I efteråret var der et arran
gement med Søren Haslund-Christensen og senere et foredrag af Lars
N. Henningsen, der fortalte om kongebesøg i Slesvig. Vi havde en udstilling
på messen om 1. verdenskrig set fra Skodborg. Der blev afholdt afstemnings
fest med Carl Budach og Vojens Musikskole.

Skrave Hjemstavnsforening
Formand: Karl Kristoffer Juhl, »Hedegaard«, Skravevej 28, Langetved, 6630
Rødding, tlf. 74 84 71 75.
Foreningens arkiv: Skravevej 28, Langetved, 6630 Rødding, tlf. 74 84 71 75.
Åbningstid: 1. oktober-1. maj første mandag i måneden kl. 19.30-20.30, eller
efter aftale.
Foreningen er oprettet i 1947.
Foreningens bestyrelse arbejder i arkivet onsdag eftermiddag i vinterhalvåret.
Vi arbejder med registrering af sognets ejendomme. Ved generalforsamlingen
den 25. februar 1999 talte Hans Schultz Hansen, Landsarkivet i Aabenraa, om
»Grundloven af 1849 i forhold til Sønderjylland«. Sommerudflugten gik til
Haderslevs gamle og smukt restaurerede bydele. Blandt afleveringerne kan
nævnes et andragende til amtmanden om fritagelse for afhentning af attester
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i Haderslev ved salg af træ fra skoven fra 1763, en kvittering for modtagelse
af arv 1764 og ændring af en købe- og aftægtskontrakt i 1788.

Lokalhistorisk Forening for Øster Lindet sogn
Formand: Arne Buhrkal, Villavej 7, Øster Lindet, 6630 Rødding, tlf. 74 84 61 54.
Foreningens arkiv: Vestergade 9, 6630 Rødding, tlf. 74 84 62 05.
Åbningstid: 1. torsdag i måneden kl. 14-16 og efter aftale.
Leder: Hanne Flebo, Østervænge 22, Øster Lindet, 6630 Rødding.
Foreningen oprettet i 1976. Medlemmer i 1998 220.
Arkivet er oprettet i 1986. Besøgende på arkivet i 1998: 50.
Afleveringer til arkivet i 1998: 42.
Rødekro kommune

Lokalhistorisk Forening for Rødekro kommune
Formand: Ellen Jensen, Stationsvej 36, Hovslund, 6230 Rødekro, tlf. 74 66 44 04.
Foreningens arkiv: Østergade 40b, 6230 Rødekro.
Åbningstider: Første og tredje mandag i måneden kl. 15-17 og efter aftale.
Leder: Inger Danielsen, Skovvænget 11, 6230 Rødekro.
Foreningen er oprettet i 1979. Medlemmer i 1999: 593.
Arkivet er oprettet i 1990. Besøgende på arkivet i 1999: 105.
Afleveringer til arkivet i 1999: 31.
Generalforsamlingen fandt sted i februar. Den årlige bustur med 49 deltagere
gik til Limfjordsøen Mors, hvor vi besøgte Molermuseet og Skarregård. I an
ledning af Rødekro's 350 års jubilæum, havde vi hele august måned en udstil
ling på biblioteket af gamle Rødekro-billeder, og gamle effekter fra omkring
1900. I weekenden 14.-15. august havde vi åbent hus på Villa Catharina, med
udstilling af gammelt håndarbejde, tøj og brugsting. Vores årbog udkom som
sædvanligt i november. Blandt de vigtigste afleveringer til arkivet er en video
film fra indvielsen af den Røde Komet i 1992 (Rødekro's vartegn) og en bog
med navne på samtlige beboere i landsbyen Øster Løgum fra 1908 til 1964.
Skærbæk kommune

Historisk Forening for Skærbæk og Omegn
Formand: H.E. Sørensen, Melbyvej 27, 6780 Skærbæk, tlf. 74 75 17 04.
Foreningens arkiv: Skærbækegnens Museum, Storegade 47, 6780 Skærbæk,
tlf. 74 75 20 52.
Åbningstid: Museets åbningstid.
Leder: Bodil Bjerre/H.E. Sørensen (se ovenfor), tlf. 74 75 20 52 (Museets tlf.
benyttes).
Foreningen er oprettet i 1967. Medlemmer i 1998: 250.
Arkivet er oprettet i 1967.

Skærbækegnens Museum
Storegade 47, 6780 Skærbæk, tlf. 74 75 20 52.
Åbningstid: mandag-torsdag kl. 10-17 og efter aftale.
Leder: H. E Sørensen (se ovenfor).
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Rømø lokalhistoriske forening
Formand: Rosa Schmidt, Ternevej 11, Havneby, 6792 Rømø, tlf. 74 75 52 10.
Foreningens arkiv: Vestervej 9, Toftum, 6792 Rømø, tlf. 74 75 52 10.
Leder: Arne Jørgensen, Strømmen 10, Kongsmark, 6792 Rømø, tlf. 74 75 63 47.
Åbningstider: efter aftale.
Foreningen er oprettet i: 1995. Medlemmer: ca. 130.
Arkivet er oprettet i: 1995. Afleveringer i 1999: 30.
Antal besøgende i 1999 ca. 100.
Den 12. september blev 1. etape af arkivets restaurering indviet, og huset fik
navnet »Carls Hus«. Ca. 70 gæster nød i den anledning »det sønderjydske
kaffebord«. Strukturdirektoratet deltog og roste vort regnskab for anvendel
sen af de 148.000 kr., direktoratet har ydet i støtte til foreningen. Blandt de
indleverede arkivalier kan nævnes Bunde Jens Bundesen's håndskrevne erin
dringsboger om Rømø, arkitekt Aksel Skov's original tegninger af gi. Rømøhuse, samt hans tegninger og beskrivelse af sit eget Rømøhus og et album
med billeder fra havnen under stormfloden i 1981.

Sundeved kommune

Historisk Forening for Sundeved
Formand: Jørgen Schmidt, Osmark 10, Snogbæk, 6400 Sønderborg, tlf.
74 46 71 94.
Foreningens arkiv: Truenbrovej 21A, Avnbøl, 6400 Sønderborg.
Åbningstid: Onsdag kl. 15-18 og efter aftale. Lukket 16. december-4. januar
og 29. juni-1. august.
Leder: Inga Christensen, Vester Snogbæk 10, 6400 Sønderborg, tlf. 74 46 75 35.
Foreningen er oprettet i 1992. Medlemmer i 1999: 800.
Arkivet er oprettet i: 1992. Besøgende i 1999: 140.
Afleveringer til arkivet i 1999: 25.
Årets højdepunkt var en gave fra fabrikant Mads Clausens Fond, som sam
men med støtten fra de lokale banker gjorde det muligt at købe nyt PC-udstyr.
Årets generalforsamling blev afholdt på Sottrupskov kro, hvor pastor emeri
tus Lene Johansen, Nordborg, fortalte om udviklingen på Nordals fra Danfoss's start til i dag. Årets aftenudflugt gik til Ullerup, hvor der blev fortalt
om »Slaget ved Ullerup for 150 år siden« og om husene omkring Ullerup
kirke. Arkivet har modtaget Lars Klivers samling med bl.a. over 500 lysbil
leder.

Selskabet for Nydamforskning
Formand: Vincent Jensen, Peberbjerg, Skovbyvej 14, 6470 Sydals, tlf.
74 41 57 47.
Foreningens arkiv: Historisk Forening for Sundeved, Truenbrovej 21A, Avn
bøl, 6400 Sønderborg.
Udstilling: Nydamhuset, Nydamvej 41, Øster Sottrup, 6400 Sønderborg.
Åbningstid: Efter aftale. Nøglen udleveres på Nydamskolens bibliotek, tlf.
74 46 72 42.
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Sydals kommune

Lokalhistorisk Forening for Kegnæs sogn
Formand: Peter Wehl, Forsthoved 3, Kegnæs, 6470 Sydals, tlf. 74 40 51 92.
Foreningens arkiv: Østerbyvej 11, Kegnæs, 6470 Sydals.
Åbningstid: I sommerhalvåret første mandag i måneden kl. 18-19.30. I vinter
halvåret hver mandag kl. 18-19.30 eller efter aftale.
Leder: Anna Hansen, Storetoft 25, Kegnæs, 6470 Sydals, tlf. 74 40 51 85.
Foreningen er oprettet i 1978. Medlemmer i 1999: 370.
Arkivet er oprettet i: 1978. Besøgende i 1999: ca. 45.
Afleveringer i 1998: 12.
Foreningen har i årets løb medvirket ved tre kulturelle foredragsaftener. End
videre afholdtes en aftentur med bus på de gamle snoede veje op langs østsi
den af Als. Vi har i årets løb igen udbygget vor lysbilledserie og råder nu
over ca. 700 billeder af de gamle huse og ejendomme på Kegnæs.

Lokalhistorisk Forening for Hørup sogn
Formand: Chresten Wolf, Østerbakken 11, Høruphav, 6470 Sydals, tlf.
74 41 53 06.
Foreningens arkiv: Hørup Centralskole, Vestervej 42, Kirkehørup, 6470 Sydals,
tlf. 74 41 52 65.
Åbningstid: Efter aftale.
Leder: Anna Kirstine Nielsen, Mjanghøj 11, 6470 Sydals.
Foreningen er oprettet i 1978. Medlemmer i 1999: ca. 750.
Arkivet er oprettet i: 1979. Besøgende i 1999: 30.
Afleveringer i 1999: 10.
Foreningen har udsendt et årsskrift. Desuden har der været afholdt en fore
dragsaften, samt en bustur til Løjtland og Runde Mølle.

Lysabild sognehistoriske forening
Formand: Viggo Vandkær Thomsen, »Degnegården«, Lysabildgade 1, Lysa
bild, 6470 Sydals, tlf. 74 40 42 84 (tlf. svarer), fax: 74 40 30 30.
Foreningens arkiv: Østfløjen på Lysabild skole, Lysabildgade 2. Breve skal
sendes til arkivets leder.
Åbningstid: Første torsdag i måneden kl. 18-20 og efter aftale med arkivlede
ren.
Leder: Nicolai Hansen, Mommarkvej 395, Mommark, 6470 Sydals, tlf.
74 40 79 95.
Foreningen er oprettet i 1978. Medlemmer i 1999: 756.
Arkivet er oprettet i: 1978. Besøgende i 1999: 104.
Afleveringer i 1999: 27.
Med 754 medlemmer har foreningen tilslutning på 45,1% af befolkningen.
Årets største igangværende opgave er udgivelsen af Lysabild-degnen Jens
Grevsens optegnelser. Vi har været på historisk aftentur til Augustenborg. På
efterårsmødet talte Frode Kristoffersen for 100 deltagere. Hvert år lige før
sommer gennemføres en »medarbejderudflugt« med ægtefæller for at sige tak
for årets arbejde.Vi har madkurve med og spiser ude i naturen, Derefter er
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der »historiebesøg«, som i 1999 var Rådhuset i Sønderborg, hvor borgmester
A. P. Hansen fortalte.
Arkivet har modtaget Skovmand-Hansen's oversættelser af præsten
Chr. Knudsens egnsbeskrivelser fra Lysabild, en billedsamling efter Franka og
Asmus Jensen, gi. billeder fra Skovby og Lysabild og gammelt udstyr til brug
ved trommesyge.

Tandslet sogns lokalhistorisk forening
Formand: Peter Johannsen, Mommarkvej 313, Tandslet, 6470 Sydals, tlf.
74 40 77 33.
e-mail: peterjohannsen@get2net.dk
WWW.tandslet.dk
Foreningens arkiv: Tandslet skole, Ertebjergvej 2, Tandslet, 6470 Sydals.
Åbningstid: I perioden 1. oktober-1. april torsdag kl. 19-21 + hver 2. torsdag
14.00-17.00 eller efter aftale.
Leder: Svend Iversen, Østkystvej 117, Ertebjerg, 6470 Sydals, tlf. 74 40 77 85.
Foreningen er oprettet i 1977. Medlemmer i 1999: 400.
Arkivet startet i: 1977.
Vi har i de senere år købt nyt EDB udstyr, og vores arkivudvalg er i øjeblikket
i gang med at registrere billeder i vores nye Picard-system. Vi har også planer
om at få lavet en hjemmeside i samarbejde med landsbygr. for Tandslet Sogn.

Sønderborg kommune

Lokalhistorisk Forening for Dybbøl, Ulkebøl og Sønderborg
Formand Svend Mathiesen, Skovbrynet 20, 6400 Sønderborg, tlf. 74 42 48 44.
Arkivets adresse: Kirkegade 8, 6400 Sønderborg, tlf. 74 43 27 10.
Åbningstider: Mandag kl. 9-12 og onsdag kl. 15-17.
Arkivleder: Kai Viggo Jørgensen, H. P. Hanssens Vej 2, 6400 Sønderborg, tlf.
74 42 61 19.
Foreningen startet i: 1978. Antal medlemmer i 1999: 374.
Arkivet startet i: 1978.
Besøgende i 1999: 267. Afleveringer i 1999: 75.
Foreningen har i årets løb afholdt et lysbilledforedrag på Dybbøl-Biblioteket
med emnet: »Området ved Aabenraavej og Nordvesthavnevej«. Der blev af
holdt tre aftenture til henholdsvis Cathrinesminde Teglværksmuseum med
Chresten Krogh som guide, samt til Hestehave Frugtplantage på Arnkil og til
Danfoss Museet og teknorama. Som i de foregående år har foreningen udgivet
to hæfter »Arkiv Nyt« med bl.a. emnerne Ulkebøls historie og Marie Schmidts
livshistorie. Arkivet har bl.a. modtaget arkivalier fra lærer Claus Nielsens bo,
Cecilie-Møllen og Ahlmannsskolen.

Ulkebøl
Arkivafdeling: Torvet 2, Ulkebøl, 6400 Sønderborg, tlf. 74 42 93 66.
Åbningstid: Tirsdag kl. 10-12, onsdag kl. 19.30-21.
Arkivleder: Sofie Rasmussen, Sneppevej 5, Skovby, 6470 Sydals, tlf. 74 40 48 63.
Arkivet er oprettet i 1979.
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Besøgende i 1999: 145. Afleveringer i 1999: 46.
Arkivet har bl.a. modtaget arkivalier fra Huholt skole, Amtsbanerne på Als,
Ulkebøl Idræts- og Ungdomsforening og Spillemandskredsen.
Tinglev Kommune

Lokalhistorisk Forening for Tinglev kommune
Formand: Benny Lau, Kvæmholtvej 16, 6372 Bylderup Bov, tlf. 74 76 11 00.
Foreningens arkiv: c/o Tinglev Bibliotek, Tinglev Midt 2, 6360 Tinglev, tlf.
73 34 36 45, fax: 74 64 22 64.
e-mail: bib-led@tinglev-kommune.dk
Åbningstid: efter aftale.
Leder: Bibliotekar Ina Jubl, Porsevænget 4, 6360 Tinglev, tlf. 74 64 32 61.
Foreningen er oprettet i 1975.
Tønder kommune

Lokalhistorisk Forening for Tønder kommune
Formand: Kaj Elkjær Larsen, Grev Schacksvej 3, 6270 Tønder, tlf. 74 72 20 20.
Foreningens arkiv: Richtsensgade 10, 6270 Tønder, tlf. 74 72 33 26, fax:
74 72 33 21 (Tønder Bibliotek), e-mail: lokalhistorisk.tdr@get2net.dk
Åbningstid: Tirsdag kl. 13-18, onsdag og torsdag kl. 13-17.
Leder: Britta Bargfeldt, Østergade 19, 6270 Tønder, tlf. 74 72 33 11.
Foreningen oprettet i: 1982. Medlemmer i 1999: 222 hustande.
Arkivet er oprettet i: 1982. Besøgende i 1999: 663.
Afleveringer i 1999: 65.
Lokalhistorisk Forening for Tønder kommune havde god tilslutning til sine
foredragsarrangementer og ikke mindst til den årlige udflugt, der denne gang
gik til Arnum. Forsikringsselskabet Tryg-Baltica forærede foreningen et stort
antal eksemplarer af et fint lille hefte om Digegrevens Hus, hvor selskabet har
sit daglige virke. Foreningen modtog fornem julegave fra Brdr. Hartmanns
Fond, en check på 45.000 kr., øremærket til et projekt med fotografering af
samtlige ejendomme i Tønder Kommune.
Arkivets besøgstal var stigende, og samtidig begyndte forespørgslerne at
indløbe via vor nye e-mail. Slægtsforskerne brugte flittigt kirkebøgerne fra
sognene i Tønder Kommune og fra de nuværende tyske sogne i det gamle
Sydtønder Amt. Skoleelever efterlyste materiale til emneopgaver, historiestu
derende søgte bistand i forbindelse med metodeopgaver og specialer, ligesom
forskere benyttede arkivet. Billedsamlingen vokser og blev flittigt brugt af
enkeltpersoner og bogudgivere. Arkivets Dag skabte kontakt til nye brugere
og resulterede i gode afleveringer. Bl.a. er modtaget arkivalier fra Det blande
de distrikts husholdningsforeninger, Kirkens Korshær, mælkehandler Sigfred
Toft Jensen og fra Linchen Larsen et fotoalbum m.m.

Vojens kommune

Lokalhistorisk Forening for Vojens kommune
Formand: Agnes Svendsen, Jemhytvej 21, 6500 Vojens, tlf. 74 54 19 41.
e-mail: Agnes_Svendsen@mail.tele.dk
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Der foregår i disse år en
kraftig edb-oprustning og
overgang til edb-registrering af arkivalierne på
mange lokalhistoriske ar
kiver. Med denne udvik
ling går der næppe ret
mange år, før edb er en
naturlig del af de lokalhi
storiske arkiver i Sønder
jylland. På billedet ses bag
skærmen arkivleder Britta
Bargfeldt, Lokalhistorisk
Arkiv for Tønder kommu
ne, og stående Jørn Querling Jacobsen. Foto: Lokal
historisk Arkiv for Tønder
kommune.

Foreningens arkiv: Møllerens Hus, Tørning Mølle, Tørningvej 7, Hammelev,
6500 Vojens, tlf. 74 50 70 31.
Åbningstid: Tirsdag kl. 19-21, torsdag kl. 14-16 og efter aftale.
Leder: Laurids Lund, Hovedgaden Vest 104, Over Jerstal, 6500 Vojens, tlf.
74 54 73 45.
Foreningen er oprettet i 1985. Medlemmer i 1999: 350.
Besøgende i 1999: 281. Afleveringer i 1999: 42.
Fællesmødet for de lokalhistoriske foreninger i Vojens Kommune blev afholdt
den 28. april 1999 af Sommersted Forening, hvor Ejvind Christoffersen, Som
mersted, fortalte meget om sine 40 år som landpostbud. Den 18.-19. september
deltog vi med en udstilling i Bregnbjergskolens aula om jernbaner i Vojens
kommune i forbindelse med Sønderjysk Jembaneklubs landsdækkende »Tog
2000« om modeljernbaner.
Samarbejdet med Gram A/S er fortsat, og der blev underskrevet to tillægs
aftaler om registrering af arkivalier fra Aage og Anna Gram Fonden og fra
Brødrene Gram Invest A/S.
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I 1999 blev der indgået aftale med Set. Georgs Gildet i Vojens om registre
ring og opbevaring af Gildets arkivmaterialer. Det er Gildets medlemmer, som
på frivillig basis sørger for sortering og registrering under kyndig vejledning.
Der er bl.a. modtaget arkivalier fra Dansk Jernbaneforbund Vojens-Haderslev afdelinger. Johannes Findal, håndværkerarkiv (bl.a. dagbøger og byg
ningstegninger), Borgerforeningen for Over Jerstal og JydskeVes tkystens bil
ledarkiv for Vojens kommune.

Lokalhistorisk Forening for Jegerup sogn
Formand: Mathias Nørgaard, Haderslevvej 2, 6500 Vojens, tlf. 74 50 61 84.
Foreningens arkiv: Jegerup skole, Bygaden 16, Jegerup, 6500 Vojens.
Åbningstid: Første mandag i måneden kl. 19-21, eller efter aftale.
Leder: Kaj Sandholdt, Kærager 8, Jegerup, 6500 Vojens, tlf. 74 54 29 80.
Foreningen er oprettet i 1988. Medlemmer i 1996: 245.
Arkivet er oprettet i: 1988. Besøgende i 1998: 10.
Afleveringer til arkivet i 1998: 27.

Lokalhistorisk Forening for Oksenvad sogn og Omegn
Formand: Emst K. Svennesen, Vadstedvej 10, Oksenvad, 6560 Sommersted,
tlf. 74 50 43 05.
e-mail: emstks@image.dk
Foreningens arkiv: 0. Lindetvej 5, Oksenvad, 6560 Sommersted, tlf.
74 50 43 05, evt. 74 50 46 07.
Åbningstid: Efter aftale.
Leder: Emst K. Svennesen (se ovenfor).
Foreningen er startet i: 1984. Medlemmer i 1999: 192.
Arkivet er oprettet i: 1984: Besøgende i 1999: ca. 25.
Afleveringer i 1999: 12.
Vore foredrag har haft et vigende besøgstal. Det er svært at være så »lokal«
historisk, som medlemmerne gerne ser. Aftenturen til Tågerup havde f.eks.
flot besøg, mens andre gode arrangementer kunne have fortjent større op
mærksomhed. Vi havde stor fornøjelse af at deltage i den historiske messe i
Hoptrup. Vi deltog med »Madam Blå«. Årsskriftet hed »Krig og pest over
Haderslev amt« Et overblik over årene omkring 1659 i de enkelte sogne.
Aabenraa kommune

Løjt lokalhistoriske forening
Formand: Erling Madsen, Dyvighoved Møllevej 1, 6200 Aabenraa, tlf.
74 61 78 04.
Foreningens arkiv: Rundemølle, Rundemøllevej, 6200 Aabenraa, tlf.
74 61 78 04.
Åbningstid: Hver anden onsdag kl. 14-17 i ulige uger eller efter aftale med
formanden.
Leder: Peter Hertofft - Erling Madsen.
Foreningen er oprettet i 1978. Medlemmer i 1999: 175.
Museet og udstillingerne blev officielt indviet i august 1997. Efter at forenin-

414

Den

lokalhistoriske arbejdsmark

gen har fået sit eget egnshistoriske museum, havde museet og arkivet i 1999
små 4.000 gæster. Foreningen modtager hele tiden mange gaver. Årets største
gave var de 50 store flotte modelskibe fra Peter Jensen, Blans. Billedarkivet er
udbygget, så der nu er næsten 2.500 fotografier fra Løjt land.

Ensted sogns lokalhistoriske forening
Formand: Hans Damm, Buen 114, Stubbæk, 6200 Aabenraa, tlf. 74 61 46 96.
Foreningens arkiv: Ensted Sogns Forsamlingshus, Stubbæk, 6200 Aabenraa.
Åbningstid: Torsdag 14.00-16.00.
Leder: Frederik Daabeck, Aagade 12, Kliplev, 6200 Aabenraa, tlf. 74 68 81 25.
Foreningen oprettet i 1981. Medlemmer i 1999: 120.
Arkivet er oprettet i 1981. Besøgende i 1999: 25.
Antallet af afleveringer i 1999: 10.
Der har været arrrangeret en byvandring i Aabenraa med Frands Gregersen
og deltagelse i Ensted Sognefest. Den 1. september flyttede arkivet til et større
lokale i Ensted Sogns forsamlingshus, Stubbæk. Der er modtaget arkivalier fra
Aarup Frysehus, Finlandshjælpen, et husmandssted i Aarup og Sdr. Hostrup
Vandværk.

Aabenraa byhistoriske forening
Formand: Carlo Daus-Petersen, Kaholt 12, 6200 Aabenraa, tlf. 74 62 23 27.
Foreningen er startet i 1959.
Medlemmer i 1996: 450.
Årsmødet den 20. april 1999 blev afsluttet med et lysbilledforedrag af Sv. Åge
Faaborg om de mange butikker, der ikke findes mere. Foreningens næste ar
rangement fandt sted den 9. juni på Kunstmuseet Brundlund Slot, hvor Axel
Hansen fortalte om den samling malerier udlånt af Chr. Panbo, der på dette
tidspunkt var udstillet. På efterårsmødet den 25. oktober på Folkehjem fortal
te Jørgen Kühl om de nationale mindretal nord og syd for den dansk-tyske
grænse.
Boggaven i 1999 var en lille bog i lommeformat med titlen »Skulpturer i
Aabenraa«. Det er Axel Hansen, der fortæller om de 51 skulpturer man kan
møde på en vandring i Aabenraa. Bogen er illustreret med billeder af skulptu
rerne fotograferet af Kaj Verner Sørensen.
Slotsmøllen har jævnligt været plaget af tyverier. Med to ugers mellemrum
er de to godt forankrede hvide havebænke blevet fjernet. Der er opsat en
sensor, der tænder lyset inde i møllen, men det hjælper tilsyneladende ikke.
Ved årsmødet den 26. april 2000, valgte Esther Buchreitz efter 8 år i formands
stolen ikke at genopstille.
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Årsskrifter og periodica 1999
Udgivet af de lokalhistoriske foreninger, museer og arkiver
1999/2000

Agerskov

Årsskrift 2000
Udgivet af Lokalhistorisk Forening for Agerskov sogn.
2000. 22 sider. Indhold: Egon Petersen: »Forord« - Hans Kaarde Gundesen:
»Kalkmalerierne i Agerskov kirke« - Hans Rud: »Smeden i Bovlund - Bov
lund Plovfabrik« - Erik Jessen: »En gård i Vellerup og dens beboere« - »En
remse fra Agerskov sogn«.
Ekspedition: Bojsen Petersen, Engeriis 15, 6534 Agerskov, tlf. 74 83 34 67.

Augustenborg

Lokalhistorisk arkiv - Årsskrift - 1999
Udgivet af Lokalhistorisk Arkiv for Augustenborg Kommune.
2000. 40 sider. Indhold: »Forord« - Christian Jordt: »Min barndom« - Gudrun
Forum Rasmussen: »Den gamle købmandsgård« - Günter Weitling: »Kvindeseminariet i Augustenborg - informationer og billeder« - Hans Andersen:
»Fynshav-Bøjden overfarten« - Chr. Bruhn: »Konfirmation i Ketting kirke« »Mordet ved Asserballe« - Rita Bromand Nielsen: »Blæsborg Mølle« - Gunner
Rasmussen: »Aftægtskontrakt fra 1853« - Andreas Clausen: »En oplevelse i
Swaziland« - Hans Lind: »Nu Osbæk - i gamle dage var det Åbæk«.
Ekspedition: Lokalhistorisk arkiv for Augustenborg kommune, Slotsalle 10,
6440 Augustenborg, tlf. 74 47 18 08.

Bedsted

Brudstykker af Bedsted sogns historie
Udgivet af Henning Haugaard.
Nr. 25,1999. 55 sider. Indhold: »Skolebillede fra Terp« - »Bedsted sogn 1906« »Overballegård i Øster Terp« - »Kanontorden i Dybbøl kunne høres i Bed
sted« - »En Wilken-slægt fra Løgumkloster og Terp« - »En faderskabssag« »Veteraner fra Napoleonskrigene« - »Da Anna Cathrine Urbansen i 1811 fik
et chatol af kongen« - »Folketællingen i Bedsted sogn 1769« - »Ejendomsbe
siddere i Bedsted sogn 1876« - »Enggård i Terp« - »Bedsted kro« - »Kirkestati
stik 1838« - »Paulsens vognmandsfirma« - »Madsens elforretning« - »Peter
sens bagerforretning« - »Hedehuset på Bedsted Nørremark«.
Ekspedition: Henning Haugaard, Brændkjærgade 46, 6000 Kolding, tlf.
75 50 43 39.
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Bevtoft og Tirslund

Lokalhistorisk Forening for Bevtoft og Tirslund sogne. Årsskrift med aktuelt fra arki
vet 1999
Udgivet af Lokalhistorisk Forening for Bevtoft og Tirslund sogne.
2000. 36 sider. Indhold: Valdemar Frisk: »Årets gang i arkivet« - Valdemar
Frisk: »Hvad fortiden gemte under mulden i Hyrup« - Karl Madsen Gubi:
»Historien om en mor og moster under første verdenskrig« - Grethe Iversen
Hyrup: »hvad en kone også er« - Grethe Iversen Hyrup: »En dav i æ skoel« »Da en gammel kone på et alderdomshjem var dø, fandt sygeplejesken i hen
des sengebord følgende digt« - »Sygeplejeske fru Ellen Lissner har forsøgt at
skrive et svar til den gamle« - »Et uddrag af noget min far Jørgen Bjørnskov
har skrevet mine forfædres fortid« - »Et synnejysk kaffebord« - Anni Huusmann: »Da den prøjsiske ørn kom i skammekrogen Gamle Nis Nissen Sohlsvej 5 fortæller« - Helga Lyngvig: »Fortidsminder - barndomsminder« - Stef
fen Oxholm: »Tirslund sogn fra oldtid til nutid«.
Ekspedition: Andreas Gram, Rosenvænget 60, 6541 Bevtoft, tlf. 74 51 42 24.

Bov

Historisk Forening for Vis Herred. Bov Museum
Udgivet af Historisk Forening for Vis Herred.
Årg. 22, 1999. 68 sider. Indhold: »Forord« - H. H. Bang: »Fra Historisk For
ening for Vis herred« - N. P. Lund-Jensen: »Fra Bov Museum« - K. Sparwath:
»Fra Bov Lokalarkiv« - H. H. Bang: »Mindeord« - H. H. Bang: »Koldmoos« A. Johannsen: »uventet besøg« - H. H. Bang: »første del af erindringerne fra
29 år som formand« - A. Johannsen: »En regte bundreng« - Peter Nissen:
»Tørv og tørvegravning« - A. Johannsen: »Nabosplid« - Lisbeth Christensen:
»De arkæologiske undersøgelser i Bov sogn forud for byggemodning ved
Toldbodvej« - Marie Jessen: »Sønderjyske dialektord« - A. Johannsen: »Nyt
årsspås« - Jens Møldrup: »Om et væltet træ og et skibsforlis« - A. Johannsen:
»Cigar-skrå« - A. Johannsen: »Stammverwandten-Sot« - A. Johannsen: »En
klar undskyldning« - A. Johannsen: »Æ baches vække« - »Bestyrelserne« »Udgivelser om lokale forhold 198-99«.
Ekspedition: Padborg Boghandel, Bov Bibliotek, Bov Museum og Holbøl
Brugs.

Egen

Årsskrift 1999
Udgivet af Egen Sogns Lokalhistoriske Forening.
1999. 36 sider. Indhold: Jørgen Jørgensen: »Forord« - Ejnar Petersen: »Kapella
niet i Guderup« - »Fablen og Flaben« - Astrid Birgitte Vierick: »Nygaard
skovfogedgården i Nørreskoven på Als« - Hans Bonde: »Kettingnor« - »Åre
ladning«.
Ekspedition: Hans Bonde, Sebbelundvej 16, Egen, 6430 Nordborg, tlf.
74 45 83 63.
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Ensted
Udgivet af Ensted Lokalhistoriske Forening, Foredragsforeningen, Familie og
Samfund, Menighedsrådet og Røllum-Torp Borgerforening.
1999. 40 sider. Indhold: »Ensted Sogns Forsamlingshus 1924-1999«.
Felsted

Historisk Årbog for Felsted Sogn
Udgivet af Historisk Forening for Felsted Sogn.
Nr. 17 1999. 97 sider. Indhold: H. C. Staugaard: »Forord« - Ejner Thaysen:
»Guldgraveren fra Tombøl« - Dorothea Kjærgaard: »Helene Kittel« - C. P. Jo
hannsen: »Daglejer og arbejdsmand« - Mette Lassen: »Mit liv som bondeko
ne« - Cecilie Nissen: »Livet omkring Felsted i 1930'erne + Skrædderkroen« Lissen Thomsen: »35 år på Felsted Centralskole« - Marie C. Jessen: »Beretning
fra 1. verdenskrig« - Hans Thomsen: »Fra gamle aviser i 1899« - Andreas
Asmussen: »Patsches Hus« - Andreas Asmussen: »Foreningens virke, arkivet
m.v.«.
Ekspedition: Mette Lassen, Bygbjergvej 17, Felstedmark, 6200 Aabenraa, tlf.
74 68 51 19.
Gram

Årsskrift 1999
Udgivet af Lokalhistorisk Arkiv for Gram og Omegn.
1999. 32 sider. Indhold: »Forord« - »Smede-dilemma i Fole« - Emil Lund:
»Stejlbjerg« - »Initialer« - P. L. Clausen: »Studevejen gennem Stensbæk Planta
ge« - »Besøg på kirkegården« - »En sønderjysk jordefærd« - Emil Lund: »Ta
terkroen« - H.P. Sørensen: »Dødevej« - Karl Gunnar Gregersen: »Jernbaner i
Sønderjylland« - »Genforeningens betydning for Gram sogn« - »Da briterne
kom til Gram« - »Præsten kidnappet for 2. gang« - Cecilie Hansen: »Tilbage
blik over dage i Gram« - Mikkel Filtenborg: »Fra provst Filtenborgs selvbio
grafi« - »Evald Jacobsen fortæller« - »Billedfortegnelse«.
Årsskrift 2000. 28 sider. Indhold: »Forord« - Jens Brockenhuus-Schack:
»Tale på genforeningsbroen 4. maj 1995« - Dagmark Bork: »Et sygehus i her
tugdømmet Slesvig i tysk tid« - »Kirkekonens regulativ« - H. P. Sørensen:
»Begravelsesskik på Gramegnen« - »Barnemordet ved Vester Lindet« - »Kir
kebjergs fortid« - »Fole kommunes regnskab 1936-37« - »Pædagogik før i
tiden« - »Elverhøj i Gram« - »Et fyndigt svar fra præsten« - »Sagnstævne i
Gram 1912« - »Med på noderne« - Andreas Krab: »Den livgivende regn« »Fra flerdagsrejserne i Sønderjylland 1921« - Karl Gunnar Gregersen: »Orka
nen i december 1999« - »Gram og de overflødige kilogram«.
Ekspedition: Gunnar Lundgaard, Kirkealle 13, 6510 Gram, tlf. 74 82 21 61.
Gråsten

Årsskrift 1999
Udgivet af Historisk Forening for Graasten by og egn.
1999. 72 sider. Indhold: Thorkil Brusch: »Gråsten Landbrugskole 1924-1999« H.C. Lassen: »A.G. Nissen - maleren fra Årsbjerg« - E.T. Kristensen & Kir-
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sten Thomsen: »At vokse op mellem to kulturer - Margrethe MitscherlichNielsen« - Silke Eisenschmidt & Nis Hardt: »Gravskik og kostvaner i Rinke
næs for 5000 år siden« - »Gråsten før og nu - en billedserie« - Poul Erik
Markussen: »Gråsten Missionshus fejrer 75 års fødselsdag« - Elsebeth Thygesen Kristensen: »Årets gang« - Kirsten Thomsen: »Beretning fra arkivet« Frede Chr. Ihle: »Årsberetning«.
Ekspedition: Hans Paulsen, Stjemevej 31, 6300 Gråsten, tlf. 74 65 10 70.

Hoptrup

Hoptrup sogns Lokalhistoriske Forening
Udgivet af Hoptrup sogns Lokalhistoriske Forening.
1999. 48 sider. Indhold: Holger Bonde: »Formandens beretning« - Sven Ohl
sen: »Billedet på forsiden« - Sven Ohlsen: »Hoptrup posthus gennem 100
år« - Martin Paulsen: »Telefon-automatiseringen i Hoptrup« - Ejner Vognsen:
»Det flyvende værksted« - Nis Branderup m.fl.: »En lille sang å synnejysk« »For 100 år siden« - »For 75 år siden« - »For 50 år siden« - »For 25 år siden« Jørgen Aalling: »Møllersvend på Ostergaards mølle i Hoptrup« - Sven Ohl
sen: »Sukkerroer« - Sven Ohlsen: »Et 100 års jubilæum« - Martin Paulsen:
»Fodermesterdreng i Sønderballe« - Laura Juhl Jensen: »Den tyske børnehave
i Hoptrup« - Sven Ohlsen: »Hoptrup i gamle dage«.
Ekspedition: Holger Bonde, Lysmosen 34, Marstrup, tlf. 74 57 52 74.
Hørup

Lokalhistorisk Forening for Hørup Sogn
Udgivet af Lokalhistorisk Forening for Hørup Sogn.
18. årgang. 2000. 40 sider. Indhold: Peter A. Christensen: »Min skoletid i Hø
rup« - »Sønderjyske rømningsmænd« - Chr. Møller: »Firma Hans Willesen« Anna Kristine Nielsen: »En blandet landhandel for ca. 100 år siden« - Anna
Kristine Nielsen: »Valgberettigede og valgbare beboere i Hørup sogn i 1854« Anne Marie Bladt Petersen: »Min tid i Høruphav som barn og ung pige«.
Ekspedition: Peter Hell, Havemose 2, Lambjerg, 6470 Sydals, tlf. 74 41 52 15.
Jegerup

Lokalhistorisk Foreningen for Jegerup Sogn 1999
Udgivet af Lokalhistorisk Forening for Jegerup Sogn.
1999. 46 sider. Indhold: Mathias Nørgaard: »Forord« - »Året 1999 ved besty
relsen« - Peter Petersen: »Jegerup sogn anno 1845« - Knud Erik Hansen:
»Sommersted Ungdomsskole« - Kaj Sandholdt: »Minder fra Kestrup« - Niels
Hansen: »Min barndom og første skoleår« - Ole Aalling: »Ude i Selskær« Morten Ghiladi: »Et år i Stockholm« - »Jegerup skole 1958« - 7. klasse 19801981«.
2000. 32 sider. Indhold: Erik Braun og Karl Lund: »Krig og pest over
Haderslev amt«.
Ekspedition: Matthias Nørgaard, Haderslevvej 2, Simmersted, 6500 Vojens,
tlf. 74 50 61 84.
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Kliplev

Fra Kliplev Sogn
udgivet af Lokalhistorisk Forening.
1999. 72 sider. Indhold: »Foreningen« - Hans Frost: »Minder fra Bjerndrup« »Søstre og sygeplejesker 1917-1980« - »For 50 år siden« - Jørgen Hansen:
»Gravere og kirketjenere v. Kliplev kirke« - »Organister v. Kliplev kirke« »Folketællinger, Kliplev præstegaard« - Jørgen Hansen: »Aartoft parceller,
fortsat« - »Inflationspenge 1923«.
Ekspedition: Jacob Mørk, Præstevænget 3, Kliplev, 6200 Aabenraa, tlf.
74 68 78 93.

Løgumkloster

Årsskrift 1999
Udgivet af Historisk Forening for Løgumkloster Kommune
1999. 20 sider. Indhold: Allan Honoré: »Storbrande i Løgumkloster« - Allan
Honoré: »En misvisende mindetavle« - Lisbeth Christensen: »De arkæologi
ske undersøgelser ved Løgumgårde i forbindelse med Brede Å projekt« Vang Rasmussen: »Institutionen i Løgumkloster fylder 70 år«.
Ekspedition: Allan Honoré, Koldkåd vej 17, 6240 Løgumkloster, tlf.
74 74 33 53.
Løjt

Det gamle Løjt
Bd. 21. 1999. Indhold: »Jacob Holdt: »Løjt Realskoles Elevforening« - Ejnar
Hohlmann: »Berthel Hohlmann, en løjtninger sømand« - H. P. Dexter: »Round
Mill« - Grethei Lildholdt: »Rejse til Danzig 1930« - Jens Bruun: »Oldemors
dagbog« - Jacob Holdt: »En bagerknægt stikker til søs« - Poul Hadberg: »Stol
lig Banke« - Hans Albin Kallenbach: »Peter Hansen alias Peter Mælke
mand« - Erna Faaborg: »Stillehavskryds i en djunke« - Petea Schmidt: »Et
gammelt kaffestel« - Jørgen Fasmer: »Skovby og familien Michelsen« - Hans
Hansen Toft: »Møllegård i Barsmark« - Petrea Schmidt: »Aftægtskontrakt« Albert Lüthje: »Stolliggårds krønike« - Karl Lildholdt: »Mads Chr. Holm,
dansk skibsreder og skibsbygger« - Niels Lauesen: »Mindelegat for Marcus
Lauesen« - Erling Madsen: »Rundemølle, folk og søfart fra Løjt Land«.
Ekspedition: Äse Boysen, Hønborg 10, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa, tlf.
74 61 76 72.
Rødding

Historisk Årbog for Rødding-egnen 1999
Udgivet af de lokalhistoriske arkiver og foreninger i Rødding kommune.
1999. 96 sider. Indhold: »Forord« - Willy Thiessen: »Min barndom og skoletid.
En Røddingdrengs erindringer« - Arne Buhrkal: »En ny gård bliver til. Efter
Svend Jørgensens optegnelser« - »Af Degn Lyckes dagbog« - »en sne
kastningshistorie fra Jels i Køllerperioden« - Bent Wind: »Gastrupgårde - ikke
en gård - men 3 gårde og 3 huse« - Peter Otte: »Skudstrup og Skodborgskov« - Herluf »Kit« Colfach: »Hvor blev de af?« - »Lokalhistoriske arkiver,
foreninger og udvalg«.
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Ekspedition: Hans Carlo Jensen, Rødding Bibliotek, Kongevej 6, 6630 Rød
ding, tlf. 74 84 12 88.
Rødekro

Fra Rødekro kommune 1999
Udgivet af Lokalhistorisk Forening for Rødekro kommune.
1999. 160 sider. Indhold: »Foreningens bestyrelse og udvalg« - »Forord« Ellen Jensen:»Året 1998-99« - Torp Friis Møller: »Hjulgraven ved Hjordkær« Peter Hansen: »Flygtningelejren i Rom« - Inger Cathrine Tiedemann
(f. Schmidt): »Mors og bedstefars kamp i årene 1914-1918« - Chr. Bøgh: »En
gammel ansøgning om skolebyggeri i Hjordkær« - Nis Branderup: »Et minde
om førstelærer Fr. Tychsen, Rise« - Nis Branderup: »Onkel Jes å tante Kathri
ne« - Ellen Jensen: »Knivsbjergs historie« - Torp Friis Møller: »Genforenings
stenen i Hjordkær« - Nis Branderup: »Gårdslagteme i 1811« - Torp Friis Møl
ler: »For 100 år siden. Små udpluk fra Hejmdal årgang 1899« - Torp Friis
Møller: »For 50 år siden. Små udpluk fra Hejmdal årgang 1949« - Åse Jensen:
»Landsbyens opståen« - Torp Friis Møller: »Penge gennem tiderne« - Torp
Friis Møller: »Et kristent kryptogram fra Pompeji« - Jep Nissen Andersen:
»Mit første kys« - Torp Friis Møller: »Hønkys før og nu. Fra en slægtsgård i
Hønkys« - Anne-Helene Michelsen: »Det gamle linnedskab« - Torp Friis Møl
ler: »Gårde og slægter i Årlev« - Nis Branderup: »Hans Lassen ha'j en bu'ndgård«.
Ekspedition: Rødekro Boghandel.
Starup

Årsskrift 1999
Udgivet af Starup sogns Lokalhistoriske Arkivforening.
1999. 19 sider. Indhold: Karl Erik Olesen: »Forord« - »Pluk fra aviserne
1998« - Niels Bladt: »Kirkekorn, jemkøer og fattigkister« - »Det kunne læses
i avisen for 25 år siden« - »- og for 50 år siden« - »Inspektionsprotokol for
Starup skole« - »Det kunne læses i avisen for 50 år siden« - Niels Bladt:
»Vedtægt og Grandevide for Brorsbøl« - »Kortet på omslaget«.
Ekspedition: Karl Erik Olesen, Starup Kirkevej 25, 6100 Haderslev, tlf.
74 52 54 20.
Sundeved

Skrift for Historisk Forening for Sundeved
Udgivet af Historisk Forening for Sundeved.
1999. 104 sider. Indhold: »Forord« - Peter Trans: »Peter Trans fra Blans« Niels P. Thuesen: »Matros på krigsskibet 'Breslau' 1914-18« - Jørgen Christen
sen: »Engelhardt og kongebesøget under udgravningen i Nydam 1859-1863« Jens K. Lampe: »Tobaksavl i Sottrup« - Jørgen Schmidt: »Tobaksavl i Snogbæk« - Kathe Schmidt: »Min barndom i et arbejderhjem i trediverne« - Lars
Kliver: »Magdalene Moos« - Anne Marie Enderlein: »Faster Midde, Marie
Madsen, Bians« - Jens K. Lampe: »Gravfund fra vikingetiden« - Marie Andre
sen: »Bamdom på Nørremølle« - Nils Erik Andersen: »Degnesøn og skole-
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dreng 1938-44« - Lars Kliver: »Vi hejne fo e Kree« - Karen Margrethe Damgaad: »Thit Jensen fra hendes ophold på Nybøl vandmølle« - »Omkring fun
dene i Nydam Mose« - »Året der gik 1998« - »Rettelser«.
Ekspedition: H. C. Clausen, Holmbogård, Langbro 2A, 6400 Sønderborg, tlf.
74 46 12 86.
Vojens

Årbog 1999 for Lokalhistorisk Forening for Vojens kommune
Udgivet af Lokalhistorisk Forening for Vojens kommune.
13 årg. 1999. 66 sider. Indhold: »Forord« - A. B. Keck: »Industriens vugge stod
ved Haderslev« - Karl Schmidt: »Julefred« - Anne Mortensen: »Et 'Fadervors'
Velsignelse« - Andreas Michaelsen: »Skolegang for 100 år siden« - Ejvind
Chrstoffersen: »40 år som landpostbud« - Carsten Vigsø: »Vedsted sogn og
kirke« - Leif O. Nørgaard: »Amatørernes verden« - Laurids Lund: »Forskjøn
nelse af Over Jerstal« - Valborg Christoffersen: »Billeder fra Lokalhistorisk
Arkiv for Tønder kommune« - »Fra Gram til megabyte« - Knud Skou: »Gas
genera toranlæg fra Brødrene Gram A/S« - Nis Mikkelsen: »Vojens kommune
1999« - Agnes Svendsen: »Foreningens virke 1998/1999« - Laurids Lund:
»Årets gang på Arkivet«.
Ekspedition: Laurids Lund, Hovedgaden 104, 6500 Vojens, tlf. 74 54 73 45.
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overlærer Hans H. Bang, Padborgvej 27, Bov, 6330 Padborg
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skoleinspektør Karl Erik Olesen, Starup Kirkevej 25, Starup, 6100
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Sekretariat og ekspedition:
Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa, tlf. 74 62 46 83
e-mail: hist.samf.sdj@netbruger.dk
Åbningstid: ma.-to. kl. 9-14
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Sønderjyske Årbøger: Lars N. Henningsen, Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig, Postboks 528, 6330 Padborg, tlf. 00 49 461 869 7190
Sønderjysk Månedsskrift: Kim Furdal, Institut for Sønderjysk Lokalhi
storie, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa, tlf. 74 62 58 60
Skriftrække: Hans Schultz Hansen, Landsarkivet, Haderslevvej 45,
6200 Aabenraa, tlf. 74 62 58 58

Amtskredsudvalg:
Haderslev amtskreds
Karl Erik Olesen (formand)
Starup Kirkevej 25, Starup
6100 Haderslev
74 52 54 20

Aabenraa amtskreds
Hans Henrik Bang (formand)
Padborgvej 27, Bov
6330 Padborg
74 67 16 18

Aksel Gyldenkærne (sekretær)
Hjerndrupvej 112, Hjerndrup
6070 Christiansfeld
74 56 17 33

Ellen Jensen
Stationsvej 36, Hovslund
6230 Rødekro
74 66 44 04

Kirsten Fynbo (kasserer)
Rugtoften 43, Skodborg
6630 Rødding
74 84 81 48

Erling Madsen (sekretær)
Sandskærvej 582, Løjt
6200 Aabenraa
74 61 78 04

Svend Fink
Stubbum Landevej 60, Stubbum
6070 Christiansfeld
74 56 11 93

Svend Agertoft (kasserer)
Vibevej 3, Varnæs
6200 Aabenraa
74 68 01 94
Inger Jørgensen
Nederbyvej 23, Hokkerup
6340 Kruså
74 60 83 61
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Lene Junker-Hansen (formand)
Mejerivej 9, 6310 Broager
74 44 02 70

Ellen Jepsen
Kærvej 6b, Jejsing
6270 Tønder
74 73 42 22

Briks Iversen (sekretær)
Porsebjerg 7
6400 Sønderborg
74 43 77 73

Olav Madsen (protokolfører)
Rylen 19
6270 Tønder
74 72 33 19

Sønderborg amtskreds

Jørgen Wangel (kasserer)
Mosevang 29, Ulkebøl
6400 Sønderborg
74 42 75 33

Anne-Dorthe Overgaard
Snogbækvej 25, Ø.Snogbæk
6400 Sønderborg
74 46 98 53
Henning Mathiesen
Poppelhegnet 6
6400 Sønderborg
74 42 92 16

Tønder amtskreds

Peter Madsen (formand)
Vænget 17a
6240 Løgumkloster
74 74 37 40

Ingolf Haase
Slotsgaden 28, Møgeltønder
6270 Tønder
74 73 85 69
Finn Clemmensen (næstformand)
Toften 22
6780 Skærbæk
74 75 21 47

Sydslesvigs amtskreds

Jesper Bolund Nielsen (formand)
Hafengang 8,
D-24837 Schleswig
04621 25509
Carsten Reyhé (sekretær)
Winningmay 5
D-24882 Füsing-Schaalby
04622 671
Anders Schaltz Andersen
Osterwung 5
D-25856 Hattstedt
04846 590

Jørgen Kühl
Persillegade 6
6200 Aabenraa

Nils Voller tsen (kasserer)
Suadicanistr. 2
D 24837 Schleswig
René Rasmussen
Studieafdelingen
Norderstr. 59
D 24939 Flensborg

Regnskab for Historisk Samfund for Sønderjylland 1999
INDTÆGTER
Modtaget foreningstilskud.........................................................................
Kontingent/årbøger ...................................................................................
Sønderjysk Månedsskrift............................................................................
Skrifter.............................................................................................................
Medlemsaktiviteter.............................................................................................
UDGIFTER
Årbøger..........................................................................................................
Sønderjysk Månedsskrift............................................................................
Skrifter.............................................................................................................
Medlemsaktiviteter......................................................................................

88.550
233.859
257.138
330.307
69.250
979.104

DÆKNINGSBIDRAG .................................................................................
Sekretariatsudgifter- og styrelsesomkostninger......................................
RESULTAT FØR RENTER.........................................................................
Renteindtægter.............................................................................................
Kursdifference/rabatter..............................................................................
ÅRETS RESULTAT ......................................................................................

-174.753
—257.587
-254.368
-93.574
-780.282
198.822
-195.580
3.242
53.257
—28.980
27.519

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

27.519

Balance pr. 31. december 1999
AKTIVER
Beholdning skrifter......................................................................................
Debitorer........................................................................................................
Tilgodehavende moms.................................................................................
Periodeafgrænsningsposter .......................................................................
Obligationer, nom. kr. 900.000 ..................................................................
Likvide beholdninger .................................................................................
AKTIVER I ALT...........................................................................................

108.451
21.307
104.409
84.688
886.500
146.027
1.351.382

PASSIVER
Saldo pr. 1. januar 1999 ..............................................................................
Årets overskud..............................................................................................
Ikke-disponerede midler:............................................................................
Hensættelser:
Sønderjysk landbohistorie .........................................................................
EGENKAPITAL PR. 31. DECEMBER 1999 ..............................................
Kreditorer .....................................................................................................
Skyldig kildeskat ........................................................................................
Skyldige omkostninger ..............................................................................
KORTFRISTET GÆLD IALT.......................................................................
PASSIVER IALT...........................................................................................

975.717
27.519
1.003.236

150.000
1.153.236
174.877
2.673
20.596
198.146
1.351.382
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Styrelsens regnskabspåtegning
Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for 1999
og årsberetningen.
Vi indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Aabenraa, den 15/3 2000
Lars N. Henningsen

Hans Schultz Hansen

Kim Furdal

Henning Mathiesen

Erklæring fra kritisk revision
Foranstående regnskab for Historisk Samfund for Sønderjylland har vi revideret.
Vor revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Aabenraa, den 14/4 2000
Julius Beier
Registreret revisor

Frede Rudolph

Revisionspåtegning
Vi har revideret det af forretningsudvalget aflagte årsregnskab for året 1.1.9931.12.99 for Historisk Samfund for Sønderjylland.

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 årsregn
skabets informationer som helhed er fyldestgørende.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lov
givningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og at det giver et retvi
sende billede af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.

Aabenraa, den 14/4 2000
REVISIONSCENTRET AABENRAA
Registreret Revisionsaktieselskab
Julius Beier
Registreret revisor FRR
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