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Forsidebilledet:
Seminarister ved seminariet i Tønder under en afslappet stund
mellem studierne. Foto: J. Bødewath, Institut for Sønderjysk
Lokalhistorie.
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Generalen
Af HENRIK STEVNSBORG OG BENT BLÜDNIKOW
I tredje del af serien om skæbneåret 1864 er
Henrik Stevnsborg og Bent Blüdnikow nu
nået til general de Meza, der gav ordren til at
rømme Dannevirke.

Der findes en du Platsgade i Sønder
borg. Til minde om den generalmajor,
der faldt som en helt under stormen på
Dybbøl den 18. april 1864. Men der er

General Christian Julius de Meza (1792-1865), kongens lydige instrument? Por
trættet er malet af Aug. Heinrich Schøtt i 1860. Foto: Efter maleri på Frederiksborg
slot. Institut for Sønderjysk Lokalhistorie.
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ingen de Mezagade. Dertil er general
Christian Julius de Mezas navn for ulø
seligt forbundet med den traumatiske
beslutning om at rømme Dannevirke den
5. februar 1864. Ham opkalder man ikke
gader efter i det sønderjyske.

Seks kapper ad gangen
De Meza blev forfremmet til overgene
ral over den danske hær den 6. januar
1864, på et tidspunkt hvor han var 72 år
gammel. Det var dog ikke kun alderen,
der fik mange til at undre sig over valget
af netop ham til overgeneral. For de Meza
var mildt sagt excentrisk. 1) At han al
drig spillede kort - mange officerers kæ
reste tidsfordriv - og at han var fanatisk
ikke-ryger kan vel passere. Hans forhold
til åbne vinduer og våde gulve kan deri
mod kun betegnes med ét ord: neuro
tisk. Selv på en varm dag kunne genera
len for ikke at forkøle sig finde på at
bære op til seks kapper - ad gangen.
Indendøre foretrak de Meza en kraf
tig slåbrok og en kalot eller en tyrkisk
fez. For at fuldende billedet skal næv
nes, at de Meza ikke blot rettede og ret
tede i sine officielle skrivelser, men ger
ne forsynede dem med blomsterdekora
tioner. Han ejede ubestrideligt en kunst
nerisk åre. Den ellers fåmælte særling
livede op, når han i et selskab af fine
frøkener kunne foredrage sine selvkom
ponerede nocturner for to stemmer, med
en smægtende italiensk tekst. På dén
baggrund virker det næsten normalt, når
de Meza ifølge overleveringen satte sig
til klaveret for at præludere, da den ty
ske krigserklæring blev ham overbragt
den 31. januar 1864.2) Men også kun
næsten. De tyske officerer skal have un
dret sig såre over, at der nu pludselig
skulle musiceres.

Kongens vilje
Man må med officererne i venteværelset
og i det hele taget undre sig over, at
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manden fik kommando. Megen detektivisk snilde er i tidens løb blevet lagt for
dagen for at opklare, hvad der egentlig
skete under beslutningsprocessen, men
forhandlingerne er ikke blevet fikseret
på skrift. De er foregået mundtligt. Kil
der tæt på regeringen vidste imidlertid
godt, hvordan det hang sammen. I kor
ridorerne hviskedes, at en stærkere vilje
end krigsministerens, nemlig kongens,
havde gennemtrumfet valget af de
Meza.3) Med de Meza fik Christian IX
da også en overgeneral, hvis børnelær
dom tilbage fra den enevældige tid lød,
at i monarkiet er monarken hærens fødte
fører.
Om dette spørgsmål har de Meza fak
tisk selv udtalt: »I ingen nok så konstitu
tionel stat har man set, at der slet ingen
viljesytring var forbeholdt kongen, og i
Grundloven findes heller intet spor af en
sådan fortolkning, der alene er udtalt af
og endnu dagligt udtales af en egen
mægtig, på utilstedelig måde sammen
sat såkaldt folkerepræsentation. Kongen
skal og må have en vilje, ved hvilken han
til det yderste må blive stående ved for
staten vigtige lejligheder«.4) Med sådan
ne synspunkter kunne kongen selvsagt
bære over med, at generalen vitterlig
var aparte.

Dannevirke skal rømmes
Krigsudbruddet den 31. januar 1864 må
siges at være en »for staten vigtig lejlig
hed«. Ergo tog majestæten et hurtigt nat
tog til Korsør. Fra Korsør sejlede han
sammen med statsminister Monrad til
Flensborg, hvorfra et ekstratog bragte
de to høje herrer til Slesvig By. Ankom
met hertil opslog Christian IX sit hoved
kvarter på Gottorp Slot. Tættere på krigs
zonen kunne han dårligt komme, han
havde skyderiet lige uden for vinduer
ne.
At Christian IX aflagde besøg på di
verse lazaretter og udtalte et par velSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 11-96

Dannevirkestillingen havde fra naturens hånd mange gode hindringer, men da Slien frøs til i den
stærke kulde, havde de preussiske og østrigske styrker uhindret adgang. På træsnittet er man i færd
med at fjerne isen fra Slien. Stik: To hundrede træsnit fra krigen i Danmark 1864.

valgte kongeord til de lemlæstede, har
næppe generet nogen. At han red rundt
i skanserne var en anden sag. Disse kon
gelige rideture plagede minister Mon
rad - som repræsentant for den »egen
mægtige folkerepræsentation«. Som en
anden Dr. Watson måtte han sjoske bag
efter iført galoscher og paraply, mens
kongen paraderede som både militær og
politisk frontfigur. Endnu mere plagede
det Monrad, at Hans kongelige Maje
stæt bestemte, at Dannevirke skulle røm
mes 5) - måske fordi han ikke ville se
hæren pulveriseret og Danmark liggen
de forsvarsløs over for et Sverige med
stor-skandinaviske drømme!6)
Nemmest havde det selvfølgelig væ
ret, om Monrad som statsminister ville
være medunderskriver på en kongelig
ordre om tilbagetog. Men det ville Mon
rad ikke, skønt kongen natten melllem
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 11-96

den 3. og 4. februar 1864 opfordrede ham
indtrængende.7) Og på egen hånd ville,
eller turde, Christian IX ikke udstede en
så kontroversiel officiel ordre. Han for
lod begivenhedernes centrum og trak
sig tilbage til først Flensborg og siden
Sønderborg.
Kongelig proklamation
I Sønderborg udstedte kongen imidler
tid alligevel for egen regning en prokla
mation til hæren. Selv om den blot var
en opmuntring holdt i almindelige ven
dinger, måtte statsministeren efterfølgen
de tage affære og gøre majestæten begri
belig, at ifølge Grundloven kunne han
ikke udstede proklamationer på egen
hånd. I statsrådsprotokollen for den 11.
februar 1864 hedder det, at statsministe
ren »allerunderdanigst anholder om, at
Allerhøjstsamme (altså kongen) ville be277

slutte sig til ikke for fremtiden at udste
de sådanne aktstykker, uden at de er
forsynede med den vedkommende mi
nisters kontrasignatur«.8) Man skal ikke
lade sig narre af den krybende tone. Den
var tidens. Og budskabet til kongen var
klart nok.

Krigsråd
På dét tidspunkt havde general de Meza
forlængst opfyldt sin konges ønske om
et tilbagetog fra Dannevirke. Hvorledes
han præcist blev instrueret om den kon
gelige beslutning, ved vi ikke; men vi
ved, at han udførte den til punkt og prik
ke, og at krigsminister Lundbye efterføl
gende ikke troede, at kongens rolle ved
rømningen tålte en nærmere undersøgelse.9)
Allerede den 4. februar 1864 kaldte de
Meza ti af sine højtstående officerer sam
men til et krigsråd. Det skulle blive et
langvarigt møde. Det begyndte kl 18.00
og sluttede først kl. 23.00, da samtlige
generaler, bortset fra én, satte deres un
derskrift på et beslutningsreferat.
Af dette referat, der almindeligvis
omtales som en »protokol«, fremgår, at
den hidtidige danske indsats ikke gjor
de det sandsynligt, at vi kunne vinde
over tyskerne ved Dannevirke. Desuden
var det åbenbart, at Dannevirkestillingen i det hele taget var uegnet til vinter
krig. Den kunne omgås ad de efterhån
den tilfrosne floder, åer og engdrag. 10)

Ministeriet holdt i uvidenhed
Med henvisning til den instruks, de Meza
havde modtaget fra krigsministeriet den
24. januar 1864, fik hæren derfor ordre
til afmarch i snestorm og ad islagte veje.
I instruksen havde ministeriet bl. a. ud
talt, at »så stor interesse det end må have
at bevare landet mod fremmed vold og
derved kun at vige tilbage efter en afgø
rende kamp, så er det dog under de for
håndenværende politiske forhold af end
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nu større betydning, at det kommende
forår finder os i besiddelse af en dygtig
og slagfærdig hær. Kampen i Dannevirkestillingen bør altså ikke føres så vidt,
at hærens tilværelse som hær kompro
mitteres ...«11)
General de Meza havde med andre
ord frie hænder. Han kunne blive ståen
de ved Dannevirke eller gå tilbage. Skøn
net var hans. Og dog. Krigsminister Carl
Lundbye, der selv var officer, mente ikke,
Dannevirke skulle have været opgivet - i
hvert fald ikke uden, at han havde været
inddraget i beslutningen. Lundbye følte
sig voldsomt provokeret, fordi de Meza
konsevent havde ladet telegrafpælene
hugge ned, mens tropperne trak sig til
bage til Dybbølstillingen. Følgen var, at
ministeriet først blev underrettet et døgn
efter, at beslutningen var truffet og sat i
værk. Kunne man tænke sig anden for
klaring, end at overgeneralen vidste, at
han var på gale veje og ville forebygge
en kontraordre fra København? Lund
bye kunne ikke. Vi andre kan vel heller
ikke.

Koldt vand i blodet
I hovedstaden var folkestemningen 100%
på krigsministerens side. Der rejste sig
et ramaskrig, da det blev kendt, at Dan
nevirke var forladt uden kamp.12) De
monstrationerne i gaderne blev så vold
somme, at statsminister Monrad fandt
det påkrævet at give Folketinget en re
degørelse for begivenhederne i Slesvig.
Just hjemkommet fra fronten holdt han
hér den 7. februar 1864 en bevæget tale.
Af den ellers noget støvede Folketings
tidende ses, at det ikke gik stille af. Der
var uro på rækkerne, som det kendes fra
det engelske underhus, og publikum gav
beredvilligt deres besyv med. Monrad
pointerede gentagne gange, at der i hvert
fald ikke var handlet i panik. Om et kort
møde i Flensborg efter tilbagetræknin
gen kunne han således berette: »Jeg fandt
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 11-96

En træfning ved Dybbøl kirke den 17. marts 1864. Stik: To hundrede træsnit fra krigen i Danmark
1864.

generalen aldeles rolig og fattet, han var
iført den samme gamle slåbrok og hav
de den samme lille kalot på hovedet,
som han bar i Slesvig, han havde det
samme faste håndtryk og samme rolige
og klare blik«. 13) Koldt vand i blodet.
Dét var Monrads første træk. Næste træk
var den uundgåelige afregning med de
Meza - og dermed med kong Christian
IX. I en brysk depeche blev overgenera
len kaldt til København og fik besked på
at give en fyldestgørende redegørelse
for sine dispositioner ved Dannevirke.
Redegørelsen tilfredsstillede - naturlig
vis - ikke krigsministeren, som kort og
godt ville afskedige ham. Men så let blev
han alligevel ikke de Meza kvit. Kongen
nedlagde veto.14)

Forsvar for de Meza
Hér stod sagen, totalt i hårdknude, da
der blev holdt statsråd mellem konge og
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 11-96

ministre den 26. februar 1864.15) Krigs
minister Lundbye lagde ud med at kræ
ve general de Meza afskediget. Fordi han
havde haft rigelig tid til drøfte beslut
ningen med ministeriet. Fordi han hav
de ladet det tunge skyts falde i fjendens
hænder. Og fordi hele tilbagetoget hav
de været skandaløst dårligt tilrettelagt.
Kongen tog sin general i forsvar, de
Meza havde haft sin instruks, og den
havde han fulgt. løvrigt var der et secretessehensyn. Man kunne da ikke be
gynde at telegrafere i både øst og vest.
Sæt tyskerne havde opsnappet meldin
gerne? Argumenterne er udmærkede, og
måske havde kongen også fået det sidste
ord, hvis ikke de Meza den 20. februar
1864 havde begået den brøler at true
med at offentliggøre hele sin korrespon
dance med krigsministeriet.
Med disse trusler havde de Meza spil
let sig alle kort af hænde. Selv kongen

279

magtede ikke at redde ham, da krigsmi
nisteren og de øvrige seks ministre gjor
de fjernelsen af de Meza til et kabinets
spørgsmål. Over for så massiv en front
kapitulerede Christian IX. Han må have
haft en modbydelig smag i munden, da
han skrev under på de Mezas afskedi
gelse den 28. februar 1864.

Meningja. Vilje, nej.
Christian Julius de Meza døde i 1865.
Han døde som en bitter mand. Militær
eksperterne har både dengang og siden
været tilbøjelige til at mene, at han traf
den korrekte beslutning, da han rømme
de Dannevirke. Problemet er altså ikke
militært, men i høj grad politisk. De Meza
tog det for givet, at kongen var landets
krigsherre, og at det var ham, der rådede
for Danmarks sag. »Kongen må og skal
have en vilje«, som generalen selv skrev.
Men i denne grundlovsfortolkning tog
de Meza fejl. En mening, ja, men en vilje,
nej.
Kongen bød, at Virket skulle rømmes.
Ved at parere ordre så overgeneralen
stort på »krigsministerens hele stilling
som konstitutionel ansvarlig minister i
staten«. Ordene er krigsminister Lundbyes.16) Lundbye tæller ikke blandt det
19. århundredes store politiske begavel
ser, og han er blevet kritiseret for at ville
stikke sin næse i, hvorledes krigen skul
le føres på slagmarken. Men at karakte
risere Lundbye som alene en skrive
bordsoberst er ikke fair. 17) For det var
de Meza, der tog fejl, og Lundbye, der
havde ret. General de Meza fulgte ikke
spillereglerne i Danmarks Riges Grund
lov.
Statsminister Monrad satte sagen på
spidsen: »Her er der derfor egentlig tale
om det hele konstitutionelle system«.18)
Den gamle general havde unægtelig
mange særheder. Den mest bekymren
de var, at han troede, at den danske kon
ge stadig var enevældig.
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Noter:

1. K. C. Rockstroh: General de Meza og Dan
nevirkes rømning, 1930. K. C. Rockstroh:
Christian de Meza, i Svend CedergreenBech (red.): Dansk biografisk Leksikon,
3. udg., 9,1981.
2. F. eks. Elise Koppel, Aage Friis og P.
Munch (udg.): Kriegers Dagbøger 18631866,1921, s. 81.
3. Rockstroh, General de Meza, s. 56-59.
4. Rockstroh, General de Meza, s. 86.
5. Rockstroh, General de Meza, s. 100-101
og 110-120. Jfr. Niels Neergaard: Under
Junigrundloven 11,2,1916 (1973), s. 1050.
6. Koppel, Friis og Munch, s. 81.
7. Koppel, Friis og Munch, s. 81. Rockstroh,
general de Meza, s. 67. Det er bemærkel
sesværdigt, at Monrad senere pointerer,
at kongen end ikke skal have søgt at på
virke beslutningen, se f. eks. Aage Friis
(udg.): D. G. Monrads deltagelse i begi
venhederne 1864,1914, s. 64-66. Det skal
der dog ikke lægges megen vægt, efter
som det er et tilbagevendende tema hos
Monrad, at kongemagten bør (skam)roses, jfr. Leo Tandrup: D. G. Monrads
syn på konstitutionalisme og parlamen
tarisme, Historie, i Jyske Samlinger 8,
1968-1970, s. 71.
8. Harald Jørgensen (udg.): Statsrådets for
handlinger 1863-1864,1970, s. 279.
9. Svend Thorsen: De danske ministerier
1848-1901,1967, s. 289.
10. F. eks. Niels Neergaard: Under Junigrund
loven II, 2,1916 (1973), s. 1056. Den dansktydske krig 1864. Udgivet af Generalsta
ben 1,1890, s. 253-259.
11. F. eks. samme, s. 1036.
12. Folketingstidende 1863-1864, sp. 1026.
13. S. st., sp. 1023.
14. Rockstroh, General de Meza, s. 70-71. Den
dansk-tydske krig 1864. Udgivet af Gene
ralstaben 1,1890, s. 314-323.
15. Jørgensen, s. 288-298.
16. Jørgensen, s. 291.
17. Thorsen, s. 289. Rockstroh i CedergreenBech.
18. Jørgensen, s. 294.

SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 11-96

Lærerindeseminariet i Augustenborg
1878-1920
Af ANNEGRET BRUHN

I årene 1878-1919 rummede Augustenborg
slot et lærerindeseminarium, der uddannede
folkeskolelærerinder. Seminariet var den før
ste egentlige uddannelsesinstitution for kvin
delige lærere i de tidligere hertugdømmer.
Annegret Brun fra universitetet i Kiel beret
ter her om seminariets historie.
I hertugdømmerne Slesvig og Holsten
tog udviklingen af et offentligt skolevæ
sen først sin begyndelse efter reformati
onen. Finansieringen af skolerne lå hos
konge og hertug, mens gejstligheden
varetog tilsynet. I begyndelsen blev un

dervisningen kun udført af selvlærte læ
rere. De første lærerseminarier opstod
som børn af oplysningstidens tanker i
Kiel 1781 og få år senere i Tønder 1788.
Med hensyn til pigerne havde Chri
stian III i kirkeordningen fra 1544 fast
lagt, at de skulle undervises i håndarbej
de af præsternes koner. Næsten 300 år
senere hed det i den såkaldte adlerske
almindelige skoleordning fra 1814, at
undervisningen af pigerne skulle betros
en »skikkelig kvinde«. Det var som regel
lærerens kone. Tanken om at give kvin
der en uddannelse til denne gerning lå

Efter hertugfamilien forlod slottet, blev slottet i 1848 indrettet som lazaret under krigen og fungerede
derefter som kaserne frem til 1876. Fra 1878 fungerede slottet som lærerindeseminarium frem til 1919,
hvorefter den danske stat overtog bygningerne og i 1930-32 indrettede det som hospital for sindsliden
de. På billedet ses slottet ca. 1910. Foto: Annegret Bruhn.
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endnu fjernt. Efter at hertugdømmerne i
1867 var blevet forbundet med det preus
siske monarki som provinsen SlesvigHolsten, kom det også til ændringer i
skoleforvaltning og læreruddannelse.
Regerings- og skoleråd Karl Friedrich
Theodor Schneider, som var ansvarlig
for lærerseminarierne, havde stor inte
resse for uddannelse af lærerinder. De
private pigeskoler var i løbet af det 19.
århundrede blevet langt mere udbredte,
og dermed var behovet for lærerinder
steget betydeligt.
I Slesvig-Holsten fandtes ingen offent
lig institution til uddannelse af lærerin
der; ja der var ikke engang mulighed for
at bestå lærerindeeksamen inden for pro
vinsen. Efter at han var tiltrådt i efteråret
1868, bestræbte regerings- og skoleråd
Schneider sig med held på at få indført
en sådan eksamen. Følgelig kunne der i
1869 for første gang holdes lærerindeek
samen i Slesvig. Forberedelsen til eksa
men foregik hos privatlærere. Også i kon
geriget Danmark kunne kvinder efter
uddannelse på private lærerindeskoler
aflægge en prøve, der gav dem ret til at
virke i det offentlige skolevæsen. Det
første statslige »forskole-seminarium«
for kvinder blev dog først grundlagt 1893
i Vejle.

Oprettelsen af seminariet i Augustenborg
I kongeriget Preussen var der i 1870'erne
kun fem statslige eller statsligt under
støttede uddannelsessteder for lærerin
der. Med det stigende behov for folke
skolelærerinder blev behovet for opret
telse af flere statslige lærerindesemina
rier stadig mere påtrængende. Selvom
lærerindernes andel af folkeskolernes
lærerkorps endnu var relativt ringe, in
teresserede den preusssiske regering sig
i stigende grad for uddannelse af lærer
inder, fordi der var generel mangel på
lærere. Da overpræsident, baron Carl von
Scheel-Plessen i 1872 stillede forslag om
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oprettelse af et lærerindeseminarium i
Slesvig-Holsten, indvilgede den preus
siske regering dog kun modstræbende,
da den frygtede de høje udgifter, der var
forbundet dermed. Efter at flere byer
havde lagt billet ind på at blive seminariebyer, og Slesvig i første omgang var
blevet udvalgt, opstod muligheden for
at åbne seminariet i Augustenborg.
Augustenborg slot tilhørte den preussi
ske stat og havde siden 1866 tjent som
kaserne og lazaret. Da det regiment, der
var stationeret på stedet, skulle forlæg
ges til Flensborg, var slottet blevet ledigtFor at indrette et lærerindeseminari
um på Als talte endvidere den »natur
skønne egn«. Også politiske bevæggrun
de var dog af betydning. Store dele af
øens befolkning var dansksindede, og
tanken om at indrette et preussisk lærer
indeseminarium i et overvejende dansk
sproget område slog igennem. Efter at
regeringen i Berlin i januar havde god
kendt grundlæggelsen af et seminarium
i Augustenborg, blev folkeskolelærerindeseminariet åbnet den 30. maj 1878 på
festlig vis.
Ved åbningsfesten holdt regerings- og
skoleråd Schneider festtalen. Han beto
nede, at det var forkert ikke at trække
kvinder til den moderne folkeskole. I
overensstemmelse med den almindelige
indstilling over for kvindelige lærere
forekom det ham dog ubestrideligt, at
kvinder måtte være sig bevidst, at deres
optræden og handlen ville blive særligt
bemærket. Stor opmærksomhed måtte
man også regne med, fordi lærerinder
hidtil - i modsætning til de katolske pro
vinser - havde fundet ringe anerkendel
se i lutherske kredse.
Seminariet begyndte sit arbejde den
1. juni 1878 med 23 elever, der var opdelt
i to klasser. Fra 1. maj 1879 omfattede
det tre klasser med nu 60 elever. I året
1893 var antallet af elever allerede steget
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 11-96

Rektor Margarethe Joedens værelse i sydfløjen. Foto: Annegret Bruhn.

til 75, og i de følgende år havde semina
riet gennemgående omkring 90 elever.
Lærerkollegiet bestod de første år af tre
personer. Den første rektor var Karl Frie
drich Richter, født 1821 i Herzburg i Sach
sen. Han havde fra 1871 til 1878 været
seminarierektor i Tønder, og han ledede
derpå seminariet i Augustenborg til sin
pensionering i 1888. Sammen med ham
begyndte lærerinderne Helena Vater og
Emilie Johanna Nielsen. Mens Helena
Vater stammede fra Berlin, var Emilie
Nielsen fra Slesvig-Holsten. Hun havde
uddannet sig privat og aflagt kommissi
onseksamen i Slesvig, og hun havde også
arbejdet som lærerinde i Slesvig-Holsten.
Hun stod personligt seminarieeleverne
nær og nød de unge pigers tillid.
Præparandskolen
Allerede ved grundlæggelsen af lærer
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indeseminariet i Augustenborg opstod
ønsket om også at indrette en præparandskole, der forberedte eleverne til se
minariet. Dermed tænkte man særligt
på dansktalende seminarieelever. Planen
blev dog først virkeliggjort i 1902, efter
at der i 1901 var fastsat nye læseplaner,
som gjorde en fælles forberedelsesskole
på højere niveau nødvendig. En tidlige
re »augustenborger« [dvs. kandidat fra
seminariet], Marga Lange fra Flensborg,
blev ansat som præparandlærerinde,
men også seminariets lærere underviste
på præparandskolen.

Hverdagen på semnariet
Der blev dog fortsat optaget elever på
seminariet, som havde forberedt sig på
anden måde. Til disse hørte Brigitte
Adolphsen, som var elev på seminariet i
Augustenborg 1902-5. Hun beskriver de
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Klassebillede fra 1905. Foto: Annegret Bruhn.

anspændte dage i forbindelse med opta
gelsesprøven og beretter, at de nye se
minarieelevers kommoder blev læsset af
i slotsgården, hvorpå de unge piger selv
måtte bringe dem op i arbejdsrummene
på første sal. I disse rum - soveværelser
ne befandt sig en etage højere oppe og
bød på den skønneste udsigt over park
og fjord - stod kommoderne ved siden af
klædeskabene og de store arbejdsborde.
Den første morgen blev de nyankom
ne ligesom alle seminarieelever vækket
klokken halv seks af den store klokke.
En time senere lød klokken igen og kald
te til morgenmad. Kl. 6.55 gik det til
fælles andagt i aulaen. Derpå begyndte
undervisningen kl. 7.00. Kl. 12.00 var
der middagsmad, og fra 13.00 til 17.00
blev der igen undervist.
Eftermiddagsundervisningen blev
kun afbrudt af en kort pause. Tiden fra
17.30 til 19.00 skulle tjene til forberedelse
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til næste dag. Fra 19.00 til 20.00 var der
aftensmad, og selv derefter var der ikke
fri tid til afslapning, for også fra 20.00 til
21.00 skulle eleverne forberede sig. Ved
21-tiden blev dagen sluttet med en fæl
les andagt. Trods den strenge timeplan
var der dog regnet med spadsereture i
parken - afhængigt af vejr og timeplan.
Men også her var alt strengt ordnet. III.
og II. klasse spadserede samlet under
opsyn af en lærerinde, mens kun elever
ne fra I. klasse - afgangsklassen - måtte
spadsere to og to.
Det kan således ikke undre, at Brigitte
Adolphsen fandt livet i »Augustenborg
kloster« preussisk, strengt og spartansk.
Naturligvis måtte 90 seminarieelevers
samliv reguleres, men arbejdsbelastnin
gen var meget høj og fritiden meget be
grænset. Katharina Petersen, der selv
havde været elev på seminariet fra 1907
til 1910 og fra august 1910 til påske 1916
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arbejdede som præparandlærerinde i
Augustenborg, fastslog i 1920, at det år
for år var forsøgt at »smelte den gamle
tugtens ånd sammen med den nye frihe
dens ånd«. I årenes løb havde blomster
og billeder gjort beboelsesrummene mere
hjemlige. Alle værelser blev forskelligt
indrettet, og der var blevet indrettet ven
lige læse- og opholdsrum.
De unge piger blev ved siden af un
dervisningen også præget af de smukke
fester, som man holdt i Augustenborg.
Hertil hørte »bjergfesterne« midt i skole
året, dimissionsfesterne, teateropførelser
og koncerter, vandreture og klasserej
ser. Smukkest var dog advents- og jule
festerne. Også denne side af livet på se
minariet forberedte eleverne til deres se
nere arbejde. Det gjaldt utvivlsomt også
de »nationale fester«, der blev holdt på
kejserens og kejserinde Auguste Vikto
rias fødselsdage. Kejserinden havde som
datter af hertug Friedrich VIII (»Frie
drich der Achte«) af Augustenborg nære
forbindelser til stedet.
Seminariets ry
I betragtning af den skepsis, grundlæg
gelsen af et lærerindeseminarium i Sles
vig-Holsten oprindelig var mødt med,
faldt vurderingen af dets virke 25 år se
nere meget positivt ud. I 1903 blev det
fremhævet, at seminariets jubilæum hav
de en særlig betydning, da det samtidig
var »jubelfest for en ny tanke«. Semina
riets arbejde havde bidraget til den er
kendelse, at »kvindelige lærerkræfter
kunne være til samme velsignelse for
den opvoksende ungdom som mandli
ge«. »Augustenborgerinderne« var højt
ansete i hele provinsen og blev foretruk
ket af skoleråderne ved stillingsbesæt
telser i det offentlige skolevæsen. Augu
stenborgs eksempel havde »været lige
frem banebrydende« for tanken om ud
dannelse af lærerinder. De betænkelig
heder, der havde været over for kvinder
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i den offentlige skole, var blevet gjort til
skamme af seminariets succesrige arbej
de og de der uddannede lærerinders
»velsignelsesrige embedsførelse«.

Rektorerne
De kvindelige rektorer bidrog i høj grad
til dette ry. Det vakte opsigt, ikke bare i
Slesvig-Holsten men i hele Preussen, da
der i 1906 blev ansat en kvindelig rektor
i Augustenborg. Kvindelige ledere var
almindelige på private lærerindesemi
narier, men for et offentligt seminarium
var det noget helt nyt. Da rektor Walter
Kannegießer i 1906 trådte tilbage, blev
frøken Wentscher konstitueret som hans
efterfølger. Efter kort tid viste det sig
dog, at hun ikke følte sig opgaven vok
sen, og hun forlod Augustenborg. Alli
gevel besluttede kultusministeriet i Ber
lin atter at betro ledelsen af seminariet til
en kvinde.
Også efterfølgeren, Helene Weih
mann, blev i første omgang kun konsti
tueret som leder, men allerede samme år
anbefalede den slesvig-holstenske sko
leledelse kultusministeriet at fastansæt
te hende. Dermed blev Helene Weih
mann den første kvinde i Augustenborg,
som kunne føre titlen »Frau Direktorin«.
Hun varetog opgaven til 1909, hvor hun
flyttede til Kroßen an der Oder for at
indrette et nyt lærerindeseminarium der.
I Augustenborg blev en kvinde igen
leder: Margarete von Joeden. Hun var
født 1869 i Pommern, uddannet som
sproglærer i Danzig og fik efter gymna
stik- og engelskstudier i Berlin i 1908
tilbudt at overtage ledelsen af seminari
et i Augustenborg. For at forberede sig
på opgaven tog hun seks måneder til
Burgs teinfurt i Westfalen for at samle
erfaringer fra lærerindeseminariet der.
Den 1. juli 1909 tiltrådte hun som seminarierektor i Augustenborg.
Provinsskoleråd dr. Runke fremhæ
vede hendes gode pædagogiske evner.
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Hendes undervisning var »målbevidst,
saglig og metodisk uangribelig«. Hun
ansporede eleverne »til eftertanke«, fik
dem til at arbejde energisk og tilstræbte
derigennem »gode resultater«. Ledelsen
af seminariet var »omsorgsfuld«, og hun
sørgede for seminariets ydre udvikling.
Hun forstod at optræde med autoritet
over for kollegerne, samtidig med at hun
mødte de enkelte kolleger med »velvil
je«. Kort sagt blev hendes færdigheder
som lærer og leder vurderet lige højt af
tilsynet. Dog var hun »mere frygtet end
elsket« af en del elever.
Margarete von Joeden bestræbte sig
utvivlsomt på at løse sin opgave til ele
vernes fordel. Hun ledede også på an
svarlig vis seminariet i de svære år un
der første verdenskrig. Da det efter kri
gen blev besluttet at flytte seminariet til
Slesvig, bestræbte hun sig på at gen
nemføre flytningen så gnidningsløst som
muligt. Den vemodige stemning var ud
bredt blandt de gamle »augustenborgerinder« ved afskedsfesten i 1919. I 1920
blev seminariet i Slesvig åbnet i stedet.
Få år efter blev uddannelsen af folke
skolelærere i Preussen imidlertid helt lagt
om. Seminarierne ophørte, og dermed
blev også arvtageren for Augustenborg
Seminarium i Slesvig lukket. Den fælles

uddannelse af lærere og lærerinder til
folkeskolen begyndte i Slesvig-Holsten
med åbningen af det pædagogiske aka
demi i Kiel.
Oversættelse: cpr
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Interiør fra lærerinde
seminariet ca. 1910.
Foto: Historische
Forschungstelle der
deutschen Volks
gruppe, Aabenraa.
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Dansk pige på Augustenborg
kvindeseminarium
Af METTE KATHRINE ANDERSEN
Lærerinde Mette Kathrine Andersen, der er
født i 1894 i Klautoft, Hellevad sogn, fortæl
ler her om sin tid som dansksindet elev pä
lærerindeseminariet på Augustenborg Slot.
Erindringerne fra lærerindeseminariet er en
del af hendes samlede erindringer, som fin
des på Museet på Sønderborg Slot.

Da jeg nærmede mig konfirmationsal
deren, var mit store ønske at læse til

lærerinde. Far var meget imod det, det
betød jo, at jeg skulle være tysk eller i
hvert fald give det udseende af at være
det. Jeg holdt dog stædigt fast ved mit
ønske, og far gav efter.
Jeg kom på kvindeseminariet i Augu
stenborg. Uddannelsen var oprindelig
femårig, men blev netop i 1910 seksårig,
treårig præparand- og treårig semina
rieuddannelse. Al undervisning foregik

Morgentoilette på Augustenborg Lærerindeseminarium ca. 1912. Foto: Institut for Sønderjysk Lokal
historie.
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på slottet, de første tre år i en sidebyg
ning, som vist nok engang havde været
stald. De sidste tre år både undervistes
og boede man på selve slottet, hvorimod
man de første tre år boede i et pensionat
»Sprengelsburg«, hvor værtinden hed
frk. Sprengel. Ordensreglerne var dog
de samme begge steder. De var helt og
holdent efter prøjsisk mønster, nærmest
tysk militarisme.
Hele døgnet var inddelt efter klokke
slet. Vi havde en time om ugen, (Be
sorgungszeit), som var vor egen. Den
var egentlig beregnet til at købe de ting,
man skulle bruge i ugens løb, men blev
mest brugt til at gå på konditori. Derud
over måtte vi ikke gå nogen steder uden
tilladelse. Vi var naturligvis ikke bedre
end som så. Hvem kan ikke få lyst til at
gå ind og købe et stykke chokolade? Men
så måtte der holdes vagt for det tilfælde,
at en lærerinde var i farvandet. Det kun
ne ske, at man blev lukket bagud af bu
tikken. Der var et utal af forbud, men det
var spændende, om de kunne omgås,
uden at det blev opdaget. Hvor var det
sjovt at ryge en cigaret på et stinkende
wc, bare fordi det var farligt. Det ville få
en meget alvorlig irettesættelse til følge.
Det var farligt at kaste et blik til den side,
hvor der var en ung mand, selv om en
eller anden sværmede lidt for en ung
mand med en rød hue, dvs. en, der gik i
ældste gymnasieklasse.
Nogle af os havde betroede poster som
»Spaziermutter«, der havde ansvaret for,
at den daglige spadseretur (1 time) fore
gik i flok og følge, ro og orden, med hat
og handsker. Naturligvis var vi ikke
kommet langt uden for byen, før vi af
førte os disse klædningsstykker, men vi
kom hurtigt i klæderne igen, hvis der
var fare på færde (dvs. en lærerinde).
Ligeledes var der en »Schlafstubemut
ter«, der havde ansvaret i sovesalen, en
»Arbeitsmutter« som skulle sørge for ro
og orden i de to timer, hvor der skulle
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arbejdes, og der absolut ikke måtte snak
kes. Var man ikke blevet færdig med
lektierne, tyede man til en lommelygte
under dynen. Lyset skulle selvfølgelig
slukkes på klokkeslæt.
Når jeg tænker på min tid i Augusten
borg, må jeg sommetider skamme mig.
Jeg var ung, lod mig undertiden smitte
af mine kammerater og var nær ved at
føle mig tysk. Men jeg var dansk, og det
skulle skjules. Ikke desto mindre skete
det en dag, at en lærerinde, frk. Tag
holm, kaldte mig til sig og spurgte mig,
om det var rigtigt, at vi talte dansk i mit
hjem. Det kunne jeg ikke nægte. Hun
pålagde mig nu at tale tysk, når jeg kom
hjem i ferien. Jeg svarede, at mine foræl
dre ikke kunne tale tysk, men naturlig
vis ikke, at de heller ikke ville.
Ville man besøge nogen i byen en søn
dag eftermiddag (om formiddagen var
der tvungen kirkegang), skulle der ind
hentes tilladelse hos frk. Sprengel. Vi
kaldte hende iøvrigt for »Dragen«. At
blive uvenner med hende var ikke tilrå
deligt. Det blev derved en kendt sag, at
jeg undertiden besøgte en dansk familie,
missionær Knudsen. Fru Knudsen hav
de en systue og syede bl. a. gymnastik
dragter til seminariet; men efter krigens
udbrud i 1914 blev arbejdet taget fra hen
de på grund af hendes danske sindelag.
Den største festdag var kejser Wil
helms fødselsdag den 27. januar. Vi mød
te om morgenen i hvide kjoler til en fest
lighed i aulaen, slottets tidligere ridder
sal. Så var det ellers fridag. Om aftenen
mødte vi igen i aulaen for at danse, na
turligvis uden mænd. Den næststørste
festdag var frk. Sprengels fødselsdag.
Kosten til hverdag var noget spartansk,
men den dag vankede der ekstra trakte
menter.
Ville man besøge nogen uden for byen
f. eks. lørdag-søndag, skulle der indhen
tes tilladelse hos seminariets leder, Frau
Direktorin von Joeden, en meget mynSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 11-96

Syv piger på Augustenborg Lærerindeseminarium fotograferet ca. 1912. Foto: Institut for Sønderjysk
Lokalhistorie.
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Scene fra tredje klasses dilettantkomedie ca. 1912. Foto: Institut for Sønderjysk Lokalhistorie.

dig dame, hvis øjne kunne lyne. Der var
dobbeltdøre til hendes kontor, og man
kunne ikke vide, om hun hayde hørt éns
banken eller svaret på det. Åbnede man
for tidligt, var det galt. Havde hun sva
ret, og man ikke kom med det samme,
var det også galt. Kom man så ind, fulg
te der en hel ceremoni. Fik man ikke
lukket døren rigtigt efter sig, så hed det:
»Machen Sie bitte erst die Tür zu, ehe Sie
zu mir reden«. Derefter udførte man hof
knikset, dvs. venstre ben skråt bagud,
højre ben i en bue til højre og bagud,
dybt ned i knæene og overkroppen for
overbøjet (det lærte vi i gymnastiktimen).
Derefter stod man ret og fremførte sit
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ærinde, hvis hun da ikke først havde
noget at kritisere, ens holdning, frisure
eller lignende. Havde man ikke hilst til
strækkelig ærbødigt på en lærer på ga
den, blev man kaldt frem i næste gym
nastiktime for at få det lært.
Den 18. april 1914 fejrede tyskerne 50årsdagen [for stormen på Dybbøl skan
ser i 1864] med pomp og pragt på Dyb
bøl Banke. Vi fra seminariet var tvangs
indlagt til at deltage. Aftenen i forvejen
skulle vi lægge det tøj frem, som vi skul
le have på, for det skulle være fint. Det
var iøvrigt ikke noget nyt, at »Dragen«
inspicerede. Det skete faktisk dagen lang,
fra klokken ringede op om morgenen,
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og til vi gik i seng; om skoene var pud
set, om der var orden i bogskabet, sy
æsken eller kommodeskuffen. Ve den,
der havde noget spiseligt (dog undtagen
frugt). Var man først flyttet ind på slot
tet, var det tilladt at supplere kosten med
noget spiseligt hjemmefra. Hver havde
et lille skab til brug for dette.
Men nu tilbage til Dybbøldagen: Ved
festen var der enkelte gamle veteraner
fra 1864 tilstede. Jeg husker en Graf Hesela med masser af ordener, som blev
stærkt hyldet. Hvad jeg aldrig vil glem
me, var en af hovedtalerne, der bl. a.
udtalte: »Das Land, das uns so viel Blut
gekostet hat, soll uns nie wieder verlo
ren gehen«. Den 1. august erklærede
Tyskland Rusland krig, og så rullede la
vinen. Flere og flere lande blev indblan
det i krigen. Vi kom tilbage til Augu
stenborg efter sommerferien, men blev
kort efter sendt hjem igen, idet man reg
nede med, at Dannark også ville blive
indblandet i krigen. Vi blev dog inden
længe kaldt tilbage igen, og undervis
ningen blev genoptaget.
I begyndelsen af krigen vandt Tysk
land som bekendt nogle store sejre i Rus
land (min bror, der var soldat nær den
russiske grænse, var med). Efter en af
disse sejre skulle der fejres på Kvindese
minariet. Vi blev kaldt sammen og stillet
op i en række på slotspladsen, fik på
hæftet sort-hvide sløjfer og skulle så
marchere gennem Augustenborgs gader
syngende: »Deutschland, Deutschland
über alles«. Alt dette følte jeg uendeligt
tungt. Hvor havde jeg lyst til at rive sløj
fen af og ærligt bekende, at jeg var dansk.
De danske sønderjyder havde aldrig
glemt den uret, der var overgået dem i
1864, og at løftet om en afstemning al
drig var blevet opfyldt. De danske søn
derjyder blev af nogle tyskere kaldt for
landsforrædere. Kort tid efter krigens
udbrud blev nogle af de førende danske
mænd arresteret og sad et stykke tid
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indespærret på Sønderborg slot, der den
gang var tysk kaserne. Mine kammera
ter og lærerinder morede sig. Det havde
disse »landsforrædere« vel nok godt af.
En eftermiddag kom en lærerinde ind til
os i vor arbejdsstue og underholdt sig
med eleverne om denne begivenhed. Jeg
var klar over, at jeg nu skulle passe på
mig selv. Jeg lod, som om jeg var optaget
af mit arbejde, og forholdt mig tavs, men
kunne ikke. Lærerinden kom hen til mig
og bemærkede, at jeg ikke morede mig,
om jeg også var dansk. Jeg svarede »nej«,
men kunne lige så godt have sagt »ja«.
Kort efter stod der i min karakterbog,
at der blev givet mig det råd at forlade
seminariet, uden at der var forandret
noget på mine karakterer. Jeg fik under
rettet mine forældre og vidste bombesikkert, at far ville ankomme hurtigst
muligt, og jeg tog ikke fejl. Efter en sam
tale med Frau Direktorin sagde far: »Det
te her er ikke din skyld, min pige, det er
min«.
Jeg havde da læst i omtrent 4 V2 år og
havde altså 1V2 år tilbage af min uddan
nelse. Jeg pakkede mine ting, og vi rejste
hjem. Lige forinden mødte jeg frk. Tag
holm på gangen. Hun standsede og ville
sige farvel til mig, men jeg stod med
hænderne på ryggen. Hun havde altid
behandlet mig med en slags ironi, som
jeg hadede hende for i dette øjeblik. Nu
smigrede hun mig og sagde, at med den
energi, jeg sad inde med, ville det nok gå
mig godt senere i livet, om jeg så ville
skrive til hende. Jeg knyttede hænderne
på ryggen og svarede, at det ville jeg
sikkert ikke. Jeg gjorde det alligevel se
nere.
Far rejste næsten omgående til Kø
benhavn. Som jeg beundrer far for det,
en ganske almindelig bondemand. Han
kom hjem med ministeriets tilladelse til,
at jeg måtte blive privatist på et dansk
seminarium for senere at blive dansk
lærerinde. Far foranledigede også, at min
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karakterbog, som var ført hvert halve år
og endte med den skæbnesvangre be
mærkning, blev sendt til en højere in
stans i Kiel. Jeg fik den tilbage uden
kommentarer.
Fra København tog far turen over Has
lev og fik aftalt med forstanderen, at jeg
kunne begynde på seminariet med det
samme. Jeg skulle prøve i 2. klasse, så
jeg eventuelt kunne få min eksamen på 1
1 /2 år. Så ville tyskerne ikke få noget at
hovere over, hvilket betød uendelig me
get for far, men naturligvis mest for mig.
En uge efter, at jeg havde forladt
Augustenborg, drog jeg nordpå. Da sag
de far: »Du skal ikke være ked af at rejse
nordpå, der skal nok komme den dag,
hvor du kan komme herhjem og blive
lærerinde«. Så sikker var far og mange
med ham på, at Sønderjylland igen ville
blive dansk, når krigen var forbi.
Overgangen fra den tyske militaris
me til friheden i Danmark lader sig ikke
beskrive. Nok kunne jeg undertiden sy
nes, at det var lidt småt med diciplinen.
Jeg fandt det nærmest absurd at man
ikke skulle rejse sig, når man skulle hø
res i klassen, eller når læreren stillede et
spørgsmål.
Naturligvis betød overgangen fra tysk
til dansk et uendeligt slid. Hjemmets
sprog havde været sønderjysk, men sko
lesproget tysk. Mange gange havde jeg
svært ved at forstå, hvad der stod i de
danske lærebøger i f. eks. fysik og mate
matik, og hvad der blev gennemgået på
klassen, for slet ikke at tale om at skulle
skrive stil på dansk. Men jeg bestemte
over mig selv og over min tid. Ingen
hindrede mig i at stå op kl. 4 om morge
nen, hvis det passede mig, og jeg arbej
dede bedst om morgenen. Det blev en
lykkelig tid.
Allerede i foråret 1915 skulle jeg op til
førstedel af eksamen: regning, matema
tik, fysik, dansk grammatik og analyse.
Det gik, og jeg kunne gå videre med
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arbejdet til sidste del. Jeg er mine kam
merater og lærere meget taknemlig for
den venlighed og hjælpsomhed, de viste
mig, og som i så høj grad bidrog til, at
det blev en lykkelig tid.
Trods rejse- og pasvanskeligheder
kom mine forældre til Haslev til afslut
ningsfestligheden. Jeg kom med en be
mærkning om det til far, men han svare
de: »Vi havde næppe troet, at du havde
klaret det, og så skulle du ikke stå ale
ne«. Også det beundrer jeg min far for.
Netop, som de kom, havde jeg været
oppe i mit sidste fag.
En af de første dage i Haslev havde
jeg en oplevelse, som jeg ikke vil glem
me. Vi kom ud i et frikvarter, netop som
pedellen var ved at hejse flaget. Jeg løb
over græsplænen og bad, om jeg måtte
have lov. For første gang i mit liv hejse
de jeg det danske flag. Jeg tror næppe, at
nogen af mine kammerater, der stod og
så til, forstod, hvad der rørte sig i mig.

Næste nummer
udkommer i
begyndelsen
af december.
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Set og sket i grænselandet
Grænselandskronik
Af ESKILD BRAM
Kongehuset, gammelt kirkeglas i Roager kir
ke og forsteninger i Gram lergrav er blot
nogle af de mange emner, som tages op i
Eskild Brams grænselandskronik.

I vore dage vendes der op og ned på
mange ting. Inden for forretningsverde
nen findes en fornem etikette, der hed
der leverandør til det kongelige danske
hof. Flere indbyrdes konkurrerende
bryggerier har erhvervet sig den i og for
sig intetsigende bekræftelse på salg til
kronede hoveder. En malermester i Ha
derslev blev efter ansøgning kgl. hofle
verandør, fordi han havde malet Grå
sten Slot.
Og mens vi taler om Gråsten, fik et
tysk chokoladefirma i sin tid lov til at
lancere en Feodora-chokolade efter navn
på en prinsesse på det dengang hertuge
lige, hvide slot i Gråsten, der oprindeligt

Dronning Ingrid hyldes af 640 sønderjyske børn
pä 60-ärs dagen for det daværende kronprinspars
indtog pä Grästen Slot. Foto: Mikkel Mauter.
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var sommerresidens for augustenborgerne. Denne hertugslægt var kgl. hofleve
randør, både til den danske kong Chri
stian VIII's dronning Caroline Amalie
og den tyske kejserinde Auguste Victo
ria, gift med kejser Wilhelm II. Nu går
det den anden vej. Prins Henrik har de
senere år haft lejlighed til, bl. a. i fjernsy
net, at anbefale sin rødvin fra slottet i
Cahors. I sommer mødte dele af den
danske presse igen op dernede for at få
at vide, at salget nu også omfatter en
god hvidvin.

Schackenborg og det daglige brød
Også fra Schackenborg udøves en gan
ske betydelig PR-virksomhed. Den ved
rører i bogstavelig grad det daglige brød.
Medierne synger rugens sange efter med
delelsen om, at prins Joachims rug er
ganske særlig egnet til bagning af rug
brød. Den kgl. hofleverandør i omvendt
rækkefølge har haft en sådan afsætning
af den hårde kærne, at de mere end villi
ge aftagere er lige ved at tage brødet ud
af munden på hinanden. Der reklameres
med »Schackenborg Rugbrød« bagt af
rug, hvede og hørfrø høstet på Schackenborgs marker, »som hele det danske folk
nu kan smage«. Danmarks hvede, Dan
marks rug Joachim nu leverer.
Helt anderledes uden PR gik somme
ren for dronning Ingrid på Gråsten Slot.
Her fejredes et sjældent jubilæum: 60året for det daværende kronprinspars
overtagelse af det ledigblevne Gråsten
Slot som sommerresidens. Siden 1972
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har dronning Ingrid alene haft brugsret
ten til slottet. Her har hun samlet børne
børnene i ferien, her har Benneweis væ
ret kgl. hofleverandør i cirkusforestillin
ger, herfra er udfoldet adskillig velgø
renhed, arrangeret koncerter og anlagt
en pragtfuld blomsterhave. Alt dette
kvitterede den sønderjyske befolkning
for den 20. august med både friluftstea
ter, receptioner, koncert og festfyrvær
keri. 640 sønderjyske børn fra hele om
rådet modtog dronning Ingrid med en
skov af vajende Dannebrog.

Auken slap gassen af ballonen
Denne indledende oversigts mest dystre
kapitel blev skrevet i Tønder. Her har
4.500 borgere med en skriftlig protest
iværksat en slags gaskrig mod Dangas i
almindelighed og miljøminister Svend
Auken i særdeleshed. De underskriven
de borgere ønsker ikke et gaslager un
der Tønder. Det vakte stor utilfredshed,
at Svend Auken under en åstedsforret
ning kun afsatte seks minutter til at be
sigtige en gammel prøveboring, hvor la
geret planlægges, mens det meste af de
høje herrers tid gik med at spise frokost.
Og mens dette skrives, går den penible
sag gennem bureaukratiet, dvs. Sønder
jyllands Amt, muligvis Naturklagenæv
net, hvis afgørelse kan bæres videre til
Landsretten, Folketingets energipolitiske
Udvalg og muligvis ministerens såkald
te landsplandirektiv. Skeptikere i Tøn
der frygter, at afgørelsen allerede er truf
fet, og der muligvis er taget gas på dem.
Derefter følger en mere detaljeret oversigt,
dag for dag:
4. juli: Efter at Karl Otto Meyer er trådt
ud af den slesvig-holstenske landdag på
grund af alder, er han vendt tilbage til sit
gamle blad Flensborg Avis som kronik
forfatter, for ikke at sige mentor for min
dretallet. I en sådan kronik skrev Meyer,
at hvis ikke der bliver gjort noget dras294

tisk, risikerer det danske og frisiske min
dretal at blive kvalt. De unge søger nem
lig væk. (F1A)

Ringenes herre
12. juli: Det kan ligne Davids sejr over
Goliath. Den omstridte ringriderfigur,
som Statens Kunstfond bestilte hos ma
leren og billedhuggeren Richard Winther
med henblik på opstilling i den klassiske
ringriderby Sønderborg, ender muligvis
i nabokommunen Broager. I Sønderborg
blev man træt af at vente på, at Ringenes
Herre skulle gøre sit kunstværk færdigt
efter syv års utålmodig venten. Herefter
har Broager Kommune lagt billet ind på
at overtage projektet under forudsæt
ning af, at Statens Kunstfond oprethol
der sit tilskud.
19. juli: Den 41-årige professor Stefan
Proebst fra Berlin bliver direktør for Det
europæiske Mindretalscenter i Flens
borg. Proebst er historiker og ekspert i
østeuropæisk historie. Han har deltaget
i en række fredsbevarende missioner
under FN. (F1A)
Genforeningsproces ajourført
29. juli: Efter otte års forberedende arbej
de siger Sønderjylland farvel til det gamle
preussiske matrikelsystem, som fik lov
til at køre videre efter Genforeningen i
1920, og tilslutter sig det danske system.
Omstillingen vedrører 157.000 jordlod
der på ialt 393.000 sønderjyske hektar.
De landmænd, der får jord foræret uden
at skulle betale ejendomsskat med tilba
gevirkende kraft til 1920, er naturligvis
tilfredse med den forsinkede genfor
eningsproces. Chefen for Kort- og Ma
trikelstyrelsen i Aabenraa, Jens Wolters,
beklager af praktiske grunde over for
Nordschleswiger, at omstillingen har
fundet sted.
»Det gamle system indeholdt oplys
ninger om have, eng og skovforhold på
den enkelte ejendom og kunne i dag have
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været til stor gavn for miljøarbejdet«,
fremhæver Wolters. (RB)
31. juli: For første gang i mange år
lagde de danske mindretalsskoler i Syd
slesvig efter sommerferien ud med fær
re elever end ellers. I førsteklasserne ven
tes ca. 600 børn mod 645 i fjor, en tilbage
gang på 7 %. Set over et årti har elevtal
let dog været stabilt, idet mellem 9 og 10
% af samtlige elever i Sydslesvig valgte
den danske skole.
Bisamrotten og digerne
1. august: De tyske skoler i Sønderjyl
land starter det nye skoleår med 130 før
steårselever i 15 skoler. Dermed er det
samlede elevtal steget til 1.190.115 dren
ge og piger er tilmeldt børnehaveklas
serne. (No.)
Digerne ved den sønderjyske vestkyst
er i fare for at blive perforeret af ind
trængende bisamrotter fra syd. Diger og
dæmninger må hele tiden værnes mod
naturlige fjender. En af dem kan man
kalde den gule fare. Det er den »uskyldi
ge« mælkebøtte. Den har uheldigvis en
lang pælerod, der kan lede vand ned og
skabe huller i overfladen. Studsmus gra
ver gange og har bl. a. måttet bekæmpes
radikalt ved Rømødæmningen. Bisam
rotten leverer et eftertragtet skind til damepelse. Den blev af samme grund ind
ført fra USA til Tjekkiet i 1905, men nog
le få slap ud og bredte sig hastigt op
gennem de mellemeuropæiske floder.
Historiecentret Dybbøl Banke fik i den
kølige del af sommeren, i juli måned, et
besøg, der var 12-13 % bedre end i sam
me måned sidste år. 11.000 gæster be
søgte centret. (JV)
2. august: Den 45-årige lektor, dr. Nor
bert Spahn, Sehestedt, blev sønderjyden
Hans-Jürgen Nissens efterfølger som rek
tor for det tyske gymnasium i Aabenraa.
Spahn stammer fra Køln og har biologi
og geografi som fag. (No.)
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Fra vildsvinefronten
10. august: Mens vi nu er godt i gang
med naturhistorie: Fra den sønderjyske
vildsvinefront meddeles, at politiet i Padborg har modtaget instruks fra Skov-og
Naturstyrelsen om, at de fire overleven
de vildsvin i Lindet Skov fortsat skal
have lov til at leve i fred. I stedet for at
begrænse bestanden kan der nu blive
tale om at oprette en permanent bestand
af vildsvin i plantagen tæt ved den
dansk-tyske grænse. Mulighederne her
for undersøges af vildtbiologer fra Dan
marks Miljøundersøgelser. (F1A)
16. august: Fra 1994 til 1. juli 1996 er
475 ejendomme i Sønderjylland blevet
købt af tyskere, i Bov Kommune alene
176. Fremskrives sådanne tal vil vi i de
kommende år stå over for intet mindre
end en national katastrofe. Denne dystre
beregning kommer fhv. overlærer Peter
Petersen, Ny Skovbøl, i en kronik i Jydske Ves tkysten.
Tyske børn i danske skoler
Borgerne i Lundtoft Kommune syd for
Aabenraa er foruroligede over udbre
delsen af Scientologi-sekten i sognet og
dens oprettelse af skoler, hvor der går
omtrent 60 tyske børn. Når disse elever
sydfra er søgt til skoler i Danmark, skyl
des det, at sekten er forbudt i Forbunds
republikken Tyskland. (F1A)
17. august: Det gode samarbejde in
den for kulturlivet i grænselandet har
bidraget til, at Bymuseet i Flensborg fri
villigt og vederlagsfrit til Nationalmuse
ets Kommandørgården på Rømø har til
bageleveret en ca. 400 år gammel dør.
Denne smukke antikvitet tilhørte Kom
mandørgården, indtil dens daværende
ejer, Christian Pedersen, solgte den til
museet i Flensborg for 50 guldmark, den
gang en ganske net sum. En tilsvarende
dør sidder i forvejen i den gamle muse
umsgård, så det drejer sig om adskilte,
nu sammenbragte børn. Returneringen
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sker af velvilje, ikke af pligt. (F1A + EB)
Det konservative Folkeparti i Tønder
har bedt Ombudsmanden gå ind i sagen
om lovligheden af at placere et natur
gaslager under marskbyen. Samtidig
kræver partiet, at der skal foretages en
ny, uvildig vurdering af sikkerheden
omkring projektet. En sådan er udarbej
det af Dansk Naturgas, der går ind for
naturgaslageret. Her kan uvildigheden
være anfægtet, mener de konservative.
(Jllp.)
Dansk sprog i Nordfrisland
20. august: Dagens gode nyhed - med
visse modifikationer, skriver Flensborg
Avis - kommer fra Nordfrislands Amt.
Her har 80 medarbejdere i den amts
kommunale administration meldt sig til
danskkursus ud over den snes kolleger,
som netop skal til at lære sproget. Dette
initiativ efterfølges af et forslag om at
tilbyde de regionale politikere og med
lemmer af amtets styrende organer kur
ser i dansk. Også Flensborg Brandvæ
sens redningsførere, der skal betjene den
ambulance, som sættes ind nord for
grænsen, skal kunne tale dansk med
kvæstede danskere. (F1A.)
21. august: Det er lykkedes at rekon
struere et middelalderligt teglværk i for
bindelse med Cathrinesminde Tegl
værksmuseum ved Broager. To interes
serede, Harald Simonsen og Heike Korsemann-Horne, har brugt 500 - 600 timer
af deres fritid på at fremstille en model,
der viser et komplet teglværksanlæg fra
1400-tallet. Det består af ler-grav, vand
reservoir, ælteplads, strygeplads, tørre
lade og ovn. (F1A.)

Schackenborg - Danmarks perle
22. august: Alt godt til Schackenborg.
Den fra alle sider ombejlede prinsesse
Alexandra har i slotshaven navngivet en
ny, stærkt duftende rose fra Poulsens
forædlingsgartneri i Fredensborg. Ikke
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overraskende er rosen døbt Alexandra.
For hvad klæder ikke en rose.
Muligvis vil der også blive opstillet
en skulptur i slotsparken ved Schacken
borg. Der er tale om en slags genbrug af
Robert Jacobsens tolv meter høje Kinaskulptur, der i 1980'erne blev skabt til
Jydebrødrenes cykelfabrik i Kina. Den
symboliserer venskab og har stiliserede
kinesiske skrifttegn.
Hvem meget har skal meget gives.
Den begavede prinsesse Alexandra var
endnu i højsommeren på udkig efter en
hofdame. Hun har besluttet at tage sig
god tid, for rigtige hofdamer hænger ikke
på træerne. Imens har Vojens fået en
Alexandrapark. Det hele lyder som et
eventyr af H. C. Andersen. (BT + Pol.)
Befolkningen - derunder Folketingets
flertal - ved for lidt om det danske min
dretal i Sydslesvig. Det vil Folketingets
formand, Erling Olsen, gøre noget ved,
hvorfor han har indkaldt til en høring på
Christiansborg den 6. november. Samti
dig udsender Grænseforeningen frem
trædende folk fra det danske mindretal
som talere og inspiratorer i lokalforenin
gerne, herunder fhv. landdagsmand Karl
Otto Meyer og hans efterfølger Anke
Spoorendonk. (JV +F1A.)

Aabenraa skal vælge kunstmuseum
I Aabenraa regnes der realistisk med tre
muligheder for at investere i et egentligt
kunstmuseum. Diskussionen herom star
tede, da Brundlund Slot blev opgivet
som amtmandsbolig under Staten. Det
ventes derefter, at det gamle slot fra dron
ning Margrete Ts tid erhverves af køb
stadkommunen eller amtskommunen,
måske de to parter i fællesskab. Det kun
ne der måske blive et kunstmuseum ud
af. En udbygning af BaneGården er en
anden mulighed, og endelig melder sig
den smukke ejendom, »Postmestergår
den«, i Søndergade 20. Valget mellem de
tre hver for sig spændende og historisk
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Postmestergården i Aabenraa set fra havesiden. Dens historie blev skrevet af dr. phil. H. V. Gregersen
i Jydske Vestkysten den 29. august. Det er fejlagtigt, understregede Gregersen, at kalde det fornemme
palæ for Postholdergården. Foto: Institut for Sønderjysk Lokalhistorie.

velbegrundede muligheder ventes truf
fet ved årsskiftet. (No. + EB)
Hvorfor daler vort medlemstal? spør
ger Heinrich Schultz, formand for Syd
slesvigsk Forening, den store danske
kulturelle organisation i Sydslesvig. Ved
årsskiftet talte foreningen 16.654 med
lemmer mod 16.909 for et år siden. I
modsætning til denne udvikling er elevog børnehavetallet under Dansk Skole
forening stabilt, og til landdagsvalget var
der så stor tilslutning, at mandattallet i
Kiel fordobledes fra ét til to. Sydslesvigsk
Forening har derfor god grund til at stil
le spørgsmålstegn ved, hvorfor det går
jævnt tilbage for denne forening. (Fl.A.)

Kaffebord på slottet
Museumsinspektør Inge Adriansen fra
Sønderborg Slot har altid været virksom
i slot og hytte. Nu har hun været kgl.
mundskænk for dronning Ingrid. Det
begav sig på Sønderborg Slot, hvor et
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majestætisk kaffebord var stablet på be
nene som toppen på kransekagen af en
netop udsendt revideret udgave af Inge
Adriansens Sønderjysk Kogebog. (F1A.)
23. August: Kan man ikke finde på
andet at snakke om, kan man i hvert fald
rakke ned på sygehusene. Så det må le
delsen til at gøre noget ved. Her i Søn
derjylland går et forbedringsforslag ud
på, at vore sygehuse administrativt skal
rykke tættere sammen og specielt arbej
de sammen to og to, f. eks. Haderslev og
Aabenraa sygehuse og Sønderborg-Tønder. Det skulle give en bedre anvendelse
af sygehusvæsenets samlede ressourcer,
mener Sønderjyllands Amts sundheds
udvalg. De to ledelser skal efter forsla
get regelmæssigt holde fællesmøder for
at tilrettelægge, hvad der kaldes »den
funktionelle samordning«. (JV)
Som tidligere omtalt (Sdrj. Måneds
skrift nr. 11, 1995, side 299) blev renæs
sance-orglet i Dronning Dortheas kapel
297

på Sønderborg Slot sidste år restaureret
og rekonstrueret af orgelbygger Mads
Kjersgaard. Det tog ham det meste af tre
år. Organist Allan Rasmussen fra Var
tov Kirke i København fik midt i august
som den første lejlighed til at fremelske
1500-tallets kirke- og dansemusikstyk
ker, som de oprindelig har lydt. (Jllp)

»Extrem dänisch«
Alle er ikke lige begejstrede for museet
ved Dannevirke, Danevirkegården. I sin
årsberetning anfører museumsleder Jør
gen Kühl bl. a., hvad en officer i det
tyske Forbundsværn skriver i gæstebo
gen. Han fandt museet »extrem dänisch«,
og at det danske mindretal som »frem
med« i Tyskland misbrugte gæstfrihe
den ved at vise det danske flag, medens
modsat de tyske turister bliver straffet,
hvis de flager med tysk flag i Danmark.
Museet besøges iøvrigt i stigende grad,
herunder af tyske militærpersoner, hvor
af langt størsteparten er både positive
og interesserede. (F1A.)
Vor nabo mod syd, delstaten SlesvigHolsten, fejrer 50-års jubilæum som ny
statsstiftelse efter sammenbruddet i 1945
og oprettelsen af Forbundsrepublikken
Tyskland. I det tyske mindretals blad
Nordschleswiger konstaterede chefre
daktør Siegfried Matlok i den anledning
bl. a., at amtsborgmester Kr. Philipsen
var taler ved jubilæumsfesten i Rends
borg, ligesom repræsentanter for det dan
ske mindretal for første gang deltog i
den traditionelle SlesvigHolsten-dag.
Den har aldrig været en dansk livret. For
den tyske folkegruppe er Slesvig-Holsten helt naturligt livsnerven, hed det i
hyldesten fra nord til syd. (No)
Amtsborgmester Kr. Philipsen frem
satte i sin lykønskningstale nogle betragt
ninger om fremtiden. Han talte for et
tættere samarbejde, men ønskede at den
tyske og danske part hver for sig bevarer
sin egen identitet og kulturelle egenart
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Slotsfruen i Sønderborg, museumsinspektør Inge
Adriansen, præsenterer en ny udgave af sin søn
derjyske kogebog og havde i den anledning dron
ning Ingrid som gæst ved en lille smagsprøve på
bagværket. Foto: Mona Mitchell.

og bliver forstået herudfra. Philipsen
greb derefter om en tidsel, nemlig sprog
forbistringen, og sagde ligeud: «Vi ville
være nået utrolig langt, dersom vi hver
for sig kunne anvende og blive forstået
på vore respektive sprog«. (JV)
Gammelt kirkeglas
25. august: Venstres unge, fremadstor
mende medlem af Folketinget, Eva Kjer
Hansen, fra Aabenraa har meddelt, at
hun ikke genopstiller til EU-valget i 1999
efter at have bestridt dobbeltmandatet i
fem år. Eva Kjer Hansen fik et kanon
valg ved EU-valget i 1990, da hun opnå
ede 123.003 personlige stemmer. Det var
det trediebedste resultat efter de to tidli
gere ministre Poul Schlüter og Lone
Dybkjær.(Jllp.)
26. august: Roager Kirke i det vestlige
Haderslev Amt har i sin mur en virkelig
sjældenhed. Det er et romansk glasmale
ri, kaldet Set. Willehadus-vinduet, som
menes at stamme helt tilbage til 1200tallet, da kirken blev opført. Det turde i
så fald uden konkurrence være Dan
marks ældste stykke glas. Da kirkevinSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 11-96

duet er i fare for at blive ødelagt af smuds
og den almindelige luftforurening, vil
eksperter fra Nationalmuseet gå i gang
med en rensning og konservering. Mu
ligvis skal den gamle rude overdækkes
med ekstra glas som beskyttelse. (JV)

Euro-region Slesvig
27. august: Det dansk-tyske grænseland
er på vej ind i et tættere samarbejde. Der
skal nu oprettes en rådgivende forsam
ling med 18 tyske og 18 danske medlem
mer af »Euro-region Slesvig«. Bag det
nye grænseoverskridende regionssam
arbejde står Sønderjyllands Amt, Slesvig-Flensborg Amt, Nordfrieslands Amt
og Flensborg By. (RB)
28. august: Det danske mindretal i
Sydslesvig får i 1997 et betydeligt større
tilskud fra Danmark til kulturelle for
mål, først og fremmest driften af et dansk
skolevæsen, end i indeværende år. Det
samlede tilskud til mindretallets aktivi
teter bliver på 313,8 millioner kroner mod
286,4 millioner året før. (JV)

Millioner är gamle forsteninger
1. september: Midtjyllands Museum på
Gram Slot har udvidet med en gør-detselv-aktivitet. Den er henlagt til den be
rømte lergrav, der blev åbnet i 1664 med
det formål at skaffe ler til det grevelige
teglværk, som skulle skaffe mursten til
opførelsen af det nuværende Gram Slot.
Man var heldig at grave ned i det spe
cielle Gram-ler med den typisk forekom
mende astarte-musling, der i forstenet
stand ligger aflejret i yngre tertiærtids
havbund sammen med fossile muslin
geskaller, hajtænder og hvalknogler, i
visse tilfælde hele hvalskeletter. Den hi
storiske lergrav er nu åbnet for publi
kum som et anneks til fortidsmuseet på
slottet og som et naturmuseum, hvor de
besøgende har mulighed for at udgrave
forsteninger, f. eks. hajtænder. (JV + EB)
3. september: Sønderjyllands Amts
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råd har vedtaget at oprette et fællesse
kretariat for den dansk-tyske grænsere
gion. Det skal placeres på den danske
side af grænsen. Sekretariatet er første
skridt i retning af et mere formaliseret
grænseoverskridende samarbejde. Amts
rådet skal senere tage stilling til flere
skridt, bl. a. oprettelse af et dansk-tysk
forum. (JV)
4. september: Fonden »Det unge
Grænseværn« vil for fremtiden blive ad
ministreret af Grænseforeningen. Kapi
talen er på godt to millioner kroner. Fon
dens afkast vil hvert år blive uddelt på
»genforeningskongen« Christian X's fød
selsdag 26. september. (F1A.)
Vagt i gevær i Sydslesvig
8. september: Det faldende medlemstal i
den store kulturelle organisation Syd
slesvigsk Forening (se under 22. august)
fik på landsmødet formanden, Heinrich
Schultz, til at kridte banen op. Som med
lemmer af det danske mindretal er vi
ved at glide over i en tilstand af mang
lende agtpågivenhed med hensyn til vore
rødder, og hvad der i sidste ende udgør
forskellen på dansk og tysk, sagde han
bl.a. Dette dilemma ønskede han dog
ikke opfattet som et nationalt opråb, men
som et spil med åbne kort. At være dansk
i Sydslesvig er ikke gjort med at bruge et
af de mange tilbud og melde sig ind i en
dansk forening. Flensborg Avis støttede
i en leder SF's formand i hans selvkriti
ske betragtninger. I læserbreve i Flens
borg Avis er senere gjort den opfattelse
gældende, at børn af rent tysktalende
forældre ikke burde optages i de danske
skoler.
Forkortelser:
F1A.
No.
Jllp.
JV
RB
EB

Flensborg Avis
Nordschleswiger
Jyllandsposten
Jydske Vestkysten
Ritzaus Bureau
Forfatterens kommentarer.
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Det sker - på nordslesvigske museer
Ny forhal ved Museerne i Tønder
Byggeprojektet på Museerne i Tønder; Tøn
der Museum & Sønderjyllands Kunstmuse
um fortsætter. Sidste år kunne museerne ind
vie det ombyggede vandtårn, der i dag frem
står som udsigts- og udstillingstårn med en
præsentation af møbeldesigneren Hans J.
Wegners verdenskendte stole.
I det sidste halve år har en ombygning og
udvidelse af museernes forhal stået på, lige
som Tønder kommune har været i gang med
at omdanne arealet foran Tønder Museums
Porthus til en forplads for de to museer.
Arbejdet vil være afsluttet ca. 1. novem
ber, hvorefter de to museer vil indrette sig i
den nye bygning, for i begyndelse af 1997 at
kunne tage den nye forhal i brug for publi
kum. Forhallen er bekostet af Brødrene Hart
manns Fond, der med en storstilet donation
på over 3 mill. kr. har muliggjort dette afgø
rende tiltag i museernes samlede byggepro
jekt. Et projekt, der udover ombygningen af
vandtårnet, den nye forhal også rummer en
helt ny kunstmuseums fløj. Sidstnævnte be
kostes af Veluxfonden af 1981 og Sønderjyl
lands amt og forventes at kunne tages i brug
i påsken 1998.
Det har været et længe næret ønske at få
adgangsvejen til museerne lagt om, så Tøn
der Museums Porthus kunne anvendes som
indgang til museerne. Med Tønder kommu
nes omlægning af arealet foran Porthuset
etableres en plads, og Porthusets arkitektoni
ske kvaliteter bliver nu synlige. Tidligere har
bl. a. et stort bøgehæksområde skjult Porthu
set. På den nye forplads er det hensigten på
et senere tidspunkt at placere en fontæne og
iøvrigt med bænke, beplantning og belys
ning at skabe et spændende byrum i Tønder.
Den nye forhal består af et to etagers tårn,
der arkitektonisk lægger sig i samklang med
vandtårnet. I tårnet indrettes ny kustodepost,
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pauserum og et område for bog- og plakat
salg. I forhallen er indbygget elevator, der
betjener fire niveauer i museerne.
Placeringen af den nye forhal og elevator
betjeningen skaber bedre oversigt og adgang
til de enkelte museumsafsnit i de to museer.
Fra forhallen vil man kunne gå direkte til de
dele af museernes samlinger, man har særlig
interesse for. En rundgang i traditionel for
stand vil man i fremtiden således ikke ople
ve, men derimod mødet med en række mu
seumsafsnit, som alle udgår fra den nye for
hal.

Ove Mogensen
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29. nov. -19. dec.:

Museet på Sønderborg Slot
Prip. Retrospektiv udstilling ved kunstnerens 50 år. Arr.
Welin, Sønderborg Kunstforening.
Julearrangement for omegnens skoler og institutioner.

31. okt -1. april:

Cathrinesminde Teglværksmuseum
Museet er lukket.

Indtil 17. nov.:

Indtil 5. jan.:

28. nov.:

Tønder Museum
»Arabesque« - Papirklip af Sonia Brandes og tønderske
kniplinger.
Overtoldbetjent Aage Emil Hansen, Kruså fortæller om 130
års grænsevagt.

Sønderjyllands Kunstmuseum
Museet er lukket på grund af ombygning.

31. okt. -1. april:

Højer Mølle- og Marskmuseum
Museet er lukket.

1. dec. - 31. dec.:

Aabenraa Museum
»Du danske vej til ros og magt« Udstilling om matrostøj og
kække drenge.
Oldemors juletræ.

7. og 8. dec.:

Jacob Michelsens Gård
Julehygge og bage weekend.

Indtil 17. nov.:

Indtil 24. nov.:
Indtil 10. nov.:

7. dec. -11. jan.:

Fra 7. dec.:
Indtil 24. nov.:

9. dec. - 20. dec.:

Haderslev Museum
Vold og grav. Dansk-tysk udstilling om befæstninger og
andre jordværker fra oldtid og middelalder.
Illusionernes rum. Kulisser, modeller, rekvisitter og film
forevisninger - demonstrerer, hvordan filmmagere skaber
illusioner af rum og omgivelser bl.a. til Niels Villums: Niels
Ebbesen-film. Arr. i samarbejde med Det danske Video
værksted.
Byhistorisk Arkiv 50 år. Jubilæumsudstilling med materia
ler fra Haderslev Byhistoriske Arkivs samlinger og om dets
virksomhed.
Julekrybber i privat eje.
Midtsønderjyllands Museum
Per Willig. Retrospektiv udstilling med maleri, akvarel, teg
ning og kollage.
Julestue for omegnens skoler og institutioner.
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Bognyt
Lune og bid

Med lune og bid. 100 är med Sprogforeningens
Almanak ved Eske K. Mathiesen. Udg. af Sprogfor
eningen, Aabenraa. 244 s. Pris: 148 kr.
Sprogforeningens Almanak blev startet i 1894
og blev hurtigt til fast inventar i dansksindede
hjem overalt i Sønderjylland. Den var den
uundværlige rettesnor, når man skulle have
styr på markedsdage, højvande og solformør
kelser. Almanakken indeholdt også gode lit
terære bidrag, både erindringer, kulturhisto
riske skildringer, digte på rigsmål og dialekt,
og sagn og historier. Mange af historierne hav
de en tidstypisk brod mod de tyske myndig
heder, og herved var Sprogforeningens Al
manak med til at fastholde og bestyrke det
danske sindelag hos flertallet af befolkningen
i tiden 1894-1920.
Også efter 1920 har Almanakken haft be
tydning ved at være en af de få publikationer,
der gav plads til ikke-professionelle skriben
ter. Den folkelige linje og tone formåede Al
manakken at fastholde gennem næsten 100 år,
mens samfundet - og læsevanerne - ændrede
sig grundlæggende især i 1950'erne. Omkring
1990 erkendte bestyrelsen for Sprogforenin
gen, at behovet for almanakken ikke længere
var til stede, og man valgte ikke at give kun
stigt åndedræt, men at sætte et punktum. Det
te er sket med maner og fuld honnør - hele tre
publikationer er udkommet til at markere af
slutningen. 11992 udkom »Æ Almanak. Træk
af sønderjysk almanakhistorie« med artikler
af Troels Fink, Jørgen Slettebo og Jørgen Må
gård, der belyser den særlige almanak-traditi
on i Sønderjylland.
Nu er der - foruden et register, der er om
talt nedenfor - udgivet en levende og under
holdende bog med et udvalg af de bedste og
mest karakteristiske tekster fra Almanakken
gennem de 100 år. Det må have været en
vanskelig opgave for tilrettelæggeren, men
folkemindeforskeren Eske K. Mathiesen, der
er af sønderjysk rod, har klaret opgaven for
trinligt. Han har sans for værdien i de mange
folkelige almanakhistorier og har formået at
lave en bog, der ikke blot indeholder velskrev-
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ne, ofte morsomme historier, men tillige rum
mer væsentlige bidrag til sønderjysk mentali
tetshistorie.
De meget forskelligartede beretninger
spænder fra Dronning Margrethe og Bo Bojesens barndomserindringer over Lars Jensen
Ipsens minder fra Dybbøl 1864 til Anne-Kjestine Buhis skildring fra Flensborg i tiden 19331945. I disse og de mange andre almanakhi
storier afspejles landsdelens historie på godt
og ondt gennem 100 år. Bogen er herved en
oplagt gaveidé - ikke mindst i en tid, hvor
mange tror, at fortællekunsten er død.

Inge Adriansen
Register til Almanakken

Sprogforeningens Almanak. Register 1894-93. Ved
Jørgen Mathiasen. Sprogforeningen Aabenraa. 41
sider. 50 kr.
I 1986 udgav Sprogforeningen et omfattende
og særdeles nyttigt register til de første 90
årgange af Sprogforeningens Almanak. Dette
register, der også var lavet af bibliotekar Jør
gen Mathiasen, har jeg ofte benyttet. Hver
gang har jeg glædet mig over, at nogen har
villet påtage sig det brydsomme og oftest upå
agtede arbejde med at lave registre til publi
kationer med blandet indhold. Nu er alma
nakken gået ind, og den bliver fulgt flot til
dørs med Mathiasens register til de sidste ti
årgange.
I lighed med det første er det overskueligt
og smukt trykt. Tilsammen rummer de to re
gistre en værdifuld nøgle til det meget omfat
tende stof i almanakkerne. Alle bidrag i de
100 årgange er registreret med stednavne til
gavn og glæde bl. a. for lokalhistorikere.
Slægtshistorikere vil have stor nytte af per
sonregistret, som medtager de mange nekro
loger. Registeret over digte med titel og 1.
linje giver lyst til at finde de gamle almanak
ker frem for at læse videre.
Det kan varmt anbefales for alle kulturhi
storisk interesserede at erhverve begge regi
stre - det første kan endnu fås.

Inge Adriansen
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En Iværksætter

Per Boje og Hans Chr. Johansen: En Iværksætter.
Historien om Mads Clausen og Danfoss. Odense
Universitetsforlag 1995. 288 s. Pris: 125 kr.
Uden iværksættere af Mads Clausens støb
ning havde Danmark ikke kunnet udvikle sig
til en moderne velfærdsstat. I Boje og Johans
ens bog får vi meget at vide om, hvordan Mads
Clausen og Danfoss bar sig ad. Bogen bør
derfor være pligtlæsning for alle, der interes
serer sig for dette århundredes Sønderjyllandsog Danmarkshistorie.
En mørk og regnfuld efterårsnat.... Så dra
matisk starter historien om Danfoss. Per Boje
har brugt Danmarks Meteorologiske Instituts
observationer for lørdag den 21. oktober 1905,
hvor Mads Clausen blev født i Elsmark på Als.
Vejret var vel grænseoverskridende, så histo
rikeren må være undskyldt, selv om Als den
gang hørte til Tyskland. Derimod havde vejr
forholdene på fødselstidspunktet næppe ind
flydelse på den nyfødtes fremtidige liv.
Mads Clausen var født i en solid gård
mandsslægt, men hans interesser og evner lå
ikke for landbruget. Nogen særlig succesrig
skolegang blev det heller ikke til. Evnerne var
mere til teknik, og han havde læst om, hvordan
patenterede opfindelser havde gjort opfinde
ren langt mere velhavende, end nogen gård
mand kunne drømme om. Allerede som 17årig søgte »landmand Mads Clausen« at udta
ge et patent. Uden held, men sagen var med til
at overbevise Mads om nytten ved en ingeni
øruddannelse. Den fik han i 1927, hvorefter
han startede i køleindustrien. Da den interna
tionale økonomiske krise i begyndelsen af 1932
fik Folketinget til at oprette den såkaldte Valu
tacentral, greb Mads Clausen chancen. Per
Boje har i bogen sammenfattet det således:
»Det var tilfældigt, at Mads Clausen blev ansat
i kølemaskineindustrien og netop på et tids
punkt, da der sker afgørende tekniske og pro
duktionsmæssige nybrud i branchen, samti
dig med at vilkårene for branchen ændredes
drastisk som følge af de politiske reaktioner på
den internationale økonomiske krise. Men det
var ikke tilfældigt, at netop Mads Clausen så
muligheder på et tidspunkt, hvor den offentli
ge interesse i vid udstrækning samledes om
den økonomiske krises barske konsekvenser i
form af omfattende arbejdsløshed..«
Danfoss-navnet sås på det første produkt
ved årsskiftet 1932/33, og i årene der fulgte så
Mads Clausen til stadighed muligheder frem
for begrænsninger. Det gjaldt på det tekniske
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og produktionsmæssige område. Og det gjaldt,
når politiske, økonomiske og markedsmæssi
ge forandringer ændrede vilkårene for Dan
foss, som virksomheden officielt kom til at
hedde i 1946. Allerede i 1930'erne nåede virk
somheden 50 ansatte - en passende størrelse
mente Mads Clausen engang. Men i 1945 var
der 200 ansatte, og i 1951 var der 800. Så
sandelig en stor virksomhed, der blev besøgt
af så prominente gæster som Kong Frederik IX
og dronning Ingrid.
1950'erne skulle blive Danfoss' afgørende
vækstår. Eksportmarkederne åbnede sig, og
nye væsentlige produkter som fx hermetiske
kompressorer og radiatortermostater kom til.
I november 1954 fejredes medarbejder nr. 2.001
med samme antal cigaretter - næppe en præ
mie, man ville vælge i dag! I 1958 nåedes de
3.000; i 1959 blev det til 4.000, og den 6. decem
ber 1960 gik flaget til tops for at fejre medarbej
der nr. 5.000. Dertil kom mere end 1.000 ansat
te på Danfoss' udenlandske virksomheder.
En af dansk industris sværvægtere med en
meget stærk position på det teknologiske om
råde og en væsentlig betydning som valuta
indtjener var skabt. Det tærede på Mads Claus
ens kræfter, og den 27. august 1966 døde han.
Men allerede i 1961 var Danfoss blevet et aktie
selskab, og der var gennemført en ledelses
struktur, der gjorde, at hverdagen kunne fort
sætte. Dertil kom, at Bitten Clausen ønskede at
gå ind i sin afdøde mands sted, hvilket hun
bl.a. viste ved at tage imod en 25-års jubilar
dagen efter sin mands død. I 1970 nåede be
skæftigelsen 7.000 i Danmark og knap 3.000 i
udlandet.
Oliekriserne og andre op- og nedture i dansk
økonomi i 1970'erne, 1980'erne og 1990'erne
ramte også Danfoss. Men der var i hele perio
den tale om en velkonsolideret og sund virk
somhed med afgørende betydning for Sønder
jylland.
Bogen slutter i 1993, hvor der var 6.953
ansatte på de tre fabrikker i Sønderjylland,
1.485 i det øvrige Danmark og ca. 5.000 i udlan
det. Den økonomiske historiker Hans Chr.
Johansen konkluderer: »at foretageren, iværk
sætteren, den enkelte dynamiske forretnings
mand, der tør tage en risiko, har en vigtig plads
i den økonomiske udvikling.« Ved at mar
kedsføre de rigtige produkter på det rigtige
tidspunkt gav Mads Clausen samfundet et
skub fremad mod større velstand.

Christian Hansen
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Læreruddannelse i Sønderjylland

Siden 1991 er der i Sønderjyllands amt kun
én læreruddannelsesinstitution. Det er Ha
derslev Statsseminarium, som startede i 1884,
da det blev adskilt fra det daværende lærer
seminarium i Tønder. Tønder Statssemina
rium blev igen fusioneret med Haderslev i
1991, kort tid efter det havde fejret sit 200-års
jubilæum med pomp og pragt i 1988. Da
lovede daværende undervisningsminister
Bertel Haarder at gøre alt for at bevare Tøn
der. Få måneder efter blev seminarieloven
vedtaget i Folketinget som medførte, at Nor
dens ældste seminarium i Tønder måtte dre
je nøglen om!
Tønder Statsseminarium var Nordens
ældste læreruddannelsesinstitution. Det åb
nede på Mikkelsdag, den 29. september 1788,
men Tønder er ikke det danske monarkis
ældste seminarium. Det er seminariet i Kiel,
som startede få år før i 1781. Seminariet i
Kiel modtog bl. a. elever fra Reventlows sko
ler på godset Brahetrolleborg på Fyn!
Seminariet i Tønder blev grundlagt af den
daværende provst Balthasar Petersen, som
testamenterede størstedelen af sin formue til
stiftelsen, bl. a. gården Gørrismark, der se
nere blev fattiggård, i nyere tid landbrugs
skole og i dag ombygget af ECCO sko. Men
allerede i 1753 havde provst Petersen opret
tet en »lærerskole« i præstegården i Tønder.
Egentlig læreruddannelse startede dog først
med Tønder Seminarium i 1788, som i 1829
blev statsseminarium, samtidig med det fik
sin egen bygning. I de første år foregik un
dervisningen på byens almueskole.
Seminariet eksisterede således før der blev
indført undervisningspligt med skolelovene
i 1814 for kongeriget og for hertugdømmer
ne.
Undervisningssproget var tysk (Kultur
sproget), men allerede fra 1803 var der ble
vet undervist få timer i dansk, som var folke
sproget. Det er først efter afslutningen af
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den første slesvigske krig, at seminariet blev
dansk, og indtil da betød det, at mange
dansksindede i stedet tog til det nyoprettede
seminarium i Skårup på Fyn eller til Jelling!
Et forslag fra 1841 om at gøre seminariet i
Tønder to-sproget blev dog ikke til noget!
Og et forslag fra kongen om at oprette et
dansk seminarium i Vonsbæk ved Hader
slev på samme tid blev heller ikke til noget.
Mellem de slesvigske krige blev Tønder
Statsseminarium for første gang et rigtigt
»dansk« seminarium. Den tysk-sprogede del
af seminariet var i 1854 flyttet til Eckernför
de, men det eksisterede kun indtil 1864.
Seminariet i Tønder blev efter Danmarks
nederlag og afståelsen af Sønderjylland i 1864
straks delt i to afdelinger, en dansk-sproget
og en tysk-sproget. Men snart opstod der
konflikter mellem de to afdelinger, f. eks.
blev den danske elevforening »Enigheden«
lukket af den tyske seminarieforstander i
1883. Det endte med, at seminariet i Tønder
blev endelig delt i 1884.
Ud over seminariet i Tønder blev der op
rettet et preussisk kvindeseminarium i Augu
stenborg.
Den dansksprogede afdeling i Tønder blev
flyttet til Haderslev den 12. maj 1884. Men
selv om det var en såkaldt dansk-sproget
afdeling, så var det faktisk udtryk for en
germaniserings-politik. De nye lærere kom
ofte fra tysktalende egne, men skulle udøve
deres nye gerning i den udpræget dansk
sprogede omegn af Haderslev.
Efter Genforeningen blev begge semina
rier i Tønder og Haderslev genåbnet, men
nu som danske uddannelsesinstitutioner, i
Haderslev den 10. september 1920. Det er
derfor korrekt, at det er den dato seminariet
i dag betragter som sin fødselsdag - som
dansk læreruddannelse. Og efter 1991 altså i
fællesskab med Tønder!

Jørn Buch
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