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»Du står ikke udæskende...«
Istedløven - 125 år
Af POUL ANDERSEN
Besøger man Flensborg, bør man også gå en
tur på Flensborg gamle kirkegård. Den er
ikke længere i brug, men ligger i dag som en
smuk park midt i byen. Ved hovedindgan
gen ses den fynske arkitekt, Aksel Bundsens
smukke kapel i nyklassicistisk stil, men man
skal heller ikke undlade at gåforbi de mange
bevarede gravsten. Læser man navnene,
møder man mange kendte. Her hviler »den
første sønderjyde«, Christian Paulsen,
kendte købmandsslægter og mange andre,
danske og tyske side om side. Og så er der de
mange krigergrave. Her hviler mere end
2.000 faldne fra de slesvigske krige. Mest
kendt er kirkegården dog nokfor sin Istedløve, det danske krigsmindesmærkefra treårs
krigen, som ikke længere findes på kirkegår
den, men nu på 124. år lever i ufrivilligt
eksil Lokalhistorikeren Poul Andersen,
Munkemølle, beretter her om løven og dens
omtumlede historie i anledning af 125-års
dagen for afsløringen af monumentet, den
2 5.juli 1862.

Det var en sommermorgen,
endnu før det blev dag
da yppedes på heden
et Holger Danske slag -

Med disse linier begynder Grundtvig den
sang, han i august 1850 skrev om slaget
ved Isted, Treårskrigens største og afgø
rende slag og tillige det største slag, der
nogensinde har fundet sted i Norden. De
to hære talte mellem 65- og 70.000 mand
med en lille overvægt på dansk side.
Kl. 4 om morgenen d. 25. juli rykkede
den danske hær frem mod de stillinger,

Istedløven fotograferet på kirkegården i Flens
borg ca. 1863. Foto E Brandt, Flensborg, i
Historiske Samlinger, Aabenraa.
Slesvig-Holstenerne havde besat. Det blo
dige slag begyndte og varede det meste af
dagen, men da var Slesvig-Holstenernes
modstand brudt. Fra bakkerne nord for
Slesvig kunne man iagttage, at fjenden
trak sig tilbage gennem byen. Den danske
hær havde ikke kræfter til at fortsætte
forfølgelsen, og Slesvig-Holstenerne und
gik ved tilbagetoget tilintetgørelsen.
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På begge sider var der store tab. Nøjag
tigt kendes Slesvig-Holstenernes tab ikke,
men efter foreliggende oplysninger kan
antallet af faldne, sårede og fanger angi
ves til godt 4.000. På dansk side var der
402 faldne, 2.651 sårede og 604 savnede.
Af de mange sårede døde en del i de
følgende dage. Datidens lægehjælp var ret
begrænset.
Fællesgraven
De mange faldne blev i stilhed begravet
umiddelbart efter slaget i en stor fælles
grav på Flensborg kirkegård. Graven var
23 meter lang og 15 meter bred. Men den
28. juli afholdtes en bisættelse, hvor man
som repræsentanter for alle de faldne
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begravede generalmajor Schleppegrell,
obersterne Læssøe og Trepka samt nogle
underofficerer og menige. Ligtoget gik
gennem Flensborgs gader, hvor Danne
brog vajede på halv stang. Fra alle byens
kirker ringede klokkerne, og fra skibene i
havnen blev der saluteret med kanonskud.
Et stort antal af officerer, embedsmænd og
byens borgere sås i det store ligfølge.
Feltprovst Hammerich talte ved graven,
og højtideligheden sluttede med at super
intendent Aschenfeldt bad om kort bøn.
Tæt ved den store fællesgrav rejstes i
1851 af danske borgere i Flensborg et
mindesmærke for de danske soldater, der
faldt ved Bov den 9. april 1848. Det kan
idag måske forekomme mærkeligt, at ind-

Slaget ved Isted udkæmpedes over en ca. 25 km
lang front fra Trenen i vest til Vedelspang i øst.
En af slagets episoder er her gengivet i et
samtidigt litografisk blad: »Overfaldet i ØvreStolck, hvor Generalmajor v. Schleppegrell m.E
snigmorderisk blive haardtsaarede, den 25de
Juli 1850.« Litografiske tryk som dette udkom i
stort antal under treårskrigen og tjente ikke
mindst propagandaformål. Schleppegrell var en
af de højtstående ojficerer som faldt i slaget ved
Isted. Han blev begravet på kirkegården i Flens
borg, og stenen med hans navn ses stadig på
mindehøjen (sebilledetside 164). Hansportrætmedaillon sås på Istedløvens sokkel Original
ca. 16x30 cm, i Museet på Sønderborg Slot.

skriften er på tysk, men indtil 1850 var
alle gravsten forsynet med tysk tekst. På
monumentet står:
Den Manen der am 9. april 1848 für
König und Vaterland
ruhmvoll gefallenen tapferen
Kriegern gewidmet.
Treu waren sie geschworenen
Eiden.
På dansk:

Til minde om sjælene for de den 9.
april 1848 for konge og fædreland
hæderfuldt faldne tapre krigere.
De var tro mod svorne eder.

Et par år efter Istedslaget opkastedes på
kong Frederik VII’s foranledning en min
dehøj på kirkegården. På denne høj an
bragtes 50 marmortavler med navnene på
de faldne danske officerer og menige, der
havde udvist personlig tapperhed i kam
pen på Isted hede. Foruden disse 50 tavler
er der endnu en. Den bærer følgende
indskrift:

Landets Drot Frederik VII rejste
disse 51 Mindestene for Fædrelan
dets Kæmper, der faldt i Seirens
Stund den 25. juli 1850 ved Isted.
Ved siden af dem hviler de Vaabenbrødre, som med dem deelte Krige
rens stolte Død for Konge og Fædre
landet. Deres Navne kunde vi ei
optegne, men Mindet om dem skal
leve saalænge danske Hjerter slaar,
thi Større Kj ærlighed har Ingen end
han, som sætter Livet til for sine
Venner.
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Del af mindehøjen for de faldne i slaget ved Isted på kirkegården i Flensborg. I midten ses
mindeplader bLa. for den øverstkommanderende general, Christoph v Krogh, for Scleppegrell,
Helgesen og Læssøe. Foto Fritz Petersen, Flensborg, ca. 1880, i Historiske Samlinger Aabenraa.
Istedløven
Men i Flensborg fandt man, at der burde
rejses et større monument end mindehøjen
med marmorpladerne. Fysiskus Duseberg
satte sig i spidsen for en landsomfattende
indsamling. I løbet at ret kort tid indsam
ledes 24.000 Rdl., på den tid et betragte
ligt beløb, og man overdrog billedhugge
ren H. V Bissen, der var født i Slesvig, at
skabe et monument. Han modellerede en
løve, der blev støbt i bronze og anbragt på
en sokkel af granitblokke fra Uddevalla i
Sverige.
I foråret 1862 gik den i Flensborg
kendte stenhugger Kleving igang med at
opbygge soklen, der på hver langside bar
to portrætmedailloner, hvor man på den
ene side så generalerne Krogh og Schlep
pegrell, og på den modsatte side oberster
ne Læssøe og Helgesen. På soklens ende
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sider var ligeledes anbragt tavler. På forsi
den mod syd stod:

Isted. Den 25 juli 1850. Det danske Folk
rejste dette minde.
På nordsiden stod følgende vers:
Trofaste kæmper i Farens Stund.
Mandigt har værget vor
Odelsgrund,
Troskab skal Vagt ved Graven
være,
Manddom skal skærme Arv og
Ære.

Oven på soklen, der var 3 Vz meter lang og
godt 2 meter bred, blev løven så anbragt
med ansigtet skuende mod syd. Omkring
monumentet blev anlagt græsplæne og
blomsterbede. Det hele indrammedes af

grantræer, og mellem mindesmærket og
mindehøjen blev der anbragt en flagstang,
hvor Dannebrog hejstes på fest- og min
dedage.

Afsløringen
Den 25. juli 1862, på tolvårsdagen for
Istedslaget, skulle afsløringen af Istedløven finde sted. Det blev en stor folkefest,
og i det følgende bygges på referatet heraf
i avisen »Dannevirke« den 28.-30. juli
1862.
Allerede den 24. juli begyndte folk at
komme til Flensborg. Byen havde smyk
ket sig. Fra alle offentlige bygninger vaje
de det danske flag, og fra mangfoldige
private huse vajede ligeledes de danske
farver. Endvidere var der mange huse, der
var pyntet med blomster og guirlander
over dørene omkring et portræt af den
folkekære konge, Frederik VIL
Med jernbanen og med dampskibe kom
der dagen igennem gæster. Ved damp
skibsbroen, der var smykket med flag,
stod et musikkorps opstillet, der med
festlige toner modtog de anløbne skibe,
sekunderet af salut fra skibskanonerne.
Borgerforeningens formand, Commerceråd P. Hansen, bød velkommen og i
sluttet trop gik man til »Borgerforenin
gen« hvor der var fællesspisning, og hvor
de mange tilrejsende blev fordelt til deres
kvarterværter, da byens hoteller ikke kun
ne huse alle.
Om morgenen den 25. juli gik brigade
musikken gennem byens gader spillende
Revellien for at vække byens borgere og
gæster, og snart var der et myldrende liv i
gaderne. I løbet af formiddagen ankom
endnu nogle dampskibe. »Zephyr« an
kom med fynboer og alsinger, og »Ha
derslev« med folk fra de sønderjyske
kystbyer. Fra den nærmere omegn kom
folk i hestekøretøjer, så der var liv og
trængsel i byen.
Ved 11-tiden begyndte folk at samles

ved kirkegården, og i en samtidig beret
ning siges det, at henved 15.000 mænd og
kvinder var samlet. Til selve kirkegården
var uddelt 4.000 biletter, heraf var de
1.000 til den indhegnede plads nærmest
talerstolen og det tilslørede mindesmær
ke. Her sad de særligt indbudte, krigsmini
ster Thestrup, marineminister Bille, mininisteren for Slesvig, kammerherre Wolfhagen, og indenrigsminister Orla Leh
mann, Flensborgs byråd, præsidenten for
appellationsretten, kammerherre Stemann, mange militære fra hær og flåde,
gejstlige fra omegnen og mange embedsmænd fra hertugdømmet Slesvig. Mindes
mærkets skaber, professor Bissen var for
hindret i at være til stede, men en anden
professor, vor store digter, H. C. Andersen
var der. I sin dagbog har han kun kort
omtalt højtideligheden. Han skriver: »vi
havde fået kort til den indbudte kreds ved
selve monumentet. Fra Tønder var alle
eleverne fra den danske højskole (semina
riet), de havde hvide huer med røde kokar
der, - Det var et smukt vejr, men stormede,
jeg var meget nervøs. Clausen holdt talen.
Der faldt 25 skud, da sløret for løven sank,
den stod storartet med iagttagende øje«. Også de københavnske studentersangere
var med. De var sejlet til Kiel, og havde på
vejen til Flensborg været på Dannevirke
og i Slesvig.
Kl. 12 indledtes højtideligheden med, at
man sang en til dagen af professor Fr.
Hammerich forfattet sang. Dr. theol., pro
fessor H. N. Clausen gik så på talerstolen
og begyndte sin tale med at sige: »Vi står
på indviet jordbund -. Den er indviet ved
blodige ofre -. Danmarks konge har ind
viet stedet ved at bevare de faldnes navne
for efterslægten, og Danmarks folk har
valfartet herhid med vemod og tak«.
Efter at have opridset baggrunden for
krigen fortsatte H. N. Clausen: »- og
derfor kan den danske mand og kvinde
ikke færdes på Slesvigs grund uden at
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usigelig alvor opfylder sjælen. Fædrelan
dets fortid med al dens forvirring og
spænding, splid og svækkelse, og alt hvad
der i tidens løb er forsømt og forbrudt,
stiger her levende frem for tanken -, men i
Slesvigs land hviler også fædrelandets
fremtid, herfra skal udgå en lysere og
friere fremtid, det håbe vi til Gud. -«
Og idet professor Clausens fradrog
dækket for det store monument udtalte
han: »Så stig da frem, mægtige skikkelse
dannet af en ædel kunstnerhånd. Kast dit
dække og knejs over de sejerrige heltes
grave som et sindbillede på nordboens arv
fra slægt til slægt, det årvågne, uforfærde
de, udholdende mandemod.«
Et nifoldigt hurra og 27 kanonskud
hilste afsløringen, som H. N. Clausen
sluttede med at sige: »Så står du ædle
sejersminde -, rejst af et taknemmeligt
folk. Du står ikke udæskende - Danmarks
ældgamle rige er ikke sammensanket ved
rov, og Danmarks politik har intet tilfælles
med det grådige rovdyrs -, men som du er
taget af Danmarks og Slesvigs våben
skjold, således vil du kalde til trofast,
heltemodigt forsvar imod enhver, som vil
bryde vor grænsefred. Men her på stedet
vil vi nedbede fred over gravene og deres
minde, fred over stad og land, fredens rige
velsignelse over konge og folk.«
Militærorkesteret spillede derpå »Kong
Christian«, og en fællessang af Carl Ploug
blev afsunget. Højtideligheden sluttede
med, at studentersangerne sang: »Slumrer
sødt i Slesvigs jord«.
Men dagens festligheder var ikke slut
med afsløringen af Istedløven. Sidst på
eftermiddagen samledes studentersanger
ne, og med fane i spidsen drog de gennem
byens gader mod Marieskoven. En stadig
voksende skare sluttede sig til optoget.
Ved indgangen til skoven var rejst en
æresport og på selve festpladsen var der
pyntet med flag, vimpler og blomster.
Rundt om pavillonen var rejst telte, hvor

166

man kunne få sult og tørst slukket. Studen
tersangerne underholdt de mange menne
sker med både lystige og alvorlige sange.
Et stort telt, der kunne rumme 1.400
personer, var rammen om en festlig mid
dag, hvor der som måltidet skred frem
blev holdt et væld af taler, for kongen, for
Danmark, for H. V Bissen, for Flensborg
by og dens borgere og mange, mange
andre. Da man brød op fra spisningen, var
det blevet mørkt, men hundreder af kulør
te lamper oplyste festpladsen, og et flot
fyrværkeri afbrændtes. Det blev over mid
nat, inden festen sluttede, og de mellem 10
og 12.000 deltagere forlod festpladsen.

Løven flyttes til Berlin.
Men de festlige dage i forbindelse med
afsløringen skulle kun kort efter over
skygges af alvorlige kendsgerninger.
Preussiske og østrigske tropper overskred
Ejderen. Krigen 1864 brød ud. Efter at
den danske hær i de første dage af februar
havde opgivet Dannevirke og nu stod i en
fortvivlet kamp mod overmagten i skan
serne på Dybbøl, var Flensborg blevet
besat område, og det medførte, at Istedlø
ven kun fik lov at stå som gravmæle på
Flensborg kirkegård i tyve måneder.
I Altona var der et par maskinbyggere,
Lorenzen og Heine, der med to hjælpere,
Busson og Dittmer, fik den ide, at de ville
bortføre løven til Tyskland, hvor de ville
rejse rundt med den og mod betaling
fremvise den. Om natten, mellem den 22.
og 23. februar, begyndte de deres forsøg
på at få løven ned fra soklen. De arbejdede
i skæret fra medbragte lygter, og de fik
opstillet et hejseværk. Men løven lod sig
ikke så let rokke. De fik kun brækket
halen af. En nattevandrer, der havde iagt
taget dem, henvendte sig til den preussiske
vagt ved det overfor liggende Nicolai
Skyttehus, der var indrettet som lazaret,
og han fortalte, at der foregik noget
fordægtigt ved mindesmærket. Det måtte

Nedtagningen af Istedløven i 1864. Tegning af O. Fikentscher i» Ueber Land und Meer 1864«, her
efter Illustreret Tidende. Museet på Sønderborg Slot.
sikkert være danskere, der med lygter
signalerede til danske skibe på fjorden. En
patrulje blev sendt over på kirkegården,
og røverne flygtede.
For at forhindre flere overgreb på løven
beordrede general Wrangel, at løven skul
le fjernes. Den blev skruet fra hinanden,
og de enkelte dele blev anbragt på gårds
pladsen i et gæstgiveri i Rødegade. Da der
opstod rygter om, at danskerne ville for
lange mindesmærket udleveret som natio
nal ejendom, besluttede folkene fra Alto
na at stjæle enkelte dele af løven, så den
kun ufuldstændig kunne komme til Dan
mark. De aftalte med gæstgiveriets vært,
der var en ivrig Slesvig-Holstener, at han
på et givet signal skulle slukke alt lys, og i

mørket lykkedes det røverne at få fjernet
et forben, som de gemte i en affaldsbunke
på gårdspladsen i det overfor liggende
»Hotel Stadt Hamburg«. Det blev dog
hurtigt fundet og bragt tilbage.
For nu at sikre de forskellige dele af
løven, blev alt bragt ned i stænderhusets
have, men også her var der adskillige
forsøg på at tilegne sig noget at metallet. I
1867 blev løven som krigsbytte bragt til
Berlin og anbragt i Tøjhuset. Først i 1878
blev løven atter samlet og opstillet i
kasernegården på kadetakademiet i Lich
terfelde. Kadetakademiet blev senere SSkaserne, og løven skulle her blive vidne til
mange henrettelser.
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Løven flyttes til København.
Da anden verdenskrig sluttede, skulle
Istedløvens udlændighedstid også slutte.
Politikens Berlin-korrespondent, Henrik
V Ringsted, har fortalt om, hvorledes han
fik arrangeret, at den amerikanske hær
bragte løven til Danmark. Ringsted havde
under sit ophold i Berlin set løven i
Lichterfelde, »og ærgret mig over det
dårlige selskab den var i.«
Den amerikanske oberst Barney Oldfild
har i en kronik i Politiken den 25.maj
1962 fortalt, at han af general Dwigth D.
Eisenhower fik overdraget opgaven at
bringe Istedløven til Danmark med orde
ne: »Hvis danskerne ønsker at få deres
løve tilbage, så skal de sandelig også have
den.«
Men der skulle foreligge et tilsagn fra
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den danske regering, om at den ønskede
løven tilbage. Oberst Oldfield fløj til Kø
benhavn, og efter at han i en samtale med
udenrigsminister Christmas Møller havde
forelagt Eisenhowers betingelse, for at
amerikanerne ville bringe Istedløven til
Danmark, tog Christmas Møller resolut et
ark skrivepapir og skrev: »Jeg kan ikke
forestille mig noget, der ville gøre det
amerikanske folk mere populært hos dan
skerne, end genindsættelsen af Istedløven
på dens rette plads i Danmark. Sagen bør
fremmes mest muligt.«
Nu var det formelle i orden, men så kom
det praktiske, men praktiske ting afskræk
kede ikke obersten. Han rekvirede det
nødvendige mandskab og køretøjer. Lø
ven vejede et ton, men den kunne ligge på
ryggen i en 10 tons blokvogn, der blev

Nedtagningen af Istedløven i Berlin i 1945 før
transporten til Danmark. Foto Politikens Presse
foto.

Istedløvens nuværende placering, bag Tøjhus
museet i København og på en sokkel af træ.
foret med savsmuld. En kran løftede løven
over i bilen. Et forben stak for højt op, så
man ikke kunne komme gennem viaduk
ter og under broer. Benet måtte saves af. Et
større problem var, hvordan man kom
gennem den russiske zone. Hvad ville de
sige, når de så, hvad blokvognen transpor
terede. Man forsynede sig med mange
cigaretter, og da transporten blev standset,
delte amerikanerne rundhåndet ud af ci
garetterne og tilbød vagterne at blive
fotograferet foran lastbilen. Det heldige
resultat blev, at vagterne ganske glemte at
interesse sig for lastbilens indhold, og de
russiske grænsebomme løftedes for fri
kørsel. Ved grænsen i Kruså var der en
engelsk sergent, der ville vide, hvad den
amerikanske militærvogn skulle til Dan
mark med. Oberst Oldfield svarede: »Jeg

transporterer en løve til kongen af Dan
mark.« Englænderen ville ikke godtage
sådan noget vrøvl, så han forlangte pre
senningen fjernet, og da han ved lyset fra
en lommelygte havde set løven i ansigtet,
vinkede han bilen frem over grænsen.
Løven ankom til København og blev
afleveret som en »amerikansk venskabs
gave til det danske folk«. Kong Christian
X modtog gaven og bestemte, at den indtil
videre skulle stå i Tøjhusets gård.
Men på Flensborg kirkegård samles hvert
år på Isteddagen danske fra både nord og
syd for grænsen for at mindes dagen. Om
det har været skik i alle 125 år vides ikke.
Det vides heller ikke, om det er Gustav
Johannsen eller Jens Jessen, der har ind
ført traditionen, at den til enhver tid
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siddende chefredaktør på Flensborg Avis
skal holde en kort mindetale, og at »Slum
re sødt i Slesvigs jord« afsynges, men det
er i al fald en skik, der har fundet sted i ca.
100 år, for i Jens Jessens bog »Mellem
Østersø og Vesterhav«, der udkom 1887,
kan vi side 13 læse: »Er end det skønne
mindesmærke revet ned og af indtrængen
de fjender ført bort, medens pladsen er
optaget af nye grave, så har de trofaste
flensborgere dog ikke glemt de bolde
helte, der udgød deres blod for at frelse
Sønderjylland fra at blive et bytte for
fremmede. Endnu lægges af kærlige
hænder mangen krans på heltegraven, og
hvert år den 25. juli pryder flensborgske
kvinder på det bedste den skønne grav
høj.«
Et andet udsagn finder vi i »Barn i
Flensborg 1890-1920«, hvor Valborg Ja
cobsen beretter om Isteddagen på den

gamle kirkegård: »Jens Jessen plejede at
sige nogle mindeord, og derefter sang vi
en salme. Så et år var det blevet forbudt
offentligt at synge salmen: »Her vil ties,
her vil bies«, da ordene kunne opfattes
som håb om genforening med moderlan
det, men så sagde Jens Jessen, at ingen kan
forbyde os at nynne salmen, hvilket vi
gjorde, alle versene med salmebogen op
slået.«
Istedløven hører ikke til det bedste, H. V
Bissen har skabt. Dens værdi ligger mere i
det følelsesmæssige, som et nationalt
symbol end det kunstneriske. Dens rette
plads er Flensborg kirkegård, først der,
hvor danske og tyske soldater hviler side
om side, vil det 125 årgamle mindesmær
ke være på sin rette plads. Men atter i år vil
på Isteddagen samles en trofast skare, der
vil mindes de mange, der gav deres liv for
Danmark.

Svundne tiders rejsende oplever
Sydslesvig
- et besøg i Flensborg i 1836
Af TORBEN GLAHN
Den sønderjyske fører H. P. Hanssens far
bror, der også hed Hans Peter Hanssen,
fortceller i nogle erindringer om sin første
»rejse« til Flensborg fra Nørremølle i Sot
trup sogn den 1.-2. juli 1836. De kørte
hjemmefra kl 4 om morgenen. Deres første
bedested var Rinkenæs, det næste Holdbi
kro; derpå fortæller han følgende, skriver
fhv. overbibliotekar Torben Glahn, Køben
havn:
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Landevejen var så sandet, at vi måtte køre
skridt for skridt i sneglegang fra Holdbi til
Krusaa. Nogle steder var vi nærved at
vælte. Vandet i Krusaaen nåede op til
hestenes knæ. Da far havde ærinde på
Kobbermøllen, kørte vi den kortere pri
vatvej. Ejeren var den gang en Thor
Straten, han var imidlertid den gang snart
ved enden af tøjret efter at have ført et
stort hus, kørt med 4 heste osv. Mens vi

Udsigt over Flensborg havn, formodentlig i 1870erne. Historiske Samlinger, Aabenraa.
holdt og biede på far, kom en pige og
spurgte mor på tysk, om vi havde smør.
Det var det første tysk, jeg hørte, og
dengang forstod jeg ikke ret meget. Vejen
fra Kobbermøllen forbi Wassersleben,
gennem skoven indtil vi nåede Runde
bjerg, var tung i sand, men vi kom dog til
Hektors, hvor vi spændte fra, kort før
middag.
Hvad der gjorde mest indtryk på mig,
var en maler Jessens skilt som »Maler und
Vergolder«, det rindende vand i rendeste
nene og brøndene på Storegade, især den
på Nørretorv, der flød ud i bassinet i flere
stråler. Dernæst den fremmede lugt efter
tørverøg og sukkerkogerierne. Skibbroen
var en ny verden. Fra Skippergaden (fra
Nørretorv til Skibbroen) til Toldboden lå

det ene fartøj ved siden af det andet med
forstavnen ind imod broen. Vestfarerne
havde den bedste plads i midten. Af dem lå
der flere og lossede sukker og rom. Matro
sernes opsang synes mor særlig godt om,
og hun talte ofte siden om det. I Nørregade
boede en tobaksspinder ved navn Ebeling,
med hvem far handlede. Der var vi ind
budt til at spise steg om eftermiddagen.
Jeg fik rødvin at drikke, og da vi siden
efter spadserede op til Duborg for at se
resterne af slotsmuren, må jeg have været
lidt svimmel i hovedet, thi jeg modtog det
indtryk, og billedet står endnu klart for
min sjæls øje, at der var en indre havn
imod syd, hvor et par jagter lå for anker.
Aftenbelysningen og stilheden dannede et
uforglemmeligt billede.
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Hotel Hildebrand eller Holsteinisches
Haus
- et hotel i Sønderborg gennem 100 år
Af ELLEN SCHACK og F. S. GROVE-STEPHENSEN

/ denne artikel belyses en ejendoms udvik
ling fra brændevinsbrænderi over storstilet
hotelvirksomhed til et møbelhus, og der
gives en mundsmag på de overdådige mid
dage, som borgerskabet forlystede ganerne
med for at fejre kejser Wilhelm Il’s fødsels
dag. »Kejsers Geburts« var et begreb i tiden
fra 1890erne og til 1914.
Der findes i hotel- og restaurationsbran
chen mange kategorier af forretninger;
kro, gæstgiveri, cafe, ølstue osv. Mens
Sønderborg altid har haft rigeligt med
restaurationer, og det der ligner det, så har
der ikke været overvældende med hotel
plads. I midten af 1800-tallet fandtes der i
byen tre egentlige hoteller: Alssund i den
sydlige ende af byen, Reimuths hotel i den
nordlige og Holsteinisches Haus på Råd
hustorvet, og det er det sidstnævnte der her
skal beskrives.
Oprindeligt har huset rummet et bræn
devinsbrænderi, som en Chr. Johansen
overtog i 1824, men som i løbet af de
næste 35 år udvidedes og blev til en
restaurations- og hotelvirksomhed. For
uden selve hotelgrunden ved Store Råd
husgade nr. 27, II. kvarter nr. 4, som det
dengang hed, ejede man et stort areal på
toppen af Bjerget i Bjerggade »bag e
Mødding«, som da var en frodig have med
keglebane og ikke en gold parkerings
plads som i nutiden.
Holsteinisches Haus 1864
Her flyttede krigskorrespondenterne ind i
1864, og Times’ korrespondent har fortalt
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om, at han blev vækket af brag og spekta
kel, fordi den danske hær begyndte ned
rivningen af seks huse i Bjerggade/Æblegade, der skulle være med til at give plads
for en gennemfartsgade til Frederik den
Syvendes bro fra Rådhustorvet; men iøvrigt
fortalte han ikke noget særligt om hotellet
som sådant. En anden krigskorrespon
dent, Auberon Herbert, der boede på Rei
muths hotel fortæller, at såvel Holstei
nisches Haus som Reimuths hotel blev
styret af unge piger, men pigen på Rei
muths var en smule mere tiltrækkende end
hende på Rådhustorvet, fordi sidstnævnte
manglede sine tænder.
Holsteinisches Haus blev ligesom de
fleste andre huse på Rådhustorvet jævnet
med jorden ved de tyske bombardementer,
som byen iøvrigt forbavsende hurtigt gen
opbygget. Mens bygningerne før ødelæg
gelsen havde været i to etager til gaden og
i én etage bagud, så genopstod det lidt
gammeldags gæstgiveri nu som et virke
ligt hotel med såvel for- som bagbygning i
tre etager, kort sagt med det ydre, som
bygningen har i dag som møbelmagasin.
Om den daværende ejer, Chr. Johansen,
har haft kreditten eller tegnebogen i or
den, er ikke godt at vide, for mens den
udbetalte erstatning ikke androg mere end
9.000 preussiske kurantmark, så kostede
det nye hotel ca. 30.000, en fabelagtig
sum, som kun i få tilfælde blev overgået af
andre bygherrer i byen.
I 1868, da der blev foretaget en endelig
vurdering af byen efter reparationen af de
bomberamte ejendomme, beskrives Hol-

Når preussiske officerer - som her - logerede på Hotel Holsteinisches Haus, opstilledes de
karakteristiske sort-hvid stribede skilderhuse ved indgangen. Foto Thomsen und Andresen,
Sønderborg, ca. 1900. Museet på Sønderborg Slot.

steinisches Haus som et treetages beboel
seshus med kro, en loftsbelysning på 12
fod i 13 fags længde og fire russiske
skorstene, der ragede op over det tegldæk
kede hus. Bagbygningen ligeledes i tre
etager med 14 fag og tre russiske skorste
ne, et halvtag beklædt med tagpap, et
keglehus af træ og et hønsehus. Det hele
vurderedes til hhv. 21.150, 11.300, 400,
600 og 50 kurantmark, ialt 33.500, 10 %
mere end bygningen havde kostet. Så
kunne Chr. Johansen heller ikke overkom
me mere, og virksomheden overtoges af
hans søn, Hans Carl August Johansen, den
1. januar 1868. Han beholdt ejendommen
til 1902.

Hoteldrift i tysk tid.
Uden at foretage de store spræl lykkedes
det for H. C. A. Johansen at bevare og

styrke det gode ry, hotellet havde haft, og
da han 34 år senere - i 1902 - solgte til et
ægtepar fra Rendsborg, var der stadig et
godt grundlag for en solid hotelvirksom
hed. Det havde nydt godt af de forskellige
forhold, som var opstået i forbindelse med
Preussens overtagelse af Slesvig; befæst
ningen af Sønderborg, og den begyndende
udbygning af byen med en flådestation
sikrede gæster - og fremtiden. Den nye
ejer, Ernst Hildebrandt og hustru, viste
snart, at de var kommet på den rigtige
plads, han som arrangør og daglig leder,
og hun som den geniale »køks«, der var i
stand til at servere den mad, der var
nødvendig for at få lokket endnu en flaske
vin på bordet. Nogle kunder kom næsten
af sig selv, som f. eks. skipperlavet, der for
otte mark fik seks anretninger til den store
årlige festdag i lavet:
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1. Bouilion med Klöser, selleri og ris med
rosiner,
2. Oksekød med fine kartofler og peber
rodssauce,
3. Anretning med laks, tunge, slikaspar
ges og ærter efter frit valg,
4. Kalvesteg med kompot og argurker,
5. Torte,
6. Brød, ost og frugt.

dels til etableringen og dels til gennemfø
relsen.

Kejsers Geburts
Nogle af byens organisationer og institu
tioner havde allerede i flere år holdt
Kejsernes fødselsdag, hvoraf den fornem
ste fandt sted på Holsteinisches Haus, men
det var ligesom det var ved at ebbe ud, og
først et par år efter, at Hildebrandts havde
overtaget hotellet, var det dem, der stod
for det.
Otte dage før fødselsdagen, den 27.
januar begyndte man at avertere den store
festspisen. Ikke noget med valgfri menu,
nej, kun prisen 4,50 mark, der fra 1913
blev hævet til 5 mark, og anmeldepligt i
forvejen angav, at det måtte være en helt
særlig middag, en kejser værdig.
Selvom menuerne ikke blev averteret,
eksisterer de den dag i dag. Ernst Hilde
brandt førte nemlig bog over det, han
serverede, ikke alene ved Kejserens fød
selsdag, men ved alle større middage. Det
var ikke skueretter, der blev serveret, men
store fyldige anretninger.
Ved Kejsermiddagen var det 9-10 an
retninger, som blev varieret fra år til år. I
Hildebrandts liste er nævnt de muligheder,
han valgte ud, bl. a. til den menu, gæsterne
kunne nyde hvert år. Der måtte variation
til for at sikre det fortsatte besøg på denne
festdag.

Der måtte alligevel hele tiden gøres noget
for ikke alene at holde hele virksomheden
i gang, men også for at få en omsætning,
der kunne få det hele til at løbe rundt. I
første række hvilede denne del på husets
frue, der i sæsonen hele tiden måtte sørge
for at sylte og henkoge, så der kunne være
nok til de opulente middage, der blev
serveret ikke alene ved fester som skipper
lavets, men også ved bryllupperjubilæer,
sølvbryllup etc. Det var en regel, at alt
hvad man kunne lave selv, blev lavet i
køkkenet, om det så var den meget sjæld
ne frugtis og vanilieis, som hørte til specialiterne. Bryggeriet i Sønderborg havde
ret til at »høste« den is, der i vinterens løb
kom på mølledammen, og når den var
bjerget, så blev den gemt væk i dets dybe
kældre, således at man hver morgen kun
ne køre den ud til kunderne, bl. a. hotellet,
hvor der i buffeten var et mellemrum, som
man hele tiden fyldte is i, så drikkevarerne
på begge sider kunne holde sig kolde.
Skulle man lave de fine slags dessertis, så
blev den leverede vandis yderligere hug
get i stykker og anbragt i en slags centrifu
1. Suppe:
ge, med salt, hvorved temperaturen på
a. klar suppe,
isen blev noget lavere, således at beholde
b. ægte skildpaddesuppe,
ren med dessertisen kunne drejes rundt
c. oksehalesuppe,
imellem isklumperne og isen størkne, pa
d. kraftsuppe,
rat til servering.
(Skildpadderne fik man leveret i fu
Lige så vigtig som forberedelserne til
stager til hotellet).
sæsonen var den administrative virksom
hed, som det var værtens opgave at udføre. 2. En appetitvækker:
Et eksempel som Kejserens fødselsdag vil a. kaseler skinke (hamburgerryg),
vise, hvad der i den anledning krævedes, b. fyldt ribbensteg,
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c.

3.
a.
b.
c.
d.
e.

prager skinke med champagnekraut,
alt med tilbehør af ristede kastanier,
tomatpuree eller lignende.
Fiskeret:
bækforeller på forskellig vis,
Ostende- pigvar i østerssauce,
badensiske foreller med smørkugler,
blå laksforeller fra Slien med smør,
frisk flodlaks med hollandaisesauce.

En let ret:
ragout financiere - brisler,
romerske pateter,
gåseleverpostej i aspic.,
Strassbourger gåseleverpostej i suk
ker og vin aspic, med pumpernikkel,
e. unge fedekyllinger med kalvebrislin
ger og champignonssauce.
4.
a.
b.
c.
d.

5. Hovedretten:
a. kalkun med sellerisalat og tørrede
frugter,
b. dyresteg med salat og tørrede frug
ter,
c. unge kalkuner med sellerisalat og
grøntsager,
d. fyldte kalkuner med salat og kom
pot,
e. dyreryg med salat og kompot.

Menukort fra »Kaisers Geburts« på Hotel Hol
6. I 1903 og 1904 kom hertil en let steinisches Haus, formodentlig 1904. Museet på
anretning bestående af slikasparges med Sønderborg Slot.
rørt smør.
Antallet af kuverter varierede temmelig
7. Dessert:
meget, fra 59 til 86 stk., og et par år
a. ananasis,
morede Ernst Hildebrandt sig med at føre
b. isbombe,
fortegnelse både over deltagere og ikkec. is a la püchler.
deltagere, hvad der i bedste fald var
8. Ost:
kontroversielt, og det ville det også være i
a. ost med smør og engelsk selleri,
dag at granske sindelag på denne vis.
b. ostestænger med pumpernikkel,
Ud over maden blev der fra kl. 3 om
c. osteplatte.
eftermiddagen, hvor det hele begyndte,
konsumeret betydelige mængder vin og
9. Frugt.
sekt - i alt næsten to flasker pr. kuvert. Det
10. Kaffe.
var dog ikke fy Ideri, når man tager hensyn
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til, at hele festen varede i næsten 10
timer.
Regnskabsmæssigt set blev der f. eks. i
1903 for 83 kuverter betalt 373,50 mark,
for fransk rødvin og piesporter ialt 264
mark, og for sekt 350 mark.
Den sidste Kejsers Geburts blev holdt i
1914, da krigsårene ikke indbød til slige
lukulliske overdådigheder. Efter 1920 be
sluttede Ernst Hildebrandt i erkendelse af,
af byen var blevet dansk, at omdøbe sit
hotel til Hotel Hildebrandt, og dette navn
kendes endnu af mange gamle Sønderborgere. I 1943 overgik det til hans datter og
svigersøn. De forsøgte at holde standar
den lige så højt som i forældrenes tid. Efter
sin mands død fandt Hildebrandts datter

det rigtigst at sælge det hele, og bygnin
gerne blev bygget om til møbelhus og
fungerer fortsat som sådan. Facaden er
pudset op, men man kan endnu se, hvor
imponerende en bygning hotellet må have
været.
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Barometermager Peter Lassen
Af L. R. LASSEN
Her kom hun til at gå i skole med en
nabodatter, min mor. Jeg går ud fra, at min
far allerede som ung har mødt min mor på
Als eller i Rise. I hvert fald fik far plads på
en gård i Rise i 1893. Der blev forlovelse,
og da min mor var enebarn af Johan
Min far, Peter Lassen, blev født den 20. Detlef Hansen, en veteran fra 1864, som
december 1870 i landsbyen Guderup i var glarmester, blev det bestemt, at far
Egen sogn på Als. Han var yngste søn af skulle være kompagnon. Han fik en kort
daglejeren Lauritz Lassen, og far kom uddannelse hos en glasgrosserer i Flens
allerede som 10-årig ud at tjene. Efter borg, og resten lærte han af sin svigerfar.
konfirmationen, der blev foretaget af bi Hvor dygtig han end blev, følte han altid
skop Hansen i Egen, kom han i skrædder mindreværd over sin uddannelse og sagde
lære. Hans farfar var skrædder, men faget flere gange til mig: »jeg vil hjælpe dig til,
huede ikke min far, så efter kort tid slap hvad du gerne vil, men du skal få en
han fri af læreforholdet og blev tjeneste færdiggjort uddannelse.«
Efter at morfars hus var blevet forlæn
karl forskellige steder på Als. Han mistede
sin mor som 16-årig, men fik en god get ud mod vejen, så der blev to stuer
stedmor i en søster til moderen. Fars søster mere, stod brylluppet den 19. juni 1895.
Cathrine blev også tidligt sendt hjemme De to familier havde fælles husholdning;
fra til en farbror i Rise, som var barnløs. det varede ved til mormors og morfars død.

Fhv. overlærer L R. Lassen, København,
fortæller her om sin far, der var glarmester
og barometermager i Rise. Det er tidsbillede
af et nu helt forsvundet og delvis glemt
håndværk.
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Glarmester og barometermager Peter Lassens hus i Rise efter tilbygningen i 1895. Foto ca. 1911.
Privateje.
Forretningen gik godt; efterhånden blev
det sådan, at far kørte ud til arbejde, særlig
ved nybygninger, mens morfar klarede
arbejdet hjemme, derunder at ramme bil
leder ind og at lave og reparere barometre.
Barometerfremstillingen havde far lært af
min morfar, men hvor denne havde lært
det, ved jeg ikke. Han begyndte med det
under sit ufrivillige otteårige ophold
(1868-1876) som flygtning i Nordjylland
i Hurup nær Mariager fjord. - Flygtning
efter nutidig sprogbrug var han jo virkelig,
idet han havde forladt famile og arbejde
for at slippe for at blive tvunget til at
trække i den tyske soldatertrøje. Han
havde som dansk soldat været med i
1864.
Både far og bedstefar fabrikerede og
reparerede barometre i deres fælles værk
sted ved »æ gammel landvej« i Rise. Kom
der et barometer, hvor glasrøret var i
stykker, fik jeg som dreng lov til at ryste de
få dråber kviksølv, der var tilbage, ud i en
underkop for at lege med dem. Derefter
blev de pudset rene, dvs. støvet af med en

tør klud, og hældt i flasken til genbrug.
Når jeg læser om det sundhedsfarlige ved
kviksølv og dampene derfra, og den
skrækkampagne, der føres, tænker jeg
ofte på, at både far og bedstefar et langt liv
igennem (de blev 92 og 85 år) har arbejdet
med dette tungmetal uden at have noget
som helst men af det.
Fremstilling af kviksølvbarometer
Der skulle bruges et bræt, et glasrør,
lukket for oven og buet rundt forneden,
endende med en kugleformet beholder, en
papirsskala, en bevægelig viser og oftest
en hul halvkugle af træ. En stedlig snedker
fik bestilling på brætterne, som glasrørene
skulle sættes fast på. Materialet var fyr,
poleret i mørke farver, i de senere år også
mahogni eller teak. Glasrørene fik i hvert
fald far gennem mange år fra Struer’s
kemiske Laboratorium i Skindergade i
København. Det var ca. 80 cm. langt.
Kviksølvet blev købt på apoteket i Aaben
raa. Det blev opbevaret i en lille læderbetrukket flaske - det er jo meget tungt, 1 kg
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Peter Lassen fotograferet i sit værksted 1960, 90år gammel, i færd med atfærdiggøre et barometer.
Privateje.

fylder % dl., lige hvad et lille portvinsglas
rummer. I små mængder blev der hældt
kviksølv i glasbeholderen gennem en pa
pirstragt, åbningen lukket med højre
hånds tommelfinger, det hele vendt rundt,
og med små dunk mod låret blev kviksøl
vet dråbe efter dråbe rystet op gennem
rundingen ned i det lange lukkede rør,
hvor dråberne efterhånden pressede luften
ud. Der blev fyldt på mange gange, før
røret var fyldt, og til sidst blev toppen af
røret kørt hen over en ujævn flade for at
ryste de sidste små luftblærer væk. Atter
blev barometerrøret vendt, tommelfinge
ren kunne ijernes, og kviksølvsøjlen sank
mere eller mindre, alt efter lufttrykket,
efterladende et lufttomt rum i toppen. I det
firkantede rum foroven på brættet blev
skalaen anbragt bag en glasrude. Den var
blevet trykt hos bogtrykkeren med angi
velse af de forskellige vejrligsituationer,
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på dansk i den ene side og på tysk i den
anden. Barometerrøret blev fæstnet til
brættet, således at kviksølvsøjlens højde
svarede til dagens vejr. En viser i siden
kunne så hele tiden vise, om der var
tendens til hævning eller sænkning. Behol
deren forneden blev lukket inde under
trækuglen, som var aftagelig.
Skulle barometret forsendes, blev be
holderens åbning lukket solidt med en lille
prop, men ved siden af fulgte med en
lignende prop, i hvilken der gennem et
boret hul i midten var stukket et tyndt, tørt,
hult græsstrå, som når denne sattes i
stedet, gav adgang for det ydre lufttryk, så
kviksølvsøjlen kunne stige og synke.
Foreningsliv og interesser.
Vidt omkring strakte fars arbejdsmark sig,
særlig mod syd og vest. Navne som Hønkys, Hellevad, Bolderslev, Vollerup og Uge

var jeg fortrolig med fra min tidlige
barndom. Indtil krigen 1914 kørte far af
sted med hesten »Tammes« foran vognen;
efter krigen var det altid kun på cykel,
oftest med en tung kasse glas på ryggen.
Ganske vist prøvede han med en lille bil i
den forvirrede tid mellem krigen og Gen
foreningen, men det blev ikke til mere.
Ikke ringe tid ofrede far på det lokale
foreningsliv. Han var formand for Hånd
værker- og Ringriderforeningen og for
stod - uden at nogen var i tvivl om, at han
hørte til de dansksindede - at få et fornuf
tigt samarbejde mellem danske og tyske i
de to foreninger. Jeg kan lige så godt her
fortsætte med alle de andre forhold, han
var med i. Han var i tysk tid fattigforstan
der for Rise sogn, og fra tiden efter
Genforeningen kan nævnes: Formand for
Dansk Andels Ægexport i sognet og sene
re gennem mange år amtsrepræsentant,
hvilket gav ham lejlighed til møderejser til
mange steder i Danmark, især Bornholm
var han meget glad for at have set.
Rejselysten fik han også tilfredsstillet
som amtsrepræsentant for Danmarks Bi
blioteksforening. Fra oprettelsen af
Elektricitets-Selskabet for Aabenraa og
Sønderborg amter var han repræsentant
og gennem mange mange år også måler
aflæser. I 1940 var han med til at stifte
DSK (Foreningen af dansksindede søn
derjyske Krigsdeltagere 1914-18), blev
straks formand og var det gennem de
mange år. Han blev udnævnt til æresmed
lem, og det blev han forresten også i flere
af de andre nævnte foreninger. Medlem af
sognerådet var han i 1930erne, og et par
år sognerådsformand.
Far var meget alsidig interesseret. Jeg
husker endnu den dag, da det nye bogskab
ankom, som Heinesen, en af hans hånd
værksvenner, havde lavet til de mange
bøger, far efterhånden havde samlet. Før
Genforeningen supplerede han det lille
Sprogforeningsbibliotek i byen ved flittigt

Skala til barometer fra P. Lassen og hans
svigerfar, J. R. Hansens værksted. Privateje.

at låne ud af sine egne til naboer og
bekendte.
Også en familie-stambog anskaffede
han sig og fik ved henvendelse til familie,
sognepræster og arkiv samlet en fyldig
slægtstavle tilbage til oldefaderen, Las
Jensen, der i 1786 købte hus på Als.
Gårdejeren, der solgte, kunne kun under
skrive med sine forbogstaver, mens min
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Peter Lassen som formand for Ringriderforeningen på vej til ringriderpladsen. I baggrunden den
sydlige kro i Rødekro. Til venstre går vejen op til stationen. Foto ca. 1905 i privateje.
fars oldefar kunne skrive hele sit navn! I en
bog »Aus fernen Welten«, som hans bror i
Berlin havde sendt ham, læste han om
atronomi. De vigtigste stjernebilleder lær
te han mig tidligt at kende, og endnu
husker jeg, at vi en sen aftentime gik ud i
gården for oppe over laden at se en stjerne
med hale, Haleys komet i 1910. Blandt
hans efterladte brevvekslinger lå der tak
kekort fra Observatoriet i København for
iagttagelser, han havde oplyst om.
Livssyn.
På grund af sin korte faglige uddannelse
ønskede han ikke at tage hverken lærlinge
eller svende, skønt forretningen nemt kun
ne have været udvidet. Til gengæld var
han sikker på, at i alt arbejde blev hans
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håndværkermotto godt fulgt: »Intet arbej
de er for simpelt til ikke at udføres godt.
Ingen kunde er for lille til ikke at behand
les vel.« Det hang i hans værksted, hvor
han arbejdede til langt op i sin alderdom.
Som barometermager var der inter
views med ham både i dansk og tysk TV
og i de lokale tyske og danske aviser, efter
at han var fyldt de 90. Hejmdal skrev
således, at han havde haft bestilling helt
fra Harzen, og en anden avis, at han efter
sigende var den eneste, der herhjemme
stadig fabrikerede barometre med kvik
sølv, og »Der Nordschleswiger« lader far
sige »Meistens zeigt das Barometer »Ver
änderlich«, wie auch unser Lebensbaro
meter. Ich bin nur ein alter Barometerma
cher. Das Wetter aber macht der liebe
Gott.«

Landevæmet - 60 år
Af BAHNE NICOLAISEN

Den 24.janu.ar 1927 stiftedes foreningen
»Landeværnet« ved et møde på Folkehjem i
Aabenraa. Foreningens formand fra star
ten i 1927 og heltfrem til 1963 var gårdejer
Hans Andersen (1886-1973) fra Kongsbjerg i Abild sogn nordfor Tønder. Lande
værnets 60-årsjubilæum blev markeret med
en udgivelse af nogle erindringer, som Hans
Andersen nedskrev i midten af1960erne, og
som først og fremmest omhandler Lande
værnets virksomhed.
Bogen, der er udgivet af Historisk Sam
fundfor Sønderjylland, blev præsenteretfor
offentligheden ved en sammenkomst på
Tinglevhus den 14.april 1987. Her holdt
Landeværnets nuværende formand, Bahne
Nicolaisen, en tale, hvori han bla. redegjor
de for de helt ændrede vilkår, hvorunder
Landeværnet virker i dag. Talen bringes her i
en let bearbejdet form.
Det var en stor kreds af gode danske
mænd, der stod bag oprettelsen af Lande
værnet i 1927 og var med til at rejse en
kapital, som skulle hjælpe det kriseramte
landbrug her i det truede grænseland, og
det var en storstilet landsindsamling, der
lagde grunden til den kapital, Landevær
net har i dag.
Den landbrugskrise, man havde i
1920rne og 1930rne, var meget hård ved
det sønderjyske landbrug, der var meget
sårbart efter 1 .verdenskrig og genforenin
gen med Danmark. Man havde siden
1864 levet under et beskyttet hjemme
marked, hvor man blot kunne producere
og afsætte til det store tyske hjemmemar
ked. I 1914 kom krigen, hvor alle unge
mænd blev indkaldt til militærtjeneste. De
var med i krigen i fire år og havde

herudover været soldat to-tre år før kri
gen, for mange unge den tid, hvor man
skulle uddanne sig. Under krigen måtte
landbruget aflevere alt det bedste til et
forsultet Tyskland.
Disse unge landmænd skulle nu til at
drive landbrug på lige fod med et velkon
solideret dansk landbrug, der havde tjent
godt under krigen og havde en god reserve
at tære af. Det havde sønderjyderne der
imod ikke, og hertil kom, at der dengang
var kamp om jorden mellem danske og
tyske landmænd. De tyske landmænd hav
de organisationer som Kreditanstalt Vo
gelgesang, oprettet 1926, i ryggen, Den
krævede, at børnene skulle gå i tysk skole,
og at man skulle deltage i de tyske fore
ningers arbejde. Dette var helt i orden for
de tysksindede, men for andre var det en
tung forpligtelse at skulle påtage sig.
Derfor var det et godt og velment
håndslag fra det ganske land, man gav
med indsamlingen til Landeværnet i 1927.
Landeværnets formålsparagraf siger
nemlig, at »foreningens formål er at styr
ke sønderjyske erhvervsdrivendes økono
miske stilling, derunder navnlig at hjælpe
danske landmænd til at bevare eller er
hverve egen ejendom. Dette formål søges
opnået ved tilvejebringelse af en fond, der
anvendes til at yde lån mod sikkerhed i
faste ejendomme og til køb af ejendomme
med senere afhændelse for øje, ved rådgi
vende og vejledende bistand i økonomiske
anliggender, hjælp til fremskaffelse af
kapitaler til udlån eller køb.«
Det er denne formålsparagraf, vi stadig
leder Landeværnet efter. I dag er det dog
sådan, at loven forbyder en forening at
købe fast ejendom og derefter afhænde
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den. Landeværnet må som forening heller for meget i halvfjerdserne med den høje
ikke eje en landejendom. Vi har dog endnu rente, vi havde dengang. Investeringsly
nogle stykker jord tilbage, men vi skal sten var stor, for i 1960erne og 1970erne
søge dispensation, og det bliver vanskeli kunne man sælge gården, hvis man ikke
kunne klare de økonomiske forpligtelser,
gere at få den.
Også den rådgivning og vejledning, man havde påtaget sig. Man kunne let
som omtales i formålsparagraffen, er gle finde en køber og måske endda få en lille
det helt i baggrunden. Nu har Landbo- og fortjeneste ud af det.
Dette har ændret sig. I dag er det
Husmandsforeninger deres egne rådgiv
ningscentre, og derfor er der tilbage kun vanskeligt at finde en køber til et land
udlånsvirksomheden og hermed en styr brug, og som følge deraf er priserne
kelse af det sønderjyske erhvervsliv, spe dalende. Den landmand, der er kørt fast,
har næsten kun tvangsauktionen som løs
cielt landbruget.
Men også her er forholdene helt ander ning på sine vanskeligheder, men det er en
ledes. Den udlånsvirksomhed, man be rå og barsk måde at skulle forlade det
gyndte med i 1927, nemlig lån til unge erhverv, man holder af. Tit ser man, at de
danske inden for den truede firkant, fort mennesker, der på den ene eller anden
sætter vi med den dag i dag. Landbrugs måde må forlade landbruget, for de flestes
krisen i 1920rne og 1930rne var imidler vedkommende får et godt og vellønnet
tid en helt anden end den krise, vi har i arbejde - landmænd er nemlig gode arbej
disse år. Dengang drejede det sig om det dere. Rent økonomisk får de det bedre end
daglige brød, og der var enkelte tilfælde, før, men resultatet er, at landbruget bliver
hvor folk simpelthen sultede og måtte affolket.
sælge alt for at skaffe penge. Man havde
En anden og meget større flok, som er
arbejdsløshed og overproduktion ligesom med til at affolke landbruget, er den
i dag, men den sociale forsorg var meget ungdom, der har taget en eller anden
dårlig, så man var nødt til at finde arbejde. uddannelse på skoler o.lign. De søger væk
Inden for landbruget var der overpro til stillinger i byerne eller i hovedstaden.
duktion, og der var afsætningsvanskelig Derved forlader de landsbyerne, så det
heder med meget små priser. Men hvis kun er de ældre, der bliver tilbage. Efter at
man havde en kapital, som den Landevær folkeholdet har forladt gårdene, kan vi se,
net havde fået at disponere over, var der at posthuset er blevet nedlagt, og at køb
mennesker nok, man kunne hjælpe. Man manden har lukket. Smeden er blevet for
kunne overtage en ejendom og havde en gammel og hans job har maskinhandleren
stor flok unge mennesker, der gerne ville overtaget med servicevognen osv. - sådan
igang med egen bedrift. De havde en kan vi blive ved. Ude i landsbyerne er kun
egenkapital i form af sammensparede de ældre tilbage, de går alene på gårdene,
penge og var flittige mennesker, der gerne og der er ingen til at fortsætte i deres
ville gøre en indsats for at få deres eget fodspor.
Statistikken fra vore landbrugsskoler
landbrug.
De forhold, hvorunder Landeværnet lå
ner penge ud i dag, er helt anderledes, Medlemsbevisforforeningen Landeværnet. Den
fordi firsernes krise er af en ganske anden unge, kraftfulde mand med spaden og det
karakter. I dag er det en rente- og omkost vajende Dannebrog bagved er et symbolsk ud
ningskrise, hvor en del landmænd har fået tryk for Landeværnets idegrundlag: at hjælpe
for stor en gæld. De har måske investeret danske landmænd til at bevare egen jord. ►
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viser med al tydelighed, at der bliver færre
og færre til at overtage det danske land
brug. Men det er disse få, det er disse unge,
der ønsker at fortsætte i landbruget, vi i
Landeværnet fortrinsvis yder lån til. Den
unge, veluddannede landmand, der køber
egen gård, er blandt dem, som får de
bedste lån i Landeværnet - til 6 % rente og
med en afdragstid på tolv år, hvoraf de to
år er afdragsfrie. Da der ikke alle steder
findes en landmand, der vil overtage går
den, kan det være en søn eller svigersøn,
der har uddannet sig i et andet erhverv,
som kommer hjem og overtager gården,
men fortsætter i sit hidtidige erhverv. Vi
ser også bylandmænd eller folk, der gerne
vil bo på landet, købe et landbrug og
fortsætte i den stilling, de har uden for
landbruget. Også disse deltidslandmænd
bevilger Landeværnet lån til, fordi vi
mener, at vi hermed hjælper med til, at
vore landsbyer her i grænseegnen stadig er
befolkede. - Hellere deltidslandmænd end
slet ingen landmænd.
Mange af de lån, Landeværnet yder, går
til køb af jord eller af naboejendomme.
Det kan f.eks. være en ejendom, der bliver
helt nedlagt som selvstændigt landbrug,
og hvor man sælger huset til beboelse og
jorden til en nabo, der lægger jorden ind til
sin gård.
Landeværnet har gennem årene også
ydet mange lån til opførelse af landbrugs
bygninger. Når f.eks. stalden skulle udvi
des og moderniseres og gøres mindre
arbejdskrævende, så var et billigt lån i
Landeværnet på sin plads.
Vi har altid holdt på, at Landeværnets
lån skulle bruges til varige investeringer
og ikke til at betale foderstof- og maskin
handlerregninger med. Hvis et landbrug
ikke kan klare de almindelige driftsudgif
ter, mener vi ikke, det er hensigtsmæssigt
at investere mere i disse landbrug.
På dette punkt er der en forskel fra den
politik, Landeværnet førte i 1920rne og
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1930rne. Dengang var der en del låntage
re, som bare »glemte« at betale rente og
afdrag til Landeværnet, og de par kroner
man sparede, var med til, at man blev
hængende på gården. Mange penge har
man måttet afskrive i krisetiden. Til gen
gæld må vi i dag sige, at renter og afdrag
går godt ind. Man betaler til Landeværnet,
hvad man skal, skønt tvangsauktionen
enkelte steder hænger lige over hovedet.
Selvom det økonomiske spiller en stor
rolle, er det nationale dog langt fra gledet
ud, fordi det stadigvæk - i overensstem
melse med formålsparagraffen - kun er
dansksindede, der kan låne. Dette sikres
ved, at den 15 mand store bestyrelse har
en meget stor berøringsflade, således at
personligt kendskab til ansøgerne ofte vil
være til stede, og da låneansøgningerne
fremsendes via pengeinstitutterne, har
man også derigennem en mulighed for at
sikre, at denne side af formålsparagraffen
bliver opfyldt.
Nu kan man så spørge om ikke fælles
markedets fri bevægelighed af kapital og
arbejdskraft har betydet, at det er blevet
vanskeligere for Landeværnet at være
med til at »sikre dansk jord på danske
hænder«. Det er da også korrekt, at Lan
deværnet ikke kan forhindre, at en uden
landsk landmand køber en dansk gård,
men hvis en dansk landmand er interesse
ret i den samme gård, kan Landeværnet
være med til at støtte ham økonomisk og
måske hermed sikre ham gården.
Risikoen for at der opstår et befolk
ningsmæssigt tomrum, er dog langt større.
I en sådan situation vil der komme folk
udefra. I dag er det vanskeligt at finde
unge danske købnere til lidt større land
brug, men derimod står dygtige, kapital
stærke hollandske landmænd i kø for at
købe danske gårde. I sådan en situation
mener jeg, at det er Landeværnets opgave
at støtte vore egne, danske landmænd med
at drive den danske jord.

Hvad fremtiden vil bringe for vort
grænseland og for Landeværnet, kan vi
kun gætte på, men sikkert er det, at der
også i fremtiden vil blive drevet landbrug
på Danmarks jord, selvom det i dag ser
noget broget ud med alle de trusler og
mørke skyer, der hænger over landbruget.
Jeg tænker her på miljø og forurening, på
de krav der stilles fremover, på den gød
ningsafgift man truer med, kort sagt den
mistænkeliggørelse ja man kan godt sige
hetz, der bliver ført imod landbruget. Det
store protestmøde i Herning i begyndelsen

af april taler med al tydelighed om, at
landbruget føler sig forfulgt.
Derfor er det meget vigtigt, at vi med
Landeværnets midler stadig kan være med
til at støtte de mennesker, der stadig vil
drive landbrug her i grænseegnen og være
med til at dansk landbrug må bevare sit
gode omdømme og fremstille de første
klasses fødevarer, som dansk landbrug har
ry for at producere. Hvis dette lykkes,
mener jeg, at Landeværnets midler bliver
godt anvendt, til gavn og glæde for mange
sønderjyske hjem.

Bjergsalamanderen i Søndetjylland
Af AGNETE BISGAARD
Bjergsalamanderen - Danmarks smukkeste
salamanderart - kendes kun i egen omkring
Aabenraa, hvor den blev »opdaget« så sent
som i 1949. Den hører - trods fredning af
en række vandhuller - dog til blandt de
dyrearter, der er truet af udryddelse. Agnete
Bisgaard, Aabenraa, der har undervist i
naturhistorie på Aabenraa Statsskole indtil
sin pensionering i 1961, fortæller her den
spændende historie om opdagelsen af bjerg
salamanderen, om dens udbredelse og om
arbejdet med at sikre dens tilholdssteder.
Dette arbejde foregår i en gruppe på fem
medlemmer, der ud over Agnete Bisgaard
består af dyrlæge Uffe Schear Mikkelsen og
hans kone Kirsten Mikkelsen, bogholder
Harald Knutz og adjunkt Lars Weitemeyer.
I efteråret 1948 kom en 12-års dreng,
Uwe Hänel, til mig og fortalte, at han
havde fundet bjergsalamandaren i en dam
i nærheden af Aabenraa. Vi havde den
gang en ungdomsafdeling af Naturhisto
risk Forening for Sønderjylland ved Aa

benraa Statsskole, hvor ca. 100 medlem
mer én gang om måneden mødtes til
foredrag, og hvor vi om foråret foretog
ekskursioner. Jeg svarede Uwe afvisende,
at der i Danmark kun findes to salaman
derarter, den lille og den store, men fik dog
den indskydelse at sige: »Men kom og vis
mig den«, en lykke, som jeg stadig glæder
mig over.
Og næste forår, den 4. april 1949, stod
der så som så ofte før et glas udenfor
naturhistorielokalet på Aabenraa Stats
skole, men denne gang indeholdt det et for
Danmark helt nyt dyr, nemlig bjergsala
manderen. - Der var ikke siden 1892
fundet et nyt hvirveldyr i Danmark. Den
gang var det dr. Jungersen, der fandt
springfrøen på Fænø. - Uwe havde selv
fundet ud af bestemmelsen ved at se i et
tysk værk, »Aus Wald und Flur«. Også i
Brehm: Dyrenes liv, havde han set et
billede af dyret.
Vi tog straks samme eftermiddag ud til
vandhullet, hvor han hurtigt fik fanget et
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Typisk vandhul for bjergsalamander, i udkanten afen løvskov, og undertiden også fungerende som
kreaturvandingssted.
dyr. Hullet ligger nu i den sydlige del af
Aabenraa, og vi kalder det »det klassiske
hul«. Byens tekniske ledelse har lovet at
bevare dette vandhul fremover. Selv fandt
jeg dyret i det vand, der havde samlet sig i
et hestehovsspor på marken.
Allerede samme aften blev det forevist i
vor ungdomsafdeling, og senere, den 11.
maj 1949, i Dansk Naturhistorisk Fore
ning i København, hvor jeg selv fik for
nøjelsen af at fremvise såvel dyrene som
deres æg. Magister Pfaff, der var leder af
den herpetologiske afdeling ved Zoolo
gisk Museum i København, og som vi var i
kontakt med, fik - efter vor henvendelse to hanner og en hun tilsendt til museet i
København. De blev sendt i en lille blik
æske i et brev og kom godt til København,
hvor de gik i et akvarium i godt to år. På
Statsskolen fik vi et - iøvrigt elendigt spriteksemplar tilbage til samlingen.
Vi søgte dengang efter dyret i forskelli
ge vandhuller på egnen, men af tyve
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undersøgte huller var der kun tre positive.
Det viste sig dog, at folk, der i deres
drengetid havde fisket efter salamandre,
havde fundet den. De havde kaldt den
»den blå«, eller den med »den røde mav’«.
Og dette har givet været bjergsalamande
ren, så allerede i 1920 har dyret ganske
sikkert været i Danmark.
Da man begyndte at transportere dyret
væk fra egnen, fik vi hurtigt en frednings
sag igennem; fra min anmodning og til
fredningens vedtagelse gik der knap to
måneder. R. Spärck, der var professor i
zoologi ved Københavns Universitet, har
æren af, at det gik så hurtigt, således at
bjergsalamanderen i 1951 blev fredet for
opfiskning ifølge lov nr. 140 af 7. maj
1937, §28. Men da der var så få huller, hvor
den fandtes, ville man ikke frede disse af
angst for at folk ville finde dem og
alligevel opfiske dyrene. Senere er alle
padder og krybdyr i Danmark fredet for
opfiskning, og den specielle fredning for

Bjergsalamanderen er vel nok Danmarks smuk Mannasødgræs og forglemmigej er gode planter
keste padde. Dens teglstensrøde, uplettede bug, til at lægge æg på. Dyrene lever af insekter i
dens blålige, uplettede sider, hannens »leopard vandet, ofte også afvandbænkebider. Affiender
pletter« på hovedets og kroppens sider gør det let har dyrene såvel fugle som fisk, hejrer, storke,
at kende den. Desuden har hannen en ganske lav ænder og gedder, ligesom andre fisk også godt
liste, kun 1-2 mm langs ryggens overside. Denne kan æde dem eller deres larver.
Larverne, som kommer ud af ægget, har
liste er afvekslende sort og guL Hunnen er ikke så
smuk, mere mørk og uden liste langs ryggen, men udvendige fierformede gæller, ogfårførstforben
en mere eller mindre udtalt marmorering er et med fire tæer, siden også bagben med fem tæer.
godt tegn, ligesom hunnen også har en teglstens Når de er ca. fire måneder gamle, går de på land,
rød bug uden pletter. Farven kan hos både hun idet såvel gællerne som halen med en ofte
og han være mere eller mindre gullig-rød. Der karakteristisk haletorn forsvinder. Man formo
kan findes små pletter under hovedet, men fra der, at dyrene opholder sig i ca. tre år på land,
hals til gat er der ingen pletter på bugen. inden de bliver kønsmodne, og derefter kun
Hannernes gennemsnitslængde er 8,5 cm, hun opsøger vandhuller i yngletiden, hvor de fortsæt
nernes 10 cm. Altså større end den lille vandsa ter slægten.
Man kan kende larverne af bjergsalamande
lamanders på 6 til 10 cm.
Der finder ikke en egentlig parring sted, men ren fra den lille vandsalamanders larver på den
hannen afsætter en sædbeholder, som optages i omtalte haletorn, men også halens form er
hunnens kloak, hvor den forbliver og lader forskellig fra den lille salamanders hale, idet
æggene, som passerer den, blive befrugtede. bjergsalamanderens er mere plump, afrundet,
Æggene lægges ofte på vandplanter, idet hunnen ligesom hovedet er lidt firkantet. Ved slutningen
med bagbenene folder et stykke blad om hvert af larvelivet er larverne af den lille salamander
enkelt æg; ofte lægges flere æg på ét græsblad, kun 3,5 cm, mens bjergsalamanderens larver
idet bladet foldes flere gange, så det ligner plissé. når en størrelse på ca.4 til 4,5 cm.
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Bjergsalamenderens latinske navn er Triturus alpestris, hvilket siger lidt om dens hovedudbredelse.
Mellemeuropas bjergegne er dens vigtigste tilholdssted, men den findes også i Holland, Belgien,
Frankrig, Italien, Jugoslavien og Grækenland, ognu altså også i Danmark. Nordfor Hamborg er den
bjergsalamanderen er derfor ude af kraft.
Den er jo nu beskyttet ligesom de andre
padder.
Af forskellige årsager lå arbejdet med
undersøgelsen stille i en årrække, men i
maj 1961 undersøgte jeg sammen med to
elever en gammel lergrav ved Aabenraa,
og de to elever opfiskede da 15 stk. Det
var i den del af søen, som ligger i en vig i
skoven. Der var otte hanner og syv hunner.
Jeg havde og har en tilladelse fra Natur
fredningsrådet til opfiskning, når vi sætter
dyrene ud straks efter opfiskning, hvilket
altid er gjort.
1 1974 fik jeg et brev fra professor Niels
Haarløv, fungerende formand for Natur
fredningsrådet, hvori han forespurgte om
bjergsalamanderens nuværende fore
komst. Her måtte jeg beklageligvis svare,
at dyret muligvis var væk. De eksempla
rer, vi havde fundet i 1961 i den tidligere
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lergrav, var forsvundet, da ejeren havde
udsat fisk, muligvis gedder, og disse havde
ædt salamandrene. Og i de andre huller
kunne vi ikke finde dem.
Tilfældigvis fortalte jeg i et par minutter
i en times slutning i en HF-klasse om
salamandre og sagde: »Engang havde vi
tre salamanderarter, nu har vi kun to«.
Hertil svarede en elev, Bent Lorenzen:
»Jeg ved, hvor der er et hul med bjergsala
mandre«. Og så viste han os et vandhul
med dyret i.
Ud fra dette nye hul har vi fem så
arbejdet med at finde nye huller og under
søge dem og dyrene deri. Efter to års
søgen fandt vi dem i flere vandhuller, alle
små og beliggende enten lige uden for
løvskov eller lidt inde i skoven. Disse
vandhuller er ofte kreaturvandingshuller,
evt. gamle mergelgrave, ofte ret højt be
liggende. Dyrene tilbringer fra ca. 1. april

kun kendt fra sporadiske fund, og i en nylig udgivet fortegnelse over krybdyr og padder i
Slesvig-Holsten betegnes den som »hochgradig gefährdet«. - Udbredelseskortet og kortet over
findesteder i Slesvig-Holsten er gengivet efter Kaskelot nr.41, dec. 1979, s.26-27.

til ca. 1. juli livet i vandet, hvor æggene
lægges. Det vil altså sige, at vandhullerne
er ganske nødvendige for, at dyrene kan
overleve og sætte afkom i verden.
I de første fem år fik vi undersøgt ca.
300 vandhuller og fandt dyrene i 34; indtil
1985 havde vi fundet dyret i ca. 45 af de
500 undersøgte huller. Men flere af vand
hullerne er siden gået tabt.
I årene 1977 og 1978 undersøgte vi ét
vandhul mere grundigt og fik med ejernes
tilladelse nedsat 45 glas langs randen.
Disse glas blev tømt for dyr hver tredie
dag i tiden fra ca. 15. marts til ca. 15 juni,
idet vi noterede arten af salamandre såvel
som længden af hvert dyr, ligesom kønne
ne blev noteret. Det viste sig, at i de
vandhuller, hvor bjergsalamanderen fand
tes, udgjorde den ca. 50% af bestanden af
salamandre. Kun i ét vandhul var der
udelukkende bjergsalamandre, men des

værre var dette vandhul så lille og så
mørkt, at dyrene ikke kunne formere sig;
der blev lagt æg, men der kom aldrig
larver i vandhullet.
Allerede i 1974 udtrykte Niels Haarløv
sin frygt for, at dyret skulle være truet af
udryddelse, idet Naturfredningsrådet hav
de hørt, at flere tilholdssteder skulle være
ødelagt og truet med opfyldning. Derfor
mente man, at 1951-fredningen ikke var
tilstrækkelig, og man ønskede nu at frede
områder af passende størrelse, som »inde
holder flere ynglelokaliteter for bjergsala
manderen, således at den tilfældige ud
døen af arten på én lokalitet opvejes af
indvandring fra nabolokaliteter«.
I 1980 offentliggjorde vi i Naturens
Verden en større artikel om forholdene,
hvorefter vi modtog en henvendelse fra
Danmarks Naturfredningsforening om
mulighederne for, at de kunne hjælpe os
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med at rejse en fredningssag. Dette tog vi
med glæde imod. Imidlertid trak sagen af
mange årsager i langdrag: Besøg af fore
ningens undersøgere og af en repræsen
tant for Fredningsstyrelsen blev desværre
ikke fulgt op af handling.
Først i 1983 fik foreningen rejst sagen
om fredning af områderne. Den 15. marts
1982 havde vi ved megen energi fået en
fredning af fire vandhuller i Stubbæk skov
gennemført; denne sag havde taget fire år.
Den i 1983 rejste sag tog nu sin begyndel
se og blev endeligt afsluttet den 27. no
vember 1986. Nu skulle ialt ca. 25 vand
huller være fredet, og Sønderjyllands Amt
har lovet at gøre brug af sin ret til at pleje
disse vandhuller med uddybning, fældning
af skyggende buske og træer osv.
Arbejdet med undersøgelserne var ofte
anstrengende og krævende, i 1.977 var vi
ude 44 gange, en gang fra 10 morgen til
10 aften, i 1978 var vi ude ialt 68 gange,
og hvert normalt år indtil 1985 er der kørt
ca. 800-1.000 km og undersøgt ca. 30
vandhuller, gamle som nye. I 1980 lykke
des det os rent tilfældigt at finde dyret i
Kollundområdet, idet et par larver dér
syntes os »positive«, og næste år fandt vi i
et ganske lille vandhul de voksne dyr. Et af
de tre findesteder dér er senere gået tabt
ved opfyldning.
Det arbejde, man gør i marken, kræver
en stor indsats, men det er lystbetonet,
mens det arbejde, der vedrører en fred
ningssag næsten er for svært for en almin
delig dødelig og giver mange skuffelser,
med breve for at få sagen fremmet, tele
fonsamtaler for at sætte skub i folk osv.
Men vi har da også haft den glæde at
modtage økonomisk støtte til vort arbejde,
bl.a. fra Japetus Stenstrup-fondet og fra
Spar Miljøfond, ligesom vi står i skriftlig
kontakt med universiteter og videnskabsmænd i flere europæiske lande fra Norge
til Spanien.
Når det nu endelig er lykkedes, skulle
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man tro, at alt er godt, men efter min
mening er den fredning, der nu er vedta
get, svag. Man har i nogle tilfælde lagt en
grænse på ti meter om et vandhul, hvor der
ikke må sprøjtes eller gødes, så dyrene
ikke går til på grund af den evt. gift, der
rammer dem, og hvor gødning ikke øde
lægger »balancen« i vandhullet. Men
hvem siger, at bjergsalamanderen kan
tælle til ti, dvs. hvordan undgår man, at
dyret ved vandring fra et vandhul til et
andet eller ved fouragering på land kom
mer i nærheden af evt. gift? Man burde
nok have taget mere hensyn til Naturfred
ningsrådets skrivelse fra 1974 om at frede
områder af mere passende størrelse.
Vore fremtidsplaner er, hvis kræfterne
slår til, at prøve at finde dyret længere
nordpå i Sønderjylland, hvor vi indtil nu
kun har undersøgt vandhuller sporadisk.
Muligvis vil en mere systematisk undersø
gelse kunne rykke nordgrænsen for udbre
delsen af dyret længere nordpå i årene
fremover.
Læserne vil sikkert være interesseret i at
vide, hvad man kan gøre for at bevare
Danmarks sjældneste og smukkeste sala
mander, som har sin foreløbig nordligste
europæiske grænse for udbredelse nær
Aabenraa. Til dem vil jeg sige: Vær med til
at bevare vore vandhuller, lad være med at
dræne dem bort, lad være med at forurene
dem, kast ikke affald i dem. Grav even
tuelt nye, men sæt ikke fisk eller ænder i
dem, for så lever salamandrene ikke læn
ge der, de bliver nemlig spist. - Vi har en
særlig forpligtelse her i Sønderjylland til at
passe på dette smukke og sjældne dyr.
Er man i tvivl om artsbestemmelsen, er
man velkommen til at ringe til mig, men se
først efter bugen på dyret. Den skal være
teglstensrødgul og uplettet, ligesom der
ikke - som hos de to andre arter - er en
stor bræmme langs ryggen, men kun hos
hannen en lav liste, tofarvet, gul og sort.
Dyret hører til den naturlige fauna i

Danmark, det er ikke indført, men selv
indvandret hertil, lad os derfor beholde
det.
Hvis De ser os gå på »uofficielle« veje
eller evt. på en mark, så prøv at se stort på
det; læg os ikke hindringer i vejen, vi
ødelægger ikke hegn eller marker, ej hel
ler glemmer vi at lukke et led eller spole
rer det. På gruppens vegne siger jeg tak,
hvis De vil hjælpe os.
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Apropos
- Kristeligt Dagblad og Hellevad sogn
Helge Haystrups artikel om Kristeligt Dag
blad og Hellevad sogn i månedsskriftets
april-nummer (s. 118-21) harfået Henning
Haugaard, der bor i Sdr. Bjert ved Kolding,
til at reagere. Henning Haugaard har igen
nem en række år udgivet »Brudstykker af
Bedsted sogns historie«, der efterhåneden er
blevet til et værk på 357 sider. Heri findes
side 249-50 et afsnit med overskriften
»Kristeligt Dagblads vugge stod i Bedsted«.
Der er altså flere sogne, der gør krav på
fadderskabet til Kristeligt Dagblad! Hen
ning Haugaardfortæller, at Christian Benedictsen Kjær i 1880 købte en gård i Bedsted
by på den nuværende Sivkrovej, men allere
de efterfå års forløb opgav han landbruget
for i stedet helt at hellige sig gerningen som
indre missionær. Han flyttede med hustru og
barn til København, men besøgte jævnligt
sin hjemegn. Herefter fortsætter Henning
Haugaard:

Tankerne om et kristeligt dagblad var
allerede kommet på tale omkring 1870,
men fik forøget aktualitet i 1893 efter den
såkaldte Harboøre-sag, hvor der på havet
omkom 49 fiskere fra Agger. Ved en af de
efterfølgende begravelser talte den senere
formand for Indre Mission, sognepræst
Carl Moe, som indtil 1885 havde været
præst i Harboøre. Han udtalte her bl.a., at
nogle af de afdøde fiskere ikke havde
noget liv i Jesus, og at Herren derfor havde
brugt dette middel for at omvende de
efterladte.
Det førte til nogle skarpe angreb fra
især den københavnske presse på Indre
Mission og dens fortalere. Tanken om et
dagblad, hvor man kunne komme til orde
uden forvrængning var derfor ønskeligt.
En ung mand fra Vestjylland, der var
grebet af vækkelsen, skrev i 1896 til Indre
Missions førstemand, Vilhelm Beck, at nu
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måtte der skabes et dansk kristeligt dag egen regning at udgive bladet.
blad. Vilhelm Beck var positiv over for
Fra starten bestod Kristeligt Dagblad af
tanken, men det blev altså Christan Bene- otte forskellige lokaludgaver med lokale
dictsen Kjær, der førte ideen ud i livet.
medarbejdere i en række byer. Det var et
Under et af disse besøg i Bedsted hos overordentligt stort projekt, Chr. B. Kjær
svogeren, gårdmand Hans Jessen Hansen, her var gået igang med. Det oversteg da
fik han ideen at udgive et kristeligt dag også hurtigt hans formåenhed, ligesom
blad. Sagen blev drøftet igennem sammen lokaludgaverne efter nogle års forløb måt
med andre interesserede fra egnen, og te opgives.
Christian B. Kjær besluttede sig til for

- bryllupsskydning
Peter Kr. Iversens artikel i månedsskriftets man fra højre fløj med det første skud, og
maj-nummer (s. 129-134) har medført et de andre følger i en salve. Hver mand
par reaktioner, bLa. har Vera Hansen i affyrer 3-5 skud. Derefter bydes mændene
Kongsmark på Rømø meddelt, at skikken ind til punch og en bid brød. Når de er
med bryllupsskydning lever i bedste vel trakteret, takker de med sang, og her
gående på Rømø. Hun fortæller:
synges også Rømø-skålen. Normalt slut
tes der kl. 2. - Det sker også, at skydning
Bryllupsskydningen foregår ved brudens bruges ved sølvbryllup.
hjem kl. 24, aftenen før brylluppet. MænPå Manø har man også en tradition med
dene samles lidt før kl.24 med jagtgevær. skydning, men her er det i forbindelse med
Er der en skaffer til brylluppet, er det ham bydning til bryllup. Man inviterer mundt
der står for skydningen, men ellers vælger ligt, og når man er færdig, affyres der
man en, som står for opstilling og bestem nogle skud. Der hvor man ikke har været,
mer skyderetning. På slaget 24.00 starter ved de så, at de ikke skal med til festen!

- museumsjubilæerne
To af landsdelens museer fejrer i år deres ge læst i Referatet om de sidste Forhand
100-års jubilæum. Det er ikke gået stille af, linger i Haderslev Byraad, at der ved
og begivenheden blev bLa. markeret med en Museet er en lønnet Inspektørplads paa
stor folkefest den 21. juni både i Haderslev 8000 Kr aarlig foruden frit Automobil.
og i Aabenraa.
Alle andre Provinsmuseer ledes som be
Begge museer er i dag professionelt ledede kendt af en særlig dertil valgt Bestyrelse,
institutioner, og Haderslev Museum var der betragter dette som et Æreshverv, som
endda et af de første provinsmuseer i Dan besørges uden Vederlag...
mark, derfik en fuldtidsansat leder. Det var i
1918. Men ikke alle syntes, at det skulle være Jo, arbejdet som museumsleder bærer unødvendigt. I Haderslev Stiftstidende den tvivlsomt lønnen i sig selv, især når der er
23. nov. 1923 skriver således »Flere Skatte jubilæum og skatteborgerne møder op i stort
borgere« i et læserbrev:
tal for at deltage i festen, så måske var der
her et emne for næste sparerunde i amt og
Med største Forbavselse har vistnok man kommuner!
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Det sker - på de nordslesvigske museer

Barthel Gilles: Majfesten, 1928.
Neue Sachlichkeit
Fredag den 3. juli lukker Sønderjyllands
Kunstmuseum dørene op for en stor ud
stilling af den rheinlandske maler Barthel
Gilles.
Denne maler er født i 1891 i Rendsburg
som søn af en våbenmester på garnisonen
der. Han voksede op i Koblenz og i Køln,
hvor han fik sin uddannelse til kunstmaler.
Hans kunstneriske debut fandt sted i Aa
chen i 1921, hvor han slog igennem som
en af Weimarrepublikkens mere progressi
ve kunstnere. Indtil 1937 udstillede han
jævnligt i Düseldorf, Køln og i Aachen.
Efter krigen måtte han så at sige begynde

helt forfra, idet hans værker for en stor
dels vedkommende var blevet ødelagt
under bombardementerne i Køln. I 1957
flyttede han med sin familie til Bremerha
ven for til slut at slå sig ned i Wees i
Slesvig. Barthel Gilles døde i 1977.
Maleren hører til blandt de kunstnere,
der i Tyskland går under betegnelsen
»Neue Sachlichkeit« (Ny saglighed) og
repræsenterer en stærkt udpenslet realis
me med rod i den tysk-nederlandske,
tidlige renaissance. Hans umiddelbare
forbilleder var Kölnermaleren Stephan
Lochner og den nederlandske maler Van
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Arrangementer på de nordslesvigske museer.
Haderslev Museum
Sommeraftener i Frilandsmuseet
1.7., 8.7., 15.7., 22.7., 29.7.
Hver onsdag i juli, kl. 19.30-21.30, er Frilandsmuseet ramme om en sommeraften med
folkedans, visesang, hestevognskørsel, demonstrationer m.v. i samarbejde med turist
foreningen. Deltagelse gratis, kaffe m.v. kan købes.
Realisme eller surrealisme?
Sønderjyllands Kunstmuseum viser egne værker fra dette århundrede.

indtil 12.7.

Jordens skatte
Jubilæumsudstillingen i anledning af 100-året omfattende Danefæ, fundet i Sønderjyl
land gennem tiderne, er udsat til oktober. I steder vises fra slutningen af juli udstillingen
»Bogstaveligt talt« om ordsprog og talemåder. Åbningstidspunkt offentliggøres i
dagspressen.

Tre aftenture
Under kyndig ledelse af cand. mag. Lennart Madsen kan man på tre ture bese kirker og
gejstlige institutioner i Haderslev og omegn. Deltagelse er gratis.
Haderslev Domkirke m. v. Møde ved kirken kl. 19.
12.8.
Fjelstrup og Aller kirker. Møde ved Fjelstrup kirke kl. 19.
19.8.
Brødremenighedens institutioner i Christiansfeld.
Møde ved Brødremenighedens kirke kl. 19. Pastor Helge Rønnow medvirker. 26.8.
Museet på Sønderborg Slot
Søndeijyske dragter
indtil 31.8.
Særudstilling med dragter og dragtdele fra Nord- og Sydslesvig fra tiden ca.
1750-1870.
Aabenraa Museum
Mellem pulterkammer og musetempel
indtil 31.8.
Jubilæumsudstilling, der fortæller om museets 100-årige udvikling og om de menne
sker, der skabte det.

Sønderjyllands Kunstmuseum
Neue Sachlichkeit
Et stemningsbillede fra Weimarrepublikken ved Barthel Gilles

3.7. - 30.8.

Midtsønderjyllands Museum
Nordeuropas skraldespand
Særudstilling om Nordsøens forurening.

indtil 31.8.

Bov Museum
NB: rettelse til sommeråbningstid: Museet har åbent hver onsdag og lørdag kl.
15-17.
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Eyck, men han oversætter deres form
sprog og giver det et aktuelt og samfunds
kritisk indhold, der ikke knytter sig til
nogen bestemt politisk ideologi, men som
i stedet koncentrerer sig om det rent
humanistiske budskab. I denne afstandta
gen fra den politiske agitation til fordel for
et alment menneskeligt budskab og en
dybtgående protest mod menneskelig un
dertrykkelse ligner han mange af vore
dages engagerede billedkunstnere, hvor
for hans billedverden fra mellemkrigsti
den har fået fornyet aktualitet.
Efter Den anden Verdenskrig vender
han sig til et billedsprog, fyldt med symbo

ler, som en slags modsætning til sine
ungdomsbilleders strenge realisme. I disse
billeder søger han at anskueliggøre den
række konflikter og ønskedrømme, der
blev hovedproblemstillinger i den tyske
velfærdsstat i 1950erne og 1960erne.
Herved kom Barthel Gilles til at fremstå
som en af de kunstnere i Tyskland, der til
stadighed med et kritisk engagement tog
den tyske selvforståelse op til fornyet
behandling.
Udstillingen på Sønderjyllands Kunst
museum, der slutter den 30. august, er
resultatet af et nært samarbejde med
kunstnerens svigersøn, Friedland Kuhlen.

Mellem pulterkammer og musetempel
- Aabenraa Museums jubilæumsudstilling
Af HELLE DENCKERT
De sidste måneder har personalet på Aa
benraa Museum været fuldt beskæftiget
med higen og søgen i gamle papirer,
protokoller og i magasinets fjerne hjørner.
Anledningen er museets forestående 100års jubilæumsudstilling, som åbner den
21 .juni. Her søger vi at besvare spørgsmål
som: Hvem grundlagde museet? Hvilke
ideer havde de? Hvad udstillede man?
Hvor lå museet? Hvordan klarede man
økonomien?
Museets første 40-50 år var præget af
periodevis kummerlige forhold, hvor mu
seet måtte flytte flere gange, tingene for
faldt, eller de blev pakket ned eller depo
neret ud. Det er forhold, der helt til i dag
præger museet, både konkret ved at den
store, gamle samling langt fra er ordnet
endnu, og mere indirekte ved at museet
har fået et omdømme som lidt forsømt og
klemt.

I udstillingen søger vi at rekonstruere
det allerførste museum, som også kaldtes
»provst Göttig’s pulterkammer«. Provst
Göttig var den ene i det firkløver, der
stiftede museet i 1887. I dette første
museum var der to rum: I det ene var
»Sømandskassens« pengekiste, bødkerla
vets kiste og remedier, skampælen fra
Ensted og en lang række oldsager, ikke
mindst Nybølmanden. I det andet rum var
museets betydeligste samling, de etnogra
fiske minder, bl. a, piratsværd, kinesisk
porcelæn, japanske rustninger - altsam
men bragt hjem af byens kaptajner. Her
var også en enestående samling muslinger
og konkylier, som for ganske nylig er
genfundet i kælderen på Aabenraa Gym
nasium! Endelig var her skibstømrer Bug
slags samling fra videnskabelige ekspedi
tioner i Afrika.
For byen har meningen med dette lille
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Aabenraa Museums plakat til jubilæumsudstillingen »Mellem pulterkammer og musetempel«.

kunstkammer været både at oplyse og
danne og at bevare minderne. Udtrykt i
tidens sprog: at skabe »eine Ruhmehalle«.
Først fra 1926-29 findes deren museums
protokol, og vi forsøger at vise så mange
af museets første ting, som vi overhovedet
kan identificere.
Fra 1934 og mange år frem fik museet
endelig en vedholdende ledelse i amtslæge
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Dr. Michelsen, som samarbejdede med
Schlaikier om Aabenraa-søfarten, og
sammen lagde disse to grunden til mu
seets meget store og fine søfartssamling. I
udstillingen fra denne periode vises udover søfart - nogle sidetemaer i den nu
mere målrettede indsamling. Det drejer
sig bl. a. om minder om nationalitetskam
pens personligheder, f.eks. Jomfru Fanny,

og om kunsthåndværk, især sølvtøj. Des
uden vises et lille udvalg af dragter, ind
kommet i disse år.
Til slut prøver vi at samle trådene og
vurdere, hvad museets opgave er i fremti
den. Vil det kun være et depot for hengem
te sager eller et arsenal, hvor man kan
hente »sprængbart« og provokerende
stof? Skal tingene tale for sig selv, eller
skal museumsfolkene tolke dem? Der er

mange muligheder mellem det at være
pulterkammer og musetempel. Vi kan
endnu ikke pege på et endegyldigt svar,
men én afgørende, betydende faktor bør
trækkes frem: Det vil også i fremtiden
være af den største betydning, at museet
bevarer en nær tilknytning til lokalsam
fundet og til de mennesker, der overlader
os deres ting.

Bognyt
Den frisiske bevægelse i 1800- og 1900-årene.

Thomas Steensen: Die friesische Bewegung in Nordfriesland im 19. und 20. Jahrhundert. I-II. 526 s.
+ 198 s. Quellen und Forschungen zur Geschichte Schleswig-Holsteins, Band 89, Neumünster
1986.
Nordfriserne er blandt de talmæssigt mindste
af de europæiske mindretalsgrupper, og i det
slesvigske grænseområde udgør de en tredie
og ofte overset nationalitetsgruppe. Værket
indeholder en disputats fra universitetet i Kiel.
Hovedbindet belyser den frisiske folkegruppes
problemer i forhold til den danske og den tyske
nationalitet og forsøger at begrunde, hvorfor
der ikke udvikledes en stærk frisisk nationali
tetsbevægelse. Der lægges også vægt på at
skildre bestræbelserne på at bevare den nord
frisiske sproglige egenart, og endelig redegø
res for ideologien bag den nordfrisiske bevæ

gelse. Da skildringen omfatter tiden frem til
1945, er der også et udførligt afsnit om
nordfriserne under nationalsocialistisk styre.
Indenrigsministeriet nægtede at anerkende fri
serne som et selvstændigt folk, men kun som
»einen deutschen Stamm«. Derfor måtte be
grebet »friesisches Volkstum« ikke anvendes,
og frisernes forbindelse til de nordiske folk
blev et ømtåleligt emne. Bind 2 indeholder et
rigt udvalg (ca. 90) af originale dokumenter til
belysning af teserne i hovedbindet. Det er et
meget stofmættet og spændende værk.
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Erindringer fra et dansk hjem.

Hanne Dahlkild: Min tidligste barndom indtil genforeningen. Min sønderjyske skoletid og andre
småskrifter. Div. år.
Gennem årene har dyrlægefruen fra Bov,
Hanne Dahlkild, både i Sprogforeningens Al
manak og som særskilte tryksager udsendt
omkring en snes små hefter til venner og
bekendte og offentlige samlinger. Erindringer
ne er vidt forskellige, men alle har tilknytning
til Sønderjyllands historie eller Hanne Dahlkilds eget liv. I de senere publikationer er der
med bl. a. de i overskriften nævnte titler og
andre som »Ung dyrlægekone i et grænse
sogn« begyndt at tegne sig et mønster, der kan

blive til et erindringsværk, begyndende i Kolstrup ved Aabenraa i 1915, men med foreløbig
hovedvægt på tiden i Bov indtil ca. 1950.
Miljøet er dansk, meget dansk, og præget af
det grundtvigske livssyn. Der fremdrages en
lang række småtræk fra dagligdagen, som i
første omgang er af største interesse for den
nærmeste famile, men på længere sigt sam
men med anden litteratur fra samme miljø vil
være med til at give dets livssyn videre til de
næste generationer.
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Den ukendte astronom.

Hertha Raben Petersen: Theodor Brorsen, astronom. Nordborg, 1986, 91 s., HL Pris kr. 68,50.
I Sønderjysk Månedsskrift 1947 (s. 183-87)
berettede P. Bendixen om »en glemt mand«.
Titlen på denne artikel sigtede til samme
mand, som Hertha Petersen skriver om, astro
nomen Theodor Ambders Brorsen (18191895), der stammede fra en kendt slægt af
skibskaptajner med tilknytning til Nordborg.
Han fik kun skolegang hos herrnhutterne i
Christiansfeld og kom så på latinskole i Flens
borg og fik senere universitetsuddannelse i
Kiel, Berlin og Heidelberg, hvor han studerede
jura og astronomi. I en alder af 27 opdagede
han sin første komet. Observatoriet var et lille
havehus ved Kiel, og værktøjet en engelsk
kometsøger. Indenfor de to næste år opdagede
han to kometer mere og hædredes hver gang af
Brorsens »Cometa Visus« medalje.
Christian VIII med en guldmedalje. Kort tid
efter fik han ansættelse ved et privat observa
torium i Senftenberg (Zamberk i det nuværen af et begavet og vidtspændende menneske,
de Tjekkoslovakiet), hvor en rig godsejer som imidlertid også var lidt hjælpeløs og
havde indrettet et glimrende observatorium. kvindesky. Sine astronomiske studier fortsatte
Om Brorsens mærkelige skæbne som herre han efter at være vendt tilbage til Nordborg i
gårds-astronom, opdager af ialt fem kometer, 1870, og hans stjernekikkert er iøvrigt bevaret
af Zodiakallyset m. v. fortælles udførligt i på Lokalhistorisk Arkiv i Nordborg. Bogen
denne lille bog. Forfatterinden har boet i slutter med en nyttig oversigt over Brorsens
Nordborg og udspurgt folk, der har oplevet trykte videnskabelige artikler. Hertha Raben
Brorsen som byens original i 1880erne og Petersen nævner ikke, hvor de mange benytte
1890erne. Bogen bygger især på breve fra de breve findes, og det bør derfor fremhæves,
Brorsen til en godsforpagter i Bøhmen fra at hun har skænket hele sit grundmateriale i
årene 1870-92, og der gives et levende indtryk kopi til Museet på Sønderborg Slot.

ia
Den fornyede jordkamp

Hans Andersen: Landevæmet - et tilbageblik. Medforord af Troels Fink. Sønderjyske levnedsløb nr.
24. Historisk Samfundfor Sønderjylland. Aabenraa 1987. 102 sider. Priskr. 45 for medlemmer, 60 i
boghandlen.
I 60- året for Landeværnets oprettelse i 1927
udsendes denne lille bog, skrevet af forenin
gens mangeårige formand, Hans Andersen,
Kongsbjerg ved Abild. Bogen henvender sig til
interesserede i landsdelens nyere historie efter
Genforeningen. Det første Landeværn, der
kun fik kort virke, oprettedes 1913 som værn
mod den tyske stats massive forsøg på for
trængning af den nordslesvigske bondestand
fra jord og ejendom.
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Kun få år efter Genforeningen, da sønderjy
derne næppe var vågnet op til hverdagen efter
»glædesrusen«, fulgte svære økonomiske kri
ser, der især ramte landbruget, landsdelens
vigtigste erhverv. Efter 1925 blev kronekursen
sat til pari. Og da de nationalpolitiske modsæt
ninger atter var skærpet, udvirkede krisesitua
tionen stigende og udbredt mishag blandt den
selvejende landbobefolkning. Der opstod pro
testbevægelser, og fra tysk side oprettedes i

1926 Kreditanstalt Vogelgesang, som ydede
hjælp til økonomisk ramte landbrug. De
dansksindedes modtræk fulgte året efter med
oprettelse af Landeværnet, der formidlede lån
og støtte til landbrug i de tyndt befolkede og
nationalt truede egne - den såkaldte truede
firkant - især Tønder og Aabenraa amter.
Bogen er et vigtigt aktstykke til belysning af
Landeværnets politisk-økonomiske virke samt
de bagved liggende tanker og holdninger, de
fremtrædende personer besad, som stod i
spidsen for foreningens oprettelsen og arbejde.
Et arbejde, der blev fulgt op ude i sognene af
mange ligesindede og støttet af andre nyopret

tede foreninger, der især kom til i 1930rne
under nazismens truende fremmarch. Bogen
er den stoute sønderjyske bondes selvoplevede
beretning om landbrugskrisen, den nationale
strid under kampårene og om »sejren«. Den er
skrevet med en egen selvbevidsthed, og holdt i
et sprog, hvor det mærkes, at den nationalpoli
tiske glød endnu er uslukket. I et kort forord
trækker Troels Fink hovedlinjerne op omkring
Landeværnet og dets virke, så vi ser det i et
klart perspektiv. Enkelte synspunkter sættes i
relation til det nutidige grænseland med tilba
geblik på en afsluttet nationalpolitisk fortid.

gs

En buket fra den gamle redaktør.

Robert Huhle: I døgnets strid. Kommentarer gennem et halvt århundrede. Sønderborg, 1986, 132
sider HL Pris kr. 88.
Den tidligere redaktør af dagbladet »Sønder
jyden«, Robert Huhle, har samlet et udvalg af
sine bladkommentarer gennem et halvt århun
drede. Enhver, der har et minimum af kend
skab til Huhle, vil vide, at i en slig buket vil det
være tidsler, som er dominerende. Og hvis man
kan lide at forarges - og det skulle jo være en
af de danske nationaldyder - så er her rig
lejlighed til at blive det - både sammen med
forfatteren og på forfatteren. Huhle mestrer

det danske sprog og skriver af karsken bælg ud
fra princippet »revses den, der revses bør«.
Revselsen rammer stort set alle socialdemo
kratiske ledere efter Hedtoft og H. C. Hansen.
Men bogen rummer mere end øretæver til
nutidige socialdemokratiske politikere, den
har også talrige kommentarer til EF-politik og
dansk lovgivning. Trænger man til en
adrenalin-indsprøjtning, så er denne bog et
godt alternativ til en løbetur i skoven.

Lokalhistoriske skrifter fra Broager, Hørup og Skærbæk

Broagerland IV Udgivet af Lokalhistorisk Forening for Broagerland. 96 sider, ilL Pris kr. 60.
Ekspedition: Ihle Bogtryk, Storegade 23, 6310 Broager.
Blandt de skrifter, der ikke blev omtalt i
artiklen om de lokalhistoriske årsskrifter i
Sønderjysk Månedsskrifts januarnummer (s.
23-28) er Broagerland IV Det bærer årstallet
1987, mens nr.3 har årstallet 1984. Broagerforeningen har altså valgt ikke at udgive et
årsskrift, men blot at udkomme, når der er stof
nok. Hertil kommer, at foreningen har overladt
hele udgivelsen til Ihles Bogtrykkeri i Broager.
Der er ingen tvivl om, at denne fremgangsmå
de gør det lettere og mere overkommeligt for
foreningen at udgive dette skrift, og resultatet
er bestemt ikke dårligt. Det er en nydelig
publikation, pænt trykt og med en dejlig
tegning af kunstneren Sven E. Ihle på omsla
get. Indholdet er meget varieret. Her er de

typer artikler, som også findes i de andre
lokalhistoriske skrifter, bl.a. erindringer fra
barndommen, dagbogsnotater fra 1. verdens
krig og skolehistorisk stof, samlet af nu afdøde
skoleinspektør A. C. Rasmussen, der herigen
nem sættes et minde. I tre små artikler fortæl
les om, hvordan 2. verdenskrig nåede til
Broager med en række bombenedslag.
De længste artikler rummer en udgivelse af
breve, sendt hjem under krigen 1864, fra
Philip E. Sibbesen, hvis liv og virke desuden
præsenteres af barnebarnet Tøge Sibbesen,
samt en meget interessant skildring af Hus
flidsforeningen, »Å snit-skoel i Broue«. På
grundlag af foreningens protokoller og per
sonlige erindringer skildrer A Juul-Petersen
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her foreningens virksomhed. Oprindeligt star
tet i 1890 som et led i husflidsbevægelsen, der
kom til Nordslesvig fra kongeriget, blev fore
ningen i 1920rne og 1930rne et væsentligt
grundlag for en egentlig hjemmeindustri.
Også Peter A. Petersens artikel om høst og
høstskikke rummeren interessant kulturhisto

risk skildring, ikke mindst fordi forfatteren
systematisk gennemgår alle processer og for
klarer de dialektale udtryk, der knytter sig
hertil. Ikke mindst disse to artikler viser klart,
hvad de samfundsmæssige ændringer i vor tid
har betydet for tab af fællesskab og samhørig
hed i et lokalsamfund.

Årsskrift nr 5- 1987. Redaktion: Jens Verner Nielsen. Udgivet af Lokalhistorisk Forening for Hørup
sogn. 40 sider, HL Pris kr. 25. Ekspedition: Peter Hell, Havemose 2, Lambjerg, 6400 Sønderborg.
Lokalhistorisk Forening for Hørup sogn har
nu udsendt sit femte årsskrift og denne gang er
det foreningens flittige indsamler, Hans Tæk
ker, der har leveret alt stof til heftet. Det er dels
forskelligt stof, han igennem årene har ind
samlet, dels egne erindringer om livet på
landet i hans barndomstid. Det er der kommet
en meget broget buket ud af - heftets 40 sider
har ialt 22 småafsnit incl. billeder. Det er en
form, der utvivlsomt vil tiltale især mange
ældre i lokalsamfundet, som vil nikke genken
dende til meget af det, der fortælles, og til de
mange personer, der omtales. Man forstår

imidlertid godt redaktørens betragtninger
over, hvorledes årsskriftets indhold bør være.
Årsskriftet 1986 havde kun et emne - Hørup
klint - og flere forfattere, og det kom der en
betydeligt bedre helhed ud af, end det her er
tilfældet. Derfor vil man da også fremover
hvert andet år udsende et skrift, der dækker et
enkelt emne, og hvert andet år et skrift med
blandet indhold. Så blandet og med så mange
små afsnit, som det her er tilfældet, bør det dog
nok ikke være. Lidt længere og lidt mere
sammenhængende artikler vil give et større
udbytte.

Fra Skærbækegnensfortid. Nr.l, 1987. Redaktion: H. E. Sørensen. Udgivet af Historisk Forening for
Skærbæk og Omegn i samarbejde med Forlaget Melbyhus, Skærbæk. 12 sider, UL Pris kr. 12.
Ekspedition: Skærbækegnens Museum, Storegade 47, 6780 Skærbæk.
»Fra Skærbækegnens fortid« er et nyt lokalhi
storisk tidsskrift fra vesteregnen. Den meget
aktive lokalhistoriker, H.E.Sørensen, har i en
årrække på sit forlag, Melbyhus, udgivet bøger
med lokale emner, og man har ikke i Skærbæk
som andre steder haft et skrift, der kunne
bringe kortere ting. Det er det, man her har
skabt. Heftet udsendes som årsskrift til med
lemmerne af Historisk Forening for Skærbæk
og Omegn. Det er i næsten kvadratisk format,
hvilket giver gode og varierede illustrations
muligheder i den tospaltede opsætning på
glittet papir. Heftet rummer på sine tolv sider
med ialt femten illustrationer to artikler. Der
bringes først en meget morsom artikel om
badestedet Lakolk omkring århundredskiftet
på grundlag af »Lakolker Bade- Schiffahrtsund Eisenbahnzeitung«, 1. årg. nr. 1, det
eneste nummer, der indtil nu kendes af dette
kuriøse blad, hvor »nyheder« fra de tyske
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kolonier blandes med lokalt petitstof. Heri
gennem gives der et interessant indblik i den
forestillingsverden, der herskede hos badeste
dets næsten udelukkende tyske gæster, herun
der også de mindre pæne sider, som f.eks.
antisemitisme.
Den anden artikel er en
beretning fra dec. 1957 om afstemningen i
Skærbæk i 1920, nedskrevet af kaptajn Hans
Peter Lauritzen, der var en af de otte
Skærbæk-borgere, der i 1919-20 dannede det
udvalg, som forberedte afstemningen den 10.
febr. 1920. Beretningen giver et udmærket
indtryk af bl.a. de praktiske problemer, der var
forbundet med denne vigtige begivenhed.
Det nye årsskrift hævder sig smukt blandt
landsdelens lokalhistoriske skrifter, både med
hensyn til indhold og udstyr, og man kan kun
ønske Skærbæk-foreningen held og lykke med
det nye initiativ.
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