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Billedet viser den ene af de to butikker, Ulkebøl-Kær brugsforening 
begyndte med i 1919. Når der på skiltet står, at Jørgensen er kro
mand, skyldes det, at butikken var et anneks til Ormstoft kro, og 
maleren har endnu ikke fået skiltningen i orden.

Brugsforeningerne i Nordslesvig
AF HANS MATHIESEN

Revisor Hans Mathiesen, Gram, har indgå
ende kendskab til sit emne. I årene 1933- 
1949 var han medarbejder ved FDB i Søn
derborg, og efter nogle få år som salgschef 
hos Det danske Forlag flyttede han i 1952 
til FDBs konsulent- og revisionskontor. Og 

endelig arbejdede han i Revisionstjenesten 
for danske Andelsselskaber indtil 1978.

Der er nu gået 60 år siden Genforeningen af 
den nordlige del af Sønderjylland med Dan
mark fandt sted, og det kan nok være rime
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ligt at give en oversigt over, hvorledes det 
gik brugsforeningerne i Nordslesvig. Brugs
foreningerne fremstår som en del af dansk 
andelsbevægelse, selv om de ikke er det helt 
på samme måde som den øvrige andelsbevæ
gelse. Mejerier og slagterier f.eks. har deres 
oprindelse i Danmark. Det har brugsforenin
gerne ikke. De begyndte at opstå i England 
i 1844, og den første levedygtige brugs
forening i Danmark er oprettet i 1866. I 
England startede det blandt byernes arbejde
re, og også i Danmark begyndte det i en by, 
nemlig i Thisted, men i øvrigt blev brugs
foreningsbevægelsen langt op i tiden i Dan
mark en udpræget landbovirksomhed, og den 
fik som sådan sit særlige danske præg. I de 
senere årtier har brugsforeningsarbejdet dog 
haft stærk fremgang i byerne her i landet.

Før 1920 var det alene de danske andels
mejerier, der havde en udbredelse i Sønder
jylland, som svarede til udbredelsen i Dan
mark. Andelsslagterierne var slet ikke re
præsenteret, og brugsforeningerne kun i rin
ge omfang.

Helt ukendte var de dog ikke. På landet 
var der fire brugsforeninger, og de lå alle 
nord for den nuværende grænse og »lever« 
fortsat. Disse fire havde, nævnt i den række
følge, hvori de blev oprettet, hjemsted i Vis
by (1870), Mjolden (1902), Fynshav (1904) 
og Ertebjerg (1909).

Foreningen i Visby er altså langt den æld
ste, og det kan have sin særlige interesse at 
studere dens oprindelse. Den hed Visby Ar
bejder Forbrugsforening, og alene navnet 
henleder tanken på de engelske fabriksar
bejdere og på den første danske brugsfor
ening, der hed Thisted Arbejderforening. 
Der er også baggrund for disse tanker.

Initiativtageren var gårdejer Frederik 
Høyberg på Nørmark. Han havde tjent hos 
den kendte danske andelsmand Burchardi på 
Sjælland og medbragte derfra tanken til sin 
hjemegn. Han skriver i sin bog »Gennem 80 
år«, at der i Visby med dens mange arbej
derfamilier og med de to store gårde (Trøj- 

borg og Visby Hedegård) syntes at være god 
grobund for en sådan forening. Han nævner 
at næsten hele husmandsstanden på grund af 
deres skyld til høkeren er blevet afhængig af 
ham og derfor må betale varerne alt for dyrt. 
Dette sidste er et synspunkt, man i de senere 
oprettelser af brugsforeninger i landsdelen 
sjældent møder. Man kan nok sige, at Visby 
Arbejder Forbrugsforening på en måde var 
en såkaldt filantropisk andelsforening, op
rettet ikke så meget for dem, der tog initia
tivet som for de på egnen boende svagt stil
lede familier.

Frederik Høyberg blev foreningens for
mand, og det var han helt til 1913. Det kan 
næppe udelukkes, at en del af inspirationen 
til denne forenings oprettelse stammede fra 
pastor Sonne, som blev formand for Thisted 
Arbejderforening. Han var indtil 1864 præst 
i Møgeltønder, men Frederik Høyberg næv
ner ham ikke i sine erindringer på anden 
måde end, at den af Burchardi på Sjælland 
oprettede brugsforening var oprettet efter 
Sonnes mønster.

Ved oprettelsen af Mjolden (Medolden) 
brugsforening i 1902 er det nævnt, at man 
har brugt vedtægterne fra Visby som for
billede. I øvrigt må det antages, at forenin
gen i Mjolden fra starten havde en fra Visby 
forskellig struktur, idet dens virke havde sig
te mod hele befolkningen. Den arbejderska
re, som nævnes i Visby, fandtes næsten ikke 
i Mjolden.

De to foreninger i Vestslesvig synes ikke 
at have haft nogen forbindelse med den tys
ke fællesindkøbsforening. De forsynede sig 
vel hos grossister på egnen, og Visby ved
blev i øvrigt dermed til i midten af 30'erne, 
hvor den indmeldte sig i Fællesforeningen 
for Danmarks brugsforeninger.

Foreningerne i Fynshav og Ertebjerg på 
Als har næppe haft nogen forbindelse med 
de vestlige. Lærer Andersen, der virkede i 
Fynshav, var initiativtager til foreningen, 
ligesom han også var medvirkende direkte 
eller indirekte i Ertebjerg. Disse to forenin-
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En brugs-varebil fra 1930.

ger har begge haft en løsere kontakt til den 
tyske fællesindkøbsforening, men ikke orga
nisatorisk tilhørt det tyske »Zentralverband 
der deutsche Konsumvereine«.

De fire nævnte foreninger eksisterer som 
sagt alle i bedste velgående, Ertebjerg dog 
som en afdeling af Brugsforeningen for Als 
og Sundeved.

En i deres opbygning og oprindelse anden 
art af brugsforeninger virkede i østkystbyer
ne. De havde basis i den tyske brugsfor
eningsorganisation, der dengang som nu i 
langt højere grad end den danske er en by- 
arbej derbevægelse.

Ved Genforeningen var der fem filialer 
af Flensborg og Omegns brugsforening i det 
nuværende Nordslesvig. Det har sine van
skeligheder helt nøje at fastslå de historiske 
forhold omkring disse filialer. I stadsarkivet 
i Flensborg kan man i en avisartikel se, at 
Flensborg og omegns brugsforening begræ
der tabet af fem filialer nord for den nye 
grænse, men det er ikke nævnt, hvor de var.

Som en følge af de forhold, der opstod om
kring de tyske brugsforeninger i nazismens 
tid er der tilsyneladende gået visse arkiva
lier tabt.

Allerede før Genforeningen var tillids- 
mænd fra de nordslesvigske filialer samlet til 
møde i Flensborg, hvor der blev slået til lyd 
for oprettelse af en forening i Nordslesvig 
med fælles administration.

Det skete ved oprettelsen af »Samvirkende 
Sønderjydsk Brugsforening«, der fik hoved
sæde i Aabenraa og, så vidt det kan ses, be
gyndte sit virke den 1. juni 1920. I forteg
nelsen over filialer findes der imidlertid kun 
fire, som angives at være i virksomhed den 
1. juni 1920, og man må spørge sig, hvor 
den femte af dem, som Flensborg brugsfor
ening begræder tabet af, er blevet af. Den 
kan måske skjule sig under det, den nye 
forening betegner som centrallageret i 
Aabenraa, men da den ingen butik har, må 
det dog be tvivles.

De fire »sikre« filialer fandtes iøvrigt i 
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Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Egern
sund. I den nye forenings første virkeår op
rettes der nye filialer i Trappen ved Gråsten, 
Kassøe ved Bolderslev og Kliplev, ligesom 
der åbnes yderligere butikker i Haderslev og 
Sønderborg. Det kan ikke fastslås, hvornår 
de oprindelige filialer er oprettet. Flensborg 
og omegns brugsforening er imidlertid fra 
1901, og det har nok varet nogle år, før fili
alerne har bredt sig nordpå, selv om det den
gang var Flensborgs naturlige opland.

Den nydannede »Samvirkende Sønder- 
jydsk Brugsforening« fik ikke nogen lang 
levetid. Allerede i 1923 måtte den træde i 
likvidation. Grunden var nok en blanding af 
de i disse år vitterligt forekommende store 
vanskeligheder, men også en forretnings
mæssig ledelse, der ikke var sin opgave vok
sen. Efter likvidationen blev der med de for
håndværende butikker oprettet selvstændige 
brugsforeninger i Aabenraa, Egernsund, Ha
derslev og Kliplev, mens de øvrige butikker 
blev opgivet.

Der var altså lagt en vis grund til et brugs
foreningsnet i 1920 før Genforeningen.

Allerede før Genforeningens officielle 
gennemførelse blev der adskillige steder be
gyndt et arbejde med oprettelse af brugs
foreninger. Forsøger man at opgøre, hvad 
der var bevæggrunden hos dem, der startede 
dette arbejde, møder man et ret broget bille
de.

Det, der ved brugsforeningstankens op
rindelse var det vigtigste, at man skulle gar
dere sig mod udbytning og vareforfalskning 
har tilsyneladende ikke gjort sig særligt gæl
dende. Man har, så vidt det kan skønnes nu, 
holdt sig til de mere positive momenter. Der 
har i ikke så få tilfælde været tale om, at ini
tiativtageren var en person, der havde været 
på en dansk højskole eller havde familie
mæssig tilknytning til kredse i »det gamle 
land«, der var med i brugsforeningen. Der 
har også været folk blandt initiativtagerne, 
som var tilflyttet landsdelen nordfra. De har 
startet arbejdet og fået gennemført stiftelsen.

Fra Genforeningen eller endda lidt før kunne 
man få støtte dertil af såvel teknisk som or
ganisatorisk art fra Fællesforeningen for 
Danmarks Brugsforeninger. Denne inddrog 
også landsdelen i sin organisation, idet man 
bad gårdejer Peter Gad, Hejsel, om at ind
træde i repræsentantskabet. Dette medlems
skab varede, indtil der ved et valg blandt ny
stiftede foreningers tillidsmænd blev valgt 
en ny, hvilket skete ret hurtigt. På Peter 
Gads hjemegn stiftedes der først en brugs
forening i 1949 (Ravsted).

Også forsyningsmæssigt var Fællesfor
eningen klar, idet der oprettedes en afdeling 
i Sønderborg i 1921, og den fungerede indtil 
den i 1963 blev en del af den nye moderne 
fordelingscentral i Vejen.

De nystiftede foreninger havde ikke alle 
steder heldet med sig. Det kunne nok blive 
en historie for sig. Her skal blot nævnes, at 
der blev oprettet foreninger i Dybbøl, Gram
by, Højer og Vojens, som efter et kortere 
åremål atter ophørte. I Højer og Vojens er 
der senere oprettet nye foreninger.

Mens der som omtalt før Genforeningen 
både fandtes foreninger, der var direkte in
spireret af det danske mønster og foreninger, 
der havde tilknytning til den tyske form, 
kom udviklingen i årene fremover tydeligt 
til at følge det danske mønster. Det var land
befolkningen og i overvejende grad gård
ejerne og husmændene, men også landdi
strikternes arbejdere, der prægede medlems
kredsen. Det bør dog også nævnes, at der 
i Tønder, som var den eneste af købstæderne, 
hvori en Flensborgfilial ikke fandtes, i slut
ningen af 1920 dannedes en brugsforening. 
Det var tjenestemændene, der dengang som 
fremover prægede medlemskredsen her.

Der har været et noget forskelligt forløb i 
brugsforeningernes fremvækst, om man an
skuer landdistrikterne, de større samlede be
byggelser på landet eller købstæderne. Det 
gælder både med hensyn til oprettelsestids
punkt, den tilslutning, der var i begyndelsen 
og dermed den udvikling, der har fundet
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Den nye brugs i Ulkebøl. Foto: Lars Chr. Kliver.

sted. De foreninger, der oprettedes før og i 
Genforeningsåret kan måske siges at have 
udløst et opgemt ønske, måske også et helt 
spontant opstået ønske. I skemaform vises 
her, hvordan forløbet i oprettelserne kan il
lustreres.

Samvirkende Sønderjydsk Brugsforening 
er her medtaget som én oprettet forening i 
1920, og de fem foreninger, der fulgte efter 
dens ophør, er medtaget som oprettet i 1923.

På I større I
Oprettelsesår landet bebyggelser købstæder

Før 1919 4
1919-20 17 7 2
1920-22 1
1923-30 5 1 3
1930-35 11 3
1935-45 8 1
efter 1945 6 4
ialt oprettet 
Ophørt

52 16 5

1920-30 -2 -2 -1
Ophørt 
efter 1945 -1
Sammenlagt -11 -1
Antal foreninge:n
i 1979 38 13 4

Der kan være flydende grænser mellem 
betegnelsen »på landet« og »i større bebyg
gelser«. I sidstnævnte gruppe er ovenfor 
medtaget lokaliteter, som måske ikke kun
ne betegnes som større bebyggelser ved for
eningens oprettelse, men som er det nu, 
nemlig Guderup og Kliplev.

Skemaet viser, at trangen til oprettelser, 
forsåvidt denne måtte have været opsparet, 
er opfyldt straks omkring Genforeningen. I 
1920-22 oprettes kun en enkelt forening og 
i de ni oprettelser i 1923-30 er indeholdt de 
fem steder, hvor en forening opstod omkring 
en af »Samvirkendes« butikker.

I begrundelsen til »stoppet« i oprettelser
ne kan imidlertid også godt være en vis for
sigtighed. Det, at Samvirkende Sønderjydsk 
Brugsforening ophørte, og at foreningerne i 
Dybbøl, Gramby, Højer og Vojens også måt
te bukke under var naturligvis ikke nogen 
direkte inspirationskilde for nye oprettelser 
i de områder, der ikke var dækket. Man 
kendte i disse år som grundlag for medlem
mernes økonomiske risiko kun det solidaris
ke ansvar, og selv om dette i en veldrevet 
virksomhed er udmærket, var der visse ek
sempler, som ikke var inspirerende, og ude
fra var der iøvrigt kræfter nok, der udmalede 
de forfærdelige ting, der ville kunne ske.
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I begyndelsen af trediverne blev der ved 
forhandlinger især med Fællesforeningen for 
Danmarks Brugsforeninger (FDB) åbnet en 
mulighed for, at man kunne oprette forenin
ger under en form, hvor medlemmernes an
svar var begrænset.

Man indbetalte en andel til hjælp til finan
cieringen og i øvrigt tegnede man et garanti
bevis, som regel på kr. 125 pr. medlem. Det
te bevis kunne så belånes i FDB med 100 kr. 
og være med til at skabe en startkapital til en 
beskeden rente. I enkelte tilfælde benyttedes 
også en anden form for begrænset ansvar, 
kaldet pro rata. Det går ud på, at en even
tuel forpligtelse, der skal tilsvares, skal dæk- 
kes af hvert enkelt medlem med den brøkdel, 
han udgør af det samlede medlemstal.

Denne nye ansvarsform er den klare bag
grund for de 14 oprettelser, der sker i årene 
1930-35 og har da også haft en vis indfly
delse på de efterfølgende. Det solidariske an
svar var dog ikke helt afskrevet. Så sent som 
i slutningen af halvtredserne oprettes en for
ening med solidarisk ansvar (Brandsbøl), 
men i 1979 anses denne form i øvrigt for 
gammeldags og den afløses mere og mere af 
begrænset ansvar under forskellig form.

Det er værd at bemærke, at der blandt de 
oprettede før 1945 er en forening i Gråsten, 
hvor en butik blev nedlagt i 1923, og blandt 
de efter 1945 oprettede er foreninger i Højer 
og Vojens, hvor det ikke lykkedes i 20'erne. 
I Dybbøl og Gramby er de lukkede forenin
ger fra 20'erne ikke genopstået. Det kan si
ges, at i Gramby er der heller ikke noget be
hov. Der var helt fra 1920 brugsforening i 
Gram, og adskillelsen mellem Gram og 
Gramby gør sig ikke mere gældende. I 1965 
flyttede Gram brugsforening i øvrigt til det, 
der tidligere hed Gramby.

Til skemaets tal kan det yderligere oply
ses, at den ene forening, der nedlagdes efter 
1945, er Gasse ved Skærbæk, og de 11 sam
mensluttede er dels dem, der er sammenslut
tet i Brugsforeningen for Als og Sundeved i 
1969 og endvidere Ensted, der er sammen- 

menlagt med Aabenraa, Harreby, der er 
sammenlagt med Fæsted, Skrydstrup, der er 
sammenlagt med Vojens og Rinkenæs, der er 
sammenlagt med Gråsten. I Ensted og Rin
kenæs har sammenslutningerne medført ned
lægning af butikkerne. Ud over de i skemaet 
oven for nævnte butikker er der oprettet to 
selskaber, der driver såkaldte dobbeltsuper
markeder, og butikken i Haderslev er også 
omdannet til et sådant.

Videre kan det siges, at der på fire andre 
lokaliteter findes butikker, der nærmer sig 
det vareudbud, som ligger bag navnet dob
beltsupermarked. Det er i Nordborg, Gude- 
rup, Vojens og Tønder. I et dobbeltsuper
marked kan man udover de egentlige dag
ligvarer i et vist omfang forsyne sig med 
tekstilvarer, og der er som regel et cafeteria. 
Enkelte steder også et bageri. De oprindeligt 
i Sønderborg og Aabenraa oprettede særlige 
selskaber til drift af dobbeltsupermarkederne, 
som kaldes Kvickly er senere ophørt og sam
menlagt med den lokale brugsforening.

Var alle disse foreninger så ligeligt for
delt over landsdelen? Det var de ikke, men 
det kan egentlig udtrykkes så enkelt, at der 
bortset fra Haderslev Østeramt er foreninger 
med en af hensyn til befolkningens forsy
ning passende afstand over hele landsdelen. 
Haderslev Østeramt er dog ikke uden brugs
foreninger, idet der foruden den i Haderslev 
og Vojens nævnte er en butik i Øsby.

I det anførte om sammenslutninger ligger 
den oplysning, at der er foreninger med 
mere end en butik. Af skemaet fremgår, at 
der i 1979 er 55 brugsforeninger i landsde
len.

De 55 foreninger driver ialt 71 butikker 
således:

40 butikker i landdistrikter
21 - i større bebyggelser
10 - i købstæder

Af de 71 butikker betegnes de 29 som su
permarkeder, det vil sige, at de har en kød-
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Så beskedent begyndte 
brugsen i Højer i 1950. Det 
er fru uddeler Urup, der 
venter på kunder.
11962 fik man et moderne 
supermarked i Skolegade. 
Foto: S. Urup.

butik med slagterbetjening, heri indregnet 
de omtalte dobbeltsupermarkeder. De øvrige 
42 er selvbetjeningsbutikker. Til forklaring 
af, at der nu er 21 butikker i større bebyg
gelser mod det foranstående skemas 15 kan 
anføres, at der ikke er større bebyggelser 
med mere end én butik, men dels er der ble
vet nogle flere byer, der kan gøre krav på 
betegnelsen, dels er der oprettet butik i 
Nordborg og i en anden by på Nordals, der 
først opstod i 1955, nemlig Langesø.

Butikkerne, uddelerne og formændene 
Der er sket en meget mærkbar udvikling i 
butikshandelen i de 60 år. Næsten hele ud
viklingen er sket i de sidste 25 år, og dette 
forhold skal kort belyses.

Der er en nogenlunde ligelig fordeling 
mellem de foreninger, der begyndte med at 
leje butik, så godt som altid med uddeler
bolig og dem, der begyndte med at købe. 
Det store flertal af dem, der begyndte med 
at leje, har senere købt den lejede ejendom 
eller bygget nyt et andet sted, og kun tre 
foreninger sidder stadig til leje med alle bu
tikker, hvis de har flere end én. En væsent
lig del af de lejede huse indeholdt en tidlige
re købmandsbutik og i ikke så få tilfælde 
blev købmanden også ansat som uddeler, 
hvilket senere omtales, men i mange tilfælde 

var det sådan, at købmanden »gik på af
tægt« samtidig med brugsforeningens start.

Den radikale udvikling i detailhandelen 
efter anden verdenskrig har medført meget 
store forandringer i butikkerne, og det kan 
uden videre konstateres, at ingen af forenin
gerne virker under de samme butiksforhold, 
som de startede under, heller ikke den, der 
startede sidst, nemlig Toftlund i 1966. Det 
er ikke for meget at sige, at de nordslesvig
ske foreninger på dette område er fulgt med 
tiden. De gennemførte forandringer har i 28 
tilfælde medført, at butikken har skiftet 
adresse, selv om den stadig er i samme by. 
Det er foran nævnt, at de fleste butikker 
også tilforn var detailhandelssteder. Det kan 
dog tilføjes, at der ind iblandt var et mindre 
antal værksteder og fire kroer.

Noget særligt skete i Agerskov. Her ind
rettede man i 1920 butikken i den bygning, 
som oprindelig var bygget til forsamlings
hus. Det kom aldrig i brug som sådant, men 
det blev under første verdenskrig anvendt 
som en slags konservesfabrik, hvor der frem
stilledes ikke særlig højt kvalificeret føde til 
soldaterne (dürrgemüse).

Det må naturligvis anses for at være til
fældigt, at brugsforeningsbutikkerne i Nord
slesvig stadig ligger således, at de ikke »træ
der hinanden over tæerne«. Der ligger i alt
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Indgangen til brugsen på Torvet i Sønderborg i 1958. Bemærk priserne!

fald ikke nogen egentlig planlægning bag 
denne omstændighed.

Hvem blev uddelere?
Ved foreningernes start blev antaget 24 køb
mænd som uddelere, praktisk taget alle un
der den form, at også deres butik overtoges 
af foreningen. 32 pladser blev besat med 
brugsforeningsuddannede kommisser, som 
naturligvis i de første år alle kom nordfra, 
to med uddelere, der kom nordfra, fire med 
købmandsuddannede kommisser og seks, 
der ikke havde nogen egentlig faguddannel
se. Det bliver kun 68, men det er kun delvis 
opklaret, hvem der var uddelere i de fire 
foreninger, der hurtigt blev nedlagt igen. I 
Gramby var det dog en købmand, der efter 
brugsens ophør igen overtog sin gamle for
retning og videreførte den. Over en periode 
på 60 år er der naturligvis sket mange skif
ter. Der er ikke foretaget nogen nøjagtig op
tælling, men der har i alt fald virket mellem 

250 og 300 uddelere i de 60 år. Og det hin
drer ikke, at nogen bliver længe. I 1979 
har to uddelere sammen med »deres« for
ening fejret 40 års jubilæum.

Hvem blev formand?
Formanden er ikke den eneste i ledelsen, men 
han er den mest fremtrædende, og det kan 
fortælle lidt om den befolkning, der stod 
bag oprettelsen, fra hvilket erhverv man 
hentede formanden. De her anførte er ude
lukkende de første formænd.

I de 68 foreninger, der levede, indtil der 
kom sammenslutninger og lignende ind i bil
ledet, var følgende erhverv repræsenteret 
hos de første formænd:

39 gårdejere
3 husmænd
9 tjenestemænd
6 håndværkere
5 arbejdere
2 mejeribestyrere

120



Fra blomsterafdelingen i Kvickly i Åbenrå. Foto: Kim Petersen.

2 gæstgivere
1 kornhandler
1 redaktør

Det følger ikke medlemskredsens flertal 
fuldt ud. Der er f.eks. foreninger i større be
byggelser, hvor formanden er gårdejer.

Og hvordan er det så gået?
Som det før er nævnt, tør det nu siges, at 
brugsernes butiksnet i landsdelen er helt 
tidssvarende, og det kan tilføjes, at det også 
virker godt og effektivt.

Vejen til denne stilling har ikke været li
ge let.

I købstæderne havde man som nævnt fæl
les skæbne på østkysten, men det gælder alle 
fire købstæder, at de første år var præget af 
visse vanskeligheder, hvilket medførte en 
vegeterende beskeden tilværelse. Bedst gik 
det i Tønder og Haderslev. I alle fire køb
stæder har man dog nu haft mulighed for 
rekonstruktion af fordelingsapparatet, så bu

tikkerne tælles blandt de allerstørste. I Ha
derslev indvies i maj 1980 en ny Kvickly- 
butik, der repræsenterer det nyeste og mest 
moderne i landsdelen.

I Sønderborg er sket det, at man efter en 
fornøden rekonstruktion i 50'erne senere har 
gennemført en sammenslutning med syv 
foreninger på Als og Sundeved. Foreningen 
er derved blevet til Danmarks største brugs
forening, når undtages den landsomfattende 
kæde »Danmarks Brugsforening«. I denne 
»DB« er forretningerne i Haderslev og 
Aabenraa indgået, og i øvrigt også Bylderup- 
Bov. Det var de store lønmodtagergrupper, 
arbejdere og tjenestemænd, der prægede 
medlemskredsen i købstæderne, og det er 
det stadigvæk i overvejende grad.

I de større bebyggelser, herunder Augu
stenborg og Højer, der dengang bar benæv
nelsen flækker, men i øvrigt alle de 12 ste
der, hvor der kom foreninger før 1945 må 
man i almindelighed sige, at det gik jævnt
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Fra indvielsen af Skærbæk brugsforenings nye butik 4. juli 1979. Et hjørne af kødafdelingen.

og stille. Der var forskel, og området var 
slet ikke uden vanskeligheder. De, der er op
rettet fra 1939 og fremefter, har klaret sig 
uden egentlige vanskeligheder, og alle har 
kendt deres besøgelsestid og fungerer nu til
fredsstillende. I Skærbæk, hvor foreningen 
under den første del af anden verdenskrig 
nærmest var hensygnende, har man i 1979 
for tredie gang bygget ny butik, så forenin
gen ved indvielsen havde landsdelens nyeste 
og mest moderne butik, dog nu indhentet af 
det nye Kvickly i Haderslev. Det er i denne 
gruppe interessant, at man i Gråsten, Højer 
og Vojens turde begynde igen, hvor en for
ening var bukket under først i 20'eme.

I landdistrikterne
Her har man i højere grad klaret sig uden 
vanskeligheder. Der er forekommet ting, 
som skulle ordnes, men det har mere været 
forhold, som har tangeret tillidsbrud eller 
det, der var værre end de udefra kommende 
vanskeligheder. Udviklingen har her været 
noget forskellig. Der har været områder, 
hvor landforeningerne har mærket afvan
dringen til byerne i nogen grad, men har 
klaret sig.

På den anden side kan nævnes, at der på 
Nordals begyndte en forening med en butik 

i kroen i Broballe i 1922, og som følge af be
folkningsudviklingen omkring Danfoss vir
ker den nu som en meget stor brugsforening 
med butikker i Broballe, Nordborg og Lange
sø.

En ganske særlig udvikling har - man kan 
næsten sige naturligvis - Skrydstrup haft.

Her måtte hele byen i 1944 udflyttes, da 
den tyske hær ville anlægge militær flyve
plads. Brugsen fortsatte under beskedne for
hold i en lejet butik i Uldal, indtil retable
ring efter krigen kunne ske.

Det har ikke været muligt i denne artikel 
at få medtaget en omtale af alle forhold af 
vigtighed. Nogle vil måske endda synes, at 
forhold af vigtighed er udeladt, og det skal 
nok vise sig, at de har ret.

Til sidst skal nævnes en væsentlig ting om 
brugsforeningsbevægelsens principper. Der er 
blandt andet tale om religiøs og politisk neu
tralitet, og denne grundsætnings overholdel
se har kunnet aflæses blandt tillidsmændene 
også her, men grænselandets forhold har til
føjet en dimension, som ikke var forudset 
ved andelsbevægelsens begyndelse - den na
tionalpolitiske neutralitet. Også den er over
holdt. Dansksindede og tysksindede har om 
denne sag som om mange andre ting kunnet 
samarbejde på fuldt tilfredsstillende vis.
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Historie i folkeskolen
AF JØRN BUCH

Seminarieadjunkt Jørgen Buch, Haderslev, 
giver en oversigt over den behandling, eller 
vel snarere mishandling, faget historie har 
været udsat for i det sidste tiår.

Ved SV-regeringens dannelse i slutningen af 
august 1978 blev der fremlagt 20 punkter 
som udtryk for regeringens politiske mål
sætning. De fleste forslag handlede om øko
nomiske indgreb, men det attende og tredie- 
sidste punkt handlede netop om en styrkelse 
af faget historie i folkeskolen - det var rege
ringens kulturelle lyspunkt!

Jeg skal i denne artikel forsøge at forklare, 
hvorfor faget Historie nu skal styrkes i fol
keskolen, hvad denne styrkelse af faget skal 
gå ud på samtidig med, at jeg vil forsøge at 
skitsere fagets udvikling i folkeskolen i de 
sidste godt og vel tyve år.

Valgfag i 8.-9. klasse
Mange mennesker synes sikkert, at det er 
lidt paradoksalt, at Socialdemokratiet og 
Venstre i august 1978 blev enige om, at Hi
storie igen skulle være et obligatorisk fag 
i folkeskolens 8.-9. klasser, når det var de 
samme to partier, som ved folkeskolelovens 
behandling og vedtagelse i foråret 1975 var 
blevet enige om, at det nu blot skulle være 
et valgfag og i stedet skulle det nye fag Sam
tidsorientering være obligatorisk. At et fag 
i folkeskolen er valgfag vil sige, at skolen 
kan tilbyde faget i 8.-9. klasse, og at der 
skal melde sig tilstrækkelig mange elever, 
før faget bliver oprettet. Det er altså blevet 
frivilligt, om eleven vil vælge historie. Men 
ofte er det så som så med frivilligheden, da 
for eksempel tysk og latin heller ikke er ob

ligatorisk, men kræves for at man kan blive 
optaget i gymnasiet. Og da det er begræn
set hvor mange timer en elev må have i fol
keskolen, kan man derfor let se, at der i 
praksis ikke bliver »plads« til at vælge hi
storie på elevens skema. Det viser sig da 
også, at der på landsbasis ikke engang er 
15 °/o af eleverne i 8.-9. klasse, som har 
historie!

Forskellige opfattelser af Historie
Der er ingen tvivl om, at samfundets ændre
de syn på faget Histories betydning i folke
skolen i høj grad hænger sammen med vort 
samfunds voldsomme ændringer siden 1950- 
erne. Fra et nogenlunde homogent land
brugsland er det danske samfund nu blevet 
et typisk splittet og konfliktfyldt industri
samfund, og det er en udvikling, som er ble
vet forstærket af den voldsomme urbanise
ringsproces. Disse store samfundsmæssige 
forskydninger har medført ændrede krav til 
folkeskolen og herunder til faget Historie.

Den enorme teknologiske og materielle 
udvikling i 1960'erne viste, hvilken betyd
ning videnskaben havde for samfundenes 
udvikling, dels den videnskabelige metodes 
værdi i sig selv, men også erkendelsen af, at 
den store mængde viden gjorde det klart, at 
der måtte lægges vægt på metoder og færdig
heder for at få systemerne til at fungere frem 
for forældet viden. Men samtidig voksede 
der også i forbindelse med ungdomsoprøret 
i slutningen af 1960'eme en forståelse for, 
at undervisningen og specielt historieunder
visningen ikke var »objektiv«, men bundet 
af mere eller mindre ubevidste værdiopfat
telser. Debatten herom slog for alvor igen
nem herhjemme efter DASFs (nu SID) skole
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bogskonference og udgivelsen af deres pjece 
i 1972.

Efter folkeskoleloven i 1958 sikrede det da 
oprettede læseplansudvalg gennem den »Blå 
betænkning«, at undervisningen i Historie 
lå i nogenlunde faste rammer. Der var ingen 
tvivl om, at eleverne skulle have viden/ 
kundskaber om specielt det danske samfund, 
og undervisningen skulle tilrettelægges så
ledes, at man år for år gik kronologisk frem 
i tiden. Denne opfattelse af faget Historie 
var der i begyndelsen ingen uenighed i, men 
i slutningen af 1960'erne medførte den sam
fundsmæssige udvikling, som ovenfor kort 
skitseret, at man nu i højere grad lagde vægt 
på metoder og færdigheder. Det vil sige, at 
der ikke i så høj grad blev lagt vægt på selve 
den konkrete historiske viden som på, hvor
dan man skaffede sig viden. Denne opfattel
se blev i Dansk historielærerforening fra 
1969 kaldt »den ny historieundervisning«.

I den »ny historieundervisning« skulle 
eleverne nu selvstændigt arbejde med kilder 
for selv at danne sig forestillinger om, hvor
dan det historiske begivenhedsforløb havde 
set ud. Af kritikerne blev det straks kaldt for 
»drengevidenskabelighed«, netop ud fra er
kendelsen af, at et relevant og fornuftigt ar
bejde med kilder forudsatte høj grad af kon
kret historisk viden for at kildenørkleriet 
ikke blev for tilfældigt og ofte dødkedeligt.

Den »ny historieundervisning« medførte 
også, at der nu blev arbejdet mere intensivt 
med de enkelte historiske problemer. Der var 
således mindre tid til at gennemgå historie
bogen, som herefter blot skulle gennemgås 
oversigtsmæssigt. Man har kaldt denne me
tode for »knudetovsprincippet«. I praksis 
har det dog vist sig, at der de fleste steder 
kun er arbejdet med »knuderne«/de enkelte 
historiske problemer, medens man har glemt 
»tovet« som skulle samle de mange »knu
der «/problemer i en helhed.

Historie 74
Denne opfattelse af, hvad Historie i folke

skolen skulle være, kan vi kalde »funktio
nalistisk«. I 1972 havde daværende under
visningsminister Knud Heinesen nedsat for
skellige læseplansudvalg, som skulle forbe
rede en ny folkeskolelov. Fagudvalg 4 arbej
dede med faget Historie, og stærkt inspireret 
af ledende folk fra Danmarks Lærerhøjskole 
i København styrkedes den funktionalistiske 
historieopfattelse. Eleverne skulle nu »på 
grundlag af kildemateriale og fagligt be
grundede opfattelser« selv »danne sig fore
stillinger om fortiden« og opnå »en vis fær
dighed i at finde oplysninger, drage slutnin
ger« og »tage standpunkt«. Ja, de skulle og
så kunne »begribe deres opfattelse«. Det var 
en ordentlig mundfuld. Jeg ville være meget 
stolt, hvis mine børn ville være i stand til 
at opfylde fagudvalg 4's formål med Hi
storie.

MEN: Hvor var historien blevet af? Ja, 
den var faktisk forsvundet. Eleverne skulle 
nu ikke længere lære historie, men kun hvor
dan man eventuelt kunne arbejde med histo
risk stof - hvis man altså gad! Det var be
stemt ikke så mærkeligt, at mange talte om, 
at faget Historie befandt sig i en krise. Både 
skolefolk og de lærde på universiteterne be
gyndte at diskutere, hvorfor skal vi overho
vedet lære historie? Er det nyttigt? Landets 
største parti havde brugt slagordet: »Gør 
gode tider bedre«, men var Historie nyttigt 
i den forstand, at historisk viden kunne hjæl
pe os med en fortsat økonomisk og materiel 
fremgang og f.eks. løse vort allerede davæ
rende betalingsbalanceproblem? Nej, selvføl
gelig ikke, og hvad var da mere nyttigt end 
Samtidsorientering og derfor mere unyttigt 
end Historie?

»Nyttig« betød i denne forbindelse øko
nomisk og materiel vækst. Men netop i 1974 
begyndte den økonomiske krise for alvor at 
slå igennem (hvem husker ikke de skønne 
bilfrie søndage), og i stedet begyndte flere 
og flere nu at tale om begrebet »livskvali
tet«. Men befandt Historie sig virkelig i en 
krise? Igennem adskillige år har det vist sig, 
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at der i befolkningen har været og stadig er 
en enorm interesse for historie, tænk blot på 
Grimberg og Politikens Danmarks Historie. 
I fjernsynet har den ene serie efter den an
den kørt på et historisk tema, f.eks. kampen 
om kvindernes stemmeret, Alistair Cook om 
USA og mange andre. Den samfundsmæssige 
krise gjorde det nu klart for resten af be
folkningen, at 60'ernes overstadige materiel
le fremskridtstro og dyrkelse af nu'et hvilede 
på et alt for spinkelt grundlag, som ikke har 
været uden store menneskelige og sociale 
omkostninger. Det var desuden også blevet 
klart, at samfundsudviklingen havde indbyg
get nogle enorme træghedsmekanismer: Det 
ny Samfund, utopia, lod sig alligevel ikke 
realisere inden for en overskuelig tid.

Historie var derfor måske alligevel ikke så 
»unyttigt«. Der var allerhøjeste grad brug 
for sammenhængende historiske forklarin
ger, og blandt fagfolk vender interessen sig 
derfor også mere i retningen af en historie
opfattelse, som lægger vægt på de lange 
linier og syntesen/helhedsopfattelsen.

Historie 77
Det er derfor lidt paradoksalt, at Folketinget 
i juni 1975 vedtager en folkeskolelov, som 
i den grad degraderer faget Historie (men i 
overensstemmelse med Historie 74), når un
dervisningsministeren allerede i bekendtgø
relsen af 24. september 1975 om fagets for
mål lægger vægt på historisk videns betyd
ning for at kunne forstå »sammenhængen 
mellem fortid og nutid« og for de »foran
dringer der har fundet sted i menneskenes 
udfoldelsesmuligheder«. Det sidste kommer 
tydeligere til udtryk i den vejledende læse
plan og undervisningsvejledningen fra 1977 
(derfor ofte omtalt som Historie 77). Det 
var dog ikke meningen, at man skulle ven
de tilbage til den tidligere kronologiske gen
nemgang, hvilket klart fremgår af de meget 
omdiskuterede stofvalgskriterier.

På nuværende tidspunkt er det ikke mu
ligt at afgøre, om stofvalgskriterieme har 

fungeret hensigtsmæssigt, og det er da hel
ler ikke dem, der har været fremme i den 
politiske diskussion i forbindelse med styr
kelsen af faget Historie i folkeskolen. Til 
gengæld er man igen begyndt at diskutere 
formålet. I forbindelse med det gældende 
formål er uenigheden især gået på stk. 2, 
hvor der tales om, at eleverne skal være 
»fortrolige med den tradition, det danske 
samfunds- og kulturliv bygger på«. Af kri
tikerne er det blevet fremhævet, at der ikke 
findes en tradition, som er fælles for alle 
danskere. En mere generel kritik er gået på, 
at formålsformuleringerne er alt for brede. 
Tilhængerne har været glade for den frihed, 
det har givet den enkelte lærer i hans valg 
af emne og materiale, mens især de kritikere, 
som ønsker at bruge historien i en eller an
den bestemt sags tjeneste, har ønsket en 
stram formålsformulering, så det klart frem
gik, hvad det konkrete indhold skulle være. 
Men ville det netop ikke være et brud på 
en »dansk tradition«?

Historie 80
Det har dog i mindre grad været fagets for
mål og indhold, der har været afgørende for 
ønsket om at styrke faget i folkeskolen. Al
lerede ved folkeskolelovens vedtagelse i 1975 
blev der fra mange sider udtrykt megen be
tænkelighed ved reduktionen af faget, og da 
der som nævnt kun er meget få elever, som 
vælger faget, opstod der ret hurtigt enighed 
om, at faget atter skulle være obligatorisk. 
Den 2. februar 1979 blev lovforslaget frem
sat i folketinget og vedtaget få måneder 
efter.

Men én ting er, at faget pr. 1. august 1980 
atter er blevet obligatorisk i 8.-9. kl., noget 
andet er, om der vil ske ændringer i fagets 
formål og indhold. I efteråret 1979 blev der 
nedsat en arbejdsgruppe under skoledirektør 
Hans Jensens ledelse med repræsentanter fra 
Danmarks Lærerforening, Dansk Historie
lærerforening og Danmarks Lærerhøjskole 
foruden repræsentanter fra eleverne, LO og 
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DA, hvad de sidste så end skal gøre godt for. 
Udvalget skal stille forslag til fagets indhold, 
da det gældende formål ikke vil blive ændret. 
Udvalget skal være færdigt med sit arbejde 
til sommer, således at dets forslag kan blive 
behandlet i ministeriet i løbet af efteråret og 
derefter træde i kraft pr. 1. august 1981 - 
altså ét år efter, at loven er trådt i kraft!

I modsætning til tidligere spiller udvalget 
denne gang med åbne kort. Hvilke tendenser 
tegner der sig i dag for indholdet af faget? 
Det styrende udvalg (= det samlede udvalg) 
havde sit sidste fællesmøde den 11. april, og 
det ser ud til, at der allerede nu viser sig et 
klart mønster.

Lokalhistorien skal fremmes
Der er for det første ingen tvivl om, at lo

kalhistorien får en meget stærkere placering 
end hidtil, selv om det i praksis ofte viser 
sig, at det ikke har elevernes store interesse. 
Det var en overgang også tydeligt, at arbej
det med historisk værksted ville få en frem
trædende plads. Det var et forsøg på at fjer
ne lidt af den boglige/intellektuelle dominans 
ved faget og samtidig i overensstemmelse 
med den almindelige pædagogiske holdning 
i disse år, som netop ønsker at styrke de 
praktiske og kreative færdigheder. Men i ud
valgets sidste udkast er historisk værksted 
gledet ud.

Danmarkshistorien skal styrkes, og der 
skal lægges mere vægt på kronologien

Der er for det andet ingen tvivl om, at 
Danmarkshistorien styrkes, og for det tredie, 
at der skal arbejdes mere kronologisk med 
stoffet i form af lange perioder og især te
maer, som for eksempel børns arbejde og vil
kår i historien, handel og transport m.m.

Er den historiografiske metode velegnet 
til skolebrug?

Men for det fjerde vil det teoretiske stof 
nok blive kraftigt styrket. Der skal lægges 
vægt på arbejdet med forskellige synsvinkler 
og divergerende fremstillinger. Der er dog 
sket en udvikling i udvalget til det bedre, 
synes jeg, idet man i starten satsede temme
lig kraftigt på, at eleverne skulle arbejde hi
storiografisk - det vil sige arbejde med un
dersøgelser af, hvordan forskellige historike
re har lagt vægt på forskellige faktorer, alt 
efter hvilken tid de levede i. I det materiale, 
der er udsendt fra Dansk Historielærerfore- 
ning til brug for kurser på Amtcentralerne, 
har man netop præsenteret den historiogra
fiske metode. Det er især folk fra Danmarks 
Lærerhøjskole, som for tiden er så begejstret 
for denne metode, men af eleverne vil den 
blive oplevet som frygtelig kedelig og alt for 
teoretisk. Nu er lærerne på Danmarks Lærer
højskole (blandt andet Vagn Oluf Nielsen, 
Svend Sødring Jensen og Jørgen Schoubye) 
storleverandører af historiebøger til Folke
skolen og historiesystemer, hvor de netop 
har satset på synsvinkelopfattelsen. Man må 
derfor spørge, om det virkelig kan være ac
ceptabelt, at der i udvalget sidder folk, som 
i den grad har mulighed for at styrke deres 
egne private materielle interesser?

Udvalget er som nævnt ikke færdigt med 
sit arbejde, blandt andet mangler man for
slag for undervisningen i 10. klasse, hvor 
faget fortsat er valgfrit. Vi ved altså ikke, 
hvad det endelige resultat vil blive, og des
uden har vi heller ikke nogen garanti for, at 
undervisningsministeren vil følge udvalgets 
forslag - jævnfør Ritt Bjerregård i 1976! 
Men under alle omstændigheder skal der 
fortsat arbejdes med den gældende bekendt
gørelse og vejledning i det kommende år, 
medens vi spændt venter på, hvad der måske 
vil blive kaldt Historie 80.
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Hans Tychsen står til venstre ved siden af Stuhrs bil. Den anden bil tilhørte landråden, og det er en 
værnepligtig oppasser, der passer på denne.

Første kørekort i Sønderborg
AF F. S. GROVE-STEPHENSEN

I dag får man ét kørekort pr. køreprøve, men 
der var engang, da eleven kunne erhverve 
ikke mindre end fire forskellige kørekort ef
ter en kort prøvetur plus en god frokost.

Det er cand. jur. F. S. Grove-Stephensen, 
Sønderborg, der giver denne fornøjelige skil
dring af en køreprøve fra 1916.

Hans Tychsen blev født i Sønderborg 2. ja
nuar 1898, og han har oplevet eventyret om 
det instrument, der skulle blive hans hele liv, 
automobilet, fra den første begyndelse.

Egentlig begyndte det allerede i hans sko
letid, med at han snusede omkring Peter 
Hansen Stuhrs mekaniske værksted og in
teresserede sig mere for det end for sin sko
legang, og hos ham tjente han som bydreng 
sine lommepenge.

I lære skulle han imidlertid, og da skole
tiden var udløbet, traf hans fader aftale om 
læreforhold med støberiet Stein og Mejland, 
der dengang lå i Løngang i Sønderborg. Den 
form for industri var imidlertid ikke rigtig 

sagen, og der gik ikke særlig lang tid, inden 
læreforholdet var ophævet, og så var Hans 
tilbage hos Stuhr.

Stuhr havde anskaffet sig et stort, flot 
automobil; denne, landrådens, kredslæge dr. 
Reuters og læge dr. med. frk. Clausens var 
samtlige biler i Sønderborg på den tid.

Men selv om der var fire biler i Sønder
borg, var der stadig ingen, der havde køre
kort - det vil sige, der var en rigsdansker, 
men har var så gammel, at han ikke længere 
kunne køre i det hele taget.

Det forhindrede imidlertid hverken Stuhr 
eller andre i at køre bil, og endnu før Hans 
Tychsen var fyldt 18 år, kørte han rundt på 
Als og Sundeved, som chauffør, ikke alene i 
Stuhrs automobil, men også for landråden 
og byens læger, når de skulle på landet i for
retning, sygebesøg eller når de skulle ud til 
de konsultationer, de holdt i de forskellige 
sogne til forud fastsat tid.

Mens den, der kørte bilen ikke spekulere
de ret meget over det med kørekortet, var 
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der heller ikke nogen andre, der gjorde det, 
bortset fra en betjent i Skovby på Als, der 
ved en tilfældighed havde fundet ud af, at 
Hans ikke havde noget kørekort.

Hver gang han så landrådens bil - som 
altid blev kørt af Hans, skrev han en rapport. 
Hver gang blev rapporten sendt til landråden 
til udtalelse, og hver gang blev den returne
ret med bemærkning om, at der ikke skulle 
foretages yderligere.

Først efter at Hans Tychsen var blevet 18 
år, bestemte landråden, at der nu skulle et 
kørekort til. En europæisk konvention fra 
1909 krævede, at enhver der kørte bil, skulle 
være over 18 år og have kørekort.

Men det var nu lettere sagt end gjort.
Den køresagkyndige, motorsagkyndige el

ler hvad man dengang kaldte ham, var ikke 
sådan at få fat på, for han boede i Hamborg 
og måtte (det var i 1916) køre hele vejen 
derfra med toget til Sønderborg for at fore
tage prøven.

I stand kom den imidlertid.
Hans Tychsen mødte op ved toget med 

Stuhrs bil og modtog den sagkyndige. Inden 
de var nået op til Perlegade ad ruten Pon
tonbroen, Sdr. Havnegade, Brogade, Bjerg- 
gade, Æblegade, havde de aftalt, at den kø
reprøve var overstået, og at den sagkyndige 
gerne ville se lidt af Als, hvorefter de kørte 
til Augustenborg.

Vejen dertil havde den attraktion, at der 
langs den var plantet æbletræer, og Augu
stenborg selv havde foruden slottet Hjørnet, 
hvor man fik en fortrinlig frokost.

Det sidste passede i den sagkyndiges kram, 
og det blev til en så stor frokost, som man 
nu kunne præstere i 1916. Snaps og øl 
manglede i hvert fald ikke, hverken i Hans 
eller den motorsagkyndige, da de ved to
tiden startede, for at den sagkyndige kunne 
nå toget kl. 15,30 fra Sønderborg H.

Togføreren var ved at fløjte afgang, da 
den sagkyndige kom i tanke om, at han hav
de glemt at udskrive kørekortet og standsede 
togførerens fløjten, mens han konfererede 

med Hans om, hvad slags kørekort det var, 
han havde brug for.

Der var slet ingen tvivl om det. Hans 
Tychsen havde brug for alle de kørekort, han 
kunne få, og inden togføreren med en bety
delig forsinkelse kunne fløjte afgang, havde 
Tychsen et kørekort til alle de fire klasser, 
man dengang kunne erhverve kørekort til.

Det var en særdeles nyttig erhvervelse, for 
der gik ikke lang tid, inden Hans Tychsen 
blev indkaldt som soldat og kom på rekrut
skolen i Gradenz i Ostpreussen.

En mekaniker passede til artilleriet og ud
dannelsen var kanoner.

Dengang kunne man godt uddanne re
krutter på forholdsvis kort tid, og tiden var 
moden til at sende rekrutterne til fronten.

Men den gang ej sagde Tordenskjold.
Befalingsmændene var interesseret i at få 

at vide, om der var nogen, der havde civil
kørekort, og da de erfarede, at Hans Tychsen 
ikke alene havde et til almindeligt person
bilkøretøj, men også kørekort til de helt store 
lastbiler (som han dengang aldrig havde set), 
så blev det besluttet at sende ham til videre 
uddannelse, som Zugmaschinfahrer i Køln.

Det materiel, der nu stilledes for øjnene af 
Hans Tychsen, var noget af det mest mo
derne, der fandtes i Tyskland, og det omfat
tede, da de blev sendt til fronten med det, 
ikke mere end otte enheder, hvoraf kun to 
kom tilbage efter deres første frontindsats.

Der var imidlertid ikke meget tilbage af 
den krig, og den 11. november 1918 traf 
Hans i Belgien som medlem af et soldater
råd, der ligesom han syntes, at det gjaldt om 
at komme tilbage til udgangsbasen Køln sna
rest muligt.

På den nærmeste jernbanestation fandt 
man benzin nok til turen og så forøvrigt en 
tønde brændevin, som de øvrige medlemmer 
af soldaterrådet og de 40 soldater, de havde 
med Zugmaschinens anhænger, forlystede 
sig med, mens Hans Tychsen kørte maskinen 
tilbage.

Da de stoppede op for natten, sov soldater
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Hans Tychsen sidder i »Zugmaschinen«, mens befalingsmændene ved afdelingen står foran med 
chef vognen og dennes fører.

og soldaterråd mellem hinanden med en or
dentlig brandert på, og mens de sådan sov, fik 
Hans Tychsen fat i tønden og hældte resten 
af indholdet ud i den flod, der gik forbi de
res rasteplads og sørgede samtidig for, at den 
røde klud, der havde været hejst over Zug
maschinen, forsvandt sammen med spritten.

Da man næste morgen kørte videre, var 
der nok nogen, der opdagede manglerne, 
men de var stadig for fulde til at foretage 
sig ret meget, og inden de så sig om, var de 
tilbage i Køln og blev demobiliseret.

Også senere hen i livet fik Hans Tychsen 
brug for sine kørekort, først som vognmand 
i Sønderborg og siden som indehaver af den 
redningstjeneste, der blev opbygget af Zone- 
redningskorpset i Sønderborg. Han havde en 
aftale med Røde Kors om at have ambulan
cer til disposition for korpset, og det var i 
denne sammenhæng, at han under 2. ver
denskrig kom til at deltage i krigens slutfase 
ved med sin private V 8 Ford at køre Folke 
Bernadotte til møder i Lybæk og Mørvig.

Den mest spændende ambulancefart, man 
foretog, klarede han selv. Mens danske trop
per efter krigen var stationeret i Itzehoe, 
blev den danske general syg, og tyskerne 
havde ikke mulighed for at hjælpe ham i det 

omfang, der var nødvendigt.
Det var frostvejr, og vejene var spejlblan

ke, men Hans Tychsen kørte til Itzehoe med 
en læge og det nødvendige blod til trans
fusion.

Overlægen i Itzehoe satte sig imod over
førsel af den syge til et dansk sygehus, men 
med militæret i ryggen gennemtvang man, 
at generalen blev anbragt i ambulancen, der 
så hurtigt og forsigtigt som muligt blev kørt 
mod Sønderborg, mens der blev givet blod
transfusioner.

I Slesvig ventede en ambulance til med 
blod, og man nåede Sønderborg, hvor gene
ralen blev indlagt og hans liv reddet.

Selvom det at redde mennesker var vig
tigt, synes Hans Tychsen, at én ting, som 
han indirekte var med til, var ligeså vigtig.

Sønderborg by var i økonomiske vanske
ligheder umiddelbart efter første verdens
krig, og det var på tale at sælge Ladegården, 
som senere kom til at betyde så enormt me
get for byens udvikling. Stemmerne var lige, 
fordi Hans Tychsens fader, der var medlem 
af byrådet, var alvorlig syg, og så lykkedes 
det dem alligevel med sønnens og hans bils 
hjælp at få faderen af sted til byrådsmødet, 
så forslaget blev nedstemt.
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Emanuelskirken i Skærbæk
AF PER JESPERSEN

Rebbøl-Centret overtog 1. januar 1980 Ema
nuelskirken, frimenighedskirken i Skærbæk, 
og Centrets dynamiske leder, lærer Per Jes
persen, Randerup, hvis navn blandt andet 
kendes fra Guldhornsspillene, skriver om 
kirkens historie og fremtidsplanerne.

Søndag den 28. marts 1909 indviedes Ema
nuelskirken i Skærbæk. Det var en stor dag 
for den grundtvigske menighed, at den ende
lig kunne få sin egen kirke efter at have 
måttet tage til takke med at holde gudstje
nester i en tidligere landevejskro i Skærbæk.

Gudstjenester i private hjem
Indvielsen foretoges af L. B. Paulsen fra 

Bovlund. Forud for denne festdag var gået 
mange år, hvor frimenigheden havde sam
lingssted i slutningen af 1860'erne på gården 
Ravnholt i Roager sogn. Her boede N. P. 
Gundesen, og kredsens præst hed H. Svei- 
strup. Man samledes på Ravnholt, fordi ty
skerne forbød danske præster at komme til 
Sønderjylland, og fordi man ikke ønskede at 
komme til gudstjeneste i kirkerne, hvor alt 
foregik på tysk.

På Ravnholt var der en meget stor stor
stue, hvor man dels holdt gudstjeneste, dels 
holdt møder med ’kirkeligt og folkeligt ind
hold. Stuen var altid fuld af tilhørere, der 
kom fra vesteregnssognene viden om.

I 1887 flyttedes gudstjenesterne til Claus 
Schmidt's gård i Lundsmatk nær Hviding. 
Menigheden voksede sig imidlertid større, og 
man måtte bygge en kirkesal i Vodder.

Her prædikede L. B. Paulsen, ligesom han 
holdt gudstjenester i Skærbæk og Forballum, 
tæt ved Brorsons by Randerup.

L. B. Paulsen kunne imidlertid ikke klare 
alt dette arbejde og hentede hjælp fra redak
tør Jens Larsen Jørgensen fra Haderslev. Det 
skete i 1897, og nu kom hurtigt tankerne om 
at bygge en helt ny kirke til frimenighederne, 
der havde meget stor tilslutning til sin 
grundtvigske forkyndelse.

Emanuelskirken indvies 1909
I 1908 begyndtes byggeriet, og i 1909 

kunne kirken indvies. Arkitekt Jacobsen fra 
Odense havde skabt en meget smuk bygning 
med tilhørende sal; og med plads til 130 
mennesker var det en ganske pæn og stor 
kirke.

Her fik nu Jens Larsen Jørgensen sin præ
stegerning. Efter 1920 blev han yderligere 
ansat som kapellan ved Skærbæk Sognekir
ke, men fortsatte med månedlige gudstjene
ster i Emanuelskirken indtil 1948.

Det grundtvigske livssyn viste sin styrke 
under fremmedherredømmet, men også efter 
1920 kunne dette livssyn holde stand og 
gøre sig gældende.

Efter Jens Larsen Jørgensens død i 1948 
blev pastor Hans Ebbesen, der var sogne
præst i Døstrup, præst for frimenigheden, så 
det folkelige menighedsliv kunne fortsætte 
til gavn for kulturen på Vesteregnen.

Imidlertid ændrede vort samfund sig uhy
re meget, navnlig i 60'erne, og det kunne 
knibe for det grundtvigske livssyn at holde 
stand overfor den materialisme, der truede 
med at kvæle det kulturelle liv. Det var 
svært at holde sammen, tiden var blevet en 
anden, nye toner lod sig høre overalt, og i 
70'erne blev de økonomiske krav for store. 
Det var dyrt at varme kirken op, selvom 
mange mennesker gav penge til driften. Men
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Træsnit af Emanuelskirken i Skærbæk udført af Per Jespersen 1980.

døn ældre generation faldt efterhånden væk, 
og det kneb mere og mere med finanserne.

Det var en tendens, der var at mærke 
overalt i landet. Og så kom 70'ernes olie
krise og financielle stramning, der nu næsten 
slog bunden væk under den lille kirkes øko
nomi, og man besluttede da i menighedens 
bestyrelse at holde op den 1. januar 1980.

Kirke og kulturhus
Man var enig om denne beslutning, men 

følte alligevel en stærk trang til at arbejde 
for, at kirken på en aller anden måde kunne 
få lov at stå. Måske kunne nye tider skabe 
grobund for nye kristne tanker, der kunne 
samle folk i Emanuelskirken.

Den 11. oktober 1979 mødtes frimenighe
dens bestyrelse med Andreas Brandenhoff, 
Rebbøl, og Per Jespersen, Randerup, for at 
forhandle seriøst om Rebbøl-Centrets over

tagelse af kirken. Fra Rebbøl-Centret gjorde 
man rede for, hvordan man kunne tænke sig 
at anvende den smukke kirke, og efter flere 
forhandlinger kunne papirerne underskrives 
på Melby Kro i Skærbæk den 3. januar 1980.

Rebbøl-Centret havde nu overtaget Ema
nuelskirken fra den 1. januar 1980 at regne.

Efter en nødtørftig reparation og isolering 
kunne Rebbøl-Centret afholde sit første ar
rangement i kirken søndag den 24. februar. 
Det hed VINTERHELG og var en underhold
ning i ord og toner om vinteren.

Den 9. marts afholdtes den første guds
tjeneste, og i fremtiden vil der blive holdt 
gudstjenester hveranden måned suppleret 
med koncerter af forskelig art.

Emanuelskirken i Skærbæk fik lov at be
stå, og man må håbe, at den kan blive cen
trum for både et kirkeligt og et kulturelt liv 
på Vesteregnen.
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Kommentar til en anmeldelse
AF KIM SALOMON

Sønderjylland i vort århundrede er et tak
nemmeligt forskningsområde for en histori
ker. Næppe i nogen anden sammenhæng har 
man så store muligheder for at få synspunk
ter, ikke kun fra indblandede aktører, men 
også fra personer med dybe rødder i Sønder
jylland, med indgående kendskab til de ak
tuelle problemer. Bjørn Svensson må uden 
tvivl betragtes som en -sådan person. Hans 
anmeldelse af min afhandling »Konflikt i 
grænseland. Sociale og nationale modsæt
ninger i Sønderjylland 1920-1933« doku
menterer også et nøje kendskab til stoffet og 
en forholdsvis grundig læsning af afhand
lingen. Altsammen noget en forfatter bør 
være taknemmelig for. Og det er jeg da 
også.

¥

Bjørn Svensson skriver til og med, at bo
gen ingenlunde er værdiløs, at man kan have 
udbytte af opstillingen af de forskellige pro
blemsammenhænge og afslutter med følgen
de kommentar: »men først og sidst kræver 
bogen, at den læses med kritisk sans«. På 
det punkt er jeg helt enig med Svensson og 
det gælder iøvrigt for alle afhandlinger. De 
skal læses med kritisk sans. Svensson har 
selv fulgt sit råd så energisk, at han har fun
det fejl, hvor der ingen fejl -er. For at læse 
Svenssons anmeldelse er det således ikke til
strækkeligt med »kritisk sans«. Desuden 
kræves et nærmere kendskab til bogen han 
anmelder, så læserne selv kan se, hvor ube
rettiget og fejlagtig hans kritik er.

Svenssons anmeldelse kan imødegås udfra 
to perspektiver - et principielt og et sagligt.

For at begynde med det principielle.
Læsningen af Svenssons anmeldelse aktua

liserer spørgsmålet om, hvad historieskriv
ning er, og hvad forskning går ud på. Jeg 

ved ikke hvilket historiesyn Svensson repræ
senterer, hvordan eller hvornår han har lært 
at skrive historie. Men det syn, som afspejler 
sig i hans anmeldelse, er højst mærkværdigt.

I følge Svensson har nationale, sociale, 
dynastiske, økonomiske, kulturelle og per
sonlighedsprægede faktorer spillet ind i Søn
derjyllands udvikling efter 1920. »Konflikt 
i grænseland« behandler indgående de fleste 
af disse faktorer, men det er åbenbart ikke 
nok for Svensson. Han mener, at konflikt
grundlaget i landsdelen er blevet sammen
filtret af en mangehundredårig udvikling. I 
hans øjne gør jeg derfor »vold på stoffet«, 
fordi jeg koncentrerer forklaringen omkring 
et par teorier.

Nu er historikerens opgave ikke at gøre 
virkeligheden mere kompliceret end den er, 
at gøre historien mere indviklet end nødven
digt ved at fastslå, at alt hænger sammen, at 
alt er sammenfiltret. Hensigten er i stedet, at 
belyse årsagerne til en hændelse eller en ud
vikling ved at trække faktorer frem, der har 
haft afgørende indflydelse. Videnskabens 
opgave er at skabe sammenhæng og klarhed 
- ikke urede. Sammenhæng og klarhed be
tyder ikke, at man »gør vold på stoffet«, 
men derimod at man fokuserer undersøgelsen 
på de vigtige, de afgørende faktorer, hvilket 
gør det muligt at forklare historiske hændel
ser og forandringer. Med Svenssons ud
gangspunkt skulle al historisk forskning der
imod egentlig være meningsløs. Ifølge hans 
opskrift kan en historiker kun tillade sig at 
beskrive den komplicerede virkelighed - ikke 
forklare den.

Bjørn Svensson fremfører yderligere en 
principiel indvending mod min afhandling. 
Han har nemlig fornemmelsen af, at jeg 
»kun kender landsdelen fra arkivsiden«, 
hvilket selvfølgelig er forkert, da jeg i læn
gere tid har haft dybtgående kontakter med 
adskillige personer fra landsdelen.
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Endvidere skriver Svensson, at »om man 
vil studere konflikt i grænselandet, må man 
frem for alt granske konflikterne i menne
skesindet, men Kim Salomon er ikke kommet 
længere end til arkiverne«.

Svensson går ikke nærmere ind på hvad 
han mener med »arkiverne«. Men da jeg for
uden traditionelt arkivmateriale også har be
nyttet adskillige aviser, tidsskrifter samt 
erindringer må jeg gå ud fra, at han også 
inkluderer dette i arkiver.

Spørgsmålet bliver da, hvad der mangler 
i min afhandling. Menneskesindet siger Bjørn 
Svensson. Men hvad er menneskesindet? - 
Bjørn Svensson giver ikke svar på dette 
spørgsmål, men mener tilsyneladende den 
personlighedsprægede faktor. Men denne 
faktor har en yderst begrænset forklarings
værdi.

Selvfølgelig havde personer som H. P. 
Hanssen, Jefsen Christensen og Schmidt, 
Vodder, indflydelse på konflikten, men kun 
inden for visse rammer. Enkeltpersoners go
de eller dårlige vilje er ikke udslagsgivende. 
Det er en konflikt i et større perspektiv end 
det individuelle, det personlighedsprægede, 
som står i forgrunden.

*

Bjørn Svensson må være interesseret i per
soner, men disse duer ikke for at forklare 
større forandringer og hændelser, som dem 
det drejede sig om i Sønderjylland efter 1920.

På fem mindre centrale punkter fremfører 
Svensson en saglig kritik mod afhandlingen, 
en saglig kritik som imidlertid i alle henseen
der er behæftet med fejl og dermed uberetti
get. Jeg skal vise dette punkt for punkt.

(1) Svensson afviser min påstand om, at 
Venstres interesser styrede Det sønderjyske 
Erhvervsudvalgs arbejde. Jeg støtter mig på 
Skonberg, som i sin undersøgelse af de øko
nomiske forhold i landsdelen meget overbe
visende viser, hvordan Madsen-Mygdal på
virkede udvalgets arbejde. Socialdemokratiet 

var ikke negativt indstillet til støtteforan
staltninger til erhvervslivet som sådan. Det 
var én vej at lindre nøden. Noget andet har 
jeg ikke påstået. Men Socialdemokratiet selv 
ønskede andre foranstaltninger.

Venstre var bøndernes parti - ikke arbej
derklassens. Jeg viser, at Venstre ikke pri
mært var interesseret i at støtte arbejder
klassen, hvilket ikke er en original konklu
sion. Svensson mener derimod, at Venstre 
arbejdede aktivt for arbejderklassen. En så
dan opfattelse kræver bevis og ikke løse på
stande, som Svensson præsenterer.

(2) Mit ræsonnement om tyendeaktionen 
mener Bjørn Svensson er fundamentalt for 
afhandlingen. Men på dette punkt må han 
være ironisk. Ganske vist er de knapt tre 
sider, som behandler emnet vigtige, men 
næppe fundamentale. Ej heller benytter jeg 
tyendeaktionen — som Svensson påstår — for 
at aflive den gængse forestilling, at det var 
nationalt indifferente, som stod bag Selv
styrebevægelsen. For at aflive den forestil
ling analyserer jeg Selvstyrebevægelsens 
ideologiske ståsted. Samtidig påviser jeg, at 
der var principielle ligheder mellem tyende
aktionen og Selvstyrebevægelsen i utilfreds
heden med de økonomiske forhold i lands
delen.

Men Svensson er også skeptisk til min 
konklusion, at der lå nationale motiver bag 
regeringens begrænsning af arbejdskraftind
vandringen sydfra.

Det danske udenrigsministerium havde 
stor betydning i denne sammenhæng. Og af 
materialet i dette arkiv fremgår det tydeligt, 
at de nationale motiver var tungtvejende for 
at spørgsmålet om begrænsning overhovedet 
blev behandlet. Kort sagt ved en fortsat ind
vandring blev tyskheden styrket. Selvfølge
lig kunne man fra dansk side ikke fremføre 
et sådant argument offentligt. Derfor skulle 
spørgsmålet om den danske arbejdsløshed 
holdes i forgrunden. I hvert fald fremgår det 
af Lebecks referat fra Venstres møde. Intet 
tyder således på, at Venstre viste speciel om
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sorg for de arbejdsløse. Partiet lagde stor 
vægt på Grænseforeningens opfattelse i 
tyendeaktionen. Om det primære mål havde 
været at bekæmpe arbejdsløsheden, burde 
fx. fagorganisationernes synspunkter have 
været mere interessante.

Endvidere viser jeg, at bønderne i lands
delen ønskede arbejdskraft og en billig så
dan. Der er ikke noget mærkværdigt i den 
konklusion. Bønderne prioriterede deres øko
nomiske interesser og mente ikke, at arbejds
kraftindvandringen fra Tyskland kunne få 
negative følger i national henseende. Men 
problemet med tyendeaktionen var - som 
Svensson ganske rigtigt påpeger - mere 
kompliceret. Det fremgår også klart og tyde
ligt i min afhandling. BLa. diskuterer jeg 
Grænseforeningen og dens omsorg for dan
skerne syd for grænsen.

(3) Svensson skriver, at jeg totalt negli
gerer, at man fra dansk side betragtede jord
kampen som et onde. Vist gør jeg ej. Tvært
imod understreger jeg, at man fra dansk side 
ikke var særligt interesseret i en jordkamp, 
men forsøgte at holde igen. Først da Kredit
anstalt Vogelgesang blev oprettet, var den 
danske tøven forsvundet.

(4) Ifølge Svensson har jeg fået spørgsmå
let om en sydligere grænse »galt i halsen«. 
Kravet om en sydligere grænse levede ikke 
videre efter genforeningen, mener Svensson. 
Om der er nogen, der har fået noget »galt i 
halsen«, er det imidlertid Bjørn Svensson. 
Jeg viser, at der fandtes grupper, som efter 
1920 arbejdede for en sydligere grænse, men 
konstaterer samtidig, at disse grupper ikke 
havde nogen betydning. Grænseforeningens 
virksomhed bidrog til at skabe uro omkring 
grænsens beliggenhed. Adskillige aktører - 
både danske og tyske - så det på den måde.

Endvidere skriver jeg dels at Grænsefor
eningen var en sammenslutning af forskel
lige foreninger, og dels at den bedrev virk
somhed nord for grænsen. Svensson må 
åbenbart have overset dette, da han påstår 
det modsatte.

(5) Jeg skriver, at der er anledning til at 
sætte spørgsmålstegn ved Grænsevæmets 
demokratiske sindelag. Svensson afviser den
ne hypotese ved at konstatere, at bankdirek
tør Rossen var formand for værnet. Et så
dant argument siger imidlertid ikke meget 
om værnets ideologiske ståsted. Desuden er 
Rossens position næppe så selvklar. Ved 
værnets oprettelse i 1925 havde Rossen en 
ledende funktion. Men i skrivelser til for
svarsministeriet det følgende år står Th. 
Wind som formand. Rossen er ikke engang 
nævnt som formand for nogen af lokalorga- 
nisationeme.

Ved studiet af samfundsproblemer har 
økonomiske faktorer stor betydning, således 
også ved studiet af konflikten i Sønderjyl
land efter 1920. Men denne faktor alene er 
ikke tilstrækkelig for at kunne forklare en 
hændelse eller udvikling. Der må ske en til
pasning til det konkrete forskningsområde, 
i dette tilfælde de nationale forhold.

Konflikten i Sønderjylland forklares ofte 
i nationale termer. Jeg har koblet nationale 
faktorer sammen med økonomiske for at for
klare udviklingen i Sønderjylland, et per
spektiv, som er velmotiveret set både fra en 
forskningsmæssig og saglig side.

¥

Men Svensson føler sig som en fremmed 
over for mit billede af Sønderjylland efter 
1920. Han kan ikke genkende det og påstår, 
at jeg forenkler og forskyder materialet til 
det »ukendelige«. - Ukendeligt for hvem? 
For Bjørn Svensson? Intet siger imidlertid at 
Bjørn Svenssons billede skulle være det rig
tige. Jeg har præsenteret en noget anderledes 
vurdering af udviklingen i Sønderjylland 
end den traditionelle og derfor er resultatet 
uigenkendeligt for Svensson. Men det bety
der ikke at min vurdering er forkert. Svens
son har i hvert fald ikke på noget punkt vist, 
at jeg har fejl, end mindre at han selv har 
ret.
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Svar til Kim Salomon
AF BJØRN SVENSSON

Nemmest for mig var det at aftrykke de af 
mine punkter, Kim Salomon kommenterer. 
Det ville dokumentere, at han på intet punkt 
præsterer en imødegåelse. Men lad mig for 
kortheds og klarheds skyld resumere de fem 
afsnit, han fremdrager.

ad 1) Selvfølgelig var Venstre ikke arbej
derklassens parti, hvad jeg heller ikke har 
påstået. Men jeg har påpeget, at Venstre
regeringen ikke forhindrede Det sønderjyske 
erhvervsudvalg 1928-29 i at fremlægge ar
bejderorganisationernes otte forslag, og ej- 
heller de tre socialdemokrater i udvalget frit 
at tage stilling til dem. Så kan man ikke be
brejde regeringen, at forslagene ikke blev 
mere omfattende.

ad 2) Kim Salomon finder, at hans be
tragtninger omkring tyendeaktionen i 1923 
er vigtige, men dog næppe fundamentale for 
afhandlingen. Lad os ikke strides om denne 
nuance. Jeg konstaterede, at hans behandling 
af dette vigtige emne var både ensidig og 
mangelfuld, misvisende og fejlagtig. På intet 
punkt har han taget fat på min dokumenta
tion. Skønt hans indstilling ellers er den, at 
det nationale er en borgerlig ideologi, der 
forudsætter en begunstigelse af bønderne og 
ingen hensyntagen til arbejderne, fastholder 
han, at det var nationale hensyn, der fik 
Venstreregeringen til i 1923 at tilsidesætte 
bøndernes interesser ved at forhindre dem i 
at hente arbejdskraft i Sydslesvig. Jeg har 
efterlyst dokumentation, men ingen fået. 
Min egen vurdering er, at både nationale 
hensyn og hensynet til de arbejdsløse dan
nede baggrund, men at man i praksis klart 
tilsidesatte nationale interesser ved restrik
tionerne overfor sydslesvigerne. Afgørende 
for bogens konklusion er imidlertid Kim 
Salomons påstand om, at tyendeaktionen be
vidner, at »dansksindede bønder var villige 
til at opgive nationale interesser og i stedet 
prioritere privatøkonomiske hensyn«. I sit 

svar til mig har han nu modificeret det der
hen, at de »mente ikke, at arbejdskraftind- 
vandringen fra Tyskland (Sydslesvig) kunne 
få negative følger i national henseende.« Og 
det er jo straks noget helt andet end det, der 
står i bogen.

ad 3) Det er korrekt, at dr. Salomon har 
omtalt en vis tilbageholdenhed i jordkampen 
efter Genforeningen. Men han har ikke gjort 
det klart, at man fra dansk side betragtede 
den som et onde, og at man faktisk stand
sede den. Han nævner f.eks. ikke, at den 
danske stat gav afkald på forkøbsretten til 
ca. 300 rentegårde, som den havde overtaget 
fra de tyske myndigheder. Og han skriver i 
bogen side 93, at det er »svært at afgøre, i 
hvilken udstrækning Lånekassen, Domæne
udvalget og Jordfordelingskommissionen før
te en bevidst nationalitetspolitik de første år 
efter genforeningen« i stedet for at anføre 
resultaterne af de undersøgelser, der viser, 
at tyskerne havde fået deres part af udstyk
ningerne.

ad 4) »Kravet om en sydligere grænse« 
betyder et krav om at få den flyttet, ikke at 
man arbejder for at skabe forudsætningerne 
for en afgørelse i dansk favør, dersom græn
sen flyttes. Ifølge Salomon havde endog den 
danske regering måttet tage »afstand fra det 
fremførte krav om at flytte grænsen mod 
syd«. Jeg har påvist, at Salomon har for
drejet beretningen og at intet sådant krav 
var blevet fremført. Salomon har stadig ikke 
fremlagt beviser for det modsatte. Når Salo
mon inddrager Grænseforeningen i de på
ståede grænserevisionskrav, selv om den ikke 
havde det »på programmet«, men »gik mere 
diskret frem«, er det vel kun en skuldertræk
ning værd.

ad 5) Salomon skriver nu, at han i sin 
bog fandt anledning til at sætte spørgsmåls
tegne ved Grænseværnets demokratiske sin
delag. Det er en omskrivning af, at han i bo
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gen refererede >den tyske gesandts rapport 
om, at det drejede sig om et fascistisk korps, 
en karakteristik Salomon nikkede ganske bi
faldende til, skønt han lige forinden havde 
konstateret, at »desværre findes der intet 
materiale, der kan fastslå værnets ideologiske 
ståsted«. Den slags har intet med videnska
belig undersøgelse at gøre. Det er ikke andet 
end pseudovidenskabelige tendensvurderin
ger.

Til slut nogle mere principielle betragtnin
ger. Når jeg mente, at dr. Salomon ikke hav
de interesseret sig tilstrækkeligt for konflik
terne i menneskesindet, sigtede jeg ikke til 
de førende personligheders indflydelse på 
udviklingen, men på de mennesker, der op
lever konflikten mellem det nationale og de 
belastninger, den nationale bæreevne udsæt
tes for, i sig selv, eller gennem andre.

I et af de arkiver, dr. Salomon har gen
nemgået uden at kunne finde »relevant ma
teriale« for sin undersøgelse, ligger der et 
brev fra Peter Grau 1927: »Jeg regner den 
nationale stilling ringere nu, 7 år efter Gen
foreningen, end den var i lavperioden 1880- 
erne, århundredskiftet eller i krigstiden. Da 
var vi en befolkning og økonomisk vel fun

deret, nu er vi en del partier og fattige ... 
Er det ikke bitterhed mod Danmark, der 
bringer flagstangen til fald, mere end direkte 
tyske krav?«

En af dem, der blev belastet ud over bære
evnen, var Jens Staadsen, Dybbøl Mark. Un
der krisen i 1920'erne tilbageleverede han sit 
Dybbølmærke i guld. Han ville ikke bære 
det mere. Han døde som en bitter mand.

Det er disse konflikter, der kan give na
tionale forskydninger i krisesituationer, men 
dr. Salomon når ikke frem til mennesket. 
For ham er det hele en leg med marxistiske 
byggeklodser. Den sociale forskel mellem ar
bejderklassen på den ene side og gruppen af 
borgere og bønder på den anden side beher
skede konfliktsituationen i Nordslesvig efter 
den første verdenskrig, konkluderer Kim Sa
lomon. Men det forklarer jo ikke, hvorfor 
nogle bønder bliver tyske og andre danske, 
og hvorfor de tyskes organisation vil have 
grænsen flyttet.

Når Kim Salomon kan blive doktor på sin 
bog om »Konflikt i grænseland«, må det 
skyldes, at inflationen har bredt sig til dok
torgraderne.

Boganmeldelser
Isted-perspektiver
(artikel i Grenzfriedenshefte 197913)

Grenzfriedenshefte, der hører til de tyske 
publikationer, man på dansk side bør følge, 
bragte i 1979, hefte 3, en artikel, som især 
er egnet til at fange danske læseres opmærk
somhed. Det drejer sig om en kritisk gen
nemgang af de skiftende ideologier, man på 
tysk side har knyttet til Isted. Den er skre
vet af tre tyske historikere, Manfred Jessen- 

Klingenberg, Hans-Friedrich Rothert og Jörn- 
Peter Leppien, født henholdsvis i 1933, 1936 
og 1943. De er altså alle først blevet voksne 
efter det nazistiske sammenbrud og ser med 
en vis forhåndsskepsis på ideologier.

De tre historikere har her studeret Isted 
som symbol og brændpunkt. Efter Isted- 
slaget den 25. juli 1850, det største slag i 
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Danmarkshistorien, hvor en dansk hær på 
36.000 mand sejrede over 26.000 i de tysk
sles vig-holstenske tropper, rejste man på 
dansk side Istedløven på Flensborg kirke
gård, medens tyskerne på forskellig måde 
rejste mindesmærker i Isted, bl.a. en minde
hal og en mindekirke.

I artiklen søger de tre historikere at af
dække nogle problemer omkring treårskri
gen, hvor vi fra dansk side naturligvis må 
huske, at hvad der er oprør for den ene, kan 
vurderes som frihedskamp af en anden, men 
hvor tyskerne til gengæld også må huske, at 
der er en anden side af forholdet end den, de 
har lært at kende. Og det er denne anden 
side, de tre historikere trækker frem, og så 
bliver der unægtelig pillet nogle blomster af 
den slesvig-holstenske glorie: Den slesvig- 
holstenske hær bestod ikke blot af frivillige, 
men i vid udstrækning af betalte soldater. 
Under Istedslaget var der troppedele, der 
nægtede at følge deres officerer. Beskydnin
gen af Frederiksstad var et vanvittigt påhit. 
I den totale krigsførelse greb Slesvig-Hol- 
stenerne til midler, der ikke blot stred imod 
nutidens, men også mod datidens anerkendte 
retsregler. Det var ikke Slesvig-Holstenerne, 
der rejste sig i fællesskab, for der var sles
vigere og helstatsindstillede mennesker, som 
var modstandere af kampen mod Danmark 
etc. etc.

Men samtidig anskuer de tre tyske histo
rikere problemet Isted under en helt ny syns
vinkel, idet de gennemgår de forskellige fa
ser af ideologiske bekendelser, der er knyt
tet til mindestedet Isted.

Den 25. juli 1869, da det første mindes
mærke blev afsløret i nærværelse af 20.000 
mennesker, var der kim gået et par år siden 
Prøjsen annekterede hertugdømmerne i ste
det for at overlade dem til hertugstyre, og 
det var ikke den rene festglæde, der blev til
overs til Prøjsen, som i Treårskrigen lod 
Slesvig-Holsten i stikken.

Men i årene efter sejren over Frankrig og 
grundlæggelsen af det tyske kejserrige ud

sonede man sig med Prøjsen, hvis rolle i 
Treårskrigen nu blev omtalt i neddæmpede 
vendinger, og samtidig begyndte prøjsiske 
midler at flyde til valfartsstedet i Isted. I 
1898 var det Prøjsens repræsentant, over
præsident von Köller, der som den første 
underskrev opråbet om bygning af en minde
kirke i Isted. Den slesvig-holstenske ideologi 
får nu den drejning, at Guds uransagelige 
veje over 1864 og 1871 har ført Slesvig- 
Holsten ind i »ein herrliches Deutsches 
Reich«.

Bladet i historiens bog vendte sig atter, da 
Tyskland tabte den første verdenskrig og 
måtte afstå Nordslesvig. Nu blev Isted et 
symbol for arbejdet på at genvinde Nord
slesvig og få revideret Versaillestraktaten.

Efter den anden verdenskrig kom en ny 
vending. Nu stod Isted som et symbol for 
bestræbelserne for at afværge en grænse
revision.

Man har ikke nået at få den sidste fase i 
udviklingen med, hvor Isted er gjort til cen
trum i Slesvig-Holstendagen, der skal tjene 
til »Förderung des schleswig-holsteinischen 
Landesbewusstseins«, hvor det danske min
dretal i Sydslesvig har afslået at deltage, 
fordi det drejer sig om den tysk-slesvig-hol
stenske identitet.

Nu er det i og for sig naturligt nok, at 
hver tidsalder lægger sin egen farve over 
symbolikken, men de tre tyske historikere 
har påtaget sig en væsentlig opgave ved at 
foretage denne gennemgang af nogle tyske 
clichéer, der alt for længe har været und
draget kritiske blikke. På den måde kan man 
komme hinanden nærmere.

Der har foreligget en tidligere mere om
fattende udgave af afhandlingen, som det 
tilsyneladende ikke har været muligt at få 
udgivet. I en lidt mystisk fodnote oplyses, at 
den oprindelige udgave i manuskript kan 
efterses hos den ene af forfatterne, »ebenso 
wie eine aufschlussreiche Korrespondenz, die 
dazu gehört«. Det kunne lyde, som om kor
respondancen rummer stof af interesse, bjs.
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De ældre nordslesvigske byarkiver
(udgivet af Landsarkivet for de sønderjyske landsdele, Åbenrå 1979)

Landsarkivets fortsatte offentliggørelse af 
duplikerede arkivfortegnelser omfatter denne 
gang de ældre nordslesvigske byarkiver, 
hvoraf Haderslev fylder 14 sider, Åbenrå 75, 
Sønderborg 37 og Tønder byarkiv 123 sider 
i registeret.

En registratur henvender sig til folk, der 
arbejder med historiske spørgsmål, men den 
er egentlig også underholdende læsning i sig 
selv, f.eks. registreringen af breve fra Her
tug Hans (den ældre) til Tønder by: i året 
1545 angående en ny vej fra Tønder til Sæd, 

1546 om indkvartering af soldater, 1548 om 
udskrivning til prinsesseudstyr, 1551 med 
forbud mod store gæstebud, 1553 om ydelse 
af to »Weher Harnisch und Rüstunge«, sam
me år om skadeserstatning, hertugen har på
lagt beboerne i Højer herred at betale til 
Tønder, fordi de har søgt andre markeder 
osv. osv.

Heller ikke dengang har borgerne været 
glade for alt, hvad der er kommet fra den 
centrale myndighed.

Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft für Nordschleswig 
hefte 40, årg. 1979

Sidste hefte i den hjemmetyske årbogsserie 
er sidemæssigt tyndt, knap 70 sider, men ind
holdsmæssigt interessant. Lorenz Peter Wree, 
Tønder, fordyber sig i Gråsten slots byg
ningshistorie. Dommer Johannes-H. Meyer, 
Flensborg (en søn af Ladelundpræsten, kendt 
for sin humane indsats i forbindelse med den 
tyske koncentrationslejr) gengiver sin bed
stefars erindringer fra krigen 1864.

Johann Ehlert Meyer var tysk sies vig-hol
stener, født i Albersdorf i Holsten 1840, men 
indkaldt til dansk militærtjeneste 3. juli 
1863. Han fortæller interessant om uddan
nelsestiden i København, men da krigen 
kommer, begynder kvalerne. Kompagniet, 
der bestod halvvejs af danske, halvvejs af 
slesvig-holstenere, fik mange desertører, da 
det blev overført til Sønderjylland. Meyer 
følte sig bundet af sin soldatered og kunne 
ikke bekvemme sig til at desertere, men da 
det blev klart, at man ikke kunne stole på 
kompagniet, hvoraf en del følte, at de ikke 
kunne kæmpe imod dem, de opfattede som 
deres befriere, blev kompagiet sendt tilbage 
til København, hvor det blev anvendt til ydre 
vagt om Amalienborg. Efter Danevirkes fald 

løb københavnerne storm mod slottet mod 
den da upopulære konge, Christian IX, og 
lige så upopulære var de tysksindede danske 
soldater. De blev behandlet slet, uden for
ståelse for deres vanskelige situation. Så 
meget des mere må man anerkende, at Jo
hann Ehlert Meyer sit hele liv følte en særlig 
tilknytning til det danske kongehus og ikke 
uden en vis stolthed modtog den danske års
ydelse til krigsveteraner fra 1864.

Hovedartiklen, der er skrevet af historike
ren Peter Hopp, Kiel, handler om bestræbel
serne på at slå de tre tyske aviser sammen 
til Nordschleswigsche Zeitung, hvilket først 
lykkedes 1929, skønt den drivende kraft, 
skibsreder Jacob Jebsen, pegede på nødven
digheden allerede i 1923. Men Jebsen holdt 
på Julius Kähler som chefredaktør, og den 
tyske folketingsmand, pastor Johannes 
Schmidt kviede sig ved dette personvalg, 
fordi Kähler tilhørte den krasse fløj, der i 
den tyske tid havde bekæmpet pastor 
Schmidts fredsforening. Peter Hopp har teg
net sig for et værdifuldt bidrag til sønder
jysk pressehistorie.
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Løgumkloster Studier 2,
udgivet af Refugiets kulturforening og Historisk forening for Løgumkloster kommune 1980.

Der kan fortsat graves i Løgumklosters for
tid, og selv når man graver i Øm kloster, 
kan man ved hjælp af cistercienserklostrenes 
fælles struktur belyse Løgumkloster. Ole 
Schiørring har gjort det med en artikel, hvis 
konklusion er, at de danske cistercienser- 
klostres økonomi ikke var så dårlig i sen
middelalderen som hidtil antaget. De gode 
tider, der sluttede ved udgangen af 1200-åre- 
ne, vendte efter en kriseperiode i 1300-tallet 
tilbage i 1400-årene, hvad nybygningerne 
beviser.

Men da den sidste abbed døde i 1548, 
nogle år efter reformationen, overtog Hertug 
Hans den ældre klosteret til verdslige formål. 
Jürgen A. Wissing gengiver to inventarlister 
fra henholdsvis 1566 og 1587 og søger ved 
hjælp af dem at skildre bygningernes anven
delse til verdslige formål.

Niels Sterum har oversat og kritisk kom
menteret en beskrivelse af Løgumkloster 
1797, som sognets daværende kapellan Jo
han Andreas Kruchenburg har skrevet.

Vi når også op til den nyeste tid med en 
fornøjelig artikel af Ingelise Seis trup om jern
baner på og jernbaneerindringer fra Løgum- 
kloster-egnen. Et eksempel fra amtsbanen 

mellem Åbenrå og Løgumkloster: I stedet 
for at lønne stationspersonalet gav man lo
kale kromænd en beskeden løn som bane
mestre, og derved fik de såkaldte stations
kroer en særlig betydning; hvor banen kun
ne gå forbi en eksisterende kro, sparede man 
endog at opføre en stationskro. I Alslev kro 
var Laust Lund stationsforstander, og da han 
ikke gik af vejen for at drille tyskerne, 
ringede han en dag over jernbane telefonen 
til Bedsted for at melde togets afgang. Men 
han tilføjede: »Der Kaiser kommt!« I Bed
sted fik man i hast organiseret alt til stor 
modtagelse af den tyske kejser, men hvem 
der kom, var en skrædder, der rejste rundt 
og syede for folk. Han hed Gustav Kayser. 
Det blev en flovmand for de fremmødte ho
noratiores i Bedsted.

Niels Sterum sørger også for, at man ikke 
glemmer den ældste fortid. Han skildrer ud
gravning af noget så specielt som en sten- 
jordgrav med teltformet overbygning. Den 
blev placeret på Søgård Søndermark, et næs i 
Bredeå-dalen, for mindst 5500 år siden.

Løgumkloster Studierne har bud også ud 
over sognegrænsen.

bjs.

ET GRÆNSELANDSLIV
Hans Jørgensen Hansen, »Møllegården«, Lysabildskov: »Alsisk landmandsvirke«
Illustreret, 153 sider. Udgivet i serien Sønderjyske levnedsløb, nr. 19, af Historisk Samfund 
for Sønderjylland, 1979. Pris: 45,- kr. Medlemspris: 25,- kr.

Netop i 200-året for udflytningen af 12 går
de fra Neder Lysabild til Lysabildskov ud
kom fra den udflytterlandsby, som dengang 
blev dannet, en bog her fra - Hans Jørgen
sen Hansens erindringer, kaldet »Alsisk land
mandsvirke«. Gårdejeren fra »Møllegården« 
havde efterladt sine beskrivelser af livet, som 
det formede sig for ham, men også redegø
relser for standpunkter og meninger. Bogen 
bekræfter, at hele Hans J. Hansens liv blev 

præget af - bestemt af - grænsen. Hans liv 
blev et grænselandsliv, mere end et land
mandsvirke.

Hans J. Hansen viser sin glæde ved hjem
egnen, ved gården, ved egnens mennesker, 
næsten med stolthed nævner han »Sille«, 
moderen til 14 børn - hun opdrog dem, pas
sede hjemmet, men gik også ud og solgte 
fisk for at tjene til hjemmet. Men Hans J. 
Hansen så sammenhænge, så hans liv førte 
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ham ind i medvirken for løsning af mange 
opgaver, i og uden for Lysabild sogn.

Men grænsen mærkes i hans liv, næsten 
symbolsk udtrykt i hans skildring af det øje
blik, hvor han oppe på loftet finder sin far
fars (stedfars) sabel fra treårskrigen »- jeg 
tog den varsomt i hænderne ...«

Og denne i det danske dybt engagerede 
unge mand måtte så i tysk tjeneste, som for 
ham måtte blive den »mørke tid i mit liv«, 
og straks efter måtte han kaste sig ud i 
grænsestriden op mod afstemningen, hans 
oplevelse i det øjeblik, da han lagde stemme
sedlen i stemmeurnen 10. februar 1920, 
måtte for ham blive et højdepunkt i hans liv. 
Naturligt måtte han virke for sprogforening, 
Danebod højskole, hente møllereb på egen 
gård til brug ved afhentning af genfore
ningsstenen fra stranden ved Skovmose til 
dens plads ved Lysabild kirke - og han ud
fører med absolut organisationstalent en 
dansk indsats imod nazismen i 30'erne.

Hans J. Hansen havde forståelse for sit 
hjemsogns identitet. Dets tilhørsforhold 
skulle være bevidst, — og denne hans for
ståelse kommer til udtryk i arbejde for sko
len, i sammenstødet med tysksindede om
kring det danske selskab til fordel for den 

dengang (1943) nye sal på Lysabild skole, i 
hans arbejde for mindesten for danske par
lamentarikere fra sognet, grænsevagtmester 
i Skovby, folketingsmand C. H. Christensen, 
ønskede han også mindet ved en mindesten 
i det lille anlæg, men den opgave måtte ven
te til andre, øvrige løste han, også med for
ståelse for lange forhandlingers nødvendig
hed.

Højskoleopholdet 1912-13 i Ryslinge fik 
betydning, ikke mindst for hans tilhørsfor
hold til musikens verden. Thorvald Aagaard, 
Ryslinge, førte ham dybere ind i sangglæde, 
og denne kendte musikers valgsprog prægede 
Hans J. Hansens liv, så det blev et kendetegn 
for ham selv - »- det bedste er ikke for godt 
for folket, og det næstbedste er ikke godt 
nok ...«

Med stor dygtighed drev han »Møllegår
den«, hans indsats for frøavl nød megen 
anerkendelse, så det blev med faglig dygtig
hed som baggrund han udførte sin indsats i 
Grænselandet - og skrev sine erindringer, 
som bør læses af alle, som vil forstå forplig
telserne i Grænselandets hverdage.

Viggo Vandkær Thomsen 
Lysabild Degnegård

Lysabildskov før og nu
Bogen om Lysabildskov. Udgivere: Beboerne i Lysabildskov. Redaktion: Viggo Vandkær 
Thomsen. 1979. 68 sider. Hl. 35- kr. 400 eksemplarer.

I anledning af 200-året for den store udskift
ning i 1776, hvor tolv udflyttergårde sagde 
farvel til landsbyen Abildskovs velkendte 
tryghed og skiftede adresse, flyttede ud til 
ensomheden, foreslog gårdejer Peter Jørgen
sen ved den årlige sommerfest på den gamle 
skole, at man skulle fejre jubilæet. Der blev 
nedsat et udvalg på kun tre personer: Kir
sten Jørgensen, Søgård, Hans Jørgen Hansen, 
Møllegården, og Peter Jørgensen, Skovgård, 
der som forslagsstiller blev formand for ud
valget.

Man enedes om at udgive et skrift med 
billeder, og som redaktøren af værket, skole

inspektør Viggo Vandkær Thomsen, skriver, 
det blev hverken en roman eller et litterært 
værk, men en »oplysningssamling« fra Lys
abildskov.

Og hvilket væld - her er det virkelig på 
sin plads at anvende dette ødsle ord - hvilket 
væld af oplysninger er der ikke samlet her. 
Med større og mindre udbytte er bog efter 
bog gennemlæst, landsarkivet er blevet be
søgt, alle beboerne er blevet hjemsøgt, gamle 
overleveringer frisket op og sorteret, utrykte 
kilder af alle slags i hjemmene endevendt, 
fotografier fundet frem og sorteret - mange 
billeder, der er medtaget, er de ældste anven
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delige - man får indtryk af, at hele Lysabild- 
skov må have stået på den anden ende, mens 
denne myreflittige granskning har stået på.

En del af det indsamlede stof udmøntes i 
baggrundsstof, kapitler om skolen - man 
bemærker specielt, at i Lysabild beholdt man 
både i 1864 og i 1920 den gamle degn -, 
om hverdagene og dens mange gøremål, fra 
pløjning og hør til andelsfryseriet, om fester
ne, om håndværk og handel - kostelig er be
retningen om den temmelig og konstant sor
te smed Hans Thies, der kun barberede sig 
til højtiderne, »så var han omtrent ren, så 
langt kniven var kommet«, og da han en
gang blev indlagt på sygehuset, kommente
rede han den indledende renselsesproces: 
»De ikke alene badede mig og skrubbede 
mig. Nej, de skoldede mig også!« I øvrigt 
var han vellidt, og da han var ugift, hjalp

NEFA Dokumentation 1977, nr. 1
Nordisk bibliografi for folkelivsforskere 1976. 
136 sider. 50 kr.
Denne udførlige registrering af litteratur med 
folkloristisk perspektiv til brug for ikke blot 
folklorister og lokalhistorikere, men også for 
kulturhistorisk interesserede i videre omfang, 
er det stadig vanskeligere for redaktionen at 
afgrænse. Det er svært at afgøre, hvor de 
flydende grænser mellem for eksempel etno
logi, socialvidenskab og lokalhistorie går. 
Følgelig vil registreringen være tilbøjelig til 
at blive mere og mere omfangsrig.

Dette søges imødegået ved opstilling af en 
mere opdelt indholdsfortegnelse, som i den 
foreliggende form er en god støtte for den 
søgende, ikke mindst fordi fortegnelsen over

Grænseforeningens årbog 1980
Grænseforeningens udmærkede årbogsserie, 
der fastholder en årlig kontakt med medlem
merne, handler i år om »Politik i Sydslesvig 
1945-1979«, skrevet af Eskild Bram. Det er 
i sin korthed en nyttig oversigt. Der er for
uden Grænseforeningens organisationsberet
ninger også en artikel af Karl Grage om 

mange ham med mad - hans livret var ris
vælling, og ville være tilfreds, om »e hiele 
Storhav« var fuld af risvælling.

Der er lidt om uvejr, om søen, om dør- 
overliggere og om præstegården, der er bil
leder af de tolv gårde og en kort omtale af 
hver ejendoms ejerforhold.

Bogen indledes med en køn, usigneret teg
ning på omslaget af den gamle ledsten, der 
blev en mindesten, og den slutter med et fo
tografi af Skt. Hans-bålet på stranden, sym
bolet på egnens fællesskab og bogens bag
grund.

Det hele er en lille lokalhistorie i en nød
deskal, hvor en mængde stof er samlet på 
godt 60 sider, og hvor særlig erindringsstof
fet ville være svært at få fat i for en uden
forstående. Bogen er en lille folkelig brik i 
Danmarkshistorien. ibs

Udgivet af Museumstjenesten, Viborg, 1979.

de gennemsete tidsskrifter og årbøger sup
pleres af såvel personregister som et omfat
tende stikordsregister, hvori stednavne er 
medtaget.

Man planlægger i øvrigt udgivelsen af en 
række engangspublikationer, der skal falde 
inden for begrebet »bibliografisk dokumenta
tion« i vid betydning, og man er interesseret 
i at få kontakt med personer, der allerede 
er i gang med arbejder inden for dette felt. 
Foreløbig er en bibliografi om børn set ud 
fra et kulturhistorisk aspekt under forbere
delse. ibs

»Nye toner i grænselandet«, og så kan man 
gætte på, om der sigtes til idyllen, eller til 
forstyrrelserne af den. Illustrationerne gæl
der et nyt dronningebesøg i Sydslesvig, den
ne gang af Dronning Ingrid, altså idyllen. 
Teksten derimod viser, at titlen sigter til for
styrrelserne.
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SYD FOR GRÆNSEN

7. marts: I Flensborgs »færdselsynder-karto
tek« var ved årsskiftet 1979-80 registreret 
4,6 mill, personer.

11. marts: Sydslesvigsk Erhvervsfond udbe
talte i 1979 30 lån på tilsammen 779.000 
DM. Det samlede udlån er på godt 2 mill. 
DM.

12. marts: Sydslesvigsk Forenings medlems
tal blev ved årets begyndelse opgjort til 
21.437, en beskeden stigning i forhold til 
året før.

I en landdagsdebat om den fremtidige 
nordtyske radio beklager Karl Otto Meyer, 
at der ved sammensætningen af det kom
mende radioråd ikke er taget hensyn til det 
danske mindretals ønsker om repræsenta
tion.

Af en arbejdsberetning om Sydslesvigsk 
Forenings teater- og koncertvirke fremgår, at 
der i 1980 blev spillet 80 danske teaterfore
stillinger med 17.373 tilskuere, og spillet 42 
danske koncenter med 6.989 tilhørere.

13. marts: Til ny dansk præst i Ugle herreds 
menigheder udnævnes pastor Lars Skjødt- 
Jacobsen, Anholt, som afløser provst C. B. 
Karstoft.

14. marts: I forbindelse med en mindefest 
for afstemningen i 2. zone 1920 genindvies 
Slesvighus efter afsluttet ombygning.

15. marts: På Hermann Ehlers-akademiet i 
Kiel markeres 25-året for København-Bonn- 
erklæringerne. Generalsekretær Peter Iwer 
Johannsen betegner erklæringerne som be
gyndelsen til et historisk klimaskifte.

Foriining for nationale Friiske skriver til 
Norddeutscher Rundfunks ledelse, minister

præsident Stoltenberg, og fraktionsformæn- 
dene i landdagen med anmodning om frisi
ske radioprogrammer i den nordtyske radio.

18. marts: En plan for landskabspleje, ud
arbejdet i forbindelse med det fremskudte 
dige skal tage vidtgående hensyn til særlige 
naturbeskyttelsesinteresser. Planen er udar
bejdet af vandbygningsvæsenet i Husum.

Det tyske grænseforskningsinstitut i Flens
borg ønsker samarbejdsmuligheder med den 
danske folkedel, hvilket vil ske uden anvis
ning fra den tyske grænseforening, som fi
nancierer instituttet, oplyser instituttets di
rektør R. Borzikowsky.

Kontaktudvalget i Bonn holder møde og 
drøfter bl.a. forbundets muligheder for at 
yde tilskud til eventuelt dansk skolebyggeri 
og udvidelsen af Dansk Centralbibliotek.

19. marts: Etableringen af Dansk-tysk han
delskammer ventes klar til efteråret, dog af
ventes endnu drøftelser med de store danske 
erhvervsorganisationer, oplyses det af Indu
stri- og Handelskammeret i Flensborg.

20. marts: I Læk vil Dansk Sundhedstjeneste 
for Sydslesvig bygge 16 pensionistboliger 
tilknyttet en dansk sygeplejestation. Hele 
komplekset ventes at koste 5,6 mill. kr. Der 
kan ventes rentefri tyske lån på 3,2 mill. kr. 
De danske foreninger i Læk har selv skaffet 
33.000 kr.

Som ny formand for Sydslesvigsk Fore
nings teater- og koncertudvalg vælges høj
skoleforstander Egon Rasmussen, Jaruplund.

Med et møde i Satrup starter SSV en serie 
møder med borgmestre, amtsforstandere og 
ledende kommunale embedsmænd til orien
tering om det danske arbejde i amter og 
kommuner.

Flensborgs 45 børnehaver med ialt 2529 
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børnehavepladser har ialt 370 ledige pladser, 
heraf alene i de 17 danske børnehaver 242 
pladser, oplyser Arbejdsfællesskabet Det ty
ske Slesvig.

21. marts: Landbrugsminister Günter Fless
ner fastholder planerne om et fremskudt dige 
under henvisning til, at det gælder 12.000 
menneskers sikkerhed, og at alle hensyn til 
naturbeskyttelse er taget, ligesom det ny- 
indvundne landområde ikke skal udnyttes til 
landbrugsformål.

22. marts: Kommunerådet i Vyk på Før fast
holder trods talrige protester, at man ikke vil 
ændre gadenavnet Friederich-Christiansen- 
Strasse, opkaldt efter den for krigsforbrydel
ser i Holland straffede flyvergeneral Friede
rich Christiansen.

I Slesvig frilægges i forbindelse med sane
ringsarbejder i den ældste bydel fundamen
terne af det gamle Gråbrødrekloster og Pau- 
luskirken, der hørte til klosteret.

24. marts: Som protest mod offentlig militær 
faneedsaflæggelse på Søndertorv i Flensborg 
holdes i Nicolajkirken i Flensborg en freds
gudstjeneste. Trods protesterne gennemføres 
det militære arrangement.

26. marts: Det er et forsøg på at vække en 
regionalbevidsthed med dansk fortegn i den 
tyske landsdel Slesvig, siger formanden for 
Det slesvig-holstenske Hjemstavnsforbund 
Werner Schmidt om udgivelsen af det nye 
tidsskrift Slesvigland, som er skrevet på bå
de dansk og tysk. Bladet udsendes gratis til 
alle husstande i Sydslesvig.

Formanden for den tyske grænseforening 
fhv. minister H. Schlegelberger siger om bla
det, at han hilser enhver ny stemme i græn
selandets kor, såfremt den fastholder sin 
egen klare melodi og giver udtryk for enten 
et tysk eller et dansk standpunkt.

28. marts: Med en økonomisk vækst på 3,5 
pct. har Slesvig-Holsten ikke helt nået for
bundsgennemsnittet på 4,4 pct., oplyser 
økonomiminister Jürgen Westphal.

Karl Otto Meyer kritiserer, at 1979-pro- 
grammet for etablering af nye virksomheder 
i Slesvig-Holsten kun resulterede i tre nye 
virksomheder med 110 arbejdspladser i Syd
slesvig, mens der i alt blev oprettet 73 nye 
virksomheder med 1950 arbejdspladser.

29. marts: Duborgelever siger under en 
diskussion med professor Bent Søndergård, 
at de ikke har specielle sprogproblemer ved 
tyske læreanstalter på grund af deres danske 
skolegang.

31. marts: For året 1980 er der 78,5 mill. 
DM til rådighed for Program Nord. Heraf 
anvendes alene 18,6 mill, i Slesvig-Flens- 
borg amt.

NORD FOR GRÆNSEN

1. marts: Planstyrelsen godkender lokalpla
nen for den omstridte marina i Årøsund.

Indbyggertallet i Sønderjyllands amt var 
pr. 1. januar på 249.949; på 15 år er det en 
stigning på godt 19.000 indbyggere.

4. marts: Haderslev Handelsstandsforening 
erklærer sig fortsat som modstander af et 
dansk-tysk handelskammer, som med en li
nie fra Hamborg-Femern-København vil ska
be en »zonegrænse« ved Storebælt.

Landeværnet noterer sit hidtil største ud
lån på 2,95 mill. kr. Stigningen fra sidste år 
var på ca. 800.000 kr.

5. marts: Sønderborg byråd vedtager, at det 
fra 20. marts skal være slut med tyske rede
riers »smørsejlads« på havnen i Sønderborg.

6. marts: En ny rapport fra amtskommunens 
miljøafdeling fastslår, at det nye dige ikke 
truer naturmiljøet i Tøndermarsken, ligesom 
der ikke er hold i påstanden om, at vand
standen i Vidåen vil falde med 40 om, som 
påstået af visse miljøorganisationer.

7. marts: Af beretningen for Danfoss frem
går, at virksomheden sidste år skaffede 900 
nye arbejdspladser og i alt beskæftiger 8.500 
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ansatte, heraf godt 7000 alene på Als.
Efter ti måneder og ti dage indstilles blo

kaden af færgeoverfarten Rømø-Sild. Fær
gerne sejler herefter under tysk flag.

På Nordschleswigsche Gemeindes årsfest 
i Løjt vælges som ny formand prokurist Hel
mut Wolffhechel, Rødekro, som afløser for 
bibliotekar Peter Callesen, Åbenrå.

8. marts: Sønderjylland og Bornholm bør 
være de første amter, hvor Danmarks Radio 
starter forsøget med lokalt TV, og vi kan 
ikke vente til 1985, erklærer formanden for 
Arbejdernes radio- og fjernseerforbund Bør
ge E. Nielsen på et møde i Åbenrå.

11. marts: Skal det tyske kulturarbejde i 
Nordslesvig ikke en skønne dag lide skib
brud, må man vise større omsorg for den 
enkelte forbruger indenfor den kulturelle 
sektor. Folkegruppens kulturelle tilbud mod
tages med alt for stor tilbageholdenhed og 
ignoreres helt af danskerne, siger biblioteks- 
direktør H. W. Petersen, Åbenrå.

På dansk-tysk forums møde i Åbenrå enes 
man om et fremtidigt samarbejde hen over 
grænsen i katastrofesituationer.

12. marts: I mindretallets kontaktudvalg til 
folketinget drøftes på mødet i København 
mulighederne for gennem en valgslovsæn
dring at tilgodese mindretallets ønsker om 
parlamentarisk repræsentation. Indenrigsmi
nister Henning Rasmussen kunne dog ingen 
løfter give. Kulturminister Lise Østergård 
oplyste, at tilskudsreglerne til det tyske bib
lioteksarbejde vil blive fastlagt i den nye 
bibliotekslov.

Gennem en ombygning for omkring 24 
mill. kr. vil Sønderjyllandshallen kunne ind
rettes til et landsdelsdækkende spillested for 
selv store teaterforestillinger, oplyser stift
amtmand C. A. Vagn-Hansen.

Slesvigsk Parti erklærer sig solidarisk med 
Landbrugsrådet og kræver afskaffelse af 
landbrugets særbeskatning, ligesom man fin
der, at regeringens forslag er ubrugelige, siges 
det fra et forretningsudvalgsmøde i partiet.

20. marts: Danmarks Radio må meget snart 
i gang med at planlægge en udbygning af 
sin regionale TV-dækning, og det vil være 
rimeligt at starte i grænselandet, siger pro
vinschef Gerhard Nielsen.

Udlånet på det tyske bibliotek i Åbenrå 
steg i 1979 fra 238.259 bind til 252.994 
bind. Antallet af lånere steg fra 4378 til 
5162, og bogbestanden til 113.240.

24. marts: Sønderjyllands amtsgård i Åbenrå 
indvies.

25. marts: Den sønderjyske befolknings fød
selsdagsgave til dronning Ingrid skal være et 
maleri af dronningen udført af Franziska 
Clausen og ophængt i billedsalen på Folke- 
hjem.

27. marts: De sønderjyske handelsstandsfor
eninger har indsamlet en halv mill. kr. til en 
grænsehandelskampagne gennem annoncer i 
»danske og tyske blade for at stoppe de dan
ske indkøb syd for grænsen og trække tyske 
kunder til Nordslesvig.

To møllerier og et el-selskab vil sikre, at 
Dybbøl mølle fortsat kan male.

Sønderjysk Idrætsforening har med ind
gangen til det nye tiår rundt 150.000 aktivi
tetsmedlemmer, oplyser formanden lærer 
Helge Jensen på SI's generalforsamling.

28. marts: I en leder tager Der Nordschles- 
wiger skarpt afstand fra den stemningsbølge, 
•der også i Danmark har rejst sig imod fane- 
edsaflæggelsen i Flensborg og peger på, at 
rekrutterne forpligtes til en demokratisk ed. 
De samme rekrutter skal måske en dag un
der dansk Nato-overkommando forsvare Jyl
land, skriver bladet.

31. marts: Efter at kun 37 elever er tilmeldt 
det planlagte amtsgymnasium i Toftlund, 
enes man i Sønderjyllands amtsråd om at ud
skyde etableringen af gymnasiet i et år og til 
den tid tage behovet for gymnasiet op til en 
nyvurdering. Den allerede udnævnte rektor 
Jørn Jul Pedersen stilles frit med hensyn til 
sin stilling.
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NYJYDSKE røBSlAD-CREDnTORENING

er nu

(Ä De har hert om det penge* 
lese samfund... det er noget 
med checks ... det er noget 
nemt . . . noget der holder 
orden i det ekonomiske.
Tal med banken
- de taler Deres sprog.

SYDBANK »
-den sønderjyske bank K.

BOGTRYK . OFFSET . BOGBIND

Th. Laursens Bogtrykkeri A/s
Jernbanegade 8, Tønder, tlf. 7215 50

KREDIT
EOREWIWGEW 

DAI\IIVI ARK
Herning: Århus:
(07) 125300 (06) 125300

IDRÆTSHØJSKOLEN 
I SØNDERBORG

Højskole med lederuddannelse I 
gymnastik, boldspil, atletik og 
svømning.
Sommerkursus for kvinder og 
mænd 3. maj-28. juli.
Vinterkursus for kvinder og mænd 
3. oktober-28. marts.
Skoleplan sendes.
Telefon (04) 4218 48 
Hans Jørgen Nielsen

Sønderjyllands Lånekasse
Nørregade 21 . Haderslev . Telefon (04) 52 66 33 

Kontortid: kl. 9-12

ANDELSBANKEN
Sønderjyske afdelinger

Alt i kontorudstyr 
P. J. Schmidt A/S

Vestergade 14, 6500 Vojens 
Telf. (04) 54 12 26

Ladelund 
Landbrugs og Mælkerlskole

Brørup station

Jyllands
Kreditforening

MORSØ STØBEGODS
Aktieselskabet

N. A. Christensen & Co.
Kongelig Hofleverandør 

NYKØBING MORS

A/S Sønderjydsk Frøforsyning

Frøavl & Frøhandel
Aabenraa

HADERSLEV
TELEFON NR. (04) 52 70 00

Selskabs- og udflugtskørsel
Ruteautomobll-Aktleselskabet 

for Haderslev Amt og By

Haderslev, tlf. (04) 52 38 55

OVE ARKIL A/S 
CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR 

HADERSLEV

Grænselandets liv 
Grænselandets sang

møder De i

Jydske Tidende
Syd- og Sønderjyllands store blad

Mød
Bankrådgiveren i 
PRIVATbanken



HØJST ANTIK
v. E. Lund Christiansen 

Køb og salg af sønderjyske 
antikviteter.

Forretning:
Søndergade 24, 6270 Tønder.
Parkering: Vis a vis Hostrup’s Hotel.
Postadresse: DK 6254 Øster Højst. 
Telf. (04) 77 51 36.

Sønderjysk Månedsskrifts adresse:
H. P. Hanssensvej 9, 6100 Haderslev, tlf. (04) 52 17 37.
Redaktørernes adresser:
Seminarieadjunkt Jørn Buch, Marielystvej 10, 6100 Haderslev, tlf. (04) 52 33 08.
Viceskoleinsp. W. Christiansen, Brorsonsvej 37, 6270 Tønder, tlf. (04) 72 18 78.
Viceskoleinsp. Chr. Stenz, Tøndervej 173, 6200 Åbenrå, tlf. (04) 62 14 50.
Cand, polit. Inger Bjørn Svensson, H. P. Hanssensvej 9, 6100 Haderslev, 
tlf. (04) 52 17 37. (ansvh.)
Ekspedition: Historisk Samfund for Sønderjylland, Haderslevvej 45, 
6200 Åbenrå. Tlf. (04) 62 46 83. Giro 504 26 82.

SØNDERBORG HANDELSSKOLE
Handelsgymnasium - Handelshøjskole

afdeling
Sdr. Landevej 30 - Tlf. (04) 42 55 25

Spare- og Laanekassen 
for Hobro og Omegn

Værksted for arkæologi og kulturhistorie
Studier af sønderjyske fortidsminder - Aktiv deltagelse i udgravninger - Indsamling af 
folkeminder - Medvirken i udstillingsarbejde.
Arbejdet ledes af mag. art. Birgitte Wistoft.
Lange kursus: 2 måneder januar-februar, 3 måneder marts-maj, 5 måneder januar-maj. 
Korte kursus juni-november.

Løgumkloster Højskole, 6240 Løgumkloster
Tlf. (04) 74 40 40, kontor mandag-fredag kl. 10.30-13.00

HADERSLEV BANK

AKTIESELSKAB

BRØDRENE GRAM % * VOJENS

DANEBOD HØJSKOLE - ALS
4 ell. 8 måneders kursus fra september
4 måneders kursus fra januar

Tlf. (04) 46 41 12
Mogens Hemmlngsen

Vi skaffer 
penge 

til huse.

Kreditforeningen Danmark
Søndergade 16, Postbox 103, 
6200 Åbenrå.Tlf. (04) 62 74 00.

De fleste ta’r os for 
pengenes skyld
I Sparekassen træffer De folk med 
økonomi som speciale.
Fagfolk, som ved, hvordan man får noget 
ud af pengene, og som gerne vil hjælpe 
Dem til en god handel. Det kalder vi Spare
kassens Økonomi-service.

Tal med Sparekassen, før De handler. 
Uanset om det gælder køb og salg af værdi
papirer, eget hus eller bare almindelige 
daglige økonomiske spørgsmål.
De er altid velkommen!
Økonomiservice -

Spørg

I SPAREKASSEN




