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Engmøller i Tøndermarsken
Af LORENS HANSEN

Marsken og kogene er et kulturmiljø, der si
den senmiddelalderen har krævet en hårfin re
gulering afvandstanden i grøfter og kanaler.
Lorens Hansen fortæller her om engmøllerne,
derfrem tilTøndermarskens afvanding i 1931
sørgede for denne regulering.
Indledning
»Stod man i 1880'erne syd for Møgel
tønder og skuede ud over engene, kun
ne man dengang tælle hen ved 20 eng
møller eller vandmøller, som man kald
te dem. De gav marsken et ejendomme
ligt og malerisk præg, når alle de mange
møllevinger flittigt snurrede rundt for at
pumpe vandet ud af markerne. Hver af
de større gårde ved Åen og ved Sydfeld
havde sin engmølle. Efter Genforeningen

i 1920 blev møllen ved Fællesværre be
nyttet af gendarmerne til opholdssted. På
en bjælke skrev de:
Du stakkels gamle Mølle
Du står så ene og forladt
Her ude midt i Vandet,
Hvor du en gang blev sat.«

Sådan skrev Gregersen i Møgeltønder
omkring 1930.
Redaktør Skovrøy i Tønder skrev i
1915 og 1919 to fortællinger om møller
og folk i Tønder. Heri hedder det:
»Da indlandsisen trak sig tilbage fra
vort land, og smeltevandet dannede
vestsletten, blev vore dages Vidålavning
skabt. Det vil sige, at nedbør fra Knivs-

Billede 1. Engmøller syd for Tønder. Til venstre ses møllen på Hestholm mark og til højre møllen i
Svinvad Kog. Foto: Bødewadt ca. 1910.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2-2005
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Indtegnede sommerdiger og placering af engmøller syd for Tønder på tysk kort fra 1880.
1. Svinvad Kog. 2. Tønder Vester Bykog. 3. Dyrhusgård. 4. Hestholm. 5. Slogs Herred Kog. 6. Ubjerg
Kog. 7. Nørresø, Ubjerg Kog.

bjerg ved Genner og Valsbøl ved Flens
borg må Vidå befordre til havs gennem
slusen ved Højer. Denne ublu fordring
kan Vidå ikke altid gøre fyldest for. Og
ved løvfaldstid, når regntiden kommer,
kan den ikke holde vandmasserne i ave.
Engene oversvømmes. Så må engmøller
ne tage fat for at male vandet op af de
endnu frodige græsgange i marsken og
den lave gest. Møllerne ligger i dvale om
vinteren og starter igen ved løvspring.
Disse gamle engmøller forsvinder efter
hånden og må rømme pladsen for ny
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modens vindroser eller for små grå mo
torskure, til liden både for landskabets
skønhed.«
Det er egentlig en meget grundig og si
gende beskrivelse af forholdene omkring
1920. Vidå og dens tilløb kommer med
alt det overskydende regnvand øst fra
og oversvømmer engene syd og vest for
Tønder om vinteren. Der er bygget som
merdiger omkring marskengene. På disse
diger står engmøllerne og maler vandet
ud af engen, men kun forår og efterår.
Sommer og vinter står de stille. EngmølSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2-2005

lerne var ved at forsvinde omkring 1910
og blev erstattet af letløbende og selv
styrende vindroser eller de små grå mo
torskure.
Et godt indtryk af forholdene syd for
Tønder fås på billede 1. Hele området er
oversvømmet af ferskvand. Hist og her
skimtes toppen af sommerdigeme. Oven
på disse står engmølleme. I baggrunden
ses Ubjerg.
Tøndermarsken blev afvandet om
kring 1930. Alle de gamle engmøller og
pumpeanlæg blev dermed overflødige.
Ved afvandingen blev der eksproprie
ret 26 møller og pumpeanlæg. Der blev
i 1931 udbetalt en erstatning på 37.450
kr. til mølleejeme. Samtlige anlæg blev
efterhånden fjernet. Tilbage er kun en
kelte rester af sommerdiger og rester af
møllefundamenter.

Møllernes alder og funktion
Det vides ikke, hvornår de første eng
møller er bygget, eller hvordan de så ud.

Der er vist fire møller syd for Tønder på
et kort fra omkring år 1800. En mølle på
Hestholm mark et stykke vest for gården.
Den benævnes vandmølle, men er uden
tvivl en afvandingsmølle af hollænderty
pen. En mølle på Dyrhus mark nord for
det gamle Vidåløb. En mølle syd for Vidå
i Ubjerg Kog. Og en mølle ved Sønderå
lidt øst for Møllehus. Denne er nævnt i
1745. Senere er der kommet mange flere
afvandingsmøller. Det gælder navnlig i
Møgeltønder Kog og Højer Kog. I Frederikskog blev i 1866 bygget to bevandingsmøller. Afvandingsmøllerne blev benyt
tet forår og efterår til at pumpe vandet fra
engene over sommerdigerne til vandlø
bene. Bevandingsmøllerne blev benyttet
i sommerperioden til at indpumpe vand
fra åerne for at holde en passende vand
stand i skelgrøfteme og forsyne kreatu
rerne med drikkevand.
Omkring 1910-1920 har der været 3040 engmøller i Tøndermarsken. De ældste
engmøller var formodentlig træbyggede,

Billede 2. Rester af sommerdige og møllefundamenter på Hestholm mark. Foto: Lorens Hansen.
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Billede 3. Fælleværre engmølle fotograferet i 1938. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Tønder kommune.

såkaldte stubmøller, hvor hele møllehu
set skulle drejes for at få møllevingerne
op mod vinden. I løbet af 1700-tallet blev
der bygget møller af hollændertypen. Det
er faststående bygninger, hvor møllehat
ten med vingerne kan drejes. Møllerne
var fortrinsvis bygget af træ, og de var
enten stråtækkede eller beklædt med træ.
Vandet blev pumpet op ved hjælp af en
skråtstille! pumpesnegl med en diame
ter på 40-80 cm, som skruede vandet op
over diget. I de vestlige koge var bevandingsmøllerne helt eller delvis opført i
mursten. Engmøllerne var navnlig i drift
om foråret og efteråret. De krævede dag
ligt tilsyn og betjening. Fra omkring 1880
blev en del af de gamle møller erstattet
af vindrosetter, hvor møllevingerne auto
matisk drejer sig efter vindretningen, og
vandet pumpes op med en snegl. Andre
•møller blev erstattet af motorpumper.
46

Ved ekspropriationen i 1931 blev der
ydet erstatning for elleve vindmøller af
hollændertypen, otte vindrosetter og syv
motorpumpeanlæg.
Sommerdiger
Den indre del af Tøndermarsken var fra
gammel tid et lavtliggende deltalignen
de landskab. Vandløbene fra østkysten
samledes og deltes syd for Tønder og har
haft snoede og skiftende forløb. Til sidst
endte vandet i Rudbøl sø og i Guds Kog.
Allerede i middelalderen begyndte man
at regulere de større vandløb og forsyne
dem med ådiger. Det gælder bl.a. Vidå fra
Arnå og frem til vandmøllen ved Tønder
slot samt den vestlige del af Grønå.
Det første samlede havdige blev byg
get 1556. Senere blev der bygget havdi
ger i 1692,1715,1861 og 1980. Allerede i
slutningen af middelalderen var der bygSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2-2005

get lavere sommerdiger langs en del af
de større vandløb. Efter bygning af hav
digerne blev sommerdigerne bevaret og
udbygget. Disse diger beskyttede engene
mod oversvømmelse fra åløbene i som
merperioden. Om vinteren var der stor
tilstrømning af ferskvand østfra. Sommerdigeme blev overskyllet og marsken
gen oversvømmet. Efter Tøndermarskens
afvanding omkring 1930 blev sommerdi
gerne overflødige. De indgår enten som
en del af de nye og forhøjede ådiger eller
er fjernet. Kun enkelte steder findes sta
digvæk små rester af sommerdiger.
Sommerdigerne og møllernes place
ring fremgår af et kort fra 1880, som det
fremgår af kortet. Syd for Tønder ligger
Svinvad Kog med diger og en mølle.
Hestholm med en selvstændig inddigning og en mølle vest for gården. Læn
gere mod vest ligger Tønder Vest Kog

samt Dyrhus med hver sit sommerdige
og hver en mølle. Ubjerg Kog er omkran
set af sommerdiger og har to engmøller,
der afvander henholdsvis til Vidå og Sønderå. Nord for Sæd ligger den lille Slogs
Herred Kog, hvor møllen pumper vandet
op i Lillestrømmen.
De enkelte engmøller og pumpeanlæg syd for
Tønder
Svinvad Kog ligger syd for Tønder. Ko
gen har et areal på ca. 35 ha og er en del
af Tønder Bykog. Siden år 1500 har der
været sommerdiger øst for Vidå og nord
for Hestholm strøm. Ved vintertid blev
kogen oversvømmet med ferskvand.
Den første afvandingsmølle er formo
dentlig bygget omkring 1850. Den er vist
på generalstabskortet fra 1856. Møllen lå
på sommerdiget ved Hestholm strøm ca.
600 m vest for Søndre Landevej. Den var

Billede 4. Vindroset i Magisterkog ved Gammeldige fotograferet i 1913. Tidligere stod her en træmølle
af hollænder typen. Foto: H.C. Davidsen. Institut for Sønderjysk Lokalhistorie.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2-2005
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Billede 5. De to hvide bevandingsmøller i Ny Freder ikskog fotograferet i 1930. Foto: Boghandler A.
Martinsen, Højer.

ejet og blev drevet af interessent-selska
bet »Svinvad Kog«. Flere billeder fra om
kring 1910 viser en vindmølle af hollæn
dertypen. Det er en rund bygning på om
kring fire m i diameter og dobbelt så høj,
forsynet med en drejelig møllehat med fi
re vinger. Bygningen var opført i træ med
beklædning af træ, evt. strå. Møllen var
forsynet med en snegl til opskruning af
vand. Den blev især benyttet om foråret
til tørlægning af engene. Undertiden var
den også i drift om efteråret.
Vindmøllen blev fjernet omkring 1920
og erstattet af et afvandingsanlæg. Det
bestod af et pumpehus med en ti HK
Deutz motor med jernsnegl. Sommer
digerne er nu sløjfet, men endnu findes
rester efter pumpehuset, som lå på som
merdiget mellem to vandløb og udløb til
en sidekanal. Desuden ligger der løse ce
mentblokke og store kampesten.
Tønder Vester Bykog lå vest og nord
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for skibsfartskanalen fra Tønder Skibsbro
til Askesodde. Kogen er en del af Tønder
Bykog. Til Vester Bykog hørte ca. 80 ha.
Interessentskabet »Tønder Vester Bykog«
blev stiftet den 10. januar 1868. Man be
sluttede at istandsætte det gamle som
merdige og bygge en ny afvandingsslu
se samt bygge en afvandingsmølle med
snegl. Møllen blev bygget på lejet grund.
Der kendes ingen beskrivelse af den,
men det var formodentlig en hollandsk
vindmølle i tømmerkonstruktion og med
træbeklædning. Vandet pumpedes ud i
skibsfartskanalen. Møllen kostede om
kring 2.000 rth cour, diger, sluse og øv
rige omkostninger 1.500 rth. Til finansie
ring blev optaget to lån på i alt 4.000 rth
cour til forrentning og afdrag over 15 år.
Der blev ansat en møllepasser for en dag
løn på 1 rth 8 sh i forår og efterår. Vind
møllen blev stærkt beskadiget under en
storm i 1895. Man besluttede derfor, at
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2-2005

den ikke skulle genopføres. Beslutningen
hænger måske også sammen med, at en
stor del af arealet lå øst for den nye jern
bane fra 1886. Der findes ingen rester af
anlæggene.
Dyrhusgård ligger sydvest for Tønder
by. Arealerne til Dyrhus ligger forholds
vis lavt og grænser mod syd til den gamle
Vidå. Allerede før 1500 var der sommer
diger på nordsiden af Vidå. I jordebogen
fra 1613 nævnes, at Dyrhus har 90 demat
inddiget land i den gamle Tønder Kog.
Det vides ikke, hvornår den første vind
mølle er bygget. Møllen på Dyrhus mark
nævnes 1798 i Aventoft kirkebog: Dette år
druknede Hans Iwersen fra Aventoft ved
vandmøllen på Dyrhus mark. På vej hjem
fra Tønder blev han blæst af båden af et
kraftigt vindstød og druknede. Møllens
udseende kendes ikke, men det formo
des, at det var en træbeklædt vindmølle
af hollændertypen. Omkring 1910 blev
denne mølle fjernet, og der blev opstil
let en vindmotor, som var forsynet med
to 30 tommer snegle til afvanding og bevanding af 90 ha. Møllens udseende ken
des ikke.
Hestholm blev ladegård for Tøn
der slot fra 1540. Jorderne ligger samlet
lidt syd for Tønder og vest for TønderSæd landevejen. De grænser mod syd til
Grønå, mod vest til Vidå og mod nord til
Hestholm strøm. Gårdens bygninger lig
ger på et værft, og hele arealet var omgi
vet af diger før år 1500.180 bønder og 80
kådnere havde hoveripligt til Hestholm.
11547 blev bønderne pålagt at udvide og
forhøje sommerdigerne med 1 alen. I jor
debogen fra 1613 angives, at der inden for
sommerdigeme og ved digerne ligger 200
demat samlet ved gården.
Det vides ikke, hvornår den første
vindmølle her er bygget. Men på Bruuns
kort fra 1792 er vist Hestholmer vand
mølle, hvilket må tydes som afvandings
mølle. Møllen stod på sommerdiget ca.
600 m vest for Hestholm. I en inventar
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2-2005

fortegnelse over Hestholms ejendele fra
1832 nævnes en afvandingsmølle til en
værdi af 600 mark. Billede 1 er et postkort
fra omkring 1910. Her ses en hollænder
mølle. Det er en rund bygning omkring
fire m i diameter og ca. dobbelt så høj.
Den var forsynet med en drejelig møl
lehat og fire vinger. Beklædningen var
formodentlig træ.
Den gamle vindmølle blev fjernet om
kring 1910 og i første omgang erstattet
af en petroleumsmotor i et pumpehus. I
1922 blev der opstillet en vindroset med
snegl til afvanding af ca. 120 ha.
På møllens plads findes stadig en rest
af sommerdiget, som er ca. 150 cm højt
og med grøfter på begge sider. På diget
findes mod syd fire murede sokler til en
vindmotor. Mod øst er et leje til en snegl
og mod vest afløb til Hestholmer strøm.
I den nordlige del af diget findes et 10 m
langt og 1,2 m bredt gennemløb, opbyg
get i cementsten og med frontmure. Gen
nemløbet er forsynet med tværbjælke og
rille til skodder. På indløbssiden er der
en rund opstigende bund til en snegl, og
midt på diget er en muret sokkel, som det
fremgår af billede 2.
Slogsherreds Kog ligger i Hostrup
sogn. Den er i alt på 245 ha, hvoraf 130
ha ligger mellem Grønå og Lillestrøm.
Både langs Grønå og Lillestrøm var der
sommerdiger fra omkring 1500. En min
dre del af kogen ligger vest for TønderSæd landevejen.
På sommerdiget ved Lillestrøm stod
en afvandingsmølle ca. 200 m vest for lan
devejen. Møllen er vist på generalstabs
kortet fra 1856, og den tilhørte kogssel
skabet »Rørkær Kog«. Møllens konstruk
tion kendes ikke. Men det var sandsynlig
vis en træmølle af hollændertypen med
snegl. Omkring 1914 blev møllen erstat
tet af et pumpeanlæg, placeret i et hus og
forsynet med en tolv HK Deutz motor og
en snegl til udpumpning af vandet fra
ca. 100 ha. Anlægget blev eksproprieret
49

Billede 6. Lægan pumpestation, bygget 1929. Stationen erforsynet medfem pumper, der kan udpumpe
11.0001 vand pr. sekund. Foto: Lorens Hansen.

i 1931. Der findes endnu en rest af som
merdiget nord for Lillestrøm og rester af
det gamle åløb samt en tilløbsgrøft. Diget
er 120-150 cm højt og bevaret i en længde
på 200 m. På den østlige ende af det be
varede sommerdige findes fundamenter
af afvandingsanlægget.
Ubjerg Kog er den vestlige del af
Ubjerg sogn. Den har et samlet areal på
1475 demat (ca. 735 ha). Kogen begrænses
mod syd af Sønderå. Mod vest og nord
grænser kogen til Vidås gamle løb, Grønå
og Lillestrøm, mod øst til den gamle lan
devej fra Tønder gennem Sæd til Strucks
bro over Sønderå.
Ubjerg Kog ligger meget lavt. Allerede
før 1500 findes sommerdiger for at be
skytte afgrøder og husdyr i vækstperio
den. Der var diger langs Sønderå, Vidå,
Grønå og Lillestrøm. Mod øst var vej
dæmningen en del af digeanlæggene. En
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opmåling fra 1828 opgør den samlede di
gelængde til 2.483 roder eller i alt ca. 13
km. Det betyder, at hele Ubjerg Kog var
beskyttet mod oversvømmelser om som
meren. Det vides ikke hvornår, de første
afvandingsmøller er bygget, eller hvor
dan, de så ud. Men formodentlig har der
eksisteret vindmøller allerede i 1600-tallet. I jordebogen fra 1613 omtales »Niemhöle« på Hs. Nådes dige i Ubjerg sogn.
Det må uden tvivl være det senere »Møl
lehus«. Navnet antyder, at her også har
været en mølle. 1745 omtales en vand
mølle ved Møllehus, og det må opfattes
som en afvandingsmølle.
I kogsprotokollen fra 1793 nævnes, at
der bygges en ny mølle ved Møllehus.
Den lå ved Sønderå omkring 350 m øst
for Møllehus. Samme år nævnes, at der
eksisterer en nordre mølle. Møllerne ejes,
vedligeholdes og drives af kogen i fælSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2-2005

lesskab og styres af en valgt kogsbesty
relse. Omkostningerne betales af samtlige
jordejere i Ubjerg Kog efter antal demat.
Kogsbestyrelsen fører også tilsyn med
den årlige vedligeholdelse af sommer
diger samt oprensning af afvandingska
naler.
Møllens udseende kendes ikke, men
det formodes, at det var en træbeklædt
vindmølle af hollændertypen og forsy
net med en snegl til udpumpning af van
det fra store dele af Ubjerg Kog. Vind
møllen ved Sønderå blev i 1893 solgt til
nedbrydning for 450 M. Den blev købt af
kogsbestyrelsen for Rudbøl Kog og gen
opført nord for Vidå ca. 400 m vest for
Rudbøl.
Til erstatning for den gamle engmøl
le blev der i 1893 bygget en dampmølle
bag diget og lidt længere mod øst. An
lægget bestod af en bygning på 13 x 5 m
med en sidebygning til kullager. I byg
ningen var placeret en dampmaskine, der
trak en vandturbine med en diameter på
65 cm og løftehøjde på 2 m. Anlægget
blev benyttet til afvanding af 1542 de
mat i Ubjerg Kog. Kullene blev indkøbt
i Flensborg og fragtet med tog til Tønder
og derfra med hestevogn til Møllehus.
Driften blev betalt af lodsejerne. I 1905
var dampkedlen stærkt nedslidt og gen
nemgik en hovedreparation. 11917 blev
i stedet anskaffet en 25 HK Deutz motor
for 17.000 mark, og den blev forsynet med
en centrifugalpumpe.
Nord for Nørresø i Ubjerg Kog var der
en afvandingsmølle, som er vist på gene
ralstabskortet fra 1805. Det vides ikke,
hvornår den første mølle er bygget. Den
stod på sommerdiget ved Vidås gamle
løb, og den tilhørte kogsselskabet Ubjerg
Kog. Møllens udseende kendes ikke, men
det formodes, at det var en træbeklædt
vindmølle af hollændertypen, beregnet
til udpumpning af vand fra Nørresø og
den nordlige del af kogen.
11915 blev den gamle vindmølle erstat
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tet af en vindmotor forsynet med snegl.
Hele anlægget kostede 14.000 mark, og
der var opført en bygning ved siden af.
Vindmotoren var et 6-8 m højt jernskelet
med fire ben og en vindroset med en dia
meter på ca. tre m. Der findes endnu fun
damenter af pumpebygningen og ved si
den af den et 1,7 m bredt gennemløb med
leje for en snegl. Møllen stod på sommer
diget, som på dette sted er 160-200 cm
højt i en længde af 150 m mod vest. Mod
øst er diget endnu synligt i mere end en
km's længde langs den gamle Vidå.
I diget findes også en frisluse bestå
ende af to 50 cm glaserede syv m lange
rør. På begge sider af diget er frontmure i
røde teglsten, og mod Vidå er der lejer og
ophæng for to sluseklapper. Over udløbet
er anført årstallet 1896, som må være byg
geåret. Frislusen fungerede som afløb fra
Nørresø i sommerperioden. Når vandet
i Vidå stod lavt, åbnede sluseklapperne
som følge af højere vandstand i søen.
Møllerne i Møgeltønder Kog og Højer Kog
Engmøllerne syd for Tønder var møller,
der stod på sommerdigerne. De blev be
nyttet til afvanding af de inddigede om
råder. Møllerne var fællesejendom og
blev drevet af jordejerne i fællesskab.
Engmøllerne i Møgeltønder Kog og Hø
jer Kog var enkeltmands ejendom og hør
te navnlig til de større gårde. I disse koge
var der kun enkelte sommerdiger. Møl
lerne eller de senere pumpeanlæg blev
hovedsagelig benyttet til afvanding om
foråret. Nogle anlæg blev i sommertiden
benyttet til indpumpning af drikkevand
til kreaturerne.
Schackenborg gods havde to trævind
møller af hollændertypen. Den ene lå ved
Spydholm og afvandede ca. 20 ha. Den
anden lå i engene syd-øst for Fællesvær
re og afvandede omring 100 ha. Billede
3 viser den stærkt medtagne mølle ved
Fællesværre. Der findes ingen rester af
disse møller.
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Gammeldige. Syd for Gammeldige
fandtes en afvandingsmølle, der stod på
et lavt sommerdige i Magisterkogen. I lo
kalarkivet findes et gammelt fotografi af
en 5-6 m høj træmølle. Den blev omkring
1910 afløst af en 2-3 m høj vindmotor med
snegl. Den er vist på billed 4.
Vester feid. Syd for gården Ves ter feid
lå en trævindmølle af hollændertypen.
Den blev benyttet til bevanding i som
mertiden. På Kvindholm i Magisterko
gen ca. 600 m øst for Lyst stod også en
hollændermølle, opført i træ. Den er for
modentlig benyttet til afvanding. På Hø
jer museum findes fotografier af begge
disse møller.
Lyst. Generalstabskortet fra 1921 viser
en mølle lidt vest for Lyst på et lavt som
merdige ved sejlkanalen i Højer Kog. Der
findes ingen billeder eller beskrivelse af
den. Det var en afvandingsmølle, men
den var også forsynet med en kværnsten
og blev benyttet som grynmølle.
Poppenbøl. I Højer Kog ca. 1400 m
nord-øst for Poppenbøl fandtes en vind
motor med snegl til bevanding af går
dens jorder.
Gaden. I Højer Kog blev 1915 bygget
et pumpehus med en fire HK motor og
50 cm snegl. Anlægget blev benyttet til
bevanding og vandforsyning til kreatu
rer for to ejendomme. Der findes stadig
rester af pumpehusets fundamenter.
Ved Søgård i Højer Kog fandtes to
vindmotorer med snegl, beregnet til af
vanding.
Højer Bønderkommune. I Højer Kog lå
der et bevandingsanlæg ved Sejersbæk.
Det var bygget 1925 og bestod af et lille
hus med en seks HK motor til benzol og
var forsynet med en træsnegl. Det var
fællesejendom for landmændene i Hø
jer Bønderkommune og blev benyttet til
bevanding og vandforsyning til kreatu
rerne.
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Møller i Rudbøl Kog
Rudbøl Kog blev inddiget 1715 og har
et samlet areal på 1039 demat. Kogen
gennemstrømmes af Vidå. Langs dele af
åen blev meget tidligt bygget sommer
diger, der var forsynet med afløbssluser
til Vidå. Men størstedelen af kogen blev
oversvømmet af ferskvand om vinteren. I
1894 købte kogsbestyrelsen den nedlagte
engmølle fra Ubjerg Kog. Den blev gen
opført på sommerdiget lidt vest for Rud
bøl på nordsiden af Vidå. Møllen var op
ført i træ og bygget på en høj stub. Møllen
var forsynet med to snegle, så den både
kunne anvendes til afvanding og til vand
forsyning. Den kostede 1.000 mark.
Syd for Vidå blev 1900 bygget en ny
mølle af møllebygger Matthias Pörksen i
Rosenkranz. Det var en mølle af hollæn
dertypen bygget i træ med træbeklæd
ning. Den var forsynet med en snegl.
Begge ovennævnte møller var bereg
net til afvanding og bevanding af hele
Rudbøl Kog på 530 ha. Til supplering blev
1917 bygget et pumpeanlæg på sommer
diget i den nordlige del ved det gamle
udløb til Pölskehl. Anlægget bestod af
et muret pumpehus forsynet med seks
HK eksplosionsmotor. Sneglen var place
ret skråtstille! og førte vandet fra afvan
dingskanalen gennem pumpehuset til
afløbskanalen. Anlægget kostede 6.000
mark. Der findes endnu rester af pum
pehusets fundament.

Møller i Frederikskogene
Gammel Frederikskogblev inddiget 1692
med et samlet areal på 600 ha. Afvan
dingsslusen lå ved Nørremølle. I 1843
blev slusen flyttet længere mod nord
vest med afløb gennem det daværende
forland, senere Ny Frederikskog. 1858
besluttede kogsbestyrelsen at anskaffe
en archimedisk skrue til oppumpning
af vand fra Vidå og til bevanding af hele
Gammel Frederikskog. Der blev dog al-
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drig anskaffet en motor til driften. I ste
det for blev der i 1859 bygget en be van
dingsmølle ved Vidå, beliggende i Rudbøl Kog på lejet grund ca. 100 m syd for
Nørremølle. Møllen var af hollænderty
pen. Den nederste del var opført i røde
teglsten med en murhøjde på ca. 1,5 m,
pudset og hvidkalket. Resten af bygnin
gen var opført i træ med træbeklædning
og højde ca. otte m, foroven afsluttet med
en drejelig møllehat og et vingefang på
tolv m. Møllen var forsynet med en snegl
til oppumpning af vand fra Vidå. Mølle
bygning med udstyr kostede 2.813 rdl.
Vandet blev ledet i en kanal langs østsi
den af diget til Nørremølle, og den blev
senere rørlagt. Vandet blev ledet gennem
den tidligere afvandingssluse ved Nør
remølle og ind i Gammel Frederikskog
til bevanding og vandforsyning af krea
turerne i hele kogen. Der er ingen rester
af møllen.
Ny Frederikskog blev inddiget 1861
med et samlet areal på 821 ha. Arealer
ne er forholdsvis højtliggende, og afvan
dingen kunne ske gennem frisluser. Van
det fra afvandingskanalerne kunne frit
løbe til Vidå, når vandstanden var lav i
åen. Frisluserne var forsynet med sluse
klapper, der automatisk lukkede ved høj
vandstand i Vidå.
I 1866 besluttede kogsbestyrelsen at
bygge to møller til vandforsyning og
bevanding af Ny Frederikskog. De blev
bygget i nærheden af Sejersbæks udløb i
Vidå, en på hver side af Vidå. Den samle
de pris var 9.683 mark, og de blev opført
på lejet grund. Bygningerne var opført
i røde teglsten, pudset og kalket hvide.
Møllerne benævnes ofte de hvide møl
ler, billede 5. Bygningerne var runde med
en udvendig diameter på 5 m forneden
og 3,5 m foroven. Murhøjden var ca. 7,5
m. De var forsynet med dør mod nord
og vinduer i to højder. Møllerne havde
en drejelig møllehat, der kunne betjenes
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fra jorden. Møllevingerne havde et vinge
fang på ca. 14 m. Den vestlige mølle var
forsynet med to snegle med en diame
ter på ca. 80 cm, den østlige mølle havde
kun én snegl.
Møllerne blev eksproprieret i 1931. Der
udbetaltes en erstatning på 11.000 kr., og
kogen skulle straks fjerne sneglene. Byg
ningerne og resten af udstyret blev stå
ende i en årrække. Jerndelene blev fjer
net under krigen 1940-45. Møllebygnin
gerne forsvandt omkring 1955. Tilbage
er resterne af fundamenter og indløb til
pumpesneglene.

Afslutning
Engmøllemes snart 300-årige funktion og
historie sluttede i 1931. Da blev Tønder
marsken afvandet og møllerne og pum
peanlæggene eksproprieret og fjernet.
Det ændrede landskabsbilledet totalt. De
større vandløb blev forsynet med kraftige
og høje ådiger, hvor de gamle sommer
diger mange steder danner grundlaget.
Derved beskyttes marskarealerne mod
oversvømmelse af ferskvand. Afvandin
gen og den nødvendige bevanding klares
herefter af fire store elektriske og automa
tisk drevne pumpestationer. Pumperne
er i drift hele året. Den største pumpe
station er »Lægan«, som ses på billede
6. Den afvander bl.a. hele Tønder by og
klarer alt spildevand fra Tønder. Pumpe
stationen ved Højer benyttes i sommer
perioden til bevanding og vandforsyning
i Ny og Gammel Frederikskog samt dele
af Rudbøl Kog. Det er til gavn og glæde
for kreaturer, får og fugleliv. Om vinte
ren benyttes Højer pumpestation til af
vanding.

Kilder
Kogsarkivet i henholdsvis Landsarkivet for
Sønderjylland og Højeregnens Lokalarkiv
samt digelagets private arkiv i Højer.
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Erindringer fra besættelsen i Skærbæk.
2. del
Adolf Petersen fortæller
Af H. E. SØRENSEN (red.)

I sidste nummer af Sønderjysk Månedsskrift
bragte H. E. Sørensen første del af snedker
Adolf Petersens erindringer om besættelsen i
Skærbæk og hans tid som medlem af mod
standsbevægelsen. Vi er nu nået frem til befri
elsen, hvor det var blevet tid for ventegruppen
til at træde i aktion.
5. maj 1945
Den 4. maj 1945 var vi hos Mads Nielsen
om aftenen, hvor vi hørte frihedsbudska
bet i radioen. Så kom Johan Nielsen med
den besked, at vi skulle mødes hos hjuler

Hjuler (karetmager) Niels Jensen.
Foto: H. E. Sørensen o. 1970.
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(karetmager) Niels Jensen næste morgen
klokken otte. »Så kommer jeg omkring og
henter dig,« sagde jeg.
Han sad ved morgenkaffen, da jeg
kom. Han og hans kone havde en lille
pige på ét år, som sad ved siden af fade
ren. »Nu skal du høre, hun kan fløjte,«
sagde han. Og det kunne hun. Hans ko
ne var meget nervøs. »Jeg er så bange,«
sagde hun. »Det er næsten, som om det
her er værre end hele krigen.« Johan søg
te at berolige hende, men hun var stadig
meget urolig, da vi gik. Og som det viste
sig, havde hun grund til det.
Omme hos Niels Hjuler var vi samlet
alle sammen. Han boede i Nissumsgade
i det hus, hvor der har været en video
kiosk. Vi var ca. 42 mand. Niels Jensen
var byleder, og de andre i ledelsen var
gårdejer Andreas Bech (senere sognefo
ged) og sagfører Nielsen, en bror til sa
delmager Nielsen i Storegade.
Her fik vi udleveret armbind, og de,
der ikke havde et våben, fik det. Det var
meningen, at vi skulle overtage bevogt
ningen af byen, nu hvor tyskerne havde
kapituleret. De tre ledere var to gange
omme for at forhandle med den tyske
kommandant, vistnok en Hauptmann
(kaptajn), både i hovedkvarteret på Sto
regade og på kommuneskolen, hvor bl.a.
gymnastiksalen var beslaglagt af tysker
ne til indkvartering. Men han nægtede
kategorisk at overgive sig til civilister.
Det blev derfor besluttet at sende en
bil til Tønder for at hente en øvrighedsSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2-2005

person, som den tyske officer kunne over
give sig til. Imidlertid gik bilen i stå i Dø
strup, hvorfra man ringede efter hjælp,
og Johan Nielsen skulle derfor køre der
ned for at assistere.
Bilen ville imidlertid ikke starte, og
slagter Peter Bollerslev hjalp ham med
at skubbe den i gang. Men da de var kom
met nogle få meter ned ad Mellemgade,
begyndte tyskerne at skyde fra Nissumsgade 10, hvor de havde beslaglagt kæl
deretagen. Johan blev ramt gennem dø
ren, så han fik revet lårpulsåren over og
blødte stærkt. Bollerslev var ikke ramt.
Johan sagde da til ham, at han skulle ta
ge sin livrem og binde den om låret for
at standse blodet, da han ellers var klar
over, at han ville forbløde. Men det for
bød tyskerne. Da læge Erland Bech få mi
nutter senere kom til stede, fik han lige
ledes forbud mod at hjælpe. En tysk sol
dat råbte ovre fra Nissumsgade 10, at de
havde deres egen læge, og at han nok
skulle tage sig af den sårede. Han kom
bare ikke.
Da Johan endelig nåede frem til syge
huset i Ribe, var han så afkræftet, at han
døde kort tid efter, fortalte sygeplejerske
Marie Rossen, som havde været med til
at modtage ham.
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Tyskerne angriber
Tyskerne gik derefter til angreb på hjuler
Jensens hus, og han beordrede os alle op i
sin stue. De fleste af os kom derop. Kun to
flygtede ad smøgen mellem hjulerens ha
ve og H. F. Hansens købmandsgård (nu
museet). Det var Chresten Findahl Bro
dersen, der sprang over stakittet og løb
hen over grunden, hvor i dag »Annekset«
ligger, og videre ud til Gasse. Den anden
var den noget ældre arbejdsmand Hans
Lassen (senere sogne- og amtsrådsmed
lem), der vistnok smuttede mellem køb
mandsgården og Iver Boldts forretning (i
dag revisionskontor) op til Hans Roueds
gård (nu nedrevet) på Skærbækgårdsvej,
hvor han gemte sig i en halmstak.
Lokomotivfører Hermann Svendsen
fulgte heller ikke med os andre op til
Niels Jensens lejlighed, men løb op ad
trappen til loftet over værkstedet, hvor
han gemte sig mellem plankerne. Her
blev han kort efter fundet af de tyske
soldater og skudt på stedet.
Oppe fra hjulerens stue på 1. sal kun
ne vi se, at vi blev omringet. Niels Jensen
gav os ordre til ikke at skyde først, men
vente, til tyskerne eventuelt begyndte at
give ild. De trængte op ad trappen, og
Niels Jensen, der som gammel tysk soldat
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Gymnastiksalen på Skærbæk Realskole som
tyskerne efterlod den i maj 1945.
Foto: Adolf Petersen.

naturligvis talte flydende tysk, forhand
lede med officeren, som ikke var til sinds
at vige. Nu var Tyskland kaput, og så var
det meningsløst, hvis ikke også Danmark
skulle have en tur, sagde han. Det ved jeg,
for jeg hørte det selv.
Da Niels Jensen igen var kommet ind
til os andre i stuen, stod den tyske officer
uden for døren og råbte, at hvis vi ville
undgå skyderi, skulle vi lægge vore vå
ben ud på trappen. Hvis der var tyske vå
ben iblandt, ville vi blive skudt alle sam
men. Hertil svarede hjuler Jensen, at vi
ikke havde tyske våben. Det troede han
ikke på, sagde officeren. Fandt de tyske
våben, ville der blive gjort kort proces.
Dem måtte vi ikke have ifølge en eller
anden konvention. Bagefter kom jeg til
at tænke på, at den vel ikke gjaldt mere,
da tyskerne jo havde overgivet sig betin
gelsesløst. Det havde hjuler Jensen sik
kert ikke tænkt over. Han var ellers klog
nok. Men våbnene blev lagt ud, og der
var ingen tyske imellem.
Arresteret
Nu var vi jo imidlertid afvæbnede, og
officeren gav sine folk ordre til at gå til
angreb. De tyske soldater trængte ind i
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stuen og arresterede os. Vi blev derefter
gennet ned ad trappen og ført de få me
ter hen til Landbohjemmet med pistol i
ryggen, mens de tyske soldater grinede
af os.
Inde i salen blev vi kropsvisiteret, men
vi havde jo ingen våben på os. De var
som nævnt afleveret. Da de nåede frem
til Georg Lassen, rejste hans store schæ
ferhund, der var fulgt med ham, sig og
knurrede, og da en af soldaterne ville gri
be fat i ham, bed den ham i hånden. En
befalingsmand gav derefter ordre til at
skyde hunden. Da sagde Georg koldt og
roligt på tysk: »Hvis I gør det, dør der
mindst to eller tre tyske soldater.«
De undlod så at kropsvisitere ham, og
hunden blev ikke rørt. Georg havde som
vistnok den eneste af os ikke afleveret sit
våben, så truslen var reel nok. Der er in
gen tvivl om, at han ville have skudt, hvis
de have rørt hunden. Han var som sagt et
rigtigt mandfolk og ikke bange af sig.
Gummisko og tyskerpiger
Vi sad så arresteret på landbohjemmet
hele eftermiddagen, og først tidligt om
aftenen indrømmede tyskerne, at de hav
de kapituleret, og den første danske pa
trulje kunne begive sig ud i det befriede
Skærbæk. Den bestod af Georg Lassen, en
jernbanearbejder, der hed August Han
rath, og mig selv.
Inden vi gik, sagde Niels Jensen:
»Husk, I må ikke skyde først!« - Men da
vi var uden for hans hørevidde, spurgte
Georg: »Var der nogen, der hørte, hvad
han sagde?« - »Nej,« sagde vi.
Vi gik op gennem Mellemgade, og da
vi kom hen mod Missionshuset, der var
besat af tyskerne, hørte vi, at den tyske
vagtpost tog ladegreb på sit gevær. Det
gjorde vi så også og vendte våbnene imod
ham. Mere skete der heldigvis ikke. Men
det gentog sig, da vi kom forbi de andre
bygninger, tyskerne havde beslaglagt,
bl.a. kommuneskolen, den private realSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2-2005

skole og Jernbanehotellet. Så fik vi be
sked fra vort hovedkvarter, at en tysker
havde ringet og sagt, at de ikke kunne
høre os, når vi kom, og derfor gjorde sig
klar til at skyde.
En vagtpatrulje skal kunne høres. Men
vi gik i gummisko, som var den almin
delige fodbeklædning under besættelsen,
da det var næsten umuligt at få læderfod
tøj, og når man går i gummisko, bevæger
man sig næsten lydløst. Vi fik derfor or
dre til at gå hjem og få noget andet fodtøj
på, almindelige sko eller hvad som helst,
så man kunne høre, når vi kom.
Samme dag var der overivrige folk,
der begyndte at klippe de piger, der hav
de haft omgang med tyske soldater, eller
som var mistænkt for det. Særlig en en
kelt mand var meget aktiv. I et hjem gik
han ind og klippede konen midt i aftens
maden, mens manden sad ved siden af
og ikke turde gøre noget. Han skal bag
efter lidt ondskabsfuldt have sagt, at hun
blev ikke kønnere af det! Oppe i Storegade jagtede han to piger ind i smøgen ved
Ehm Bendesens butik (nu Buksehjørnet)
og begyndte at klippe dem.
Det fik tyskerne til at ringe til hjuler
Jensen. Hvis ikke det blev standset, ville
de se sig nødsaget til at gribe ind. Der
blev derfor sendt en patrulje ud for at
fange manden, som blev arresteret og sat i
arrest i Niels Jensens kontor. Der sad han
så resten af aftenen den 5. maj og råbte ud
af vinduet til os andre: »Hvis I ikke slip
per mig ud, slår jeg jer ihjel i morgen.«
En tur til Tønder
Derefter havde modstandsbevægelsen
kontrollen med Skærbæk, og et døgn el
ler to overnattede vi i hjuler Jensens lejlig
hed, hvor vi også spiste, så vi altid kunne
være parat, hvis vi skulle ud på en opga
ve. Men efter kort tid blev vi flyttet om på
skolen, som blev modstandsbevægelsens
hovedkvarter. I de første dage var der
stadig tyskere i gymnastiksalen, men de
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2-2005

forsvandt hurtigt, og vi kunne se, hvor
dan de havde behandlet både den og de
andre bygninger, de havde haft beslag
lagt. Der så ikke særlig godt ud.
Vi boede i skolestuerne, og fru Jacob
sen fra Nr. Skærbæk lavede mad til os.
Her fik jeg i øvrigt stjålet mit fotografi
apparat, som jeg havde sat fra mig i en
vindueskarm. Selv om jeg satte en seddel
op om, at det ikke var tysk krigsbytte, fik
jeg det aldrig igen.
Blandt vores opgaver var at arrestere
danskere, der var gået i tysk tjeneste. Vi
gjorde os stor umage for at få fat i et par
stykker, der var trukket i tysk uniform, og
som ville være taget til Tyskland sammen
med besættelsestropperne. Det lykkedes
da også, og de fik en længere fængsels
straf, men egentlig var det dumt af os.
Hvis vi havde ladet dem stikke af sydpå,
havde vi været af med dem for altid!
Våben og ammunition, der blev fun
det, skulle afleveres på skolen, hvor bl.a.
Georg Lassen og jeg afmonterede hånd
granater. Derimod fik vi besked om af en
dansk kaptajn, der kom på motorcykel
sammen med en ordonnans, at panser
næver, dvs. en slags panserværnsgranater for fodfolk, skulle bringes ned til den
tidligere Zeppelinerbase nord for Tønder
og afleveres til hans folk. Lige inden vi
kørte, fik vi at vide, at der omme ved kir
kegårdsdiget var fundet flere pansernæ
ver, som nogle drenge var ved at trække
frem. De var livsfarlige, så Kaj Jensen,
Niels Brandt og jeg blev sendt af sted for
at hente dem og bringe dem til Tønder
sammen med de pansernæver, der var
afleveret på skolen.
Da vi nåede ned til Zeppelinerbasen,
var der ingen folk, så vi gik ind i en af
bygningerne, der tilsyneladende var tom.
Men i et lokale overraskede vi tre tyske
befalingsmænd, der lå i noget halm sam
men med tre damer fra Tønder. De blev
noget sure over forstyrrelsen og trak de
res pistoler. Vi gjorde det samme, og i et
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Skærbækbøm på en engelsk tank foran Timmer
manns gård på Torvet den 7. maj 1945. Foto: Skær
bæk Museum.

stykke tid stod vi og pegede på hinanden.
Men der var ingen, der skød. De var vel
heller ikke interesseret i skyderi nu, hvor
krigen var forbi.
Da vi havde stået over for hinanden i
omkring tyve minutter, dukkede ende
lig den danske officer op. »Hvad fore
går der her?« spurgte han. Det fortalte
vi, og han forlangte, at tyskerne skulle
overgive sig. Det nægtede de. Han send
te derfor sin ordonnans på motorcyklen
ned til grænsen for at hente folk fra Den
Danske Brigade (fra Sverige), der havde
overtaget grænsebevogtningen. Der kom
nogle mænd derfra, men tyskerne næg
tede stadig at aflevere deres våben. De
ville kun overgive sig til englænderne,
sagde de. Ordonnansen måtte så igen af
sted og vendte kort tid efter tilbage med
en ganske lille engelsk soldat. Han gik
frem til tyskerne, rakte hånden frem og
sagde »Piease«. Og uden nogen form for
protest afleverede de tre tyske befalingsmænd deres pistoler til ham.
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Den danske officer fortalte derpå eng
lænderen, at vi havde stået der et stykke
tid og holdt dem i skak. Så vendte den
lille mand sig og gav os de tre mænds
pistoler. - »Souvenirs«, sagde han og gri
nede. De tre tyskere blev aldeles rasende
over det og råbte op, men blev heldigvis
overmandet af folkene fra Den Danske
Brigade, som derefter eskorterede dem
til hovedkvarteret i Tønder.
De første engelske soldater var nået til
Skærbæk den 7. maj. De blev modtaget
på Torvet mellem Apoteket og Timmer
manns gård (nu Skærbæk Sparekasse og
Sydbank), hvor Niels Jensen og de andre
ledere bød dem velkommen, mens byens
drenge fik deres livs oplevelse, da de fik
lov til at komme op på de små tanks og
halftracks (mandskabsvogne med larve
fødder).
Sådan kom befrielsen til Skærbæk.

Ny redaktør
Efter knap 12^ år som redaktør
af Sønderjysk Månedsskrift har
Carsten Porskrog Rasmussen fun
det, at det var tid til fornyelse i
redaktionen. I hans sted har muse
umsinspektør Elsemarie DamJensen, Tønder Museum, indvilget
i at indtræde i redaktionen fra og
med dette nummer. Vi vil gerne
takke Carsten P. Rasmussen for en
stor arbejdsindsats gennem alle
årene og byder samtiden bladets
nye redaktør velkommen.

Kim Furdal
Lennart S. Madsen
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Claus Eskildsen og Sønderjysk
Månedsskrift
Rundt om »Holstein - Schrader - Brorson«
Af KIM FURDAL
Claus Eskildsen blev fra starten ogfrem til sin
død i 1947 en af de mest betydelige bidrags
ydere til Sønderjysk Månedsskrift. Kim Fur
dal har set nærmere på hans mange bidrag til
bladet frem til hans død i 1947.

Indledning
Har man beskæftiget sig lidt med den
sønderjyske historie, kommer man ikke
uden om Claus Eskildsen (1881-1947),
på en gang en af Danmarks største lære
bogsforfattere i det tyvende århundrede,
hyldet for sit nationale engagement fra
midten af 1930 og frem til sin død i 1947,
og på den anden side også omstridt og
omdiskuteret. Personligt havde danske
kredse vanskeligt ved at forholde sig til
hans nationale skift fra dansk til tysk om
kring 1900 og på ny fra tysk til dansk om
kring Genforeningen. Det mærker man
ikke mindst i de mange nekrologer ved
hans død, hvor man tydeligt havde van
skeligt ved at forholde sig til hans natio
nale sindelag. Fagligt har ikke alle været
lige begejstrede for »Dansk Grænselære«
med den nazistiske Blut und Boden tan
ke, som han brugte i den dansk-nationale
argitation med budskabet, at Sønderjyl
land ned til Dannevirke var dansk. Blå
stemplede Claus Eskildsen den nazistiske
Blut und Boden teori og raceteorierne,
slog han kun mindretallet med sin egen
argumentation, eller var dele af bogen
politisk satire, som Axel Johnsen senest
har hævdet. Selv har han ikke bidraget
til at skabe større klarhed om sit liv og
forfatterskab, der på samme tid er præSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2-2005

Claus Eskildsen (1881-1947). Foto: Institut for
Sønderjysk Lokalhistorie.

get af skarpe polemiske udfald og tilpas
uklarhed om hans eget standpunkt. Claus
Eskildsen var tydeligvis en person, der
hellere skrev om de emner, han brændte
for, end om sig selv og hvorfor, han skrev,
som han gjorde.
De færreste er i dag klar over, at Claus
Eskildsen var initiativtager til og sam
men med Hans Lausten-Thomsen (18781958) medstifter af Sønderjysk Måneds
skrift, der udkom første gang i 1924,
og som de redigerede sammen frem til
1947. Eskildsen var imidlertid ikke den,
som blot ventede på indlæg til Sønder
jysk Månedsskrift. Han bidrog frem til
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Claus Eskildsen havde et stort net afkontakter, der
leverede folkloristiske bidrag, som han anvendte i
Sønderjysk Månedsskrift. En af de største bidrag
ydere var Andreas Lorenzen fra Damholm i Angel.
Ved hans død i 1946 skrev Claus Eskildsen en
meget smuk nekrolog over Andreas Lorenzen. Her
kunne man bl.a. læse: »Andreas Lorenzen havde de
allerbedste forudsætninger for at blive folkemin
desamler. Fra det lille hjem og den fattige hjemby
medbragte han som omtalt den levende interesse;
men fremfor alt ejede han det vigtigste: Instinktet
for, hvad der var væsentligt, og hvor man kunne
finde det«. På billedet ses Andreas Lorenzen til
højre i gang med at optegne folkeminder. Foto:
Institut for Sønderjysk Lokalhistorie.

sin død med stof til bladet. I det følgen
de vil vi derfor se lidt nærmere på Claus
Eskildsens mange artikler i Sønderjysk
Månedsskrift for at skabe lidt større klar
hed over hans tilgang til hjemstavnshi
storien.
Eskildsens kæphest
Eskildsens store periode som leverandør
af artikler til Sønderjysk Månedsskrift
blev sidste halvdel af 1920'erne. Alene
fra 1927 til 1930 udkom lidt over en tred
jedel af Eskildsens artikler i bladet. 1930
blev et vendepunkt med kun en enkelt ar
tikel. Ser man lige bort fra 1933-34, hvor
det blev til elleve helt overvejende min
dre og små artikler om Ubjerg sogn, så
er der næppe nogen tvivl om, at Claus
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Eskildsen omkring 1933 koncentrerede
sit arbejde omkring den nationale kamp.
Mein kan dog heller ikke se bort fra, at bla
det fra midten af 1930'erne begyndte at
få mange store artikler og mindre histori
ske afhandlinger. Der var med andre ord
heller ikke det samme behov for at fylde
Sønderjysk Månedsskrift op med egne
artikler. Med folketingsvalget i 1939, der
blev kaldt den anden folkeafstemning om
grænsen, blev det til meget få artikler fra
Claus Eskildsens hånd. Det var helt over
vejende analyser af grænsekampens ak
tuelle stade og styrke forholdet mellem
dansk og tysk, som artiklen »Dansk og
tysk fødselsoverskud i sønderjyske købstander« fra 1942 og »Nationalsocialis
men«, som kom det følgende år.
Artikler fordelt efter årgange

År
1924
1925-1926
1926-1927
1927-1928
1928-1929
1929-1930
1930-1931
1931-1932
1932-1933
1933-1934
1934-1935
1935-1936
1936-1937
1937-1938
1938-1939
1939-1940
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
I alt

Antal af artikler
2
2
5
6
7
9
1
4
4
11
2
2
1
2
2
0
0
3
2
3
0
1
1
4
74

Et var dog de mange artikler. Nok så vig
tigt var imidlertid de mange små artikler
og notitser samlet under rubrikken »Sam
leren«. Allerede i 1925 opfordrede redak
tionen læserne til at indsende meddelelSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2-2005

ser om skikke, remser, sagn og andet til
redaktionen, og året efter fulgte så en op
fordring til at indsende meddelelser om
krigens ophør, dvs. treårskrigen og revo
lutionen i 1848. Bladets trykker i de før
ste mange år, Th. Lauersen i Tønder, har
i en nekrolog i Sønderjysk Månedsskrift
1947 givet en meget rammende beskrivel
se af Eskildsens hjertebarn »Samleren«:
»Eskildsens kæphest var 'Samleren'. Her
under bragtes de mange små fortællin
ger om hensatte brandtræer, spøgelses
historier, gamle råd om helbredsmidler,
varsler om død, stormfloder o.lign., kloge
mænd og koner, gamle viser, remser og
mundheld m.m. Viste det sig ved redak
tionens slutning, at der manglede stof til
en side eller to, fik Eskildsen hurtigt fat
på sin store mappe, hvor han opbevarede
disse mange småstykker, og det var ham
en glæde, hver gang han kunne få de små
folkelige fortællinger med i bladet.«
Op gennem 1920'erne flyder bladet
nærmest over af disse små folkloristiske
notitser. Særlig remser - børneremser, drilleremser m.m. - havde Claus Eskildsens
helt store interesse. Resultatet af dette
indsamlingsarbejde kom allerede i 1926
med artiklen »Sønderjydske tælleremser.
Deres forbindelse med andre danske og
med udenlandske.« Claus Eskildsen viser
her, hvorledes mange af de sønderjyske
tælleremser er del af et fælleseuropæisk
arvegods, formentlig også til hans egen
overraskelse. Som han selv udtrykker det:
»Jeg kan ikke forklare de ejendommelige
overraskelser og tælleremsernes oprin
delse. Jeg håber, at andre engang vil tage
dette studium grundigt op, så gåden om
sider løses.« Det er en artikel, som endnu
imponerer med sin forskningsmæssige
friskhed, og set i forhold til hans senere
engagement i det nationale arbejde er den
fuldstændig blottet for nationale patier.
Med dette udgangspunkt kan det undre,
at han allerede det følgende år udgav en
artikel under titlen »Gemte danske folkeSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2-2005

Claus Eskildsen havde ikke tidligere beskæftiget
sig med landbrugsbygninger og gårdtyper, da han
i begyndelsen af 1930'erne tog emnet op, først i
Sønderjysk Månedsskrift og siden i Dansk Græn
selære, som et af de sikreste »folkekendemærker«.
Her fremførte han den fejlagtige tese, at der var et
skel mellem den såkaldte tyske »saksergård« og den
danske bondegård. Billedet viser en »saksergård«
fra Jevenstedt, som Claus Eskildsens anvendte i
Dansk Grænselære. Foto: Claus Eskildsen. Insti
tut for Sønderjysk Lokalhistorie.

minder i Mellemslesvig,« hvor han frem
hæver de gengivede folkeminder som en
del af et stort dansk folkeligt stof, som
endnu var levende i Mellemslesvig. Or
det »Gemte« og ikke »Glemte« er netop
ikke tilfældigt.
Fra midten af 1930'erne begynder det
imidlertid at tynde ud i de mange små
folkloristiske artikler under »Samleren«,
og under krigen blev der stadig længere
mellem »Samleren«, der forsvandt umid
delbart efter krigen. Det var nok udtryk
for, at bladet var inde i en god stofsituati
on med mange store artikler, der ikke lev
nede plads til Eskildsens kæphest. Man
kan dog heller ikke underkende, at denne
form for hjemstavnshistorie ikke havde
samme interesse som i mellemkrigsåre
ne, og en gruppe af unge historikere be
gyndte at markere sig på firmamentet i
Sønderjylland. Det er således meget ty-
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I sit arbejde for at påvise en geografisk kultur
grænse mellem dansk og tysk trak Claus Eskildsen
en række kulturelementer ind i argumentationen.
Et af disse var forskellene på træsko. »Hvor skoen
har to klamper, en under hælen og en underfodså
len, der har danskeren hjemme, selv om manden,
der bærer den, ikke mere forstår et ord dansk!« På
billedet, der er hentet fra Dansk Grænselære, ses
en mand fra Angel med danske træsko. Om han
også taler dansk, vides ikke. Foto: Claus Eskildsen.

deligt, at Sønderjysk Månedsskrift under
krigen begyndte at ændre karakter, med
langt mere historisk stof. Interessant er
det i denne forbindelse også, at H. Lausten-Thomsen og Claus Eskildsen i janu
ar-februar 1947 meddelte, de ikke længe
re ønskede at stå som udgivere.
Slægtshistorie
Claus Eskildsens forfattervirksomhed
startede i 1906, hvor han publicerede sin
første artikel »Dreiball« i Die Heimat, og
frem til hans død blev det til 794 titler:
Bøger, artikler, plakater m.v. Forfatterska
bet spændte vidt, fra lærebøger som »Ole
Bole. ABC« over artikler om det gamle
Eemhav til nationalt polemiske artikler i
landets dagblade. Her vil vi fokusere på
den del, der har relevans for Sønderjysk
Månedsskrift. Ikke desto mindre kan der
trækkes nogle tråde. En af de helt cen-
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trale tråde er interessen for slægtsforsk
ning, ikke forstået i en meget snæver for
stand, men i en bred samfundsmæssig
betydning. Markant er her »Den sønderjydske befolknings slægtsforbindelser,«
som Claus Eskildsen udgav i 1942, som
et svar på udtalelser fra mindretallet om
tysk blod i Nordslesvig. For at gendrive
påstanden undersøgte han vielsesregi
strene fra en række udvalgte sogne og
påviste dermed en stor tilgang fra nord til
landsognene og en tilsvarende begræn
set indvandring fra syd. Undersøgelser
ne indgik her i en aktuel polemisk debat,
men Eskildsen havde allerede i 1913 vist
interesse for slægtsforskning, da han ud
gav »Lidt om vort hjem og vor slægt. Fa
miliebog for familien Eskildsen fra Felstedskov.« Men han stoppede ikke ved
sin egen slægt. I første årgang publicere
de han artiklen »Den alsiske Sture-slægt,«
og gennem årene kom der flere slægts- og
personalhistoriske undersøgelser i Søn
derjysk Månedsskrift. Ser man tilbage på
disse artikler, så er det interessant, at ud
gangspunktet ikke er polemisk antitysk.
Man mærker naturligvis tendensen, når
han skriver om den mindste del af den
dansk-sønderjydske adel, der - som Sturerne - indgik slægtsforbindelser med
den »fremmede« tyske adel, men tonen
bliver ikke polemisk. Det er den redeli
ge slægtsforsker, der ubrydeligt er bun
det af sin tid og problemstillinger. Der
for var det nok også en kær opgave for
Claus Eskildsen, da redaktionen fik op
fordringer til at optage personalhistori
ske artikler, og han i 1927 fik lejlighed til
at bringe en kortfattet artikel om slægten
v. Wildenrath gennem godt 200 år. Som
Eskildsen skriver i indledningen »Det er
altid interessant at følge en menneske
skæbne, det burde derfor også interessere
at liøre noget om en hel række menneske
skæbner, en slægts udvikling gennem 300
år. De enkelte mennesker, slægter og folk
er alle underkastet Guds evige lov om liv
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2-2005

og død. De vokser, udfolder sig, visner og
forgår, som alt andet.« Selv om Eskildsen
på denne måde lægger en uforanderlig
cyklisk bevægelse ind i historien, så er hi
storien om slægten v. Wildenrath mest af
alt en nøgtern stamtavle over efterkom
merne til Carsten Johnnsøn Wildenrath.
Snart blev den nationale synsvinkel
mere markant. Det er tilfældet i »Holstein
- Schrader - Brorson. Et tohundredårs
minde« fra 1931, hvor Eskildsen starter
med junker Johan Georg v. Holstein på
godset Møllehagen i Mecklenborg, som i
1688 drager ud i verden for at finde lyk
ken. Hvis lykke er karriere og udmær
kelser, fandt han den ved hoffet i Køben
havn. Her blev han ved skæbnens tildra
gelse protegé for Johann Hermann Schra
der, søn af en klejnsmed i Hamborg, der
i 1728 blev førstepræst og provst i Tøn
der, fik en førerstilling i hertugdømmer
nes præstestand og i 1731 udgav Tøn
der-Salmebogen med ikke mindre end
1157 salmer, heraf 23 skrevet af Schrader
selv. Pointen i historien er dog, at det blev
provst Schrader, som »skaffe det danske
modersmål dets ret« ved via sin ven v.
Holstein at få oprettet den første stilling
som tredje og dansk præst i Tønder af
hensyn til den dansktalende befolkning i
de omkringliggende landsogne. På denne
måde kom Hans Adolf Brorson til Tøn
der som dansk præst og fik her et tæt
samarbejde med Schrader. »Forsynets
vej er mærkeligt slynget. En mecklenborgsk junker drager til København. Til
ham knyttes en hamborgsk kleinsmedesøn, der som følge deraf kommer op i vor
hjemstavn. Han drager atter landets søn,
Hans Adolf Brorson, til sig, og derved bli
ver vort Folks rigeste salmeskat til. Alle
tre, Holstein, Schrader og Brorson, har
fået stor betydning for vor hjemstavn.«
Med sin argumentationskæde, der ikke
er uden problemer, sender Eskildsen et
budskab om en landsdel, hvor dansk og
tysk er vævet ubønhørligt ind i hjemstav
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2-2005

nens historie. Og »... derved bliver vort
Folks rigeste salmeskat til.«
I historien om Holstein, Schrader og
Brorson er der ingen kamp, snarere en
erkendelse af, at Slesvigs historie er en
smeltedigel, hvor påvirkninger fra syd
og nord er smeltet samme af skæbnen
til et frugtbart hele. Det varede dog ikke
længe, inden Eskildsen tog en helt anden
og langt mere entydig dansk nationalpo
litisk tilgang til stoffet. I årgangen 19331934 udgav han en række små artikler
om forskellige emner i Ubjerg sogns hi
storie. Blandt disse finder man ikke alene
en artikel om stednavne i Ubjerg, hvor
Eskildsen konstaterer: »Stednavnene ta
ler et tydeligt sprog: Det er danske men
nesker, der har bebygget sognet, det er
danske bønder, der indtil i dag har dyrket
jorden...,« men også to artikler om hen
holdsvis fornavne og slægtsnavne i mid
ten af 1700-tallet. Og Eskildsen er ikke i
tvivl om målet med de to artikler. Som
han selv indleder artiklen om fornavne:
»Navne er nationale visitkort.« Konklu
sionen i de to artikler er også ligeså klar,
som Eskildsen selv udtrykker det: »Det
er vel unødvendigt at sige, at slægtsnav
nene i Ubjerg sogn i denne periode alle er
danske, og næsten alle ender på -sen.«
Jeg skal ikke gå nærmere ind i de kil
dekritiske problemer med en så konse
kvent konklusion på basis af et meget be
grænset kildemateriale. Det interessante
i denne forbindelse er, at der i 1933 sker
et skifte i karakteren af Claus Eskildsens
slægts- og personalhistoriske artikler. Op
gennem 1920'erne er slægtshistorie pri
mært en kilde til historisk erkendelse, der
viser, hvorledes menneskene og slægter
ne er underkastet Guds uforanderlige lov,
men hvor livets tildragelser mellem fød
sel og død kan udfolde sig meget for
skelligt. Fra 1933 bliver slægtshistorie et
værktøj til at vise Sønderjyllands dan
ske rødder og fastlægge en kulturgræn
se mellem dansk og tysk.
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På basis af kirkebøgernes vielsesregister udarbej
dede Claus Eskildsen i »Den sønderjydske befolk
nings slægtsforbindelser« en række kort med fine
sirlige røde streger, der viste »blodsforbindelserne«
foren række udvalgte sogne i Sønderjylland. Stre
gerne viser »hjemstedetfor mand og konefødt uden
for Sønderjylland«. Her er det Tandslet sogn.

Sønderjyske folkeminder og skæve
eksistenser
Bogtrykker Th. Lauersen i Tønder skriver
i nekrologen bl.a.: »Claus Eskildsen var
ikke nogen høvding, men han var den
fødte fører i stort som i småt - måske mest
i det små. Han gik altid foran. Når han
gik fra skole, var det ofte med et barn
ved hver hånd og en flok omkring sig.«
Beskrivelsen er på mange måder dæk
kende for Claus Eskildsens historiske
forfatterskab, specielt i Sønderjysk Må
nedsskrift. Det var ikke den »store histo
rie«, som havde hans interesse, ikke statsmænd og personligheder. Bedst er han i
sine mange folkloristiske artikler som i
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artiklerne om livets mange tildragelser og
de mange anonyme skæbner hentet fra
arkiverne og gennem indsamling af erin
dringer. Det sidste gælder f.eks. histori
en »Gamle Lisette fortæller om knipling
i 80 år«, hvor han videregiver læserne
Lisettes erindringer om et hårdt liv ved
kniplebrættet, men også i artiklerne om
de »skæve eksistenser« som historien om
Karen Christensen, der forgiftede sine fire
børn, og som den eneste dansker endnu
har en skamstøtte, opsat i Sæd efter at
bødlen havde gjort sit arbejde.
Samme år bringer han et uddrag af
en historie fra 1679 gengivet i sognekrø
niken fra Ubjerg sogn om problemerne
med de fulde barselskoner og provstens
løsning på problemet. Det er en under
fundig lille historie om et helt jordnært
problem med forbrug af alkohol, hvor læ
serne samtidig kan more sig over prov
stens drastiske indgreb over for befolk
ningen. De fik bl.a. forbud mod at invitere
mere end to koner til barselssengen, og
de måtte ikke trakteres med nogen form
for drikkelse. På mindre end en side får
Claus Eskildsen på samme tid fortalt om
en tradition med barselsstue og en god
historie, der bringer læseren ind i en ver
den, som ligger langt fra deres egen. Det
samme er tilfældet med en række små
historiske indblik under den fælles titel
»Moralbilleder fra det 17. århundrede«,
hvor han spiller på offentlighedens in
teresse for mord og overtrædelse af det
sjette bud. Nok hører de til avisernes petitstof, men de giver også læseren ind
blik i en fortid, hvor forældre kunne ligge
børn ihjel, og hvor der selv i et lille sogn
som Døstrup med jævne mellemrum 1604, 1611, 1626, 1627, 1634, 1637 - blev
begået drab.
»Moralbilleder fra det 17. århundrede«
blev den første af en række artikler hentet
fra pastor Jørgensens »Chronik des Kirch
spiels Døstrup«, som Claus Eskildsen
bragte i Sønderjysk Månedsskrift fra 1928
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til 1930. Der var tale om uddrag fra kir
kekrøniken, og i denne periode forelig
ger der kun meget små bearbejdede ar
tikler og notitser fra Claus Eskildsen. For
klaringen er formentlig, at han på dette
tidspunkt var beskæftiget med at udgive
erindringsbogen »Østfront Vestfront« om
sin militærtjeneste under krigen. Nok så
interessant er det imidlertid, at han her,
som andre steder i Sønderjysk Måneds
skrift, benytter et journalistisk kneb med
at bryde en historie op i mindre histo
rier. I stedet for at udgive hele krøniken
fra Døstrup eller større bidder, som pro
fessionelle historikere ville gøre, serverer
han en række små historier fra krøniken.
Erfaringen viser, at avislæsere hellere læ
ser fire små artikler end en stor, selv om
længden af de fire svarer til den store ar
tikel. I dette tilfælde er tolv korte artikler,
ofte på 3-4 sider, hentet fra kirkekrøniken.
Den samme teknik anvender han også i
majnummeret 1934, der er et temanum
mer om Ubjerg sogn.
Som det fremgår af det ovenstående
eksempel om for- og slægtsnavne, så veg
Eskildsen ikke tilbage for at bryde emner
ne op i meget små delemner, hvor man
ud fra en faglig betragtning nok kunne
indvende, at de to artikler på i alt 4^2 si
de kunne være samlet i en. De otte ar
tikler om Ubjerg sogn var ikke tilfældi
ge. Som skolelærer ved den enklassede
skole i Sæd fra 1. april 1902 til udgan
gen af september 1905 og gift med kom
muneforstander, landmand Carl Loren
zens datter, Caroline, skal artiklerne om
Ubjerg sogn nok ses som en kærligheds
erklæring til en anden hjemstavn.

Et forfatterskab i forandring
Ser man på Claus Eskildsens forfatter
skab i Sønderjysk Månedsskrift gennem
de 23 år, han redigerede bladet sammen
med amtslæge Hans Lausten-Thomsen,
så er det næsten en seismograf på forhol
det i Sønderjylland. Op gennem 1920'erSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2-2005

ne dyrkede Claus Eskildsen tydeligvis sin
store interesse for folkeminder, slægts
historie og hjemstavnshistorie. Her fik
han lejlighed til at bringe sine mange små
meddelelser om tælleremser, sagn og lidt
større artikler. Han brændte tydeligvis
for at oplyse befolkningen om Sønder
jyllands »lille historie«. Man sporer en
kelte steder, at landsdelen er genstand
for to nationale statsprojekter, men det
er ikke Claus Eskildsens ærinde at kaste
lys over det nationale spørgsmål. Som
han udtrykker det i artiklen om slægten
v. Wildenrath, så ønsker han at følge men
neskeskæbner, og - kunne man tilføje - de
mere anonyme og skæve eksistenser. Det
havde han måske også grund til. Som om
stændighederne omkring udgivelsen af
»Dansk Grænselære« i 1936 skulle vise,
havde ikke alle glemt hans tidligere ty
ske sindelag. Tyverne var måske for tid
ligt til, at han kunne gå ind i den natio
nale debat.
Endnu i 1931 kunne Eskildsen i »Hol
stein - Schrader - Brorson« beskrive det
frugtbare møde i hjemstavnen mellem
dansk og tysk, men efter nazisternes
overtagelse af magten i Tyskland i 1933,
er det en næsten genfødt Claus Eskildsen,
der skriver til Sønderjysk Månedsskrift.
Man kan stadig møde det folkloristiske
stof, som artiklen »Gamle kortspil fra
Aabenraaegnen«, men Eskildsens sta
digt færre artikler blev i stigende grad
snittet til som historisk argumentation i
den nationale kamp. Nu møder man ar
tikler som »Gamle danske folkeminder i
den 'tyske' by« (Tønder) og »Gamle iagt
tagelser om folkeskellet mellem dansk og
tysk,« men også dagsaktuelle artikler om
forholdet mellem dansk og tysk i grænse
landet. Det gjaldt også Claus Eskildsens
sidste artikel »På strejftog i Sydslesvig«
med slutreplikken »Hvad mine strejftog
i Sydslesvig har sagt mig: Sydslesvig bør
være frigjort for tysk overhøjhed.« Artik
len udkom kun få uger efter hans død.
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Set og sket i grænselandet
Grænselandskronik
AfH. E. SØRENSEN
Kommunalreformen begynder at blive til kon
krete beslutninger, der vilfå vidtrækkende kon
sekvenserfor den enkelte borger. H.E. Søren
sen tager i grænselandskronikken bl.a. spørgs
målet op om reformens konsekvenserfor min
dretallet.

Mindretallets repræsentation
Den ny kommunalstruktur, der træder
i kraft 1. januar 2007, vil få stor betyd
ning for de mindre partiers repræsenta
tion i de kommunale og regionale råd.
Det gælder især lokallister og lister uden
for partierne, der kun i ganske få tilfælde
vil have en mulighed for at slå igennem.
Og det gælder ikke mindst for det tyske
mindretal, hvor Slesvigsk Parti i dag har
syv mandater, heraf tre i Tinglev og et i
hver af kommunerne Højer, Tønder, Lø
gumkloster og Aabenraa.
For at gøre det muligt for mindretal
let at opnå repræsentation i hvert fald
i de nye Tønder og Aabenraa kommu

De seks borgmestre i den kommende Tønder kom
mune underskriver sammenlægningsbrevet den
20. december i Bredebro Forsamlingshus. Foto:
Ernst Winckelmann. Jydske Vestkysten.
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ner, som omfatter alle de fem kommuner,
hvor Slesvigsk Parti i dag er repræsente
ret, har Indenrigsministeriet i forslaget
til »Lov om revision af den kommunale
inddeling« bestemt, at disse kommuner
skal have det maksimale antal kommu
nalbestyrelsesmedlemmer, nemlig 31.
Dette tal burde man nok også vedtage
for de to øvrige kommuner, Haderslev
og Sønderborg, der befolkningsmæssigt
ikke bliver mindre end de andre. Des
uden skulle mindretallet efter ministeri
ets forslag kunne få et »observatør-man
dat« uden stemmeret, men med tale- og
forslagsret og adgang til bilag m.v., hvis
det opnår 25 pct. af det antal stemmer,
som det »billigste« mandat koster. Op
når det kun mellem 10 og 25 pct., opret
tes et særligt »mindretalsudvalg«, hvor
mindretallet skal være repræsenteret (JV,
No.). Om dette også skal gælde for regi
onsrådet, er næppe helt afklaret endnu.
Forslaget fik tilslutning fra folketings
mand Søren Krarup (Dansk Folkeparti,
valgt i Sønderborg), som sagde, at »det
tyske mindretal er som det eneste natio
nale mindretal i Danmark noget særligt.
Fra dansk side er vi naturligvis interes
seret i, at det har gode betingelser. Derfor
er det nødvendigt med en række særreg
ler for det.« (No.).
Formanden for Bund Deutscher Nordschleswiger, Hans Heinrich Hansen, sag
de, at det var legitimt at kræve særregler
for nationale mindretal (i modsætning til
de politiske), og fandt, at forslaget var
et fornuftigt udgangspunkt for de videre
forhandlinger, selv om det ville være bed
re, hvis mindretallet fik ret til et fuldgyl
digt mandat ved opnåelse af de 25 pct. En
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sådan regel har man i Ungarn (No.). Det
ville i givet fald betyde et ekstra mandat
ud over byrådets normale antal.
Da den tyske forbundsregerings an
svarlige for mindretalsspørgsmål, HansPeter Kemper, den 21. december besøgte
Aabenraa, sagde han til mindretallets le
delse, at regeringsforslaget var »et særde
les godt signal.« »Det giver et tydeligt sig
nal til mindretallet: Der er plads til jer!«
- »Ikke alle vil måske synes, det er den
ultimative løsning,« fortsatte han med
tydelig adresse til Hans Heinrich Han
sen, »men den giver mulighed for at være
med, hvor tingene sker.« (No.).
Chefredaktør Siegfried Matlok mente i
sin nytårsleder, at regeringen havde imø
dekommet mindretallet et godt stykke af
vejen, og at det skulle være muligt at fin
de et kompromis, der kunne tilfredsstille
begge parter. Uden at han dog konkret
sagde, hvad han tænkte på (No.).
Årets mand
Til det udvalg, som de seks vestegnskom
muner nedsatte for at forberede sammen
slutningen til den ny Tønder kommune,
udpegede hvert byråd tre medlemmer.
Det betød, at der ikke blev valgt nogen
fra mindretallet, selv om det har repræ
sentanter i tre af de involverede byråd.
Dette påpegede Wolfgang Dibbern fra
Lokallisten i Højer og tilbød selv at vige
pladsen til fordel for Slesvigsk Partis re
præsentant i Højer byråd, Rolf Paulsen.
Dette blev dog i første omgang afvist af
formanden for Slesvigsk Parti, Gerhard
Mammen, som sagde, at »det kan på in
gen måde komme på tale, at en anden
skal vige sin plads, for at vi kan være
med.« (Fl.A.).
I Grænseforeningens blad »Grænsen«
kaldte Dibbern, der selv stammer fra det
danske mindretal i Sydslesvig, udvalgets
holdning for »smålig« og fortsatte: »Vi vil
som det mest naturlige forvente, at der
fra tysk side skal vises de danske sydSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2-2005

Diskussionen om, hvem der fremover skal betale
for de forskellige opgaver, er så småt ved at gå i
gang. Efter planerne er det den kommende Tønder
kommune, der skal betale for vedligeholdelsen af
vejen på Rømødæmningen. Det kan efter vestegns
kommunernes opfattelse blive en trussel mod kom
munens økonomi. Foto: Kim Furdal. Institut for
Sønderjysk Lokalhistorie.

slesvigere særlige hensyn, og at de skal
nyde særlig beskyttelse. Den logiske kon
sekvens heraf må imidlertid være, at vi
tildeler den tyske folkedel i Nordslesvig
de samme rettigheder - alt andet vil væ
re hykleri.«
Højer byråd foreslog derfor ved næste
møde i samarbejdsudvalget, at Slesvigsk
Parti fik en ekstraordinær plads, men det
afvistes med den begrundelse, at det ville
begunstige den kommune, som således
fik fire pladser! Et forslag om, at mindre
tallet så fik en observatørpost, blev lige
ledes afvist (JV).
Derfor afgav Dibbern sit mandat, som
Slesvigsk Parti tog imod med tak. Det var
et tilbud, som partiet ikke kunne afvise,
sagde Mammen nu, en uge efter sin før
ste noget bombastiske udtalelse (Fl.A.),
og Paulsen indtrådte i udvalget som re
præsentant for Højer Kommune i stedet
for Dibbern (JV).
Det fik Siegfried Matlok til i en leder
(No. 21/12) at udnævne ham til »Årets
mand«. Han sluttede: »Wolfgang Dib
bern har vist, at der i dansk politik fin-
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Sønderjyllands Søfartsmuseum - Aabenraa Mu
seum fik nyt logo, det kinesiske skrifttegn for skib,
handel og transport.

des nogle, der ikke klæber til taburetten.
Folk som Dibbern, der driver mindretals
politik ikke kun med ord, men i hand
ling - også visionært. Det tager vi som
tysksproget avis hatten af for og siger:
Mange tak!«
De to sidste ord skrevet på dansk.
Andre reformspørgsmål
Kommunalreformen er dog langt mere
end mindretalsproblemer, selv om de
selvsagt fylder meget i Sønderjylland.
Der er væsentlige spørgsmål om øko
nomi og kompetence, og som et eksem
pel, der springer særligt i øjnene, pegede
Jyllands-Posten (23/12) på den planlag
te motorvej mellem Sønderborg og A10.
Amtsborgmester Carl Holst har skrevet
til Folketingets trafikudvalg for at få en
afklaring på sagen. Amtet har foreløbig
afsat ca. 100 mio. kr. af de 800 mio., som
vejen anslås at ville koste, til de forbe
redende arbejder, men »det er naturlig
vis en forudsætning for amtets videre ar
bejde, at projektet videreføres af staten,«
sagde Carl Holst og tilføjede: »Forbindel
sen har stor betydning for os, og det ville
være meget ærgerligt, hvis staten ville
forsøge at spare nogle penge her.«
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I sin nytårsudtalelse (i amtets infor
mationsblad »Apropos«) skrev Holst, at
»forandringens vinde blæser hen over
Danmark,« men »skal vi undgå at blæse
omkuld, når vinden tager til,« gælder det
at være forberedt på »hårde vindstød« og
tiltagende »kuling,« men »orkaner slip
per vi forhåbentlig for.« Så kunne de me
teorologiske metaforer næsten ikke træk
ke mere. I al stilfærdighed handlede hele
denne bunke klichéer om, at vi skulle for
berede os på den ny situation, når amtet
går op i den syddanske region. Derfor var
der nedsat et Udviklingsråd for Sønder
jylland og igangsat en analyse af de er
hvervsmæssige konsekvenser. Som Holst
skrev sidst i artiklen: »Vi gennemfører
kommunalreformen for at fremtidssikre
den offentlige sektor.«
Et andet problem, der ikke har været
berørt særlig meget, er spørgsmålet om
de sønderjyske valgkredse (No.). Skal de
bestå uændret nu, hvor Sønderborg kom
mune omfatter to hele valgkredse plus
dele af en tredje, mens f.eks. Røddingkredsen bliver splittet over tre kommu
ner? Hvis valgkredsene fortsat skal følge
kommunegrænserne, kræver det en ju
stering. Man kunne evt. tænke sig, at hver
af de fire nye kommuner kommer til at
udgøre en valgkreds. Og hvis amtskred
sene skal afløses af regionskredse, hvor
kredsmandaterne falder, hvor der er flest
stemmer, hvilken virkning vil det så få for
den sønderjyske repræsentation, når de
relativt tyndt befolkede egne i Midt- og
Vestsønderjylland skal konkurrere med
befolkningstunge områder omkring Es
bjerg, Kolding-Vejle-Fredericia og Oden
se? I øjeblikket har Sønderjyllands amts
kreds syv kredsmandater og som regel
et eller to tillægsmandater. Dette antal
skulle gerne opretholdes.
»Wellness«-center
Sidst i november offentliggjordes pla
nerne om et ambitiøst fritidsprojekt på
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Rømøs sydspids med golfbane, 200 ferie
lejligheder og et »wellness«-center til o.
600 mio. kr. Det sidste skal anbringes på
et 4000 kvadratmeter stort »hotel« uden
senge, men derimod med »alt inden for
pleje og velvære som f.eks. yoga, fitness,
kropspleje, aromaterapi, mudder- og spabade samt massage.« Lidt nedladende
over for det smukke køn beskrives det
således i det udsendte materiale: »Hotel
let skal være kvindernes legeplads. Her
skal der være tid til selvforkælelse og af
slapning, mens mændene boltrer sig på
golfbanen.« Tænk, hvis nogen af fruerne
ville ud på greenen - eller herrerne kunne
tænke sig at blive forkælet med en gang
massage eller lignende!
I øvrigt findes ordet »wellness« vist
ikke på engelsk. Her må være tale om en
dansk angloman nyskabelse på linje med
»put and take«-søer, som heller ikke ken
des i den engelsksprogede verden.

Sag om S SV afvist
Forfatningsdomstolen i Karlsruhe afviste
22. november at behandle en sag, som
Overforvaltningsretten i Slesvig havde
videresendt. Det drejede sig om, hvor
vidt det danske mindretalsparti Sydsles
vigs Vælgerforening (SSV) kan være fri
taget for valglovens 5 pct. spærreklausul,
når partiet også henter stemmer i Hol
sten. Det skyldes en ændring af valg
loven, som i øvrigt blev vedtaget mod
SSV's stemmer.
Flensborg Avis skrev i en usædvanlig
skarp leder, at afvisningen »er i den juri
diske verden en slags lussing til provins
dommerne i Slesvig, der ikke kunne eller
ville lave deres lektier. Men som mente at
skulle sende en betændt sag til videre be
handling. Som ikke-jurister foretrækker
vi et klart sprog: Sagen har i alle år lugtet
langt væk af anti-dansk stærkt konserva
tivt muldvarpe-arbejde mod SSV.«
Lederen fortsatte: »Desuden blev det
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fastslået i flere juridiske rapporter, at
SSV's status og identitet ikke ændres ved,
at partiet kan vælges i Holsten, og at det ej
heller er i strid med fritagelsen for spærre
grænsen. Det må ikke lastes SSV, når fler
tallet ændrer valgloven, fastslog rappor
terne. Nu kommer samme budskab fra
Tysklands øverste (forfatnings)domstol.
SSV kunne endda opstille kandidater og
føre valgkamp i Holsten, uden at det ville
gøre noget - bortset fra frygteligt ondt på
især sorte slesvig-holstenere.«

Synnejysk som skriftsprog
Da Jørgen Clausen fik overrakt Æresrummelpotten 6. december, sagde han i sin
takketale, at det var på tide, at der blev
gjort noget for Sønderjyllands egenart,
og nævnede i den forbindelse bl.a. det
sønderjyske køkken og sproget. Det var
på tide, man fik udviklet et sønderjysk
skriftsprog, sagde han og mente, at det
måske var en opgave for det nye univer
sitet. Allerede ved receptionen efter over
rækkelsen blev spørgsmålet stillet hvil
ket sønderjysk, der så skulle kanonise
res. Dialekten er jo ikke en entydig stør
relse, men har mange ofte ret afvigende
varianter.
Tanken om et sønderjysk skriftsprog
blev naturligvis modtaget med begej
string af Æ Synnejysk Forening. Men
spørgsmålet er, hvad man skulle bru
ge det til. Sønderjyllands skriftsprog er
dansk, som det er det i hele landet. Derfor
kan folk i alle landsdele skrive til hinan
den uden fare for dialektale misforståel
ser. Dialekterne er velegnede til små hu
moristiske historier og digte, men kun
i undtagelsestilfælde til seriøse formål.
Forestil jer et forretningsbrev affattet på
synnejysk. Det ville vist vække berettiget
opsigt og ikke ringe morskab.
Sønderjysk er et talesprog og bør be
vares som sådant. Alt andet er romanti
ske luftkasteller.
69

Bogligforeningen af6.121942 harfået kunstneren
Vibeke Fonnesbæk fra Broager til at lave relieffer
af bestyrelsen på boligforeningens nye ejendom på
den tidligere Sologrund. Direktør Tage Skott har
som den eneste i bestyrelsen fået pladsen ud mod
havet. Resten af bestyrelsen harfået mere diskrete
pladser. Afspejler det magtfordelingen i bestyrel
sen? Foto: Kim Furdal. Institut for Sønderjysk
Lokalhistorie.

Dagbog
2. oktober: Der holdes rejsegilde på det ny
Midtsønderjyllands Museum ved Gram
lergrav (JV).
5. oktober: Direktør Jørgen Clausen,
Danfoss, tildeles den tyske orden Bun
desverdienstkreuz. Endvidere udnævnes han 27/10 til Årets Leder og mod
tager Æresrummelpotten 6/12 (JV, No.,
Fl.A.).
6. oktober: Det danske gymnasium,
Duborgskolen i Flensborg, lider stærkt
af pladsmangel. En ombygning af tag
etagen skal afhjælpe de værste proble
mer (Fl.A.).
De slesvig-holstenske jernbaner fylder
150 år. 4. oktober 1854 kørte det første tog
mellem Flensborg og Tønning i det den
gang danske Slesvig (Fl.A.).
7. oktober: Aabenraa Museum - Søn
derjyllands Søfartsmuseum får nyt logo,
det kinesiske skrifttegn for skib, handel
og transport, der henviser ikke blot til
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museets hovedområder, men også til by
ens tilknytning til Kinafarten (JV).
8. oktober: Rejsegilde på oplevelses
parken Danfoss Universe ved Nordborg
(No.).
Cimber Air i Sønderborg offentliggør
sit årsregnskab, der viser et underskud
på 67,6 mio. kr. Direktør Jørgen Nielsen er
dog fortrøstningsfuld: »Efter regn kom
mer der sol. Kan man ikke tåle at blive
våd, skal man ikke stå til søs, og vi er
blevet våde. Der er kommet en del vand
over dækket denne gang.« Firmaet har
lukket flere ruter, men åbner nye, bl.a. i
samarbejde med SAS (JV).
10. oktober: Ubjerg Præstegård, der er
en af landets ældste (opført i 1600-tallet),
skal sælges, da sognet er lagt ind under
Møgeltønder. Det burde have været mu
ligt at lade Tønders 2. præst overtage den
smukke bygning (JV).
12. oktober: Poul Valdemar Nielsen,
Kliplev, og hans otteårige hønsehund
Mira bliver for anden gang verdensme
stre i disciplinen »jagt for stående hund«
(JV).
13. oktober: Der afholdes mesterskaber
i pløjning på Schackenborgs jorder (JV).
15. oktober: Grænsebygningerne på
den tyske side ved Kruså nedrives. Ef
ter nytår er det de danske bygningers
tur (JV).
20. oktober: Under ombygning af bog
handelen på Storetorv i Aabenraa findes
et hidtil ukendt loftsmaleri, der formo
dentlig er malet af den kendte kunstner
Franziska Clausen, hvis far havde butik
her i 1920'erne. Efter nogen diskussion
besluttes det at bevare maleriet (JV).
21. oktober: Abena Holding i Aabenraa
planlægger byggeri af en ny stor fabrik i
Sydeuropa (JV).
Stenhugger Orla Jensen, Aabenraa
Gravstensforretning, hugger kopier af
seks gravsten fra St. Thomas' danske kir
kegård, hvor de skal afløse de originale
og nu forvitrede sten (JV).
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22. oktober: Slesvig Bymuseum udstil
ler en computeranimeret model af byens
ældste havn fra o. 1100 (Fl.A.).
Sønderborg Boligforenings nybyggeri
ved Sologrunden udsmykkes med por
trætter af bestyrelsens medlemmer ud
ført i tegl (JV).
Aabenraa Museums leder Birger
Thomsen forlader posten efter kun ti
måneder (JV).
23. oktober: Museet på Sønderborg
Slot køber en skitse af Laurits Tuxen til
genforeningsbilledet »En røvet datter...«
fra 1927 (JV).
25. oktober: Dansk Skoleforening for
Sydslesvig diskuterer på et møde på Jaruplund Højskole oprettelsen af endnu
et dansk gymnasium syd for grænsen,
placeret i Slesvig (Fl.A.).
28. oktober: Antallet af elever, der lærer
dansk i de tyske skoler syd for grænsen,
er i kraftig stigning. I skoleåret 2002/03
drejede det sig om 3569 elever i Sydsles
vig og 615 i Holsten, fordelt på forskellige
undervisningstrin. Det er næsten lige så
mange, som der er elever i de danske sko
ler i Sydslesvig, men kun en ganske lil
le procentdel af samtlige elever. Til sam
menligning får 95 pct. af eleverne i Søn
derjylland undervisning i tysk (No.).
Der udkommer en biografi af Bertel
Haarder (født i Rønshoved), skrevet af
journalisterne Mikael Børsting og Andre
as Karker (JP, Information).
29. oktober: Ved et møde mellem det
tyske mindretals organisationer og med
lemmer af Folketinget udtrykker mindre
tallet ønske om at kunne anvende tysk
ved henvendelse til danske myndighe
der og om tysksprogede udsendelser i
Danmarks Radio (No.).
Foran Landbrugets Rådgivningscenter
i Tinglev opstilles en træskulptur af en
sædemand, udført af Fr. Grube (No.).
5. november: Efterkommere efter dig
teren og skolemanden Adelbert Dreesen,
Aabenraa, (levede i 1800-tallet) skænker
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hans manuskripter til det tyske central
bibliotek. Hans mest kendte digt er hjem
stavnssangen »Mein Apenrade« (No.).
6. november: Syv kunstnere fra den
danske vadehavsregion udstiller på
øen Ameland i det hollandske Vadehav
(JV).
På Sønderborg Slot indvier prins Jo
achim en ny permanent udstilling »Et
kristeligt, kongeligt og fyrsteligt fan
genskab« om Christian Il's internering
på slottet 1532-1549 (JV).
8. november: Tyske Dage afholdes i
Tinglev (No.).
9. november: Grundstenen til univer
sitetet i Sønderborg nedlægges (No., JV,
Fl.A.).
Kunstmuseet Brundlund Slot erhver
ver et maleri af den færøske kunstner
Samål Joensen Mikines, »Aften« fra 1939,
bl.a. gennem en gave fra Frøs Herreds
Sparekasse (JV).
SiD-afdelingen i Skærbæk ønsker at
forblive selvstændig og holde sig uden
for fusionen mellem Specialarbejderfor
bundet og Kvindeligt Arbejderforbund
(Fælles Fagligt Forbund, 3F). Sagen går
hen imod jul i hårdknude med gensidige
beskyldninger og retsmøder, uden at der
findes nogen tilfredsstillende løsning. Pr.
31. december ekskluderes de resterende
medlemmer af Skærbækforeningen af
forbundet (JV).
10. november: Tidligere miljøminister
(nu fødevareminister) Hans Christian
Schmidt, Vojens, får en næse for sin for
deling af midlerne i Velfærdspuljen, hvor
bl.a. hans egen arbejdsplads, Sommer
sted Skole, fik 50.000 kr. (JV).
Ved menighedsrådsvalget var valgdel
tagelsen i gennemsnit under 20 pct. Rømø
havde en af landets højeste stemmepro
center med 40,8 pct. (JV).
11. november: På finansloven afsættes
377,3 mio. kr. til det danske mindretal i
Sydslesvig. Det er en stigning på 1,55 pct.
i forhold til 2004 (No.).
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Ved en udgravning i Jollmands Gård i Holm, har
arkæologerne ved Haderslev Museum gjort fund,
der viser, at gården har rødder tilbage til 1500tallet. Foto: Karin Riggeisen. Der Nordschleswiger.

12. november: Landdagen i Kiel ved
tager en lov, som giver friserne ret til at
benytte deres eget sprog over for forvalt
ningen og i offentlige sammenhænge (Fl.
A.).
Museet på Sønderborg Slot erhverver
en kikkert, der har tilhørt generalmajor
Claude du Plat, der faldt ved Dybbøl 18.
april 1864 (Fl.A., No., JV).
Museumsinspektør Inge Adriansen,
Sønderborg Slot, modtager på Uppsala
Universitet Det Svenske Akademis fol
kelivspris for sin forskning inden for et
nologi og kulturhistorie, specielt vedrø
rende nationalsymboler (JP).
18. november: På en mark nordvest for
Rødekro finder arkæologer spor af en be
byggelse fra 4-500 e.Kr. Det betyder, at
kommunen må opgive at udstykke are
alet til byggegrunde, da en udgravning
vil blive for bekostelig (JV).
Med næsten 70 pct. af stemmerne kå
rer socialdemokraterne i den kommende
Aabenraa storkommune Rødekros borg
mester Tove Larsen til spidskandidat og
dermed borgmesterkandidat ved det
kommende byrådsvalg (No.).

72

19. november: En synode i den nordelbiske kirke (Hamburg, Lübeck og Slesvig
stifter) diskuterer den fremtidige struk
tur. Et forslag om for fremtiden kun at
have én biskop assisteret af to landsprov
ster vækker stærk debat (No.).
21. november: Det danske og polske
ungdomslandshold i håndbold holder
fælles træningslejr i Skærbæk Fritidscen
ter. Stævnet slutter med en landskamp,
som Danmark vinder 30-26. Begge hold
roser stedets faciliteter (JV).
24. november: Taget på den 800-årige
kirke i Eutin i Holsten brænder. Heldig
vis lykkes det at begrænse ilden, så selve
kirkerummet og dets kostbare inventar
ikke lider skade (No.).
26. november: Marco Evaristis skulp
tur på Torvet i Broager bliver stjålet (Fl.
A.).
27. november: Første danske barn fø
des på sygehuset i Nibøl efter den nye
ordning om grænseoverskridende fød
selshjælp (JV, No., Fl.A.).
28. november: Landssekretær i Græn
seforeningen 1952-89 Frederik Rudbeck
dør, 88 år.
30. november: Den 17-årige juniorwel
tervægter Torben Keller fra Skærbæk, der
bokser for Pandrup Bokseklub, vinder
guld ved internationale stævner i Göte
borg og Skive (Skærbæk Avis).
1. december: Aabenraa Kanonlaug
sælger sine tre signalkanoner for én kro
ne til Aalborg Kanonlaug for at undgå at
aflevere dem til destruktion, således som
politiet i Aabenraa havde krævet, da lau
get ikke havde overholdt de givne betin
gelser for skydning (JV).
2. december: Fund i Jollmands Gård i
Holm på Als, der er under restaurering
forud for indretning til landbrugsmuse
um, viser, at gården går tilbage til 1500tallet (No.).
10. december: Vestkystkommunerne,
støttet af folketingsmedlem Peter Chri
stensen (valgt i Tønder), henvender sig
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til regeringen for at få staten til at overta
ge ansvaret for Rømødæmningen. Trafik
ministeren lover 29. december at mødes
med vesteregnsborgmestrene for at dis
kutere dæmningens fremtidige tilhørs
forhold (JV).
11. december: Flensborg Byråd giver
grønt lys for salget af Kollund Skov til
Skov- og Naturstyrelsen (JV).
12. december: Kort- og Matrikelstyrel
sen (»Æ Katasteramt«) i Aabenraa lukker.
Arbejdet skal fremover udgå fra Køben
havn (JV).
Gråsten Byråd, der hidtil stædigt har
holdt på, at kommunen skulle forblive
selvstændig, giver op og søger optagelse
i Sønderborg Kommune (JV).
13. december: Kronprinsesse Mary
indvier en ny fløj på plejehjemmet Røns
have i Bov (Fl.A., No.. JV).
15. december: Et dansk flag med Fre
derik Vil's monogram, der før 1864 hang
ved toldboden i Flensborg, skænkes til
Flensborg Skibsfartsmuseum, der i dag
har hjemme i den tidligere toldbod (Fl.
A.).
Arbejdet på en motorvej fra Lübeck
nord om Hamburg til Glückstadt indle
des. Byggeriet forventes færdigt om ca.
ti år (No.).
18. december: Et udvalg under Under
visningsministeriet med Carl Holst som
formand foreslår en støtte til højskolerne
på 40 mio. kr. under forudsætning af, at
de tilbyder kompetencegivende under
visning. Flere skoler er indforstået med
dette, men forstanderen på Askov Høj
skole, Henning Dochweiler, afviser tan
ken om eksamener (JV).
21. december: I Hundslev på Als af
sløres en mindetavle for atomfysikeren
professor Christian Møller (en af Niels
Bohrs medarbejdere), der fødtes i lands
byen for hundrede år siden (No.).
22. december: Ruslands præsident Vla
dimir Putin og den tyske forbundskans
ler Helmuth Schröder besøger Gottorp
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Kort- og Matrikelstyrelsen lukker sit kontor i
Aabenraa og kun en enkelt af de ni medarbejdere
har valgt at flytte med til København. Foto: Ernst
Winckelmann. Jydske Vestkysten.

Slot i Slesvig sammen med bl.a. den fhv.
sovjetiske leder Mihail Gorbatjov (alle
medier).
Der skal opsættes en oplysningstavle
i Skanse IV på Dybbøl på stedet, hvor
det preussiske monument stod 1872-1945
(No.).
Postmestergården i Aabenraa indvies
efter endt restaurering (JV).
Kulturarvstyrelsen og A. P. Møllers
Fond bevilger 1,5 mio. kr. til restaure
ring af den holstenske lade ved Grøngård (JV).
27. december: En stærkt forøget tra
fik på Kielerkanalen betyder, at kanalen
muligvis skal udvides (No.).
28. december: Den sidste sønderjyske
veteran fra Første Verdenskrig, vogn
mand Lorenz Petersen Gram, Kolding,
der stammede fra Sommersted, dør 105
år (JV).
29. december: Det sidste fuldt bevare
de sommerhus fra pastor Jacobsens bade
sted Lakolk bliver præmieret som årets
hus på Rømø (JV).
Forkortelser
Fl.A. Flensborg Avis
JP Jyllands-Posten
JV JydskeVestkysten
No. Der Nordschleswiger
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Bognyt
Ikke at syne, men at være

Jørn Hansen: »Ikke at syne, men at være. Sønderjydsk
idræt gennem 100 år«. Syddansk Universitetsforlag
2003. 271 sider, ill. Pris 275 kr.
Da Sønderjydsk Idrætsforening valgte at mar
kere foreningens 100-års jubilæum i novem
ber 2003 med udgivelsen af et jubilæumsskrift,
sattes ikke blot en milepæl for Sønderjydsk
Idrætsforening, men også for idrætshistorie
skrivningen i Sønderjylland. For »ikke at syne,
men at være« er den første samlede beskri
velse af den sønderjyske idræts udvikling, ikke
blot gennem 100 år, men nærmere 200 år. Jørn
Hansen tager kyndigt læseren med helt tilbage
til den tyske turnbevægelses start i 1800-tallet,
med udgangspunkt i Friedrich Ludwig Jahn og
bevægelsens kække Frisch-Fromm-FröhlichFrei-ordsprog.
Det er naturligvis Sønderjydsk Idrætsforening,
der er målet for beskrivelsen, ikke mindst den
første halvdel af foreningens 100-årige historie
beskrives indgående. Faktisk vægtes denne del
med 2/3 af det samlede sidetal, mens de sidste 50
år overlades 1 /3. Men det gør nu slet ikke noget,
for det er her bevæggrundene og drivkraften i
foreningen skal findes. Det er her, brydningerne
er størst, og det er her, man indleder processen
med forbrødring med det tyske mindretal. De
første mange år i Sønderjydsk Idrætsforening er
nemlig også en historie om tyskhed og dansk
hed. Den store historie i den lille og ikke mindst
beviset på, at idræt og politik uløseligt hænger
sammen, uanset hvad andre vil hævde.
Og Jørn Hansen tør at tage fat. Der lægges
ikke fingre imellem, når det nationale aspekt,
både tysk og dansk, beskrives på godt og ondt.
En paraplyorganisation som Sønderjydsk
Idrætsforening er imidlertid meget andet end
markering af nationalt tilhørsforhold, især efter
1955, hvor foreningen langsomt fjerner sig fra
sit nærmest antityske ståsted og erkender regi
onens «Zweiströmigkeit«. Der har således også
været slag at kæmpe internt i idrættens verden,
dels organisationerne imellem, men også i for
hold til myndighederne. Vi ser eksempelvis
med idrætshallernes fremkomst fra midten af
1950'eme, hvordan hallerne bliver et led i udbyg
ningen af velfærdssamfundet. Velfærdsydelser
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som politikerne gerne tog æren for, men ikke
altid var villige til give den fornødne økonomi
ske opbakning.
Bogen balancerer på den hårfine grænse mel
lem forskning og formidling og er opbygnings
mæssigt helt klassisk i sin tidsmæssigt krono
logiske gennemgang af begivenhederne. Det
ændrer dog ikke ved den kendsgerning, at man
som læser savner et navne- og emneregister. Et
andet kritikpunkt er billedvalget. Der findes i de
sønderjyske lokalhistoriske arkiver et righoldigt
billedmateriale, der utvivlsomt ville kunne have
suppleret bogens noget ensidige billedvalg.
Alt i alt må vi dog konstatere, at interesserede
i idrætshistorie står i gæld til Jørn Hansen for
værket om Sønderjydsk Idrætsforenings histo
rie gennem 100 år.
Uffe Barsballe Thyssen

Sjæl og syner
Inge Adriansen: «Første Verdenskrig i Mikroper
spektiv - Maria Gørrigsens Åbenbaringer«. Histo
risk Samfundfor Als og Sundeved & Museet på Søn
derborg Slot i samarbejde medforeningen Danmarks
Folkeminder 2003. 144 sider, rigt ill. Pris 200 kr.
En bogudgivelse, som handler om en sønder
jysk kvindes åbenbaringer - eller syn - eller ind
skydelser - eller ønsketænkning. Alt sammen
under Første Verdenskrig og i årene lige efter.
Åbenbaringerne eller indskydelserne er både
tegnet og skrevet. Maria Gørrigsen var søster
til en ung mand, som blev indkaldt til tysk mili
tærtjeneste og sendt til fronten af fremmedherredømmet. Der kom budskab til hjemmet nær
Broager om, at han var faldet. Dette dødsbud
skab var igangsættende for åbenbaringer eller
indskydelser. Maria Gørrigsen ser syn og tegner
synene og skriver, hvad hun har set.
Det er interessant læse- og synsstof. Bogen er
dels kvindens skrevne beretninger og dels far
vegengivelser af synerne, som hun nu har kun
net tegne dem. Noget er ubehjælpsomt, andet er
kunstnerisk godt udført. Bl.a. et billede af »syv
onde ånder« fra 1922. Det kunne hænge på en
udstilling den dag i dag. Om billedet skriver
Maria Gørrigsen: »Da jeg saa Synet, kom der en
höi Röst til mig og sagde, at det var de 7 onde
Aande, og den siste Plage der vil komme nu
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på Jorden.« Det væsentlige er ikke det kunstne
riske, men selve det at dokumentere: At kvin
den levede, var sønderjyde under fremmedherredømmet, så noget, tegnede det og skrev om
det.
Gennem udsagn efter udsagn kommer vi
næsten ind bag kvindens øjenlåg, ind i hendes
syn og videre ind i hendes sind. Og her - i sindet
- er kernen. Kvinden er en lille brik i den store
sønderjyske historie og ikke bare i den sønder
jyske historie, men i verdenshistorien. Og det er
verdenshistorien set gennem denne kvinde, vi
gennem bogen bliver vidner til. I det små.
Udgivelsens forfatter, Inge Adriansen, Museet
på Sønderborg Slot, har skrevet en lang og ind
holdsrig introduktion til bogen under over
skrifterne: »Ingen bliver profet i sin hjemegn«,
»Sønderjyder i Første Verdenskrig«, »Seersken
fra Broagerland«, »Billeder og tekster anskuet
ud fra forskellige aspekter« og »Sproglige kom
mentarer« - og endelig er der sidst i bogen noter,
kilder og litteratur, registre samt årsberetninger.
Alt sammen vældigt indførende/indfølende og
oplysende.
Maria Gørrigsen skrev og tegnede mellem
1917 og 1923. Hun boede sammen med forældre
og en søster - og broderen Lorens, indtil han blev
indkaldt og faldt - på gården Busholm på Iller
Mark i Broager sogn. Vi lærer hende og tiden
godt at kende i introduktionen.
Den 28. marts 1917 skriver Maria Gørrigsen
den første optegnelse: »Jeg saa i et Syn, hvor der
var een, der falt i Krigen, og hvor der var een,
der samlede ham op, han haude lyst haar. Jeg
laa vaagen og saa dette.«
Der er håb i Maria Gørrigsens syner: Der er
håb for hendes broder (skønt dødsbudskabet
kom til familien med Kejserens underskrift og
kondolence), der er den korsfæstede Guds Søn,
og der er en fornemmelse af »de sidste tider« som
i Apokalypsen i Johannes Åbenbaring.
Til det skriftlige kommer, som nævnt, teg
ningerne, billederne, hvorpå der også er skre
vet, f. eks. til en tegning lillejuleaften den 23.
december 1921: »Dette syn saa jeg i Luften lige
over vort Hjem. Jeg saa en Engel i Luften med
Haandgranater. Og jeg saa en Hest med en ryt
ter paa, og Rytteren haude 2 Vinger, og jeg saa
hvor di strite med en stor Fisk i Luften som ogsaa
haude 2 Vinger.« Tegningen ligner en barnetegning. Englen, rytteren og fisken er tegnet i luf
ten, med vinger og håndgranater og spyd, over
Maria Gørrigsens hjem, som der i øvrigt er brugt
lineal til.
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Maria Gørrigsens broder Lorens Gørrigsen
kom aldrig hjem - han var faldet, som familien
også havde fået bud om i 1917. Men hans søster
bevarede håbet til det sidste. Også selv om der
blev sat mindesten over Lorens Gørrigsen vest
for kirkegården i Broager efter Genforeningen.
På Lorens' sten står der ingen dødsdato, kun
fødselsdato. Og måske overlevede han - sni
ger der sig en lille tvivl ind i læseren - måske
havde Maria Gørrigsen set det rette og sande i
sine syner, måske var den elskede og stærkt sav
nede broder, Lorens, ikke død, men blot såret og
blev passet og plejet og blev rask igen - måske?
Men kom altså bare ikke hjem?
Ved læsningen manes et billede frem af den
store byrde og lidelse, som sønderjyder måtte
bære under fremmedherredømmet og især,
mens Første Verdenskrig stod på. Bogen giver
os et syn af en forrevet sønderjysk dagligdag
og sjæl.
Vi siger, at noget er gået i »glemmebogen«,
hvis vi ikke kan huske det. Denne bog er en
huskebog - en »gemmebog«. Tak til dem, der
har betalt den, og tak til Inge Adriansen for ind
føring i Maria Gørrigsens univers.
Sten Kaalø
Skrevet med hjertet

Poul Engberg: »Askov Højskoles historie genoplevet
ogfortalt af Poul Engberg«. Poul Kristensens Forlag
2004. 132 sider, ill. Pris 168 kr.
Poul Engberg skriver i forordet, at bogens idé
ikke er at skrive en videnskabelig afhandling om
Askov Højskole, men at undersøge hvad man
ville med skolen, og hvordan man fik »et bestan
digt og uforanderligt folkeligt budskab formule
ret, så det blev virksomt gennem skiftende tider
og skiftende folkelige vilkår.« Bogen bygger dels
på Engbergs 17 år som lærer på Askov Højskole,
dels på oplysninger fra samtaler med mennesker
med tilknytning til skolen.
Bogen indledes med fortællingen om bag
grunden for Rødding Højskoles opståen, om
Ludvig Schrøder, om det åndelige klima i
Danmark midt i 1800-tallet, de gudelige for
samlinger og folkelige igangsættere rundt om i
landet. Derefter følger Poul Engbergs personlige
fortælling om skolens start, kontakten til lokal
befolkningen og de nordiske lande. Mange af
hovedpersonerne i inderkredsen omkring Askov
Højskole portrætteres, ofte som de bekendte af
Poul Engberg, de har været, hvilket indimel-
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Det sker - på sønderjyske museer
MUSEET på SØNDERBORG SLOT
Fra modstandere til medborgere I
Vom Gegeneinander zum Miteinander
- Udstilling om København-Bonn-erklæringeme 1955
29. marts 1955 vedtog den tyske for
bundsrepublik og den danske stat to en
sidige, men næsten identiske erklærin
ger, der anerkendte princippet om, at
»Minderheit ist, wer will«, og udtrykte
viljen til at sikre mindretallene rettighe
der som eksamensret, særlige valgregler
mv. Disse København-Bonn-erklæringer
betød en afslutning på over 100 års na
tional strid i grænselandet, som endnu
efter 1945 var præget af retsopgør, græn
serevisionskrav og andre problemer, og
betød samtidig starten på en udvikling
hen imod vore dages fredelige og posi
tive sameksistens i grænselandet.
Da det stod klart, at der i anledning af
50-året for erklæringerne skulle holdes en
dansk-tysk jubilæumsfest med topmøde
på Sønderborg Slot, begyndte vi at for
berede en udstilling om dette tema. Der
opstod imidlertid hurtigt en forhåndsin
teresse for denne udstilling, og i efteråret
2004 fik museet via den danske ambas
sade i Berlin et tilbud, som man ikke kan
afslå: Allerede i januar at præsentere ud
stillingen i det nye tyske udenrigsmini
sterium, Auswärtiges Amt, i Berlin, i den
kæmpestore forhal, »Lichthof«. Ønsket
om en flot professionel udstilling stille
de krav til økonomien, som efter lidt for
handlinger blev løst ved et stort tilskud
fra Kunststyrelsen samt mindre tilskud
fra den tyske ambassade i København og
den slesvig-holstenske regering.
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Det næste problem var, hvordan man
udstiller en fredelig nationalpolitisk hi
storie gennem andet end tekster og bille
der. En efterlysning af genstande gennem
de to mindretalsaviser gav intet resultat,
for som én udtrykte det: »Harmoni kan
ikke illustreres«. Vi valgte imidlertid at
vise dels genstande, som kunne illustrere
de nationale modsætninger frem til 1955:
Istedløven, en stump af det sprængte ty
ske Dybbøl-Denkmal, nazistiske og afnazificerede skolebøger mm. - dels genstan
de, som kunne vise, hvordan kulturmø
det i grænselandet går på tværs af de na
tionale identiteter: En typisk tysk »Schul
tüte« fra en dansk skole i Flensborg - og
en sønderjysk »Laterne« fra en tysk bør
nehave i Aabenraa. Til allersidst er der
eksempler på, at der stadig kan være små
»knaster« i samlivet, et sammenfoldet
Dannebrog, som ikke blev hejst på Knivs
bjerg, da det tyske mindretal markerede
150-års jubilæet for den danske grundlov
i 1999 - og et sammenfoldet slesvig-holstensk flag, som ikke bliver hejst på det
danske mindretals årsmøde, heller ikke
når den slesvig-holstenske ministerpræ
sident Heide Simonis er officiel gæst. Det
lykkedes desuden at få tilladelse fra ar
kiverne ved de to udenrigsministerier til
at vise de originale erklæringer, under
skrevet af hhv. H.C. Hansen og Konrad
Adenauer.
Udstillingen blev præsenteret den 12.
januar i Berlin i overværelse af ca. 100 re
præsentanter for det diplomatiske korps,
udenrigsministeriet, den danske ambas
sade, det danske og tyske mindretal og
danskere i Berlin. Bl.a. var der mødt flere
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Haderslev Museum
27. nov. - 6. mar.:

»Bamser - Teddyer - Plysbjørne«. Udstilling af især børnenes
bedste venner.
Arrangeret i samarbejde med Reichsteins Bamsesamling i Sles
vig.

19. mar. -13. apr.: »Et skud fra hoften«. Malerier af Jørgen Michael Andersen og
skulpturer af Thomas Andersson.

Aabenraa Museum
19. mar. -16. maj: »Jomfru Fannys broderier.«

Kunstmuseet Brundlund Slot
18. nov. - 27. mar.: »Egne Værker« med fokus på nyerhvervelser.
4. feb. - 28. mar.:

Edith Gruvemans kunstsamling på 170 værker.

Museet på Sønderborg Slot
11. feb. - 24. apr.:

»Danske jugendglas på Museet på Sønderborg Slot« - Brendekildes glas - form og dekoration fra Fyens Glasværk.

24. feb. - 7. apr.:

»Danske Ægte Tæpper« - 25 års jubilæumsudstilling 19792004.

11. mar. - 24. apr.: »Fra modstandere til medborgere / Vom Gegeneinander zum
Miteinander« - Udstilling om København-Bonn-erklæringerne
1955.

24. mar.:

Sønderborg Kunstforening.

Tønder Museum
4. dec. - 24. apr.:

Folkekunst i Vestslesvig.

Højer Mølle- og Marskmuseum
5. mar.:

Podedag. Deltagerne lærer at pode æbletræer.

baltiske og østeuropæiske ambassadører
med interesse for mindretalsspørgsmål
- for selv om den dansk-tyske mindretalsordning ikke er en eksportvare, består
den dog af elementer, som kan have modelkarakter eller tjene til inspiration.
Næste station er Christian V's sal i St.
Petri Kirke, København, hvor udstillingen åbnes den 10. februar. Den officielle
åbning på Sønderborg Slot foregår den
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10. marts sammen med udgivelsen af en
bog om København-Bonn-erklæringerne
i historisk perspektiv, skrevet af en række
sønderjyske historikere. Sidste station er
foreløbig Landeshaus i Kiel, hvor udstil
lingen åbnes 3. maj.
Udstillingen kan ses på Sønderborg
Slot 11.3. - 24.4. Kl. 13-16 (mandag luk
ket), åbent alle påskedage.
Peter Dragsbo
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► lem gør bogen lidt indforstået for udenforstå
ende! Engberg var ansat på højskolen fra 1934
til 1951, og bogen rummer mange, ofte anek
dotiske, erindringer om bl.a. kollegerne J. Th.
Arnfred og Jørgen Bukdahl.
Bogens sidste kapitel omhandler Askov
Højskoles nyere historie, som iflg. Engberg i
høj grad har været præget af en uhensigtsmæs
sig blanding af for meget alkohol og fri sex,
marxisme og dårlig økonomi - og for få ele
ver. Engberg nævner nogle uprøvede mulighe
der undervejs i skolens historie, f.eks. tankerne
om en fri præsteuddannelse og en fri lærerud
dannelse. Til sidst nævner han sin personlige
vision, at åbne op for tankerne og mulighederne
i Østeuropas kultur og kirke.
Bogen giver et meget personligt billede af
Askov Højskoles historie, - som Engberg selv
skriver i bagsideteksten: »Denne bog er ikke kun
skrevet med hjernen«
Elsemarie Dam-Jensen

Dødens kulturhistorie
Birgitte Kragh: »Til jord skal du blive... Dødens og
begravelsens kulturhistorie i Danmark 1780-1990.«
Skrifterfra Museumsrådetfor Sønderjyllands amt 9.
Aabenraa 2004. 335 sider, ill. Pris: 360 kr.

Lige i begyndelsen af 2005 kunne man i Jydske
Vestkysten læse, at handlende i Aabenraa ikke
var tilfredse med, at en bedemand var flyttet
ind på en adresse i den nordlige del af byens
gågade. Uden at det blev sagt eksplicit, ønskede
man tydeligvis ikke en forretning, der minder
kunderne om, at vi alle skal dø. »Memento
mori« eller fornægtelsen af samme er et cen
tralt tema i Birgitte Kraghs bog »Til jord skal
du blive... Dødens og begravelsens kulturhisto
rie i Danmark 1780-1990.« Endnu i sidste halv
del af 1700-tallet var døden en del af hverdagen
og begravelsen en langstrakt overgangsrite, som
samfundet deltog i. Døden og sorgen er blevet
privat, og det føles påtrængende, når offentlig
heden går tæt på de efterladte.
Som det fremgår af undertitlen, er bogen en
kulturhistorisk belysning af dødens og begra
velsens kulturhistorie fra 1780 og frem til 1990.
Bogen indledes med et kapitel om det at beskrive
døden ud fra et kulturelt perspektiv. Her præsen
teres bl.a. fire stadier i den sekulariserede udø
delighed, der ifølge Birgitte Kragh fulgte med
det naturvidenskabelige verdensbilledes sti
gende betydning for opfattelsen af tilværelsen.
Den første periode dækker tiden 1780-1850, præ
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get af langstrakte overgangsriter båret af gamle
trosforestillinger. Det er den romantiske natur,
som den udødelige sjæl får plads i umiddelbart
efter døden, og på kirkegårdene begynder opret
stående gravmæler at vinde frem. Herpå følger
perioden 1850-1920, hvor det naturvidenskabe
lige verdensbillede for alvor vinder fodfæste.
Overtroen forsvinder, mens overgangsriterne
udtyndes. Familiegravstedet, der fremhæver
den fortjenstfulde borger, bliver idealet, og kir
kegården bliver et socialt spejl af samfundet.
Tiden fra 1920 til 1980 er efter Birgitte Kraghs
opfattelse præget af »positivisme og nihilisme.«
Overgangsriteme sammentrænges, og privathe
den forstærkes ved, at der indføres begravel
ser i stilhed, og der dukker borgerlige riter op.
Endelig ser hun nye tendenser fra 1980'erne.
»Udødeligheden søges i udfoldelsen af det ene
stående selv...,« som hun udtrykker det, og via
kontrol med kroppen stræber man efter udøde
ligheden. Med begravelser i den afdødes ånd for
søger man nu at fornægte døden. Ved på ny at
udbygge overgangsriteme søger man at »snakke
udenom, hvad der egentlig findes på den anden
side af døden.«
Resten af bogen er en grundig og grundlæg
gende beskrivelse af disse træk. Det er et spæn
dende indblik i traditioner, som for fleres ved
kommende udfordrer vores opfattelse af en
god begravelse. I andet kapitel skildrer Birgitte
Kragh begravelsesskikkene gennem de 200 år.
Hovedparten af bogen er dog viet det tredje kapi
tel om landsbykirkegården og dens kulturele
menter gennem perioden. Her får man et godt
indblik i de betydelige forandringer af kirkegår
den gennem 200 år og de mange forskellige typer
af gravsten og -monumenter. Samtidig trækker
Birgitte Kragh også de regionale kulturvariatio
ner frem, som præger kirkegårdene.
Skal der dryppes lidt malurt i bægeret, så er
jeg ikke begejstret for notehenvisningerne, hvor
hun har valgt generelle henvisninger til bestemte
sider, som lader den krævende læser i stikken,
når man ikke kan få mere præcise henvisninger.
Jeg kunne også have ønsket, at bogen i større
grad havde trukket de lokale kulturvariationer,
specielt forskellene mellem land og by, lidt mere
frem. Bogen er velskrevet med en tone, der klæ
der emnet, og som understreges af en yderst ele
gant layout. Selv om mange alligevel vil afholde
sig fra at bruge bogen som boggave, fortjener
den stor udbredelse. Det er sjældent, at vi får
et så kvalificeret kulturhistorisk indblik i livets
helt centrale grundvilkår.
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GRÆNSEFORENINGEN

For 100 kr. om året kan du blive med
lem af Grænseforeningen. Så modtager
du seks gange om året bladet
GRÆNSEN samt Grænseforeningens
smukke Årbog.
Ring eller skriv efter Grænseforenin
Tønder Amt
Svend Kristiansen

Haderslev Vesteramt

Østerbyvej 32
6280 Højer
tlf. 74 78 32 15

Rangstrupvej 20

Sigrid Andersen

6534 Agerskov
tlf. 74 83 31 56
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gens brochure: Postboks 9074,
Grænseforeningen,
Peder Skrams Gade 5, 1022 Kbh. K.
Telefon: 33 11 30 63.
Du er også velkommen til at kontakte
din lokale formand:

Haderslev Østeramt
Lisbet Skau
Hasselvej 4
Hammelev

Sønderborg Amt

Aabenraa Amt

Marie Hess

Ove Nissen

Frydenlundvej 5
6430 Nordborg

6300 Gråsten

6500 Vojens
tlf. 74 50 79 22

tlf. 74 45 62 65

tlf. 74 65 07 45

Dalsmark 3
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Claus Eskildsen (1881-1948)
Den 7. oktober 1947 døde Claus Eskildsen
af et hjerteslag på Storebæltsfærgen efter
at have talt ved Sydslesvigudvalgets mø
de i Korsør. Hans død ved et bord, hvor
han var i gang med at skrive et brev, blev
dermed næsten et symbol på det arbej
de, som han brændte for, og som tilsyne
ladende også brændte ham op i en alder
af kun 66 år.
Claus Eskildsen kom til verden den
12. januar 1881 i Felstedskov ved Aaben
raa, hvor han voksede op i et dansksindet
gårdmandshjem. Det blev dog ikke land
bruget, men lærergerningen i såvel bog
stavelig som overført forstand, som blev
hans livsgerning. Vejen gik over semina
riet i Eckernförde, og efter afgangseksa
men i 1901 var han i perioden 1902-1905
lærer i Sæd i Ubjerg sogn, hvor han også
fandt sin kone, Caroline A. J. Lorenzen. I
1905 blev han præparandlærer i Tønder og
i 1909 lærer ved Øvelsesskolen, hvor han
tjente sit brød frem til 1946. Her var han
en fremragende småbørnslærer og udgav
i 1927 »Ole Bole. ABC«, som frem til 1962
udkom i 30 oplag med over 830.000 ek
semplarer.
Landets aviser havde i oktober 1947
dog næppe været fyldt med nekrologer
og lovord, hvis han kun havde helliget sig
arbejdet på seminariet og r 'sesskolen i
Tønder. Der brændte p'
'd i Claus
Eskildsen for at arb
Hore in
teresseområder, 1.
^corie og det
nationale spørgsm
gik dog over
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et sindelagsskift. Fra 1909 til 1919 sad han
som medlem af Tønder byråd, og endnu
i foråret 1919 håbede Claus Eskildsen, at
Sønderjylland ville fortsætte som en del
af det tyske rige. Han lagde aldrig selv
skjul på dette, om end han forsøgte at ned
tone denne »smertensvej til aandelig fri
gørelse.«
Hans store arbejdsindsats kom til at lig
ge i Historisk Samfund for Sønderjylland,
livor han sammen med H. Lausten-Thomsen i 1924 var med til at starte Sønderjysk
Månedsskrift, som de redigerede sammen
frem til 1947. Sideløbende med dette var
lian op gennem 1920'erne og 1930'erne ak
tiv inden for den danske hjemstavnsbevæ
gelse, indsamler af folkloristisk stof og en
flittig leverandør af hjemstavnsartikler til
ikke mindst Sønderjysk Månedsskrift. I
denne periode lærte mange ham også at
kende som den indlevende og inspireren
de foredragsholder eller guide på byvan
dringer og ture i Sønderjylland.
Det store folkelige gennembrud fik
han dog med udgivelsen i 1936 af Dansk
Grænselære, som på blot ti år kom i syv
oplag og i 28.500 eksemplarer, som et hi
storisk svar på det voksende hjemmetyske
krav om »Heim ins Reich« efter den nazi
stiske magtovertagelse i 1933. Bogen blev
også startskuddet for en omfattende og
intensiv foredragsvirksomhed over hele
landet i det nationales tjeneste, som først
sluttede på Storebæltsfærgen i 1947.
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