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Sønderport i Aabenraa set imod syd fra passagen af Mø Ileåen. »Schwennesens stiftelse«, Sønderport 1,
opført 1772, nted den tjærede gavl imod Nyvej og med de to gavlkviste imod gaden dominerer
gadebilledet. Fot. Stender, ca. 1930, Det kgl. Bibliotek.

Købmand Jacob Schwennesen i
Aabenraa
Af LARS N. HENNINGSEN

»Schwennesens stiftelse« er et kendt træk i
gadebilledet i Aabenraa - men hvem var
grundlæggeren Jacob Schwennesen? Lars N.
Henningsen, Flensborg, søger her at besvare
spørgsmålet og tegner hermed omridsene af
en alsidig købmandsvirksomhed i 1700årene.

Et af de smukkeste huse i det gamle
Aabenraa ligger ved byens søndre ud
kant. Ejendommen er nyligt restaure
ret med nænsom hånd, og den frem
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træder endnu næsten som den blev
opført for mere end 200 år siden. En fin
og velbevaret indskrifttavle over en af
dørene giver oplysning om husets hi
storie: »Soli Deo Gloria/Wie Gott es
fygt/Bin
Ich
vergnygt/
Jacob
Schwenesen/Catharina Schwenesen
1772.«
Vi er standset op ved Sønderport 1,
ved den såkaldte Schwennesens stif
telse. På deres gamle dage havde hr. og
fru Schwennesen bestemt, at de »Gud
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ligt antal, og på den måde blev forret
ningens varer ikke sjældent transpor
teret på skibe, hvor købmanden var
medreder. Lige så almindeligt var det,
at skibene blev lejet ud, således at det
var fragtindtægterne, som bragte for
rentning af købmandens investerede
kapital.
Jacob Schwennesen fulgte helt dette
mønster, og arbejdet gav udbytte. I
1743 rangerede han endnu kun blandt
byens mindre købmænd. Formuen var
da vurderet til 400 rdl. Forretningen
beskæftigede udover Schwennesen og
konen kun en karl og to piger. De store
købmænd lå langt højere. Rådmand
Jacob Biørnsen havde f. eks. en formue
Bondehandel
Jacob Schwennesen var født i 1699, og i på 3400 rdl. og hans kollega Christian
1731 fik han foden under eget bord i Frellsen tegnede sig for 2000 rdl.
Med årene blev Scwennesen dog
Aabenraa. Borgerbrevet benyttede han
til at opbygge en eksistens som køb mere konsolideret, og kilderne tegner
mand. Nogle købmænd specialiserede omridset af en meget alsidig forret
sig i handel med tømmer, kalk, jern, og ning. Han drev bondehandel i stor stil.
andre grove varer importeret fra Øster Fra oplandets bønder modtog han
sølandene. Netop i Aabenraa var der landbrugsvarer af alle slags: rug, byg,
en livlig import af den slags nødven og boghvede i tønder, flæskesider,
dighedsartikler, som fra byen blev skinker, spæk eller oksekød, smør i
solgt videre til et stort opland - helt ud hele, halve, kvarte eller ottendedels
til Vesterhavet. Som modydelse over tønder, oste, røget eller saltet flæsk og
tog købmændene bøndernes land kød i tønder. Mursten og bøgebrænde
brugsvarer, som de derpå solgte videre indgik lejlighedsvis i varesortimentet.
til kunder i Danmark og Norge. Enkelte Det hændte også, at han opkøbte le
købmænd lagde særlig vægt på handel vende kreaturer til slagtning eller vide
med vin og kolonialvarer, andre havde resalg i levende vægt. Forretningen
omfattede i almindelighed mange
betydelige varelagre af tekstiler.
Disse egentlige købmænd var byens pladskrævende og ret uhåndterlige va
overklasse. I Aabenraa drejede det sig rer, og skattelisten 1743 anfører da også
om op mod tyve personer. De deltog to arbejdsheste i Schwennesens hus
alle personligt i forretningens drift, lige stand. Et større folkehold var der dog
fra ekspeditionerne i kramboden til næppe tale om. Købmanden tog selv
kontakten med leverandører og kun sin tørn. Ifølge folketællingen i 1769
der på landet eller i byen. Men som boede kun en husholderske, en tjene
regel var aktiviteten mere alsidig end stepige og en tjenestekarl hos ægtepar
som så. Alle byens større købmænd ret Jacob og Catharina Schwennesen.
havde desuden interesser i søfarten. Således var rammerne egentlig be
De investerede en del af forretningens skedne, selv i de større Aabenraa for
overskud i skibsparter, ofte et betyde retninger.

til ære og de fattige til bedste« ville
stifte et fattighus og af deres midler
henlægge en kapital på 1500 rigsdaler
til de fattiges underhold. Ved fundats af
1. juli 1779 blev tanken stadfæstet, og i
1792, ni år efter Schwennesens død i
1783, kunne huset endelig tages i brug
som fattigstiftelse for seks fattige.
Så meget er almindeligt kendt. Men
hvem var Schwennesen, og hvordan
havde han tjent sine penge? Dette
spørgsmål vil vi prøve at besvare i det
følgende og på den måde belyse, hvad
der var baggrund for ægteparrets gav
mildhed over for byens fattige.
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Jacob og Catharina Schwennesens hustavle på Sønderport 1 's nordre indgang. Fot. ca. 1910, H. Nedell,
Aabenraa, i Historiske Samlinger, Aabenraa.

Lige så vigtig var en meget betydelig
omsætning af tekstiler fra bondebe
folkningens husflid. Overalt på landet,
og i særlig grad på østkysten, blev der
spundet og vævet i bondegårde og
huse. På Løjtland var lærredsvævnin
gen næsten en hel industri, og der var
et betydeligt overskud af lærred til
salg. Disse lærreder - som regel rent
hør- eller blårlærred eller sjældne gan
ge såkaldt tosel, dvs. et stof af blandet
hør- og uldgarn - blev bragt til salg i
byen på linje med de gængse land
brugsprodukter. Jacob Schwennesen
hørte til de flittigste opkøbere. Hvert år
opkøbte han tusindvis af alen hør- og
blårlærred. Undtagelsesvis købte han
også andre tekstiler, f. eks. drejl eller
dynevår.
Vi må således forestille os Schwen
nesens lagre bugnende af alle mulige
landbrugsvarer og af sække fyldt med
hør og blårlærred, oftest i store stykker
på ca. 70 cm. bredde og op til 30 meters
længde.
Disse lagre var udgangspunkt for
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2-90

Schwennesens omfattende eksport
handel. Talrige gange hvert år kunne
han udskibe hele skibsladninger til
Norge, København eller mere sjældent
til andre lokaliteter i kongeriget. Det
var i sandhed »en blandet landhandel«.
Typiske ladninger kunne se sådan ud:
Den 15. marts 1765 udskibedes til Kø
benhavn 166 td. rug, 3 sække boghve
degryn, 2 sække rugmel, 12 ottendede
le smør, Vi td. smør, 2 balger smør, 1
skinke, 1 stk. lærred på 60 alen samt et
glas henkogte muslinger. To måneder
senere, den 10. maj 1765 udskibedes til
København 226 td. rug, 2 td. rugmel, 6
ottendedele smør, et lispund fåreost,
150 alen blår og hørlærred og 12 alen
blå- og hvidstribet dynevår. I februar
1770 sendte han til hovedstaden 163
alen ubleget hør og blårlærred, 398 td.
rug og 9 Vi lispund talg.
Med årene fik Schwennesens køb
mandshandel ganske anselige dimen
sioner. Nogle få minimumstal for hans
eksport af korn og tekstiler til Kongeri
get antyder omfanget:
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1760
1761
1762
1763
1765
1767
1770

Hør- og blårlærred
3.067 alen
10.767 alen
8.116 alen
6.179 alen
10.648 alen
10.216 alen
6.563 alen

Rug

det købmandshandel, datidens almin
delige handelshus i provinskøbstæderne.

0/- og brændevinsforpagtningen
Schwennesen
fandt også udveje til at
729td.
458td. øge afsætningen ud over Aabenraakøbmandsgårdens naturlige tiltræk
Omtrent 40 år virkede Schwennesen i ningskraft. På landet var kroerne ofte
denne branche. Omkring 1774 synes forbundet med høkerier, og ad denne
han at være trådt over i rentierernes vej fandt en del varer vej til landboer
rækker. Da havde han opsamlet bety ne. Hyppigt blev retten til ølbrygning
delig erfaring i samhandlen med op og brændevinsbrænderi og dermed le
landets bønder. I dag kan vi imidlertid verancerne til kroerne forpagtet til by
kun ane omridsene af forretningen. købmænd, som på denne måde fik
Købmandsgårdens vareudvalg kendes mulighed for at levere drikkevarer og
kun gennem dens salg til Kongeriget. andre produkter til forbrugere på lan
Ad den vej henter vi også hovedparten det. Schwennesen var en af dem, som
af vor viden om de varer, som han inddrog bryggeriforpagtningen i sin
aktivitet. I årene 1752-64 overtog han
modtog fra kunderne på landet.
Schwennesens import af fremmede således forpagtningen af brygning og
i
Aabenraa
varer og hans videresalg til bønderne er brændevinsbrænderi
det derimod mere vanskeligt at følge i landsogn og i Hellevad og Hydevad
detaljer. Af godsregnskaber fra Grå sogne. Kontrakten gav eneret på at
sten, Søgård og Trøjborg godser frem levere øl og kornbrændevin til alle
går, at Schwennesen havde betydelige større sammenkomster i de nævnte
leverancer af bjælker, brædder, lægter, distrikter, dvs. til barnedåb, trolovelser,
tjære og maling til byggearbejder på bryllupper, begravelser o. lign. Også
både herregårdsbygningerne og fæste- kroerne måtte kun udskænke øl og
gårdene. Lignende varer har han sik brændevin købt hos Schwennesen.
Dette var ikke Schwennesens eneste
kert solgt til almindelige bønder lige fra
Løjt på østkysten og helt ud til Vester forpagtning. Han lejede også jorder fra
havet. Optegnelser, som kan doku Aabenraa ladegård, og det var sikkert
mentere købmandens salg til de jævne af betydning for hans handel med
bønder, er dog næppe bevaret. Vi er kreaturer. Alt i alt får vi billedet af en
henvist til gisninger. Imidlertid er det alsidig og aktiv handelsmand, med
rimeligt at antage, at forretningen har gode forbindelser til oplandet
omfattet import og videresalg af hør og
de andre typiske »bondevarer« såsom Købmanden som partreder
tømmer, tjære, jern, kalk, måske salt og Dermed er billedet dog ikke tegnet i sin
meget mere. Disse varer har fundet helhed. Schwennesen var nemlig også
købere hos bønderne, og de har til skibsreder, og det var som nævnt folk
gengæld leveret deres landbrugspro af hans type, som finansierede de fleste
dukter og tekstiler - de varer, som vi Aabenraa-skibe. De var partredere mødte ovenfor i eksporten til landene eller trusseredere, om man vil.
Skibsparterne var fordelt på flere
nord for Kongeåen. Schwennesens for
retning har nok været en typisk blan skibe. 11758 møder vi således Schwen-
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Gårdsiden af Schwennesens stiftelsestår i afstolpet bindingsværk. Fot. 1978, Kim Pedersen, Aabenraa, i
Historiske Samlinger, Aabenraa.

nesen som medreder i den enmastede
galiot »Frau Margaretha« på 44 læster
og i den tremastede gajiot »Christian
Gottlieb« på 62 læster. Året efter næv
nes han også som »aktionær« i »Der
Kaufmann« på 52 læster og i galioten
»Die Gedult«. Alle skibe var - typisk for
Aabenraa og de øvrige slesvigske byer
- beskæftiget i sejlads mellem Øster
søen og Portugal og evt. videre herfra
ind i Middelhavet. Netop årene om
kring 1758-59 var gode for søfarten. Der
herskede krig mellem stormagterne
England, Frankrig og Holland, og det
gav de neutrale danske skibe mulighed
for at overtage lukrative fragter for de
krigsførende parter. Næsten alle kon
kurrenter til de danske skibe var borte i
disse år. De gode konjunkturer blev i
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2-90

høj grad udnyttet i Aabenraa - og
Schwennesen fik sin del af kagen.
Gik det godt, var skibsfarten en god
forretning. Rederne bortfragtede ski
bene og trak overskuddet hjem til
Aabenraa. Men lejlighedsvis kunne der
opstå problemer. Det var ikke let at
dirigere skibene hjemmefra, og meget
var overladt til skipperen på de fjerne
destinationer. Det kunne også volde
problemer at få fragtpengene trukket
hjem. Beløbene blev normalt sendt til
rederkontoret ad sindrige kanaler, gen
nem et »pengeløst« system af veksler
fra det ene handelshus til det andet, og
usolide kontaktmænd kunne true
overførslen. Så måtte rederne i Aaben
raa gennem langvarige skriverier og
måske processer forsøge at redde, hvad
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reddes kunne. Et eksempel fra 1758-60
illustrerer tydeligt vilkårene for dati
dens redere i det internationale beta
lingssystem.
Omkring 1758 nåede fragtraterne et
højdepunkt, og for at udnytte mulighe
derne lod Schwennesen og kollegaen
Hinrich Heisel i 1758 et nyt skib bygge i
Neustadt. Det var en tremastet galiot
»Frau Engeborg« på 68 læster. Med
Aabenraa-skipperen Nicolai Michel
sen om bord gik skibet direkte fra
Neustadt til Viborg i Finland og derfra
til Lissabon. Her fik Michelsen fragt til
Nordafrika og videre med hvede til
Livorno.
Vel ankommet her var det tid til at
tænke på at sende fragtprovenuet netto 2553 pesos - hjem til Schwenne
sen og Heisel i Aabenraa. Det kunne
skipperen dog ikke klare alene. Han gik
derfor til den danske konsul, firmaet
Barteis og Heusch i Livorno, som ind
kasserede pengene og lovede at over
føre dem til rederiet. Det trak imidler
tid ud med afregningen. Den 26. juli
1759 måtte Michelsen sejle til Columbo
på den Algierske kyst. Hans eneste
sikkerhed var et løfte fra Barteis om at
ville sende beløbet videre til firmaet
Burchard Fixen i Hamborg i form af
veksler på Hamborg og Amsterdam.
Den 30. oktober 1759 var skipperen
atter tilbage i Livorno, og det viste sig
nu, at Barteis dels kun havde overført
en del af beløbet, dels at en del af de
oversendte veksler ikke blev accepte
ret. Den 3. september havde Barteis
ovenikøbet erklæret sig insolvent og
tilbudt kreditorerne en akkord på 20
procent. Dette tilbud gjaldt også
Schwennesen og Heisel i Aabenraa.
Nu tog Jacob Schwennesen til orde
som korresponderende reder. I et langt
bønskrift til kongen klagede han over
konsulen i Livorno: Bartels havde hæ
vet fragtpengene på et tidspunkt, da
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han var vidende om den forestående
insolvens, han havde forsinket pen
geoverførslerne og havde ikke sørget
for indløselige veksler. Han havde be
regnet sig for store provisioner, og
derfor kunne rederne ikke acceptere at
blive spist af med 20 procent. De føjede
et godt argument til: af fragtbeløbet
skulle en del have været udbetalt til
søfolkenes koner og familier hjemme i
Aabenraa, og søfolkene ville i alt fald
ikke acceptere et tab på deres hyre og
månedspenge. Skriftet mundede ud i
en anmodning om, at kongen ville
foranledige de manglende beløb udbe
talt til en mere solid kontakt i Livorno firmaet Berenberg og von Spreckelsen.
Og sluttelig lagde Schwennesen op til,
at kongen passende kunne ansætte en
ny og mere pålidelig konsul i den
vigtige Middelshavshavn.
Sagens udfald kender vi ikke. Men
det er nok tvivlsomt, om rederne fik
noget ud af de mange velformulerede
sætninger. Søfart var en risikabel sag.
Investeringerne kunne i disse gode år
give et særdeles gyldent udbytte. Til
gengæld måtte man så også notere et
tab en gang imellem. For at indkassere
de ofte betydelige fragtpenge måtte
rederne i Aabenaa benytte sig af det
internationale betalingssystem, hvor
firmaerne trak veksler på hinanden,
indtil provenuet nåede frem til modta
geren. På den lange vej fra »fragtkun
derne« i Sydeuropas havnebyer og til
Aabenraa kunne der opstå tab. Det
vidste man hjemme i købmandskonto
rerne. Men man vidste også at trøste
sig med de mange gange, hvor veksler
ne blev indløst, og de store beløb nåede
frem.
Disse indtægter fra fragtfarten var et
væsentligt supplement til købmands
handelens afkast. Det var ad denne vej,
Jacob Schwennesen skabte baggrun
den for sin stiftelse i Sønderport nr. 1
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2-90
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Fattiggården i Astrup.
Af ANNE MARIE JACOBSEN
og BIRGIT WEITLING.
Fra midten af 1800-tallet til langt op i vort
århundrede fandtes der fattiggårde i de fleste
af landets sogne. Det var større eller mindre
landejendomme, indkøbt af sognet og bestemt
alene til at huse de af sognets beboere, der af
den ene eller anden grund ikke kunne klare
sig selv. På gården fik beboerne fuld forplej
ning mod, at de - så vidt de var i stand til det deltog i det daglige arbejde. Fattiggården
skulle så vidt muligt hvile i sig selv Anne
Marie Jacobsen og Birgit Weitling Haderslev
tegner her et billede af det ofte trange dagligliv i
slutningen af forrige århundrede på Åstrup
sogns fattiggård øst for Haderslev

Idéen med at bygge fattiggårde slog
tidligst igennem i Vestslesvig i 1820erne. Den 29. dec. 1841 udstedte Chri
stian 8. en fattigvæsensanordning for
Hertugdømmerne. Heri anbefaledes
oprettelsen af fattig- og arbejdshuse.
Baggrunden var, at man ville be
grænse udgifterne til den sociale for
sorg. Hjælpen skulle være afskrækken
de, umyndiggørende og ydmygende,
så kun de virkeligt fattige fik del i
hjælpen. Det skulle ske ved, at ansøge
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2-90

re, der bad om hjælp, skulle underkas
tes fattigvæsenets formynderskab, og
understøttelsen skulle ydes i afskræk
kende fattigarbejdshuse. Personer, der
nød offentlig hjælp, måtte ikke gifte sig
uden fattigvæsenets tilladelse, slægt
ninge skulle understøtte hinanden, og
der skulle udarbejdes regulativer,
hvori de fattiges såvel som administra
torernes rettigheder og pligter var fast
lagt. Fattigforordningen fra 1841 kom
også til at gælde efter 1864 i de sønder
jyske områder.
Harald Jørgensen skriver om fattig
gårdene i Kongeriget: »at hele Fattiggaardsindretningen ved sin Start led af
en indre Skævhed, idet Gaarden paa
den ene Side skulde være et Skræmme
billede for uordentlige Mennesker og
samtidig give gamle Mennesker og
Børn en bedre Forplejning, dette dob
belte Maal kunne ikke opnaas. Skulde
Fattiggaardene tjene til at holde de
Personer borte, der ikke gad bestille
noget, kunde dette kun gøres ved at
gøre Livet paa Gaarden saa lidt tiltræk
kende som overhovedet muligt, og
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dette kunde kun opnaas ved at stram
me Disciplinen, gøre Maden tarvelig,
klæde Gaardens Beboere i meget sim
ple Dragter og gøre Værelserne graa og
triste. Under saadanne Forhold kunde
Fattiggaarden ikke anses for et passen
de Opholdssted for gamle og udslidte,
men værdige Trængende og endnu
mindre for Børn med et blødt og mod
tageligt Sind...« Disse ord gælder også
for fattiggårdene i hertugdømmerne.
Fattiggården i Åstrup
Undersøgelsen af Astrup fattiggård
dækker perioden fra 1872, hvor man
begyndte at føre bøgerne regelmæssigt
og til 1903, hvor fattiggården blev bortforpagtet.
I sidste halvdel af 1860erne beslutte
de fattigkommissionen i Astrup, at
man ville bygge en fattiggård for
Åstrup sogns fattige. I 1867 købtes et
lille kådnersted,o Groskjær, på 6 tdr.
land io Nederby, Åstrup Mark - og her
blev Åstrup Fattig- og Arbejdsanstalt
bygget i 1868.
Det har ikke været muligt at finde
selve ansøgningen af 30. juni 1867 om
oprettelsen af fattiggården, men der
imod svaret fra regeringen i Slesvig,
hvor Åstrup fik tilladelse til at bygge en
fattiggård til 20 personer. Gården var
ifølge tegningerne 352 kvadratfod min
dre, end det, man beregnede til 30
personer. Dette kunne tyde på, at man i
første omgang havde haft planer om at
bygge en fattiggård til 30 personer.
Pastor Bøllemose, som var formand
for fattigkollegiet, blev flere gange ryk
ket for et regulativ. Det blev vedtaget
den 10. marts 1868 af Åstrup sogns
Fattigkollegium, som bestod af pastor
Bøllemose, kommuneforstander J.
Semidt, forstander Jørgen P. Iversen,
sognefoged J. C. Juhl, P. Sørensen, H.
Hjort, H. Grøft holdt og P. Berg - og
godkendt af amtet den 25. okt. 1869.
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Vi kan i fattiggårdens forhandlings
protokol for juli 1868 se, at bestyrelsen
besluttede sig for at få malet fattiggår
den stengrå udvendig og perlegrå ind
vendig. Den har ikke skullet se for
indbydende ud.
Og det gjorde den tilsyneladende
heller ikke. Der var plads til 20 perso
ner, og tilstrømningen var ikke stor.
Det største antal for Åstrups vedkom
mende finder vi januar 1872 med 8
indlagte, men ser vi på perioden 18741877, havde man 1-3 personer indlagt
på fattiggården. Besparelserne i fattig
hjælpen kunnne derfor slet ikke kom
me på højde med, hvad det kostede
kommunen at drive fattiggården.
Men kommunen blev reddet økono
misk af loven af 6. juni 1870 om Ortsar
menverbände, hvor flere kommuner
nu fik mulighed for at slutte sig sam
men om en allerede eksisterende fat
tiggård. I 1872 tilsluttede Vonsbæk og
Ladegaard sig, Starup kom med i 1874
og endelig Grarup i 1877.
Loven omfattede også en bestem
melse om »Unterstützungswohnsitz«,
hvilket betød, at de kommunale myn
digheder ikke længere kunne nægte at
yde understøttelse til personer, som
ikke havde haft varigt ophold i kom
munen i mere end to år, de såkaldte
landsfattige. Indtil 1870 havde man
skelnet skarpt mellem kommunens eg
ne fattige og fremmede fattige. Kom
munerne kunne ved indlæggelse af
disse landsfattige på fattiggården fra
nu af få udgifterne refunderet via Lan
desarmenverband.
Fattiggårdens administration
Som administrator (økonom) ansat
tes Dietrich Heinrich Kühl, som forblev
i stillingen til sin død i 1879, hvorefter
fru Kühl fortsatte indtil 1888. Efter fru
Kühl overtog Johannes Bergholt bestil
lingen indtil 1895, hvorefter Ole JørSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2-90

Åstrup fattiggård set fra syd - fra haven. Fra 1911 til 1946 var Bodil og Knud Westergaard bestyrerpar
på fattiggården; de ses som nr. 2 og 3 fra venstre foran plejehjemmet, som det blev kaldt efter 1920.
Fotografiet er taget lige efter Genforeningen, flaget er hejst på halv for at kunne komme med på billedet.
Fot. i privateje.

gensen beklædte stillingen indtil
1907.
I modsætning til såo mange andre
steder formåede man i Åstrup at holde
økonomerne over lange perioder, hvil
ket kunne tyde på tilfredshed både fra
fattigkollegiets og økonomens side.
Økonomen skulle føre bøger over fat
tiglemmerne, deres fødselsdata, tiden
de var indlagt og deres familieforhold,
forældres eller ægtefælles navn (af
hensyn til økonomien, idet slægtninge
ifølge loven skulle understøtte hinan
den). At blive indlagt på fattiggården
havde tilsyneladende den afskrækken
de virkning, som man tilstræbte. Det
hedder i Regulativets par. 2 »Øiemedet
med denne Anstalt er at understøtte de
Fattige paa en mere hensigtssvarende
og regelmæssig Maade, end det hidtil
har kunnet skee; at forhindre dem, der
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2-90

ikke ere virkelig trængende, fra at søge
Understøttelse...«
Og resultatet blev, at der hovedsage
lig boede børn og gamle på fattiggår
den, dvs. mere konsumerende end pro
ducerende grupper.
Vi har i vores undersøgelse ikke
beskæftiget os med fattiggårdens øko
nomi, men det er tvivlsomt, om den har
kunnet hvile i sig selv med så få indlag
te i den arbejdsduelige alder. Det frem
går da også af bestyrelsens forhand
lingsprotokoller, at man måtte hyre
både karl og pige, samt udlicitere store
dele af markarbejdet til fremmede.
Økonomen skulle føre en arbejdsbog
over de indlagte lemmers arbejde. Den
foreligger kun fra nov. 1900 til jan. 1902
og omfatter kun tre indlagte, en ældre
mand, der røgter og passer kreaturerne
på marken, samt to enker, der hjalp til i
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Herover:
Annonce om licitation i forbindelse med opførel
sen af Arbejds- og Fattiganstalten i Astrup, som
kunne læses i Nordslesvigs Tidende den 20. juli

1867.
Til højre:
Kun tre genstande er tilbage fra fattiggårdens tid,
de opbevares nu på Haderslev Museum.
I august 1868 skænkede grevinde Wedel til
Wedelsborg fattigvæsenet og anstalten en gave på
50 Rdl. med den tilføjelse, at fattigkommissionen
måtte anvende denne gave til de fattiges nytte og
brug, som de fandt det mest passende. Pengene
uddeltes i små portioner dels til anstaltens med
lemmer og dels til andre fattige i sognet.
Ved månedsmødet d. 4. maj 1869 bestemte
fattigkommissionen »at anskaffe en Klokke at
hensætte i Gangen«. Den ses øverst. Derunder
fattig- og arbejsanstaltens pengekasse af sortmalet
jernblik, forsynet med tre nøgler.
Nederst ses en grønmålet kiste med sortmalede
jernbeslag. Den kan have været en del af fattiggår

dens udstyr, men det kan også tænkes, at et
fattiglem har måttet efterlade den som betaling for
opholdet på fattiggården. Foto: H. P. Jørgensen,
Haderslev Museum.

Til venstre:
Fattiglenimeme havde ikke lov til at forlade
anstaltens område. 11870 bestemte fattigkommis
sionen at bygge denne mur, som forbinder hovedog staldbygningen; muren er set fra gårdsiden (fra
nordøst). Fot. privateje.
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den daglige husholdning samt ved
have- og markarbejde.
Det er vanskeligt at afgøre, om ar
bejdsbøgerne er bortkommet for den
øvrige periode, om økonomen har und
ladt at føre disse bøger, eller om fattig
lemmerne ikke har været i stand til at
hjælpe til.
Dagligliv på fattiggården
Der findes ingen dagbøger, der fortæl
ler om dagliglivet, som det formede sig
for fattiglemmerne. Derimod kan regu
lativet, som er opdelt i 50 paragraffer,
fortælle, hvordan fattigkommissionen
havde tænkt sig, det skulle forme sig.
Læser vi videre i par. 2, er formålet».. at
udøve en gavnlig Indflydelse paa de
Fattige ved at holde dem til Ordentlig
hed, Renlighed og Flid; at sørge tilbørligen for de Fattiges Børns bedre Opdra
gelse; endelig at forhindre alt Tiggeri
og Løsgængeri«.
Ved indlæggelsen blev de fattiges
ejendele registreret, og var der tale om
et længere ophold, blev tingene solgt
og tilgodeskrevet den fattige, hvis ved
kommende en dag forlod anstalten og
havde betalt sin gæld (for opholdet) til
fattigvæsenet.
Når et fattiglem blev optaget i an
stalten skulle det lade sig underkaste
»en nøiagtig Undersøgelse af sit Lege
me og sine Klædningsstykker, og har
eventuelt at underkaste sig en grundig
Renselse«.
Hvis lemmets eget tøj ikke kunne
lappes og renses, fik det udleveret
»..tvende fuldstændige Paaklædninger,
en bedre til om Søndagen og en ringere
til Hverdagene«, og mandag morgen
blev »den bedre« børstet, renset og
gemt væk.
»Lemmerne skulle være saaledes for
synede med Undertøj, at de kunne
skifte Linnedklæder hver Søndagmor
gen og Strømper hver anden Søndag
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2-90

morgen og oftere, om fornødent gjø
res«.
Lemmet skulle anvende sine kræfter
»til Anstaltens Gavn ved de Arbejder,
der paalægges det, i Forhold til sine
Evner og Kræfter« - dog skulle anstal
ten bære omsorg for, at humanitetens
og billighedens fordringer blev iagtta
get. Lemmerne skulle hovedsageligt
arbejde i anstalten, men kunne lejes ud
til omegnens bønder. Lønnen herfor
tilfaldt anstaltens kasse, men der kun
ne tilstås »en liden Del deraf som
Opmuntring og Belønning for Flid og
god Opførsel« - og den måtte ikke
anvendes til spirituøse drikke!
Vi kan af regulativet se, at økonomen
skulle tildele lemmerne uld og hør efter
vægt, så det har nok hovedsageligt
været tekstilfremstilling, man har be
skæftiget sig med (samt med at gå
økonomen og hans kone til hånde ved
det daglige husarbejde og gårdens
drift).
Efter påske stod man op kl. 5.30, efter
Mikkelsdag (29. sept.) kl. 6.30, i decem
ber og januar kl. 7. Senest 1/2 time efter,
at man var stået op, skulle man møde
vasket og kæmmet til en kort morgen
bøn inden morgenmaden. Dagens ar
bejde startede fra påske til Mikkelsdag
kl. 7, herefter kl. 8, og man arbejdede til
kl. 12.
Efter en kort bøn kom middagsma
den på bordet kl. 12, hvorefter man
havde lov til at nyde den friske luft dog indenfor anstaltens grænser. I juni,
juli og august måtte man holde mid
dagshvile. Eftermiddagsarbejdet vare
de fra kl. 13.30 til kl. 19, dog med en Vi
times pause kl.16.
Man skulle blive på den anviste
plads, men samtale var ikke forbudt,
forsåvidt den ikke forstyrrede arbejdet,
roligheden og velanstændigheden.
Kl. 19 blev der spist til aften og kl. 21
»forføier enhver sig i den ham anviste
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Fattiganstaltens
spisereglement.

Seng« - efter at økonomen havde læst
en kort aftenopbyggelse.
Maden var den samme for alle, og
økonomen og hans familie skulle spise
med ved det fælles bord. Maden skulle
gives i tilstrækkelig mængde, og den
skulle være ren, nærende, af god be
skaffenhed og ordentlig tillavet. Fersk
kød og smør skulle gives sjældent, og
nydelsen af kaffe og the var i alminde
lighed forbudt. Tobak kunne gives
gamle som belønning for god opførsel,
mens spirituøse drikke var aldeles for
budt. »Ethvert Lem kan spise sig mæt
ved det fælles Bord; at medtage Brød
eller nogensomhelst Del af Maden til
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Arbejdet eller til Arbejds- og Sovevæ
relserne er forbudt«.
Søn- og helligdage skulle voksne og
børn søge kirken og »straks efter endt
Gudstjeneste uden Ophold rolig og
stille gaa hjem.«
Ingen kunne forlade anstalten uden
tilladelse og udgangstegn - og denne
tilladelse blev kun givet hveranden
søndag eftermiddag kl. 13-17 om som
meren og 13-16 om vinteren - lidt
oftere for gamle folk, som opførte sig
ordentligt, det vil sige: »ikke drikke sig
fulde eller gør sig skyldige i Tiggeri
eller anden Uorden...«
Men havde man forbrudt sig herSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2-90

imod, eller været ufordragelig eller
genstridig, kunne udgangstilladelse
nægtes i mindst tre måneder. Kom
nogen »beskjenket« hjem, blev ved
kommende anbragt i husets arrest til
næste dag - på vand og brød.
Økonomen skulle sørge for, at børne
ne regelmæssigt søgte skolen, om afte
nen læste på deres lektier og overhove
det »beskjæftiges tilbørlig«. Han skulle
»vejlede dem til Gudsfrygt og kristeligt
Levnet - og taaler paa ingen Maade, at
Børnenes Forældre blande sig i Opdra
gelsen«. Regulativet fastsatte i øvrigt
at, »Kjønnene adskilles i Anstalten, og
denne Adskillelse finder også anven
delse på Ægtefolk og større Børn«.

De indlagte
Hvad var det så for mennesker, der
kom til at friste tilværelsen som fattig
lemmer på fattiggården ?
Af kontobøgerne fremgår det, at det,
som på alle landets fattiggårde, hoved
sagelig var børn og gamle. I perioden
1872-1903 var der indlagt i alt 180
personer, heraf 68 børn.
Som det fremgår af tabellerne oven
for, var der mange børn indlagt i perio
den. Det drejer sig dels om forældrelø
se børn, børn sammen med forældre
eller børn, hvor forældrene ikke magte
de at have dem hjemme. Gennemsnit
ligt for hele perioden udgør børnene
40,7% af samtlige indlagte personer.
Gruppen i alderen 18-59 år udgjorde
i gennemsnit 19,2 %. Det drejer sig for
en stor del om tjenestepiger, der var
indlagt på grund af svangerskab; de
blev indlagt et par måneder omkring
fødslen, hvor det nok har været for
urentabelt at beholde dem i pladserne,
endvidere er der tale om enker med
små børn. For de øvrige i denne gruppe
drejer det sig om syge mennesker, som
ikke havde mulighed for at klare sig
selv.
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De indlagtes fordeling på kommuner
1872-1903
Aastrup kommune
Ladegaard kommune
Vonsbæk kommune
Starup kommune
Grarup kommune
Landsfattige
Ialt:

47 personer,
10 personer,
24 personer,
36 personer,
9 personer,
54 personer,
180 personer,

heraf 10 børn
heraf 7 børn
heraf 8 børn
heraf 17 børn
heraf 2 børn
heraf 24 børn
heraf 68 børn

De indlagtes køn og alder ved
indlæggelsen

Alder
0-4 år
5-19 år
20-59 år
60-96 år
ialt

Mænd
17
18
4
39
78

Kvinder
19
17
25
28
89

Gruppen i alderen 60 år og derover
udgjorde 67 personer, 40,1 % af samtli
ge indlagte, og den største gruppering
havde vi omkring 75-79-års alderen.
Der har i perioden været indlagt
mindst tre evnesvage personer, som
opholdt sig på fattiggården i en lang
årrække.
Det er bemærkelsesværdigt få men
nesker mellem 15-60 år der er indlagt.
Forklaringen skal formentlig søges i, at
man af al magt har forsøgt at holde sig
fri af det sidste trin på vej ned ad den
sociale rangstige. Truslen om fattiggår
den var nok til, at de ældre sled et par
år mere, inden de lod sig indlægge.
Ved at studere fattigregnskabet over
understøttelsen udenfor fattiggården
kan vi se, at mange forsøgte at klare sig
selv suppleret med de typisk 1-3 marks
understøttelse om måneden, der blev
dem tilstået fra de midler, der blev
indsamlet i kirkeblokken - for så, for de
flestes vedkommende, alligevel at en
de på fattiggården i løbet af et par år.
Nogle skæbner
I eftersommeren 1885 skrev Ellen Jen
sen til Det kgl. Landraadsamt, dvs.
amtmanden:
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»Deres ærbødige Ellen Jensen, der er
fyldt 70 Aar og har ernæret mig, saa
godt jeg kunde i denne Sommer, efter
jeg blev syg og maatte have Dr. Meyer
her ud, da jeg ikke selv kunde gaa til
Haderslev.
Jeg har bedt Aastrup Fattigkommis
sion om at støtte mig med 1 Mark
ugentlig, til jeg kan ernære mig ordent
ligt. Jeg er blevet henvist til Fattigan
stalten, hvad jeg nødig vil.
Jeg har levet min længste Tid, og
beder underdanigst om Det kgl. Landraadsamt vil formaa Aastrup Fattig
kommission til at bevillige mig 1 Mark
ugentlig til jeg er rask.
Høfligst, Enke Ellen Jensen, med ført
Haand, boende i Aastrup.«

Landrådsamtet indhentede herefter
oplysninger fra Astrup fattigkommis
sion, som svarede:
»Hun har ganske rigtigt henvendt
sig til Fattigbestyrelsen om Understøt
telse, men hun fik Afslag og Besked om
at indlægge sig paa Fattiganstalten,
dersom hun ikke længere kan forsørge
sig selv.
Hvad hendes Sygdom angaar, er
Kommissionen af den Mening, at den
ikke er af stor Betydning, da hun daglig
har besørget Rengøringen paa Skolen
her.
Et Bidrag er ogsaa blevet hende
nægtet af den Grund, at det efter Sog
nets Mening her i Eftersommeren er
den bedste tid for de saakaldte Smaafolk til Akssamling paa Markerne og
Bærplukning, hvormed mange kan
holde en antagelig Dagløn.
Naar der skal Bidrag til i en gylden
Tid som nu, kan det ikke skønnes, at
Bidrag nogen Tid kan undgaaes.«
Enden på denne sag blev, at fattig
kommissionen bevilgede Ellen Jensen
4 mark pr. måned i november og maj til husleje. Hun klarede sig seks år
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mere, men i en alder af 76 blev hun
indlagt på fattiggården. Grunden hertil
var erhvervsudygtighed. Hun levede
på fattiggården i 11 år til hun døde i en
alder af 87 år.

★
Når børn blev indlagt på fattiggården,
var årsagen som oftest, at de havde
mistet en eller begge forældre. Små
børn under fire år forblev sjældent på
fattiggården, men blev af fattigkom
missionen sat i pleje, en pleje som
moderen selv skulle betale, hvis hun
kunne.
I Åstrup så man ikke meget på,
hvorledes plejeforældrene var som op
dragere, kun på hvilket sted, der var
billigst; der var altså tale om ren og
skær forretning. Der er et eksempel på
et lille barn, der bliver sat i pleje hos en
enke på 80 år!
Fandt man en billigere plads, forsøg
te man først at presse de plejeforældre,
som måske havde haft børnene et par
år, ned i pris; gik det ikke, tog man uden
videre barnet og sendte det til et billi
gere sted. Bedsteforældre var tit pleje
forældre; de tog måske barnet billigt af
medlidenhed.
Børn i skolealderen forblev derimod
på fattiggården til de som nykonfirmerede kunne sendes ud at tjene, dog
blev drengene tit sendt ud at tjene om
sommeren, mens de var på fattiggår
den.
11890erne blev en far indlagt med tre
børn i alderen 6, 7 og 9 år. Moderen var
død et halvt år tidligere. To dage efter
indlæggelsen hængte faderen sig i
mændenes sovesal, og de tre børn
forblev herefter på anstalten, til de blev
konfirmeret.
I 1880erne blev en 31-årig kvinde
indlagt sammen med sine fire børn.
Manden var rejst til Amerika, og fami
lien hørte ikke fra ham siden. Hun
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klarede sig et år, hvorefter hun måtte
lade sig indlægge på fattiggården. To af
børnene kom i pleje hos bedsteforæl
drene, mens to drenge forblev på an
stalten i henholdsvis 4 og 12 år. Selv fik
hun plads som tjenestepige i Astrup.
Her lærte hun en anden mand at ken
de, men de kunne ikke blive gift, fordi
hun stadig officielt var gift med man
den, der rejste til Amerika.
Da hun blev gravid, flyttede de til
Kolding, hvor hun fik en lille pige. Fem
år senere døde hun af kræft, og hendes
sidste barn kom i pleje, da faderen ikke
havde mulighed for at passe det. Da
faderen efter et par års forløb undlod at
betale plejepengene, kom det til en
retssag, hvor det skulle fastsættes,
hvilken kommune, der skulle forsørge
barnet. Da moderen ikke var gift med
manden, blev hendes hjemstedskom
mune, som også var den kommune,
hun opholdt sig i på 10-månedersdagen
før barnets fødsel, dømt til forsørgel
sespligten. Det var Astrup kommune;
den protesterede voldsomt, men dom
men stod fast. Fattigkommissionen for
langte derefter, at barnet skulle opdra
ges på Astrup Fattiggård - og det blev
taget fra plejeforældrene og overført til
anstalten. Pigen kom til at opholde sig
på anstalten i syv år.

★
Nogle personer fik kun kortvarigt op
hold på fattiggården, det gælder især
de ugifte piger, der var blevet gravide,
og som kom på fattiggåden for at føde
deres barn. Der var dog ikke mange,
der havde mulighed for selv at beholde
børnene. Fattigkommissionen satte
barnet i pleje, når det var ca. to måne
der, moderen kom så i tjenestepige
plads - og skulle betale plejepenge.
Rosa er et typisk eksempel på de
ugifte piger, der fik et barn på fattiggår
den.
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Hun blev født i midten af 1800-tallet i
Ostpreussen i det nuværende Polen.
Hendes far var forsvundet og moderen
død, så hun var opdraget på fattighu
set i sin hjemby. Da hun var 14 år kom
hun ud at tjene, men hun løb fra
pladsen, fordi hun fik så mange klø.
Hun havde så skiftende pladser i for
skellige byer, indtil hun som 20-årig
endte på sygehuset i Haderslev, hvor
hun i 1893 lå syg i tre måneder af tyfus,
et ophold hun selv betalte af sine
sparepenge. Derefter fik hun plads i GI.
Haderslev og blev kendt med en kob
bersmed, som arbejdede på Fuglsangs
bryggeri. Hun bliver gravid, kobber
smeden forsvinder, hun bliver jaget af
pladsen - og sparepengene var brugt.
Det lykkedes hende at få plads hos en
ældre mand i Astrup. Efter tre måneder
blev hun bragt på fattiggården, hvor
hun fødte en lille pige. Efter fødslen
opholdt mor og barn sig på fattiggår
den i to måneder. Så skulle barnet
sættes i pleje, og fattigkommissionen
havde fundet en tjenesteplads i Åstrup
til Rosa.
Den dag, de skulle forlade fattiggår
den, tog Rosa sin lille pige og gik hen til
den ældre mand, hvor hun opholdt sig
før fødslen. De to blev nu enige om at
udvandre til Danmark, og samme efter
middag begav de sig afsted.
Men et halvt års tid efter var Rosa
tilbage i Åstrup igen, udvist af Dan
mark, fordi hun var subsistensløs, des
uden var hun gravid med den ældre
mand, som enten var død eller for
svundet - det ved vi ikke. Hendes
første barn kom nu i pleje. På fattiggår
den fødte hun en dreng, der døde kort
efter.
Der begynder nu en lang sag om
Rosa, en sag vi har fundet på Byhisto
risk arkiv i Haderslev. Hun skifter tit
pladser, men myndighederne glemmer
hende ikke, de kræver alle steder pleje49

penge af hende - tilsidst med trussel
om politi.
Rosa forsvandt til Kiel, og det var
ikke muligt at finde hende. Det sidste,
vi har fundet om Rosa, er, at fattigkom
missionen har fundet en billigere pleje
til hendes barn, Kathrine, som i 1900
blev sat i pleje for 120 mark om året, for,
som der står »der kunne ikke findes et
billigere Sted«.
Det 4-årige barn skal sendes til
Glücksborg med toget, hvor plejefor
ældrene vil hente hende ved stationen.
Hun skulle forsynes med den fore
skrevne »udrustning« for landsfattige
piger:

1 uldkjole
1 hjemmevævet bomuldskjole
2 par underbukser
2 uldne underkjoler
1 tandbørste
3 forklæder
4 gode chemiser, beregnet til at vokse i
2 nattrøjer
2 nathuer
1 par knæstrømpebånd
4 par uldstrømper
2 par snøresko
1 par træsko
4 lommetørklæder
1 hat
1 par uldvanter
1 stort varmt tørklæde
2 bomuldshalstørklæder
1 kam
Et flot udstyr, som sikkert ikke mange
børn kunne fremvise magen til! Men
hvad var et flot udstyr set i forhold til
at vokse op som et plejebarn, der måtte
finde sig i at blive flyttet rundt med,
når kommunen øjnede en billigere løs
ning!
Et par enkelte udviste så megen
oprørstrang, at de stak af, bl.a. en ung
gravid pige på 17 år, der stak af to
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gange, men blev bragt tilbage. Da hun
havde født sit barn, blev det sat i
privatpleje og hun selv overvistes til
tvangsopdragelse.

★
Fattigdommen har været udbredt på
landet i sidste århundrede. Mange har
levet så nær et eksistensminimum, at
der ikke skulle store sociale forandrin
ger til, inden de ikke kunne klare sig.
Indtraf der arbejdsløshed, sygdom el
ler dødsfald i familien, var der for
mange kun fattiggårdstilværelsen til
bage.
En trist tilværelse at se frem til for et
barn, der skulle forblive der til sin
konfirmation, for et forældrepar, der
måtte afgive hele myndigheden til
økonomen, eller for en gammel, der
havde udsigt til at skulle blive der
resten af tilværelsen.
Litteratur og kilder
Harald Jørgensen, Studier over det offentli
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Lars N. Henningsen, Fattigvæsenet i de
sønderjyske købstæder 1736-1841, Åbenrå
1978.
Ingeborg Christmas-Møller, På fattighuset,
Greve Hospital og andre fattighuse på
landet i 1700- og 1800-tallet, Kbhvn. 1978.
Fattiggården i Haderslev, Erindringer af
Anne Sophie Zimmermann 1922-35, s. 45ff.
v. Henrik Fangel: Fattiggård, stiftelser og
plejehjem. Forlaget Gammelting, Haders
lev 1986.
Landsarkivet Aabenraa: Det preussiske
Landkommunale arkiv, Nordslesvig, Ha
derslev Amt, Åstrup sogn.
Præstearkiver III, Haderslev, Åstrup sogn.
Byhistorisk Arkiv, Haderslev. Rådstuearki
vet 1864-1920. Acta 58, 5-96.

SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2-90

Set og sket i Sønderjylland
Grænselandskronik
Af ANDERS TURE LINDSTRØM
Journalist Anders Ture Lindstrøm, Aaben
raa, giver her en kommentar til begivenheder
og situationer i grænselandet i sidste kvartal
af 1989.

er det først og fremmest vigtigt, at
tyskerne i DDR får gode levevilkår og
spillerum for udvikling af et demokrati.
Med genforeningen kommer det sig
ikke så nøje.

Efteråret var fuldt af influenza og revo
lution.
I forhold til den betagende og foruro
ligende udvikling i DDR og Østeuropa
svandt de hjemlige problemer unægteligt i dimensioner. Der er faktisk forskel
på revolution og grænsehandel, selv
om vi med statsbudgettet for 1990,
vedtaget 14. december, sneg os lidt ind
på det fælles europæiske skatte- og
afgiftsniveau.
Det centrale problem for os er og
bliver Tyskland. Statsminister Poul
Schlüter formulerede det i Højlunds
forsamlingshus klart. Vi kan godt leve
med to tyske stater. 62 % af den danske
vælgermasse kan ligeledes leve med
den tyske deling. Det er klart, at vi alle
må glæde os over mulighederne for
friere udfoldelse politisk, økonomisk
og kulturelt i DDR og Østeuropa. Men
en demokratisering af totalitære syste
mer er ikke nogen enkel proces. Og
hastværk er lastværk. Første prioritet
er ikke at give los for alle nationalitets
problemer. Specielt for Østtyskland
gælder det, at der skal god tid til at
stabilisere et nyt og bærekraftigt de
mokrati. Vesttyskland har været demo
kratisk 1918-33 og 1949-90. DDRområdet har haft demokrati 1918-33.
Det mangler både først en afnazifice
ring og derefter en afstalinisering. For
alle nabostater og Europa som helhed

Kommunalvalget og dets konsekvenser
Kommunalvalget den 21. november
gav mange krydrede resultater og tømmermænd. To socialdemokrater vandt
borgermesterposterne i Tønder og Aa
benraa. Slesvigsk Parti fortsatte sin
tilbagegang, værst i byerne. Men man
datet i amtsrådet holdt. Gerhard
Schmidt sagde til Jydske Tidende, at de
tyske organisationers succes var med
virkende til den politiske tilbagegang.
Tyske organisationers arbejdsindsats
havde afpolitiseret tyske vælgere i
Nordslesvig. Landdagsmand Karl Otto
Meyer satte spørgsmålstegn ved den
ne forklaring. Slesvigsk Parti var snare
re for sent begyndt at omdanne sig til
et regionalt parti og havde ikke en
egentlig partiorganisation. Vælgerne
skulle kunne genkende Slesvigsk Par
tis fingeraftryk et eller andet sted. løv
rigt måtte partiet også tage hensyn til
den sociale sammensætning af vælger
korpset, også mindretallet måtte se på
strukturændringerne i samfundet.
SSV og Karl Otto Meyer har selv
noget at se til. Kommunalvalget den 25.
marts i Sydslesvig og Holsten skal vise,
om det lykkes at holde en stærk profil i
forhold til SPD, ikke mindst i Flensborg
og Nordfrisland. Medvinden for de
Grønne synes jo efterhånden at være
svundet. De store problemer favorise-

SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2-90

51

rer de store politiske partier. Måske er
det netop her, at SSV risikerer at blive
klemt.

Radio Schleswig-Holstein stækkes af ny
medielov
Den 14. december vedtog den slesvigholstenske landdag en ny medielov.
Forberedelsen af denne lovgivning er
ikke gået stille af. Nordtyskland og
siden resten af Forbundsrepublikken
har i de seneste år oplevet en elektro
nisk medierevolution. RSH - den første
store kommercielle reklameradio - er
blevet fulgt afen stribe andre stationer,
bl. a. i Hamborg. Den tidligere slesvigholstenske lovgivning gav spillerum
for rigelig reklameaktivitet for de pri
vate sendere, der kontrolleres af regio
nale bladgrupper og mediekoncerner
som Springer. De private sendere har
desuden kunnet nøjes med et spar
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somt udbud af nyhedsudsendelser og
oplysende programmer. Popmusikra
dioen har udviklet sig til en god ind
tægtskilde for den bladgruppe, der ejer
RSH. Også kommercielt kabel-tv er
gået kraftigt frem. SPD har både i Bonn
og Kiel arbejdet for en opbremsning af
disse
kommercialiseringstendenser,
også fordi reklamestationerne domine
res af CDU-venlige forlag.
Den ny medielov stiller stærkere
kvalitetskrav til de private stationer.
De skal møde med et mere seriøst
programudbud. De får ikke mindst
følger for de kommende lokalradioer,
der oprettes. Disse får også tilladelse til
at sende lokale reklameblokke, hvilket
økonomisk vil true nogle af de lokale
avisers økonomi. CDU overvejer for
øjeblikket, om partiet skal indgive kla
ge til forbundsforfatningsdomstolen i
Karlsruhe. Tilbage bliver, at pengemaSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 2-90

Nuværende forsvarsminister Gerhard Stolten
berg, CDU, i mange år slesvig-holstensk mini
sterpræsident, var ved at komme i klemme ved
Barschel-affæren. Med den nye nationale bølge
syd for grænsen synes han at genvinde sin status.
I december blev han spidskandidat til forbunds
dagsvalget i december 1990. Fot. Der Nordschleswiger.

Modsatte side:
Det har ikke været let at være socialdemokratisk
ministerpræsident i Kiel efter 38-års CDU-styre,
specielt ikke med den struktursvage slesvigholstenske regions økonomiske problemer. Bjørn
Engholm, der her ses ved den tyske dag 1988 i
Tinglev, har ført en profileret, men ikke ideologisk
fanatisk politik.
I december førte Slesvig-Holsten samtaler med
Mecklenburg, alle skal være med på den nationale
vogn, måske fører det til nærmere samarbejde med
den østtyske region. Fot. Helge Grønn, Der
Nordschleswiger.

skinen RSH forbliver et velindarbejdet
og slagkraftigt reklameinstrument, der
allerede har sat yderligere skub i kom
mercialiseringen af medieverdenen bå
de nord og syd for grænsen. Det skal
tilføjes, at den politiske udvikling også
har påvirket RSH en anelse. Barschelaffæren og siden den hastige ændring i
Tysklandssituationen har bidraget til
en mere seriøs nyhedsdækning.
Man kan ikke sige, at Radio Schles
wig-Holstein er blevet en egentlig
grænsepolitisk faktor. Den dåsemads
musik, der spilles, er gennemgående
international industripop. Men det bli
ver interessant at se, om tysk-nationale
toner vil slå igennem i den politiske
dækning i løbet af året. 1990 er valgår.
Der er kommunalvalg i delstaten
Slesvig-Holsten i marts. Her bliver det
spændende at se, om yderliggående
højrekræfter vil gøre sig gældende;
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også forbundsdagsvalget senere på året vil give en fornemmelse af, hvor
stor en rolle de nationalistiske fristelser
spiller. I sport og politik kan der være
en flydende grænse mellem reportage
og agitation. Frisisk kultur og sprog
spiller i dag en yderst beskeden rolle
syd for grænsen. Delstatsregeringen i
Kiel håber på, at NDR vil gøre lidt mere
for mindretalsgrupperne, ikke blot fri
sisk, men også dansk. Det bliver nok
vanskeligt at omsætte i praksis, men
det er i det mindste tiltalende, at man i
tyske politiske kredse kan finde en
sådan positiv indstilling.
Uden fortid ingen fremtid
Historie, ikke mindst samtidshistorien,
er en del af vores politiske kultur.
Delstaten Slesvig- Holsten havde 38
år med uafbrudt CDU-domineret sty
re. Sult og ruinkriminalitet i de første

53

Sydslesvig og Holsten blev efter 1945 oversvøm
met af flygtninge fra de østområder, der blev
ryddet forsin tyske befolkning. Disse flygtninge
masser var i begyndelsen ildelidt af den hjemme
hørende dansksindede og tyske befolkning. De
udgjorde et voldsomt socialt problem og blev først
langsomt indpasset i samfundet.
I dag får Slesvig-Holsten atter en betydelig
tilstrømning dels af asylsøgere, dels af indvandre
re og andre grupper fra DDR og de østeuropæiske
lande. Dermed har grænselandet atter fået tilført
et betydeligt problem. Det er nemlig ikke blot den
kvalificerede arbejdskraft, der søger bedre økono
miske forhold. Den lille kommune Hømum på
den sydslesvigske ferieø Sild er et af de små
samfund, der mærker krisen. Den lovmæssigt
fastsatte økonomisk støtte til flygtningene fører til
spænding mellem samfundsgrupperne, således
som det fremgår af dette klip fra Flensborg Avis
den 21. dec. 1989.
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efterkrigsår var ikke den bedste bag
grund for det nye demokrati. Grænse
kampen kom til at samle de borgerlige
nationalistiske kræfter i en konfronta
tionskurs. Borgerlig samling, men også
ukritisk traditionsdyrkelse og intole
rance blev fremmet under minister
præsidenterne Lübke, von Hassel og
Stoltenberg. Nazismen, der som be
kendt havde stærke rødder i regionen,
blev fortrængt. Den blev ikke bearbej
det og fordøjet.
Den nuværende delstatsregering ser
det som en af sine vigtige opgaver at
støtte udforskningen af nazismens hi
storie i regionalt perspektiv. Det sker
også med henblik på opgør med de
stadigt eksisterende ekstremistgrup-
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per, der er små, men aktive. Nye natio
nale bølger kan gøre yderliggående
synspunkter socialt acceptable, hed
det i en pressemeddelelse fra Kiel.
Engholms ministerium har også vist
vilje til at gøre noget ved sagen i
praksis. En ny arkivlov er under forbe
redelse, så der bliver bedre orden i
arkiverne, og bedre adgang til dem.
Vigtige arkivbestande er ellers blevet
gemt hen eller ødelagt efter 1945. De
første forskningsresultater kan ses i
tidsskrifter fra 1988 og 1989. Således
har Klaus Bästlein belyst de nazistiske
særdomstoles virksomhed 1933-1945.
Men det historiske udredningsarbejde
er først lige begyndt, og det vil vare
mange år, inden den erhvervede viden
om perioden 1918-45 for alvor slår
igennem i lærebøger og undervisning.
Der er opmuntrende, at yngre histori
kere har haft kraft til det seje opgør
med de traditionelle tysk-nationale hi
storikere.
Dansk-tyske problemer og fælles interesser
For de dansk-tyske grænseregioner er
pragmatisk, kontant samarbejde det
centrale. Den europæiske retorik spil
ler ikke den store rolle, selv om også
Sønderjyllands Amt er blevet medlem
af den europæiske sammenslutning af
grænseregioner.
Det
dansk-tyske
politi- og toldsamarbejde er forbløffen
de tæt. En landegrænse er stadig god til
at opfange illegale kriminelle, asylsø
gere og andet eksperimenterende
godtfolk.
Slesvig-Holsten har til forskel fra os
et dobbelt problem. Et stort antal asyl
søgere og et stort antal tysksindede fra
østområderne. Det er ikke blot tyske fra
DDR, men også fra fjerntliggende sov
jetiske og østeuropæiske områder.
På Sild har tilstrømningen af øst
europæiske flygtninge med en ret
spagfærdig tilknytning til den tyske
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kulturkreds som mange andre steder
skabt spændinger og problemer. Ty
skerne var ikke meget for at betale for
den tabte krig, da millioner af flygtnin
ge ankom efter 1945. Også i dag er
solidaritet en lille by i Rusland. På det
europæiske felt har Sønderjyllands
Amt og de tyske grænseregioner fælles
interesser, men nok især fælles proble
mer.
Delstaten Slesvig-Holsten har i øje
blikket en vis økonomisk fremgang,
men afspændingen kan koste mange
militære arbejdspladser. Desuden
trues den særlige egnsudvikling »Zonenrandföderung« i områderne op til
DDR. Sønderjyllands Amt må nøjes
med at lide under centraliseringsten
denserne i Danmark, men det er også
slemt nok.
Anders Ture Lindstrøm døde den 25. ja
nuar 1990, mens denne artikel var i tryk
ken.
Anders Ture Lindstrøm havde siden
1971 haft sit virke ved Radio Syd i Aaben
raa, hvor han arbejdede både med histori
ske og politiske emner samt erhvervslivet.
Han yar uddannet som cand, phil i historie
ved Århus Universitet i 1969 og var stærkt
påvirket af grænselandet og dets historie,
som han havde tæt inde på livet lige fra
barndommen. Hans forældre, Anna og
Gustav Lindstrøm var dansk vandrelærerpar i Sydslesvig, og familien boede i man
ge år i Ladelund. Sine forældre og deres
virke satte han et smukt minde ved udgi
velsen af en artikel »Vandrelærer i en
urolig tid. Træk fra Gustav Lindstrøms
virke i Sydslesvig fra 1920erne til efter
krigstiden«, i Sønderjyske Årbøger 1984,
side 141-217. Hans interesse for og ind
gående kendskab til grænselandets politi
ske historie i nyere tid afspejler sig i bogen
»Landet Slesvig-Holstens politiske histo
rie i hovedtræk 1945-54« og i artiklen
»Bonn-København erklæringerne af 1955 i
mere præcist lys«, i Sønderjyske Årbøger
1985, side 157-176.
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Årsskrifter og årbøger 1989
- en omtale
Af HENRIK FANGEL
Igen er der udsendt årskrifter og årbø
ger fra bl. a. de lokalhistoriske forenin
ger. Her bringes en kort omtale af dem,
som månedsskriftet har modtaget. En
kelte årsskrifter udkom tidligere på
året og er omtalt i månedsskriftet 1988,
s. 206-07.
Lysabild sogn - sådan set. Et alsisk sogn i
tekst og billeder. Udgivet af Lysabild sogneh istoriske Forening 1989, red. Viggo Vandkær
Thomsen, 128 s., ill. Pris: 175 kr. Ekspedi
tion: Peter Jørgensen, Lillehave 31, Lysabild,
6470 Sydals.

Den fjerde bog fra Lysabild sognehi
storiske Forening er en ren billedbog
med ialt 215 billeder, heraf 24 luftfarve
fotos. Et væsentligt formål med bogen
er at udgive nogle af de mange fotos,
som findes i foreningens arkiv, og at
vise sognet som det var, og som det er
nu - hertil skal luft fotografierne bidra
ge. Bogen er bygget op således, at der
først bringes en række gamle fotos fra
sognets byer. Herefter følger nogle te
matiske afsnit: Konfirmander, IGædedragter, Vejarbejder, Landbrug, Amts
banen, Frivillige brandværn, Genfore
ningsstenen, Skytte- og Gymnastikfor
eningen samt Begivenheder af særlig
art. Der sluttes så af med de 24 luftfotos
af sognet i dag.
Udvælgelsen af billeder til en sådan
bog, hvor omfang og økonomi sætter
stramme grænser, er naturligvis van
skelig, men det er lykkedes godt for det
lille udvalg, som har arbejdet med
bogen. Det er et meget varierende og
forskelligt billedmateriale som bringes.
Der er ikke kun billeder af bygninger
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Et alsisk sogn i tekst og billeder

og landskaber, men bogen befolkes af
sognets beboere i mange forskellige
sammenhænge. For en udenfor ståen
de er der nok lidt vel mange gruppebil
leder af skoleklasser, konfirmander og
gymnastikhold, men det er naturligvis
vigtigt, at sognets beboere kan genfin
de sig selv eller familie og bekendte i
bogen. Trods de meget summariske
tekster er det ved sammensætningen
af billederne lykkedes at få noget af den
vældige udvikling, som sognet ligesom
det øvrige samfund har gennemløbet,
frem. Luftfotografierne fastholder sog
net, som det ser ud idag med store
marker og store parcelhus- og sommer
husområder udenom de gamle landsbykerner.
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Oplysningerne om de enkelte bille
ders oprindelse og fotografer mangler
desværre, ligesom dateringen af bille
derne er mangelfuld. Det er sammen
med enkelte lidt vel uskarpe eller
grumsede billeder skønhedspletter på
et iøvrigt vellykket resultat. Andre sog
ne i Sønderjylland vil utvivlsomt bruge
Lysabilds billedbog som inspiration til
lignende udgivelser. Sådanne billedbø
ger er et godt alternativ til de traditio
nelle årsskrifter, og billedmaterialet fin
des jo. Der er nok til flere udgivelser fra
hvert sogn, når blot det bliver grebet
rigtigt an. Lysabild har vist en af må
derne, det kan gøres på.
Historisk årbog for Rødding kommune 1989.
Udg. af Rødding Bibliotek, red. N. H. Kragh
Nielsen, 96 s., ill.
Årbogen rummer to erindringsartikler,
Chr. Gundesens om hans skoletid i
Rødding omkring 1920, og Peter Lastheins om livet på Ravngård ved Jels o.
1830 - det er sjældent at kunne frem
drage erindringer, der når så langt
tilbage i tiden. Niels Aage Lund rede
gør for en af de store, markante bonde
skikkelser, som Haderslev amt er så rig
på, Laurits Schmidt på Røddinggård,
der døde i 1821, og Niels Gårdhus
fortæller rids af Rødding kommunes
posthistorie.
Årsskrift for Sottrup sogn 1989. Udgivet af
Lokalhistorisk Forening for Sottrup sogn,
96. s., ill.

Lokalhistorikeren Olav J. Bonefeld, der
døde den 27. april 1989, var hoveddriv
kraften bag udgivelsen af de tidligere
årgange af dette årsskrift, og man for
står den nye redaktions betænkelighe
der, som de kommer til udtryk i foror
det. At dømme ud fra årgang 1989 lader
det nu nok til, at den nye redaktion vil
kunne løfte arven. Det er et smukt
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årsskrift med varieret indhold og gode
illustrationer. Foruden mindeord over
Olav Bonefeld bringes ni artikler, bl.a.
skriver N. P. Thuesen - selv hjulmager klart og oplysende »Lidt om hestevog
ne«, Inge Ådriansen har en morsom
artikel om »Rendbjergfigurer«, pynt fra
Rendbjerg teglværk på facader i Sot
trup sogn, Jens Lampe skriver om møl
ler i Sottrup sogn, og der er en kort
redegørelse for de nylige udgravninger
i en middelalder-landsby ved Vester
Sottrup. Olav J. Bonefelds aktiviteter
afspejler sig dels i en efterladt artikel
om hjulmager Jørgen Jørgensen og dels
i gengivelsen af en beretning på Sundeveddialekt. Bonefeld var en af hoveddrivkræfterne i den indsamling af
dialektord og -tale, som er igang i et
samarbejde mellem de tre lokalhistori
ske foreninger i Ullerup, Sottrup og
Broager.
Fra Kliplev sogn. Udg. af Lokalhistorisk
Forening, red. Jørgen Hansen, Kirstine M.
Sørensen og Peter M. Petersen, 80 s., ill.
Jørgen Hansen fortsætter sin oversigt
over gårdene i Bjerndrup med oplys
ninger om ejerne og deres familiefor
hold. Christian Jørgensens erindringer
fra Første Verdenskrig, nedskrevet i
1952, bringer læseren vidt omkring i
Europa både ved fronten og bag den.
Herudover bringes klip fra Hejmdal for
50 år siden samt en fortrinlig og inter
essant redegørelse af pastor Møller
Sørensen for døbefontene i de nu for
svundne middelalderlige kirker i
Bjerndrup og Kliplev. Er det Bjerndrup
kirkes eller Kliplev kirkes granitfont,
der nu står med sin overdel i Stende
rup frimenighedskirke og underdel i
Set. Nicolai kirke i Aabenraa? Som
Møller Sørensen selv udtrykker det,
kan vi kun have mere eller mindre
underbyggede gisninger herom, men
spændende læsning er det.
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Historisk Forening for Visherred. Bov Mu
seum. Årg. 12, 1989, 72. s. ill.

Årsskriftet fra Bov, der i år er trykt med
rigtig sats, er præget af planerne om
den store udvidelse af Bov Museum.
Der redegøres for projektet, de nye
vedtægter for forening og institution
bringes, og der bringes en redegørelse
for navnene Oldemorstoft og Valdemarstoft og deres tilknytning til stedet,
hvor museet ligger. Herudover bringer
årsskriftet bl.a. Peter Asmussen beret
ning om sit fødehjem og sin fødeby,
Kelstrupskov. Efterretningen om, at
Bov sogns sognebeskrivelse fra 1754 er
blevet genfundet på herregården
Rundhof i Angel, skaber forventning
om en snarlig udgivelse af dens vigtig
ste dele.
Det gamle Løjt. 12. Udg. af Løjt sogns
lokalhistoriske Forening. 1989, red. Karl
Lildholdt og Jens Bruun, 160 s., ill.

Igen en indbundet bog på 160 sider fra
Løjt, smukt trykt, med mange gode
illustrationer og med en fylde af stof,
hvoraf kun lidt kan nævnes her. Sidste
del af kaptajn Stabenows erindringer
bringer os frem til sejlads på de store
verdenshave i 1920erne og 1930erne;
der er desuden erindringer om tolde
ren i Løjt Sønderskov, om forskeren fra
Stollig, frøhandler Peter Lindgreen, og
hans bemærkelsesværdige indsats for
dansk tomatavl og om Løjt Sangfore
ning i 1940erne. Fiskeriet fra Løjt om
kring 1800 behandles af Lars N. Hen
ningsen, mens Carsten Porskrog Ras
mussen aflokker en bondedagbog op
lysninger om landbrug og dagligliv i
1700-årene.
Hvor historien hører op, må histo
rierne træde til, skriver pastor Jens
Bruun, og så fortæller han - med ud
gangspunkt i den store restaurering af
Løjt kirke, som foregår for øjeblikket 58

og med stor indlevelsesevne en histo
rie om, hvordan Løjt kirke blev bygget
for mere end 800 år siden. Fiktionen
dokumenteres med fotos af detaljer fra
kirken, så man er overbevist om, at det
er foregået sådan som Jens Bruun for
tæller det. Det er en meget fin - og
anderledes - måde at fortælle historie
på.
Historisk Årbog for Felsted sogn. Nr. 7.1989.
Red. Peter Petersen og Anders Jessen. 104 s.,
ill. Eksp.: Mette Lassen, Bygbjergvej 17,
Felstedmark, 6200 Aabenraa.
Årbogen fortsætter udgivelsen af Jør
gen Eskildsens dagbog fra 1. verdens
krig, og bringer endvidere erindringer
af landsbysmeden Lorens P. Jacobsen,
samt af Johannes Kristiansen, der for
tæller om sine fire år som borgmester
1982-86. Ib Andersen øser også her af
sine mange studier af egnens historie
med en omtale af Felsted sogns ældste
kirkebog og et enkelt pluk herfra: En
tragisk tildragelse i 1725. Peter Peter
sen, Ny Skovbøl, er årbogens flittigste
bidragsyder med en liste over sognets
faldne i krigen 1870-71, en omtale af
kosakkerne i Sønderjylland 1814, en
gengivelse af Felsted kirkes inventar
1861, samt en fortælling om en tur til
Flensborg i 1852.

Varnæs Birk. Nr. 15. Udg. af Vamæs Birks
Borgerforening 1990. Red. Ib Andersen. 72 s.,
ill. Eksp.; Ib Andersen, Lindealle 7, Vamæs,
6200 Aabenraa.

Varnæs Birk nr. 15 rummer erindringer
af Marius Mau, der var i købmandslære
i Varnæs i 1930erne, og af Peter Peter
sen, Haderslev, der fortsætter sine erin
dringer med en omtale af barndommen
i Bovrup omkring 1920 og i tilknytning
hertil bringer en række dialektord. Ib
Andersens studier af tingbøger o.lign.
har medført fundet af Varnæs Birks
ældste delingskontrakt fra 1704. Den
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viser, hvor fattigt her var endnu ca. 40
år efter svenskekrigenes ødelæggelser.
Ib Andersen bringer også en redegørel
se for Varnæs Birks tingsted med en
fortegnelse over birkefogederne 15351769. Det skyldes bl. a. planerne om at
rekonstruere birketinget på en plads i

Varnæs, hvortil også genforeningsste 
nen flyttes. Indvielsen sker den 15. juni
1990. Herudover bringer hæftet pluk
fra Hejmdal 1917-18 samt et fortsat
genoptryk af Thomas Kaufmanns bre
ve fra felten 1915-16, og et par andre
ting af Kaufmann.

Slægtshistorie med perspektiv

hårdt liv at fare til søs; mange vendte aldrig
hjem.
Disse »erkendelser« benytter Falk så til
en udvidelse af sit perspektiv. Han ser på
forandringer i øens struktur og landskab.
Minderne om de gamle kaptajner, bl.a. i
deres huse, gårdene, forsvinder ved om
bygninger, manglende vedligeholdelse og
nedrivninger. Side 26-43 bringes en række
før- og nu-billeder, der klart dokumenterer
dette. En lignende billedsekvens side 72-85
illustrerer øens forbindelser med fastlandet
i tidligere tid. Ind imellem fletter Falk så en
række skildringer af forskellige andre for
hold, som alle er med til at vise forandrin
gerne fra tidligere, og alle bygger på hans
studier af sin egen slægt.
Det gælder også i bogen om Rømøs
kommandører og sejlskibskaptajner. Her
forsøger Falk at samle det stofc han gennem
sine slægtsstudier har indsamlet om øens
søfart til en mere bred og almen skildring af
øens søfartshistorie. Bogen er ikke tænkt
som et alternativ til de store skildringer,
som findes af Rømøs historie og skibsfart
som Thade Petersens og H. E. Sørensens,
men den er et supplement, der i oversigts
form giver et indblik i de forskellige faser i
søfartens udvikling på Rømø og hertil
knytter konkrete eksempler på kaptajner
og kommandører og deres færden, ikke
mindst i form af rejsebeskrivelser, som er
draget frem fra arkiver og private gemmer.
Bogen er illustreret med et stort antal
skibsportrætter af Rømø-skibe, hentet fra
mange forskellige samlinger.

Fritz Joachim Falk: Rømø - som det var engang. B
& L Forlag, Skærbæk, u. å., 127 s., ill.. Samme:
Røniøs kommandører og sejlskibskaptajner. Øens
søfartshistorie. B&L Forlag, Skærbæk, u. å., 95.
s., ill. Samme: Mit der Fregatte »Grönland« ins
Eismeer. Eget forlag, 1989, 80 s., ill. Samme:
Lysekroner i Rømøs Set. Clemens kirke. B&L
Forlag, Skærbæk, u. å., 12 s., ill.
Af 132 aner til Fritz Joachim Falk (f. 1913 og

bosat på Føhr) stammede de 119 fra Rømø,
12 var kommandører og 15 var kaptajner.
Heraf udspringer Friz Falks store interesse
for Rømø og dens historie. Det har ført til
omfattende studier i arkiver og samlinger,
utallige besøg på øen, en række artikler, bl.
a. i Sønderjysk Månedsskrift, og nu også
disse tre bøger. 11988 udgav Falk endvidere
en bog om kommandørstenene på Rømø
kirkegård (se Sønderjysk Månedsskrift
1989, side 89-91).
Falks udgangspunkt er slægtshistorien,
men den har perspektiver, som rækker
langt ud over slægten, og det er disse
perspektiver, som Falk fremdrager og bru
ger i disse bøger. I »Rømø - som det var
engang« tager han udgangspunkt i sin
anetavle, uddrager heraf en række »almen
gyldige erkendelser« vedrørende sin slægt:
søfarten spillede en betydelig rolle på Rø
mø, hvor man kan tale om kommandørdy
nastier, tilflyttere fra fastlandet eller andre
øer var der ikke mange at og der var tillige
klar forskel på Nord- og Syd-Rømø. Ane
tavlen viser endvidere interessante træk
omkring navnedannelsen, og at det var et
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fortsættes side 62
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Det sker -

Et eksempel på anvendelse af et »dansk ægte tæppe« fra Spindegården i Aabenraa.

Ægte tæpper i Sønderborg
Når man hører betegnelsen »Ægte tæp
per«, tænker man almindeligvis på
orientalske tæpper, hvad enten de nu
er fra Lilleasien, Iran, Indien, Kina eller
andre af de klassiske tæppeområder.
Imidlertid kan tæpper, der er lavede
andre steder, jo godt være lige så »æg
te«. Der er lavet tæpper, tegnede og
udførte af kunstnere, vævere eller teks
tilhåndværkere, mange steder i Euro
pa, og de er selvfølgelig lige så ægte
som de orientalske. Det er baggrunden
for, at 21 tekstilkunstnere for nogle år
siden slog sig sammen om at lave en
udstilling af deres egne tæpper under
betegnelsen »danske ægte tæpper«.
Der var tale om tæpper til at lægge på
gulvet (eller måske hænge dekorativt
op), de var danske, og de var ægte i den
forstand, at de var tegnede og håndla
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vede af danske vævere. Denne udstil
ling blev i 1979 vist i København og i
museet på Sønderborg Slot, hvorfra
den fortsatte til udlandet. I de følgende
år har gruppen haft udstillinger flere
steder i Danmark, i Polen og i Tyskland.
Særlig udstillingen på Kastrupgård
1987 vakte stor opmærksomhed. An
tallet af udstillere har varieret noget,
men de fleste har deltaget hver gang
med unikke arbejder.
Nu har gruppen for at markere dens
10-årige eksistens påny arrangeret en
samlet udstilling af helt moderne tæp
per. Den er blevet vist i Kulturministe
riets udstillingslokaler i GI. Dok i Kø
benhavn og har fået overordentlig for
nem og rosende omtale i hovedstadens
aviser - en af efterårets bedst og fyl
digst anmeldte kunsthåndværkerud
stillinger. Den fortsætter, ligesom den
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på de nordslesvigske museer
6. jan - 4. febr.

Aabenraa Museum
Kvartet 2
Kunstudstilling med tekstil og maleri.

17. jan. - 4. marts Aabenraa Kunstforening
Udstilling med arbejder af Dycke Johansen.
Museet på Sønderborg Slot
1. febr. - 4. marts »Ægte danske tæpper«
Udstilling med arbejder af bl.a væver Hanne Vedel og arkitekt
Hanne Kjærholm. Se omtalen på modsatte side.

Haderslev Museum
3. febr - 25. marts Fra pulterkammeret
Kalejdoskopisk udstilling fra museets magasin viser, hvad folk
har foræret til samlingerne i årene 1985-90.
21. febr.

/ røg og damp gennem Haderslev-egnen
Foredrag af arkitekt H. C. Grauslund om byens historie som
jernbaneknudepunkt. Kl. 19.30

Midtsønderjyllands Museum

6. febr.

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling i Midtsønderjyllands Museums
forening.
Dagsorden ifølge vedtægter. Kl. 19.30

gjorde for ti år siden, til Sønderborg, ka, og skabt af en række af landets
hvor den vises i perioden 1. februar - 4 bedste tekstilkunstnere, hvis navne er
marts. Derefter vises den i Hjørring og kendt også ud over landets grænser.
Der deltager denne gang 18 vævere, en
Randers.
Den første udstilling i 1979 arrange som gæst, en er ny i gruppen og de
redes af arkitekt Bernt og de følgende sidste 16 var også med for ti år siden.
af skiftende arkitekter, så præsentatio Fra Sønderjylland har Hanne Vedel,
nen blev ny og afvekslende hver gang. Spindegården i Aabenraa, deltaget
Jubilæumsudstillingen er arrangeret af gennem alle årene, langt de fleste har
arkitekt Hanne Kjærholm og omfatter værksteder i Københavns-området,
et eller nogle få tæpper fra hver af men i øvrigt er de fleste områder re
kunstnerne, der samtidig præsenteres præsenteret i den spændende og iniahver for sig på en lodret væg i forbin tivrige gruppe. Udstillingen kan i hele
delse med deres arbejde. De rigt varie februar ses i Museet på Sønderborg
rede og perfekt udførte tæpper er uni Slot hver dag fra kl. 13 til kl. 16.
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fortsat fra side 59

I den tysksprogede bog om fregatten
»Grönland« er det et enkelt skib og et
enkelt tema, Falk har taget op. »Grönland«
var Altonas største Grønlandsfarer 17891807, og der foreligger netop om den nogle
fyldige rejseberetninger. I 1808 blev den
sammen med andre hvalfangere kapret af
englængerne. Dens sidste kaptajn var Jep
Nielsen Schmidt, Falks tiptipoldefar.
Der lyser ud af Falks bøger en kærlighed
til den hjemstavn, hvor han ganske vist
ikke er født, men hvor hans forfædre har
levet igennem århundreder. Den kommer
ikke mindst til udtryk igennem de mange
fremragende fotografier, Falk selv har taget
af landskaber, huse, genstande og inventar.
Det gælder også det lille hæfte om lysekro
nerne i Rømøs kirke. Ved siden af billederne
får vi her en redegørelse for de personer,
som har skænket de otte lysekroner.
Det er nok kun få beskåret at have sin
slægt koncentreret indenfor så snævert et
område som Fritz Falks slægt, og det er nok
også sjældent, at der findes så fyldigt
kildemateriale om slægten så mange gene
rationer bagud. Alligevel må man sige, at
Fritz Falks forfatterskab er et meget fint
eksempel på de perspektiver, der ligger i
slægtshistorien, når den drives på en måde,
som ikke kun interesserer sig for at samle
navne på personer og deres få datoer. Falk
formår at viderebringe disse perspektiver
på en levende og engageret måde, der gør
hans bøger læseværdige for en bred
kreds.
hf

Nolde og Vestslesvig
Schriften der Heimatkundlichen Arbeitsgemeins
chaft für Nordschleswig, 1989, hæfte 60, 95 s.,
ill.

Ud over foreningsberetninger og nogle
boganmeldelser indeholder det 60. hæfte
fra det tyske mindretals historiske forening
en stor artikel, skrevet af Sönnich Vollquardsen: Emil Nolde og Vestslesvig. En
interesse og optagethed af Nolde, der går
helt tilbage til barndommen i 1920erne, har
ført Vollquardsen til at granske i maleren
Emil Noldes vestslesvigske slægt, og det er
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resultaterne herat der fremlægges i denne
afhandling. Den viser, at Nolde havde stær
ke rødder i egnen omkring Seebüll, hvor
han fik sin bopæl fra 1927. Ved benyttelse af
Noldes trykte erindringer påviser Voll
quardsen, hvor stærkt knyttet Nolde følte
sig til denne hjemstavn, hvoraf han var
runden.
hf

Billedhuggeren Nikolaus Wehding
Billedhuggeren Nikolaus Wehding. Tekst: Kris
Münster. Foto: Helge Krempin Udgivet af De
unges Kunstkreds. Padborg 1989. I kommission
hos Thomsens Boghandel, Aabenraa. 108 s., ill.
Pris: 160 kr.

Enhver kunstner ønsker vel i sit stille sind,
at nogen finder på at udgive »bogen« om
livsværket. Den sønderjyske billedhugger
Nikolaus Wehding, Rise ved Rødekro, har
nu også fået sit livsværk beskrevet, og han
har god grund til at glæde sig over den
smukke bog. Forlaget De Unges Kunst
kreds har udgivet.
Teksten, der er overskuelig og klar, er
leveret af kunsthistorikeren Kris Münster.
Bogens billeder er fremragende fotografe
ret af Helge Krempin. Bogtrykkerfirmaet
Poul Kristensen, Herning, har endnu en
gang bevist, at et moderne produktionsap
parat ikke er nogen hindring for bogfrem
stilling af høj kvalitet. Alt i alt er udgivelsen
blevet let tilgængelig og indbydende.
Bogen er logisk disponeret. I indlednin
gen beskrives skulpturen generelt som
kunstnerisk udtryk, efterfulgt af et bud på
Wehdings egenart. Kunstnerens biografi
og hans forudsætninger fremstilles over
skueligt i de to følgende afsnit.
Bogens mest omfattende afsnit behand
ler kunstnerens forskellige motivkredse
ganske grundigt. Her afslører forfatteren
sig som en kunsthistoriker af den slags, der
mest er optaget af kunstværkets fortælling
og symbolik, mindre af den form, der i den
sidste ende gør værket til kunst. Denne
betragtningsmåde sættes yderligere i relief
af det efterfølgende afsnit »Form, komposi
tion, teknik«, der er noget tyndbenet og
klichepræget.
Efter disse indledende afsnit følger en
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gennemgang af Wehdings betydeligste
værker, hvor der er en god sammenhæng
mellem illustration og billedtekst. Også her
betoner teksten værkernes fortælling og
mulige symbolske betydning. Dog viser
fotografierne med al tydelighed, at det er
kunstnerens arbejde med formen, der hæ
ver skulpturen op over den banale gengi
velse af naturen.
Bogen afsluttes med en summarisk over
sigt, der placerer billedhuggeren Nikolaus
Wehding i den kunsthistoriske sammenhæn8Sven Jørn Andersen

hun er, får vi aldrig at vide, blot at hun er
lærer som han selv.
Bogen skæmmes af skønhedspletter i
form af småfejl, som burde have været
undgået. F. eks. siger en højskolekammerat
(en schweizisk landmand) på Vallekilde, at
han »bor lige overfor hans (Hitlers) »ferie
hytte« i Berchtesgaden (s. 221). Berechtesgaden ligger på den tysk-østrigske grænse
et par hundrede kilometer fra nærmeste
schweiziske territorium. Han bliver på se
minariet eksamineret i »Gunnar Ormstun
ges Saga« (s. 311) - han hed nu Gunløg; og
på en travetur fra Haderslev går han rundt
Erindringer fra grænselandet.
om Dammen via Tørning Kro til voldstedet
ved Tørning mølle og derfra videre til
Peter Petersen: Grænseland, grænsesind, grænse Damende (s. 318) - en ret ejendommelig
kamp. Erindringer 1918-1964. Dansk Historisk rute! Under krigen mener han fra Tørsbøl at
Håndbogsforlag 1989. 395 s. Pris: 198 kr.
kunne høre bombenedslagene og se brand
skærene over Kiel og Rostock (!), når disse
Pensioneret overlærer Peter Petersen, tidli byer blev bombarderet af englænderne (s.
gere bl. a. Branderup, nu Ny Skovbøl, har 265). Fra Tørsbøl til Kiel er der ca. 75
udsendt sine erindringer i et digert bind, kilometer, og til Rostock omkring det dob
hvis indhold strækker sig fra hans fars belte. Schmidt-Vodder har aldrig været »i
oplevelser under Første Verdenskrig til den danske regering« (s. Ill), men i »Blæk
hans egne resultater i danskundervisnin sprutten«, 1926.
gen i diverse skoler efter besættelsen.
De mange - og lange - ordret gengivne
Tyngdepunktet i bogen - både fortælle samtaler må være rekonstruktioner, men
mæssigt og indholdsmæssigt - ligger i de er med til at gøre beretningerne leven
perioden fra sidst i 1920erne til o. 1943, hvor de, om end de samtidig bevirker, at man
Petersen som ung landmand i Tørsbøl hele tiden må have en smule skepsis over
deltog aktivt i det dansk-nationale arbejde, for erindringernes autencitet. Det samme
bl. a. som tillidsmand i Det unge Grænse gør hans idelige fremhævelse af eget mod
værn. Her er mange gode glimt fra dagligli og egen indsats. Men der er mange gode
vet i et sogn nær grænsen med landbrugs historier på de små 400 sider, og jeg ville i
krise, de forskellige »bevægelser«, med bl. hvert fald nødigt have undværet den om
a. Cornelius Petersen og Th. M. Kylling som Frits Clausen, der øvede sig i at overtage
frontfigurer, og konfrontationer med nazi kong Christian 10's morgenridt gennem
sterne, både danske og tyske.
København »efter magtovertagelsen« ved
De ofte noget langtrukne og lidt selvgla at ride hen over Petersens onkels gårds
de erindringer kunne med stor fordel have plads! Den er simpelthen ubetalelig.
været forkortet, og der er bemærkelsesvær
Hvis man husker at spise brød til, kan
dige »huller« i beretningen. Således får man man få slet ikke så lidt ud af Peter Petersens
intet sted at vide, hvad der blev af gården i erindringer. Ikke mindst på grund af de
Tørsbøl, som han havde overtaget efter mange gode velfortalte historier, og fordi
faderen (hvornår oplyses i øvrigt heller tidsbilledet fra slutningen af 1920erne og
ikke), da han i 1943 valgte at læse til lærer frem til besættelsen virker levende og nær
frem for at blive ved landbruget. En mær værende - med det nationale som ledemo
kelig beretning om en ejendommelig opta tiv.
H. E. Sørensen.
gelsesprøve på Tønder seminarium hæn
ger løst i luften, og pludselig (s. 357) er han Næste nummer udsendes med postvæsenet den
gift. Hvornår han mødte sin kone, og hvem 9. marts.
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Fra fattiggård til alderdomshjem
Kirkens funktion som social institution
ophørte i vid udstrækning med refor
mationen. I stedet trådte en lang række
såkaldte »milde stiftelser« til dels finan
sieret ved kapital fra den katolske kir
ke.
I løbet af 1600- og 1700-årene opret
tedes der mange private stiftelser, især
af byernes velstående købmænd, som
f.eks. købmand Jacob Schwennesen i
Aabenraa, således som det berettes om
side 35-41. I en del tilfælde bestod
stiftelsen ikke af en bygning, hvor de
fattige kunne bo, men udgjorde en
kapital, hvis renter blev fordelt til vær
digt trængende, som regel gamle men
nesker, som ikke var istand til påtage
sig normalt arbejde. I nogle byer fand
tes der mange stiftelser og legater; det
gælder både Tønder, Aabenraa og Ha
derslev. Derimod var landområderne
som regel uden de muligheder for
forsørgelse af ældre og syge menne
sker, som kunne ske gennem disse
stiftelser og legater.
Først fra midten af 1800-årene fand
tes egentlige fattiggårde på landet. De
fungerede som regel som arbejdsan
stalter, dvs. de indsatte skulle arbejde
for føden, såledesosom det var tilfældet
i den fattiggård i Åstrup, som er omtalt
side 41-50. Især for gamle mennesker
var det ydmygende at blive underka
stet fattiggårdens skrappe regler og
samtidig frataget en række af de bor
gerlige rettigheder.
I løbet af 1800-årenes sidste halvdel
udvikledes efterhånden et ændret syn
på bl. a. denne gruppe af de fattige, og
der gennemførtes gradvis bestemmel
ser om alderdomsunderstøttelse, som

Bagsiden
om
forsiden

var uden de retsvirkninger, som fattig
hjælpen havde. Man bevægede sig fra
et almisseprincip til en forsorgspligt. I
Det tyske Rige, som Sønderjylland hør
te til, indførtes loven om alderdomsun
derstøttelse i 1884, mens en tilsvarende
lov gennemførtes i Danmark i 1891.
I 1922 blev loven ændret og under
støttelsen ændret til en fast aldersren
te. Alderdomsforsørgelsen videreudvikledes med socialreformen i 1933 og
er siden udbygget til det system, vi
kender i dag, hvor alle har ret til
folkepension.
Loven fra 1922 betød, at det gamle
utidssvarende fattiggårdssystem af
løstes af alderdomshjem, som opførtes
i kommunerne. Det var dog bykommu
nerne, som var flittigst til at bygge
alderdomshjem. En undersøgelse i
1948 viste således, at der i de større
købstadskommuner fandtes 220 plad
ser på alderdomshjem, plejehjem og i
aldersrentemodtagerboliger pr. 1000
aldersrentenydere, mens tallet for
landkommunerne kun var 73 pladser
pr. 1000 aldersrentenydere.
Blandt de alderdomshjem, som op
førtes i sognekommunerne i Sønderjyl
land i denne periode, var også »De
gamles hjem« i Rødding, som er opført i
1941 og ses på forsidebilledet. Selvom
mange af disse alderdomshjem ikke
lever op til de krav, der i dag stilles til
sådanne institutioner, var de et bety
deligt fremskridt i forhold til fattiggår
dene, og står i dag - ligesom de ret få
bevarede fattiggårde - som et synligt
minde om forskellige tiders sociale for
sorgsprincipper og holdninger.
Henrik Fangel

