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Storvask i det gamle landbosamfund var et hårdt og slidsomt
arbejde, som stod på over flere dage. Kim Furdal skildre på
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Forsidebilledet:
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Storvask i 1920'erne
Af ELLEN BECK

Uden vaskemaskine og tørretumbler var vask
for blot 70 år siden langt mere omfattende
end i dag. Ellen Beck (født Bolten), der er
født og opvokset i Jels, fortæller her om stor
vask i sit barndomshjem.
Før jeg begynder at fortælle om storva
sken, vil jeg beskrive rummet, hvori det
foregik.
Udefra gik der otte trin ned til vaske
kælderen, hvor gulvet var cementeret. I
det ene hjørne stod gruekedlen og i det
andet pumpen. Under pumpen var der
et hul i gulvet, hvor det brugte vand
opsamledes. Selve afløbet, der var i øjen
højde, hældte man så al det opsamlede
vand i med en spand. Inventaret bestod

af nogle store runde trækar og flere zink
baljer til iblødsætning og skylning. Så
var der to eller tre højbenede trækar med
hver sit vaskebræt. Desuden var der et
højbenet trækar, hvorpå der var monte
ret en vridemaskine med gummivalser
og håndsving. Endelig var der selvføl
gelig også en vaskebænk og et bord.
Som regel var der fire til seks uger
mellem storvaskene. Man startede med
at fylde vand i trækarrene nogle dage
før vasken, for at tætne dem. Karrene
blev utætte i den periode, hvor de ikke
blev brugt. Når det var i orden, blev
karrene fyldt med vand, og heri opløste
man soda til iblødsætning. Tøjet blev nu
fordelt i karrene efter kategorierne

Vaskepigerne. Fra venstre ses Ellen Bolten (Beck), Meta Høj, Else Bolten og Kathrine Hougaard. Foto:
Ellen Beck.
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Vasketøjet hænges til tørre ved barndomshjemmet i Jels. Foto: Ellen Beck.

»Tischwäsche«, »Bettwäsche«, »Leibwä
sche« osv. og til sidst »Bunte« (sønder
jysk udtryk).
Nu fyldtes gruekedlen med vand og
brun sæbe. Der blev tændt op, først med
papir og pinde, så træ og senere måske
med tørv eller briketter. Det første hold
tøj, der nu skulle skidenkoges, trak man
op af iblødsætningen og lagde det til
afdrypning på vaskebænken, hvorefter
man kom det i kedlen. Efter kogningen
tog man det op ved hjælp af vaskestok
ken og befordrede det over på vaske
bænken.
Det gav en enorm dampkoncentrati
on i rummet, så man ikke kunne se hån
den foran øjnene. Nu var det første hold
klar til håndvask på vaskebrættet. Man
smurte en god klat brun sæbe på tøjet,
og så blev der ellers skrubbet på livet
løs. Det, som krævede mest knofedt, var
nok forklæderne og viskestykkerne. Ef
ter håndvasken kom tøjet igen i grue
kedlen og blev renkogt. Derefter blev
tøjet skyllet.
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Arbejdsgangen var altså: Iblødsætning, skidenkogning, håndvask på va
skebrættet, renkogning og skylning. Det
sidste skulle helst udføres tre gange.
Nu fyldte man vand i karret med vri
demaskinen og farvede vandet med blånelse, et blåt pulver i en lille gazepose,
der gav tøjet et flot skær. Der var en hel
del tøj, der var for stort til at komme
gennem vridemaskinen, og som i stedet
måtte håndvrides. Det var f. eks. de hæk
lede sengetæpper, de store duge og lig
nende, som man måtte være to dl at
vride. Vi stod så over for hinanden og
snoede tøjet til hver sin side.
En morgen ved nitiden, da vi vaske
de, kom »Post Frank« forbi på sin rute.
Han åbnede døren og råbte: »Det er en
grov tørvask I holder, piger!«. Det var en
slem fornærmelse, og vi pønsede på
hævn. Næste gang stod Meta parat med
et litermål med koldt vand, og da døren
åbnedes, blev indholdet hældt ud, men
ikke på Post Frank, men på min sagesløse far, der kom for at fortælle os, at han
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 3-96

skulle afsted på praksis. Han blev våd til
skindet og måtte klæde om fra top til tå.
I mellemtiden var der fabrikeret sti
velse oppe i køkkenet. Man købte stivel
se i en lille æske, jeg tror, der stod »Ami
dam« på. Indholdet lignede sukkerknal
der, der skulle opløses i lidt koldt vand,
hvorpå man hældte kogende vand i, til
det blev en tyk vælling, klar til brug. Der
var en hel del, som skulle stives: kaffe
duge, lyseduge, forklæder, kitler, krave
tøj og lignende.
I haven var der med passende mel
lemrum anbragt en hel del tøjpæle. For
oven på tøjpælene var der en lille tvær
pind, hvorom man snoede tøjsnoren.
Midt imellem pælene brugte man tøj
støtter, der løftede den tunge snor op for
at forhindre, at vasketøjet kom til at slæ
be på jorden. Tøjklemmerne så anderle
des ud dengang. De var af træ og havde
nærmest en andenæbfacon. De befandt
sig i en stor, med korssting forsiret lær
redspose, som man bandt om livet. Det
var en praktisk foranstaltning.
Nu kunne man begynde at hænge
tøjet op, og snart var snorene fyldt med
det rene duftende tøj, der duvede i vin
den: en husmors fryd!
Hvad var det så for tøj, vi så på sno
ren? Er der forskel på det og så det tøj,
som den moderne kvinde hiver ud af
tørretumbleren? Måske kunne det være
på sin plads at fortælle lidt om det.
Sengetøjet var altid hvidt, undtagen
det til pigekammeret. Det var lyseblåteller lyserødt-mønstret. Så var der noget
specielt, som nok ikke bruges mere. Det
var »Überschlaglaken«, der blev knap
pet på vattæpperne om sommeren. De
var forsiret med mellemværk, blonder
og navnetræk. For ikke at fryse om fød
derne havde man ved fodenden en stor
pude, nærmest en halv fjerdyne, der var
betrukket med mørkt, mønstret satin, der
ikke skulle vaskes. Det kaldte man »Plumeau«.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 3-96

Hvad så med undertøjet? Dengang
kendte man ikke til macco eller char
meuse, alt var linned eller flonel. Under
trøjen eller chemisen og trusserne var
altså linned, de sidste nåede ned til knæ
ene med deres volanter. Hos børn blev
de knappet på livsstykket ligesom strøm
perne, der blev fastgjort med en bred
elastik. Om vinteren brugte børnene
»Pumphosen«, som blev knappet over
de hvide trusser og var af et jerseylig
nende blåt stof med lodden vrang. Ved
storvasken figurerede de under »Bun
te«. Vore elegante kusiner fra Berlin hav
de noget så spændende som »Hemdho
sen« eller combinations. Som voksen
havde man i stedet for livsstykket en
»Untertaille«, et yndigt feminint stykke
undertøj, der selvfølgelig var forsynet
med blonder, ligesom underskørtet.
Strømperne blev holdt på plads af et
bælte eller, når man var lidt ældre, af et
korset. Som regel var det lyserødt, hav
de hægter til lukning foran og snoretræk
bagpå til regulering efter ens facon.
På et mere afsides sted hang der nogle
mærkelige tingester, der var lidt mystik
omkring. Vi børn fik at vide, at det var
nathuer, men mærkværdigt nok så vi
dem aldrig i brug.
Efter at der var ryddet op i vaskekæl
deren, gulvet var spulet, vandhullet tømt
og karrene vendt på hovedet, kom Ka
thrine op. Hun så ud, som om hun selv
var gået gennem vaskeprocessen med
sine fugtige røde hårtjavser, de meget
lyseblå øjne og de riflede hænder. Hun
nød sin kaffe med hvedekag'. Det var
franskbrød med smør, som hun hældte
sukker på og derpå lod resten glide til
bage i sukkerkoppen. Hun var ved godt
mod og fik en god snak sammen med
min mor.
Når vejret var gunstigt, kunne vi få
det hele tørt på samme dag. Det var fint,
når vi også nåede at stænke det, så det
var parat til rulning og strygning næste
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Vasketøjet hænges til tørre hos familien Bolten i Jels. Foto: Ellen Beck.

dag. Det blev sorteret i rulletøj og stry
getøj, som fyldte tre-fire store kurve. Vi
havde en flytbar tøjrulle med trævalser
og håndsving. Den blev skruet fast på et
bord, og så gik man ellers igang. En put
tede tøjet i rullen, og en anden drejede
håndsvinget. Damaskdugene krævede
en særlig grundig behandling for at få et
godt resultat. De måtte rulles frem og
tilbage mange gange, men så blev duge
ne også meget smukke: mønstret trådte
tydeligt frem, og dugene blev bløde og
skinnende. Det tåler ingen sammenlig
ning med de duge, som går gennem varmerullen. De bliver stive og kedelige, og
mønstret er knap nok synligt.
Nu kunne strygningen begynde. Der
blev fyret godt op under det store kom
fur, hvor der blev placeret ti strygejern i
en stjerneformet kreds på komfurringe
ne. Strygejernene havde ingen håndtag,
men vi havde hver sit håndtag, som vi
tog jernene med. For at kontrollere tem
peraturen på jernet spyttede nogle på
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det, mens andre brugte en vædet finger.
Når væden hvæsede på jernet, var tem
peraturen tilpas. Min karriere som stry
gerske startede med, at jeg strøg lomme
tørklæderne, men der var meget at lære,
inden man var helbefaren. De store sær
ke og omfangsrige natkjoler tog megen
tid, blonderne og volanterne krævede
en bestemt teknik for at fremstå så pænt
som muligt. De broderede duge måtte
selvfølgelig stryges på vrangen og helst
på et blødt underlag, så broderiet kom
til at stå flot. Undervejs skete der som
metider nogle små uheld. Hvis man i et
øjebliks uopmærksomhed ikke flyttede
jernet hurtigt nok, så satte det en slem
sveden plamage på stoffet. Det kunne
også ske, at nogle sodpartikler, der fløj
op i luften, efter at man havde lagt bræn
de på ilden, dalede ned på en flip, man
næsten var færdig med. Det var bare
ærgerligt! Efter et par dage var vi ved
vejs ende, og det rene duftende tøj blev
gemt i kommoder og skabe.
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Genforeningen set fra Kolding
Af OLUF BECH
Sønderjysk Månedsskrift bragte i forrige
nummer første halvdel af nationalbankdirek
tør Oluf Bechs erindringer om hans virke i
tiden omkring Genforeningen. 1 anden halv
del beretter OlufBech bl .a. om Nationalban
kens forhandlinger med Den Internationale
Kommission og den første overførelse af kro
ner til Sønderjylland..

Forhandlinger med Den Internationale Kom
mission
Da Afstemningen var endt, kom der gang
i de forberedelser, som skulle træffes for
at overtage administrationen og tage de
genvundne landsdele i besiddelse. En
dag i marts blev der ringet til mig fra

Nationalbanken i København. En kom
mission, bestående af danske embedsmænd og bankdirektører under ledelse
af grev Reventlow fra Udenrigsministe
riet, ville den næste morgen komme til
Kolding for at fortsætte til Flensborg. Vi
skulle mødes med Den Internationale
Kommission for at forhandle om kronemøntens indførelse i Sønderjylland, og
man anmodede mig om at tiltræde den
ne kommission og følge med til Flens
borg. Vi skulle forlade Kolding kl. 9 mor
gen og samledes på Hotel Kolding, hvor
fra vi i biler skulle tage derned. Af delta
gerne husker jeg: grev Reventlow, dr.
Ussing, direktør Ringberg fra Land-

Den Internationale Kommission ankommer til Flensborg den 26. januar 1920. Foto: Holger Damgaard. Institut for sønderjysk Lokalhistorie.
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mandsbanken, kontorchef, senere amt
mand, Lundby, Sønderborg, generaldi
rektør Kofoed, Skattedepartementet,
amtsforvalter, fuldmægtig, senere kon
torchef, Schou Nielsen, Finansministeri
et, ligesom H. P. Hanssen og Martin
Hammerich sluttede sig til os i Aaben
raa.
Da vi kom til Flensborg, tog vi ind på
Bahnhof-hotellet, og H. P. Hanssen skulle
nu forberede et møde med kommissio
nens medlemmer, af hvilke den svenske
herredshøvding v. Sydow var bortrejst,
medens sir Charles Marling, Paul
Claudel, generaldirektør Heftye og mr.
Bruce var til stede.
Kommissionen havde sæde på Flensborghof, der var fuldstændig belagt af
den. Her havde de enkelte medlemmer
deres boliger, her var kontorerne, og her
førte kommissionen sin husholdning.
Der var en stadig kommen og gåen af
alle de mange, der havde ærinde på kon
torerne og hos kommissionsmedlemmer
ne, ligesom officererne fra de engelske
krigsskibe, der lå på fjorden, stadig fær
dedes der, når de skulle have foretræde
for den engelske admiral, der også boe
de på hotellet, eller deltog i middagene
og dansen, der ofte fandt sted på hotellet
i de dage. Desuden traf man i den tid
mange danske embedsmænd og danske
sønderjyder, der nu var indsat i mange
forskellige hverv af kommissionen og
derfor ofte havde noget at tale med den
om.
Det varede noget, inden vi den dag
fik foretræde hos kommissionen, men
endelig ved et-tiden kom vi derop med
dr. Ussing som ordfører. Alle de hjem
meværende kommissionsmedlemmer
var til stede. Det var dog kun et forbere
dende møde, men det forekom mig, at
man var noget forbeholdne over for os,
ligesom jeg heller ikke syntes, at vi til
strækkelig klart fik præciseret, hvad vort
ønske var. Vi blev anmodet om at kom
40

me igen på et senere tidspunkt, som sir
Charles Marling ville bestemme, idet
man på begge sider skulle overveje sa
gen nærmere. Dette var om fredagen.
Der kom dog intet bud til os om at møde
igen. Kun grev Reventlow fik anmod
ning om at komme til forhandling med
Marling og blev, så vidt jeg husker, bedt
til at spise hos ham. Vi andre var der
ingen, der brød sig om, og vi tilbragte
tiden med ret ørkesløse forhandlinger
og uden at lægge sagen rigtigt til rette.
Mit standpunkt var, at man til at begyn
de med skulle sende så få kroner som
muligt ned til Sønderjylland. Det nød
vendige til en almindelig omsætnings
brug, men ikke så mange, at der kunne
blive tale om, at man dermed ville skabe
muligheder for spekulation i kroner som
i mark. Navnlig skulle man tilstræbe et
sådant forhold mellem de forskellige
omsætningsmidler på rationerede varer,
at varespekulationen til begge sider kun
ne forhindres. Det måtte både Tyskland
og Danmark være lige interesserede i.
Der kom ikke nye forhandlinger i
stand fredag, og lørdag gik ligeledes med
småmøder mellem os indbyrdes, men vi
hørte intet fra kommissionen. Forskel
ligt sagde mig, at vi var kommet ind i et
uheldigt spor og da jeg havde en del at
ordne for bank og byråd hjemme, spurg
te jeg dr. Ussing, om han havde noget
imod, at jeg rejste hjem lørdag aften med
en bil fra Kolding der netop skulle retur
nere. Da man ikke ventede, at der skulle
blive nogen forhandlinger om søndagen,
havde han ikke noget imod, at jeg tog
bort, når jeg ville vende tilbage om man
dagen, hvad jeg lovede.
Da jeg kom ned til min bil kl. 10 om
aftenen, kom en herre hen til mig og
spurgte om kørelejlighed til Haderslev.
Slige anmodninger var ikke ualmindeli
ge i de dage, da der var så dårlige forbin
delser i Sønderjylland, og togene på pri
vatbanerne, så vidt jeg husker, slet ikke
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 3-96

Den Internationale Kommission i Flensborg 1919. Fra venstre ses den svenske repræsentant lensmand
Oscar von Sydow, den franske repræsentant, digteren Paul Claudel, formanden for kommissionen,
englænderen Sir Charles Marling for bordenden, og englænderen Charles Brundenell-Bruce, der
fungerede som generalsekretær for kommissionen men uden stemmeret. Yderst til højre den norske
telegrafdirektør Th. Heftye. Foto: Institut for sønderjysk Lokalhistorie.

var igang. Da den pågældende herre
præsenterede sig som pastor Troensegaard Hansen, indvilligede jeg straks i
at tage ham med. Jeg fik i ham en meget
interesseret, men meget talende rejse
fælle, og vi kom hurtigt ind på livet i
fangelejrene, hvor han havde færdedes
og virket så meget. Han var lige kommet
hjem fra de engelske lejre i Tyskland, og
uden at jeg egentlig ved, hvorledes det
gik til, førte vi samtalen på engelsk. Jeg
var dog dygtig træt, og da vi kom igen
nem Aabenraa, faldt jeg stille hen, me
dens pastor Troensegaard Hansen fort
satte sine beretninger. Ved at bilen på de
opkørte veje i nærheden af Haderslev
kom til at gøre en stærk bevægelse, våg
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 3-96

nede jeg og hørte atter på pastoren, der
stadig fortalte om sine oplevelser, indtil
han stod ud i Haderslev. Han takkede
mig og udtalte, at han ikke håbede, han
havde trættet mig. Det kunne jeg med
sandhed udtale, at han ikke havde, da
jeg havde blundet et stykke af vejen.
Søndag aften kom til min forbavselse
hele kommissionen hjem fra Flensborg
med uforrettet sag. Den Internationale
Kommission havde ikke så meget som
holdt et møde med den siden det forbe
redende møde om fredagen, og hvad
der nu skulle ske, vidste man ikke.

Nye forhandlinger i Flensborg
Den følgende dag kom der imidlertid
41

Flensburger Hof 1920, hvor Den Internationale Kommission havde sit hovedkvarter. Foto: Institut for
sønderjysk Lokalhistorie.
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telefonmelding til mig fra Nationalban
kens direktion, om jeg den følgende dag
ville ledsage grev Reventlow til Flens
borg. Han skulle alene derned og for
handle med Marling og de øvrige med
lemmer af Den Internationale Kommis
sion. Jeg skulle med som sagkyndig i
pengespørgsmålet. Vi kørte derned i Det
Sønderjyske Ministeriums bil og kom til
Flensborg ved et-tiden. Her tog vi ind på
Bahnhof Hotel og afleverede straks efter
vort kort hos kommissionen.
Efter at vi derefter havde spist vor
frokost på Bahnhof og drøftet, hvad vi
skulle foretage os, besluttede vi at hilse
på hver enkelt af kommissionens med
lemmer. Medens sir Charles Marling
modtog os meget forretningsmæssigt, fik
vi en udmærket modtagelse hos gene
raldirektør Heftye, der talte længe med
os og som hørte opmærksomt på vor
fremstilling af den danske stats ønsker.
Han lovede velvilligst at overveje dem
nærmere og derefter tale med sine kolle
ger om dem.
Vi fik det indtryk, at generaldirektør
Heftye var meget velvilligt stemt over
for Danmark. Vort besøg hos Claudel
var også tilfredsstillende, men vi kom
ikke ret langt ind på sagen, der skulle
drøftes i et fællesmøde.
Sidst var vi hos mr. Bruce. Vi traf først
fruen, der på den elskværdigste måde
underholdt os, indtil hendes mand kom
til stede. Hun fortalte os meget interes
sant om afstemningsspørgsmålet i de
sønderjyske landsdele og viste sig at være
særdeles grundigt inde i alle disse for
hold, ligesom hun også gav os en beskri
velse af hele den store administration og
husholdning på Flensburger Hof. Da mr.
Bruce kom til stede, introducerede hun
os, og også han hørte med opmærksom
hed på vort ærinde.
Derefter trak vi os tilbage til vort ho
tel. Det var os bekendt, at kommissionen
nu ville træde sammen og forhandle om
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vor sag. Vi forblev på vort hotel til vist
nok kl. syv, da der kom bud, om vi ikke
ville spise til middag hos kommissio
nen. Vi begav os derhen efter først at
være blevet enige om, at vi under mid
dagen ikke skulle tale et ord om forret
ninger, hvilket så meget desto lettere lod
sig praktisere, som hverken Marling el
ler Claudel deltog i middagen. Den for
løb under den fornøjeligste stemning.
Jeg gjorde mig i hvert fald umage for at
være så ligefrem og livlig som muligt,
og under disse former forløb et par ti
mer, hvor vi alle talte meget utvungent
sammen, men ikke et ord om »Kronen
og Marken«. Vistnok ved tolv-tiden skil
tes vi uden at være kommet til et resul
tat, og vi gik hjem i seng. Men det gjorde
kommissionen ikke. Den fortsatte for
handlingerne, så vidt jeg husker, til kl.
tre nat.
Næste dag kl. ti kom der bud fra Mar
ling, at han gerne ville tale med grev
Reventlow, senere kom jeg også til ste
de, og man var nu kommet så vidt, at
man kunne indgå på vore forslag med
nogle enkelte ændringer, så der kun
manglede tilslutning fra Paris. Efter at
man telegrafisk havde forestillet sagen,
kom der hen på eftermiddagen svar fra
Paris om, at man approberede overens
komsten, og vi kunne telegrafere hjem,
at vi havde nået det ønskede resultat.
Det havde været to interessante, men
meget besværlige dage, og vi ønskede
begge at komme hjem til Kolding, hvor
fra grev Reventlow kunne nå Køben
havner-nattoget og være hjemme næste
morgen. Vi afslog derfor indbydelsen til
at blive og spise hos kommissionen, der
i stedet stillede en af de bedste biler til
vor disposition til hjemturen. Bilen gik
så hurtigt, som jeg aldrig havde troet,
den kunne køre. På fem kvarter var vi i
Kolding, men det var også en uhyggelig
fart, vi kørte med, og vognen hoppede
ofte henad den hullede vej. Da vi kom et

43

H.P. Hanssen gär over grænsen den 12. februar 1920 i spidsen for danske embedsmænd. Foto: Institut
for sønderjysk Lokalhistorie.

stykke uden for Aabenraa oppe på bak
ken, hvor vinden den eftermiddag blæ
ste friskt over vejen, mødte vi H. P. Hans
sen, der kom fra Julius Nielsens begra
velse på Damager. Han standsede, da
han længtes efter at høre resultatet af
vor sendelse, og vi stod da af og havde
en kort samtale med ham om sagen, un
der seks øjne. Han var meget tilfreds.
På vejen hjem kom jeg til at fortælle
grev Reventlow, at jeg havde en søn, der
til næste år skulle tage en juridisk eksa
men. Han sagde til mig: »Får han laud,
så kom op til mig med ham i Udenrigs
ministeriet, så kan jeg måske bruge ham«.
Det var den egentlige anledning til, at
Holger næste år fik ansættelse i dette
ministerium, efter han i januar 1921 blev
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juridisk kandidat med laud (170 point).
Vi havde telegraferet hjem til Kolding,
at vi kom til middag. Elisabeth havde
lavet alt så hyggeligt og rart for os, at vi
befandt os særdeles vel, indtil grev Re
ventlow forlod os med toget kl. halv tolv
nat til København.
Forhandlinger om jernbaneforbindelse
Der kom senere flere lejligheder for mig
til at komme til Sønderjylland. Allerede
i 1919 var jeg blevet valgt ind i det ud
valg, der for Kolding Sydbaners ved
kommende skulle forhandle med kom
munerne og kredsen i de sønderjyske
landsdele om en forbindelse med Kol
ding Sydbaner fra Christiansfeld over
Taps og fra Hejlsminde til Tyrstrup på
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Christiansfeld-Haderslev banen, eventu
elt en fortsættelse fra Taps over Christi
ansfeld og Haderslev til Aabenraa. Vi
havde mange møder herom og havde
lejlighed til at iagttage, hvor lidt de søn
derjyske folk den gang var vænnede til
at deltage i offentlige kommunale sager.
Det havde tyskerne selv besørget alt
sammen i fraskilsårene, og denne uvant
hed til at deltage i offentligt arbejde be
sværliggjorde forhandlingerne i høj grad.
Vi nåede da heller ikke til noget resultat,
og banespørgsmålene blev først ordnet
gennem regeringens nedsatte parlamen
tariske kommission.
Jeg vil i denne forbindelse bemærke,
at det slog mig, hvor de sønderjyske byer
gennem de såkaldte »Kleinbauer«, der
vistnok var anlagt med strategiske mål
for øje, samtidig på en fortræffelig måde
knyttede oplandet til byerne.

Grænsehandel
I årene 1919-1920, hvor jeg så jævnligt
var nede i de sønderjyske landsdele, hav
de jeg også lejlighed til at erfare en del
om ernæringsspørgsmålet. Lad mig
straks sige, at der selvfølgelig ikke her
skede nogensomhelst mangler i Den In
ternationale Kommission i Flensborg.
Der var mægtige forråd af alle slags hen
kogte sager, af vin, tobak, kiks og hvad
det nu altsammen var, og jeg havde iøvrigt det indtryk, at der var mange fatti
ge, der på en god måde blev hjulpet
herfra.
Første gang jeg var i Haderslev efter
våbenhvilen, var det så tidligt som i ja
nuar 1919, vistnok den 2. Det var meget
knapt med levnedsmidler dernede, og
således blev det ved at være, faktisk til
Genforeningen var fuldbyrdet. Ved et
møde, jeg var til på Folkehjem i Aaben
raa angående sparekasserne - nogen tid
før kronemøntens indførelse - var vi sam
let med nogle andre over en kop kaffe.
Ja, kaffe fik vi, men den var rigtignok
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meget tynd, og da jeg spurgte om noget
»brød« til, så pigen, der op vartede os,
forbavset på mig og erklærede, at hun
ikke havde noget brød og ej heller kun
ne skaffe det. Efter mødet var vi mange
mennesker til bords til et middagsmål
tid. Jeg erindrer ikke, hvad vi fik, men
det var yderst spartansk men ordentligt
Og godt.
Da Den Internationale Kommission
havde taget styrelsen i sin hånd efter
Afstemningen og måske også noget for
inden, blev der rigeligere med grænse
pas. Entreprenante folk havde oprettet
købmandsboder ved Frederikshøj Told
sted, hvor man kunne få flæsk, margari
ne, kaffe og alle slags kolonialvarer. Der
blev stor afsætning heraf til grænsebe
boerne, og der blev også tjent en del
penge ved denne handel. Markens uaf
brudte tilbagegang gjorde dog et stort
afbræk heri.
Der var livligt ved grænsestationen
ved Frederikshøj i de dage. Der lå forret
ningsboderne, og på begge sider af græn
sen var der toldsteder og paskontorer.
De fleste tog denne vej over og tilbage,
når de skulle til Sønderjylland. Der kom
som sagt også mange sønderjyder over.
Vi så mange sønderjyder i Kolding på
vareindkøb. Butikkerne kunne være gan
ske overfyldte med mennesker, der køb
te madvarer ind, og også her var omsæt
ningerne store. Ligesom der var mange
fra Kongerigets side, der tog til Hader
slev og de andre byer, hvor de ofte gjor
de fordelagtige indkøb hos isenkræm
mere, vinhandlere og andre handlende.
Der var i det hele taget megen handel
over grænsen.
Vanskeligt vedblev det længe at være
med madvarer dernede, og jeg husker
således, at da vi den 20. maj 1920 var
nede med de danske penge, gjorde vort
medbragte smørrebrød fra Palmehaven
stor og fortjent lykke hos Den slesvigske
Kreditforenings personale.
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Grænsestenene sættes ved den nye grænse af danske grænsegendarmer. Ialt blev der nedgravet 279
grænsepæle langs den 68 km lange grænse. Foto: Institut for sønderjysk Lokalhistorie.

Endnu et besøg i Flensborg
I hele denne periode kom jeg ofte ned til
Sønderjylland, både i eget ærinde, for
ministerierne og senere som medlem af
Kroneud valget. Jeg kendte snart alle egne
dernede og en mængde mennesker, og
jeg færdedes gerne nede i disse herlige
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egne. Hen i maj måned var jeg dernede
med fuldmægtig Schon Nielsen, senere
kontorchef i Finansministeriet. Det var
nogle toldspørgsmål, vi skulle ordne.
Dengang blev vi modtaget med overor
dentlig venlighed af kommissionen på
Flensburger Hof, og jeg fik den fravæSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 3-96

rende herredshøvding Sydows værelse
anvist. Biler blev liberalt stillet til vor
disposition til udflugter, og jeg husker
således, at vi en eftermiddag hen under
aften kørte ned til Gråsten for at for
handle om en sag med oberstløjtnant
Moltke ved grænsegendarmerne. Han
boede på Hotel Gråsten. Det var den
skønneste køretur med de vidunderlig
ste belysninger, og da jeg ikke havde
været i Gråsten siden udbruddet af kri
gen, kunne jeg næsten ikke løsrive mig
fra de skønne omgivelser nede ved slot
tet og søen.
Om aftenen var der livligt på Flens
burger Hof. Vi spiste ved mr. Bruces
bord, hvilket var meget fornøjeligt. Jeg
stod på den bedste fod med mr. Bruce,
der dog stadig titulerede mig »Den stren
ge borgmester fra Kolding« - vistnok for
di jeg havde været ret bestemt i forhand
lingerne angående kronemøntens indfø
relse, der var afsluttet en måneds tid
forinden. Jeg trafen aften departements
chef Schrøder fra Justitsministeriet for
uden adskillige andre embedsmænd, og
inde i den store spisesal gik dansen om
aftenen meget muntert.
Jeg bemærkede denne gang, at de en
gelske og de franske soldater ikke kom
rigtig godt ud af det med hinanden. Nu
havde man ikke den fælles fjende at ven
de sig mod som ude i løbegravene, men
skulle få tiden til at gå i en uvirksom
garnisonstilværelse. Den 17. maj herske
de der dog stor enighed, idet der skulle
være parade af franske og engelske sol
dater uden for Flensburger Hof i anled
ning af den norske frihedsdag. Det var
et meget skønt vejr. Pladsen foran hotel
let blev holdt åben af gendarmer, og uden
for denne var der samlet en stor menne
skemængde. Schou Nielsen og jeg var
indbudt hos den engelske admiral for
fra hans balkon at overvære paraden.
Med musik i spidsen kom såvel de fran
ske som de engelske soldater marche
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rende, og efter at de havde taget opstil
ling foran hotellet, gik mr. Bruce og ge
neraldirektør Heftye ned langs fronten,
medens musikken spillede »Ja, vi elsker
dette landet« og »Marseillaisen«. Så blev
der sagt nogle ord, musikken spillede
nogle stykker, og afmarchen fandt sted.
Det var en smuk og stemningsfuld para
de. Da den var sluttet, sagde Schou Niel
sen og jeg farvel og kørte i det skønneste
sommervejr tilbage til Kolding. Vor mis
sion var endt.
Pengetransport til Sønderjylland
Jeg havde nu nogle meget travle dage.
Det var blevet bestemt, at den danske
krone fra den 20. maj skulle være gang
bar mønt i de landsdele, der skulle ind
lemmes, og det var overdraget mig at
føre mønten derned. Jeg havde i den
anledning allerede forud haft forskellige
forhandlinger om, hvorledes sagen skulle
gribes an, og ved venlig imødekommen
hed fra Nordslesvigs Kreditforenings
side havde direktionen, Schmidt Vojensgaard og Refslund Poulsen samt direk
tør Bøjesen, indvilget i, at jeg måtte føre
alle pengene ned til deres kontor og tilsi
ge alle bankerne at møde der for at mod
tage, hvad de skulle modtage. Jeg fik nu
travlt med at overveje, hvor meget der
skulle bruges, få det rekvireret fra Kø
benhavn og ordnet forsendelsen videre.
Vi fik lutter nye sedler og nye mønter at
medtage, og det gjorde lykke dernede,
at vi kom med så gode penge.
Transporten skulle foregå tidligt om
morgenen den 20. maj med biler fra filia
len i Kolding. Sent på aftenen den 19.
maj opdagede vi imidlertid, at vi ikke
kunne tage forsendelsen i personbiler
alene. Vi måtte også have en lastbil, og i
den sene aftentime var den ikke let at
finde. Det lykkedes dog for vor flinke
vognmand Poulsen at sikre de fornødne
vogne, der skulle møde næste morgen
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kl. seks. Vi gjorde alt parat om aftenen i
banken, således at pålæsningen kunne
foregå hurtigt og nemt næste morgen.
Med oberstløjtnant Moltke var der
truffet aftale om, at der ved den gamle
grænse skulle være gendarmer til stede,
der skulle tage plads på vognene, da der
var fuldt af løse personer i Sønderjyl
land. I Kolding havde alle de indviede
ordre til at være ganske tavse med, hvad
der skulle foregå, så ingen vidste besked
derom, før pengene blev bragt ned og
afleveret. Jeg har senere fortrudt, at det
te vogntog ikke blev fotograferet. Min
kone foreslog det, men jeg var bange for,
at transporten så skulle give for megen
opsigt.
Næste morgen kl. seks kom bilerne,
og pålæsningen af de mange fustager og
kasser med penge, der tilsammen talte
mange millioner kroner, kunne begyn
de. Alt gik godt fra hånden. Lastbilen,
der var forsynet med sæder som på en
charabanc, tog alle fustagerne, og på den
ne vogn blev bud Steffensen og assistent
Sommer placeret. Kasserer Bennetsen var
på en bil og jeg på en anden. Gustav, der
var hjemme, fulgte med mig, og Poulsen
kørte vor bil. Dernæst havde en direktør
for Handelsbanken fået lov til at følge
med os med penge til de banker, Han
delsbanken havde overtaget, og som tid
ligere havde hørt til Schleswig-Holsteinske bank. Præcis kl. syv satte vognene
sig i bevægelse, og vi rullede i smukt
majvejr ud af Kolding uden at vække
synderlig opsigt. Ved grænsen kendte
tolderne og statsbetjentene mig alle, og
efter at vognene var blevet besat med
gendarmer, rullede vi videre til Hader
slev, hvor vi ankom lidt over otte og
gjorde holdt ved Kreditforeningens kon
tor, hvor alt var parat til at modtage os.
Der var opstillet en række borde, og
herpå blev pengene anbragt, således at
de lå optalt til hver bank for sig i de
forskellige møntsorter for at lette ekspe
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ditionen. Man blev færdig hermed så
betids, at alt var i orden, da bankdirektø
rerne kom fra Sønderborg, Tønder, Lø
gumkloster, Aabenraa, Haderslev og de
andre bankpladser rundt om for hver at
få sin part. Fordelingen gik glat fra hån
den, alt stemte, og til frokosttid var vi
færdige, og jeg modtog af bankdirektø
ren indbydelse til sammen med de søn
derjyske bankdirektører at være Hader
slev Banks gæster til frokost.
Efter frokosten tog jeg til Aabenraa
for at meddele administrator, senere
amtmand Haarløv i Haderslev, at jeg nu
havde afleveret de danske kroner, og at
de herefter var almindeligt betalingsmid
del i Sønderjylland. Ved den lejlighed
overrakte han mig min udnævnelse til
medlem af Kroneudvalget og af besty
relsen for Sønderjyllands Lånekasse.
Derefter vendte vi tilbage til Haderslev,
ordnede sammen med kasserer Bennet
sen de sidste forretninger og drog så ved
ottetiden tilbage til Kolding efter at jeg
have oplevet en af de mest bemærkel
sesværdige dage i mit liv, nemlig den
dag, da det var pålagt og betroet mig at
bringe den danske krone ned i det gen
vundne land.

Næste nummer
udkommer i
begyndelsen
af april.
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Aabenraa under vand
AfKIM FURDAL

Den 4. november 1995 blev Aabenraa som
andre steder på den sønderjyske østkyst over
svømmet i kølvandet på en kraftig storm fra
øst. Kim Furdal har set på oversvømmelsen i
et historisk perspektiv.

Der var højspændt dramatik i luften, da
jeg lørdag den 4. november 1995 krydse
de Løgumklostervej og Haderslevvej i
Aabenraa. Vejen mod byens centrum var
her afspærret af en bil og et skilt med
påskriften »eksplosionsfare«. En advar
sel der nok skulle afholde selv ihærdige
billister fra at forsætte. Advarslen viste
sig at være reel, men årsagen var en
kraftig oversvømmelse af havneområ

det og de lavtliggende områder af byen,
først og fremmest kvarteret omkring H.
P. Hanssens Gade og Madevej. 19 timer
var H. P. Hanssens Gade og Skibbroen
afspærret for trafik, inden de atter kun
ne åbnes, mens strækningen fra C. F.
Gården til Møllemærk først kunne gen
åbnes kl. 20.35 lørdag aften. Oversvøm
melsen var forårsaget afen kraftig storm
fra øst, der pressede vandmasserne fra
Østersøen op i bælterne og ind i fjordene
på Jyllands østkyst.
Ved Haderslev var oversvømmelser
ne i sommerhusområderne ved Kelstrup
og Hejsager så voldsomme, at ejerne en
kelte steder ikke kunne nå frem til huse-

Gasværksvej i Aabenraa den 5. november 1995. Foto: Agnete Bisgaard. Institut for sønderjysk Lokal
historie.
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ne på grund af vand. På Als blev ca. 50
meter af diget ud for Madeskovens Cam
pingplads fuldstændigt skyllet bort af
vandet.
Værst gik det ud over Sønderborg og
Aabenraa. I Sønderborg fik beboerne ved
havnen således en lang og våd nat, da
vandet ved midnatstid nåede to meter
over dagligt vande. Først ved firetiden
lørdag morgen begyndte vandet at træk
ke sig tilbage, så det forhøjede bered
skab i Sønderborg kunne afblæses.
I Aabenraa blev de lavtliggende om
råder omkring havnen forvandlet til et
sandt Venedig, da vandet efter midnat
skyllede ind over kajanlæggene. Med en
vandstand på ca. to meter over normalt
nåede vandet helt op til Madevej, hvor
det bl. a. løb ned i Føtex's parkerings
kælder, som blev oversvømmet, og sto
re dele af varelageret blev ødelagt. Her
kunne de forbipasserende opleve et sjæl

dent syn, da dykkere fra Falck gik ned i
kælderen.
Ved havneområdet var ødelæggelser
ne store. På Gasværksvej stod vandet en
halv meter over gulvet i »Teknisk La
ger«, som dermed fik ødelagt varer for
et sekscifret beløb. Ved H. P. Hanssens
Gade fik Aabenraa Kino sin nederste sal
oversvømmet, så lærredet, gulvtæppet
og de nederste stole måtte udskiftes. På
Hotel Europa måtte indehaverne af »Fox
and Hound« se deres skotske pub over
svømmet for anden gang i løbet af et
halvt år.
Heller ikke brandvæsenet undgik
vandskader. Brandstationen på H. P.
Hanssens Gade lå i det hårdest ramte
område. Da brandfolkene var færdige i
den øvrige del af byen, kunne de derfor
begynde at bjerge løsøret fra brandsta
tionens kælder, som var fyldt op til lof
tet med vand. Brandfolkene var i øvrigt i

Oversvømmelse af Kilen i Aabenraa den 5. november 1995. Foto: Agnete Bisgaard. Institut for
sønderjysk Lokalhistorie.
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den paradoksale situation, at de som føl
ge af mangel på varsling først blev op
mærksomme på oversvømmelsen, da
vandet stod ind på brandstationen.
For den historieinteresserede eftertid
var det formentlig de omfattende vand
skader på 323 meter arkivalier på de to
offentlige institutioner, Sønderjyllands
Statsamt og Tele Sønderjylland, som har
interesse. Dermed skabte oversvømmel
sen arkivhistorie ved at have forårsaget
den største skade på administrative ar
kivalier i Danmark nogensinde. De to
institutioner var ikke de eneste, der blev
ramt af stormfloden, som ramte de fleste
virksomheder og institutioner langs H.
P. Hanssens Gade. På Aabenraa Muse
um gik vandet op gennem kloakkerne
og oversvømmede kælderen. Heldigvis
havde museet netop installeret fugtighedsmålere, som alarmerede personalet
tidsnok til at bjærge de vigtigste ting.
Nybølmanden i kælderen undgik med
få cm lige netop et bad. I dagene efter
oversvømmelserne på østkysten var det
tid til eftertanke. JyskeVestkysten kunne
således konstatere, at mens der fandtes
et varslingssystem på den jyske vest
kyst, så var der ingen varsling for bebo
erne på østkysten. Her skal beredskabs
tjenesterne selv ringe til Dansk Meteoro
logisk Institut. I Sønderborg blev brand
væsenet først varslet, da en elektrisk samleboks eksploderede på grund af ind
trængende vand, og i Aabenraa skete
det først, da brandstationen selv blev
oversvømmet. Byen havde beredskabs
planer for atombombeangreb, men ikke
for oversvømmelser, som JyskeVest
kysten ironisk konkluderede.
Den manglende varsling skyldes for
mentlig, at oversvømmelserne siden 1945
har været forholdvis begrænsede. Over
svømmelsen af Aabenraa natten mellem
den 3. og 4. november 1995 er dog langt
fra den første. Antallet af større og min
dre oversvømmelser er langt hyppigere,
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Fra oversvømmelsen i 1904. På billedet ses et af
de mange druknede kreaturer ved Karantænestal
dene i Aabenraa. Foto: Institut for sønderjysk
Lokalhistorie.

end aviserne har ladet ane. Mens de man
ge oversvømmelser på Jyllands vestkyst
og vadehavet er godt kendt, så er de
mange oversvømmelser af Østersøky
sten imidlertid langt mindre kendt, selv
om de kunne være ganske omfattende
og dramatiske.
Oversvømmelsen den 13. november 1872
Den højeste vandstand over daglig van
de finder vi 123 år tilbage, da en vold
som stormflod natten mellem den 12. og
13. november 1872 ramte store dele af
Østersøkysten. Ugen op til den uheld
svangre 13. november havde en stærk
nordvestenvind presset store vandmas
ser ind i Østersøen, men den 11. novem
ber sprang vinden pludselig om i nord
øst. Den 13. november var vindstyrken
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vokset til orkan, som nu drev vandmas
serne tilbage med voldsom kraft. Jævnt
og ubønhørligt steg vandmasserne op til
3.5 meter over normal vandstand, inden
vandet ved 18-tiden den 13. november
atter begyndte at falde.
Skaderne efter oversvømmelsen var
selvsagt voldsomme. I Flensborg stod
vandet et langt stykke op i gaderne langs
Shiffbrücke og Neustadt. Endvidere var
Hafendamm, Wilhemsstrasse m.m. over
svømmede. For Aabenraas vedkommen
de blev dæmningen ved Lindsnakke gen
nembrudt flere steder og Kilen fyldt med
vand. Helt ud til statsbanegården, den
nuværende Banegården »Kunst og Kul
tur«, nåede vandet, inden vinden nådigt
slog om i sydvest og derpå stilnede af. I
kølvandet på vandmasserne fulgte både
tømmer og andet vraggods, der blev ka
stet rundt i byen som bolde. En stor tre
mastet bark, der var bygget på et skibs

værft, drev i land ved Toldhuset, og en
lille jagt strandede i Nygade. Heldigvis
mistede ingen livet i Aabenraa, men de
materielle skader var ganske omfatten
de. Skibsværfterne på havnen blev rase
ret, og de store mængder tømmer, som
var oplagret, blev kastet rundt på hav
nen. Værftejer Jacobsen, der boede på
Gammelhavn nr. to, har i sine erindrin
ger beskrevet de dramatiske begivenhe
der, da vandstanden steg op over vindu
eskarmen i huset og til sidst stod 1.4
meter over gulvet. Til al held blev fami
lien reddet, da kaptajn Jebsen, hjulpet af
fire tømrersvende, fortøjede en båd uden
for husets sydlige gavl, så familien kun
ne fires ned fra vinduet på første sal.
Skaderne i og uden for huset kræver
næppe nogen beskrivelse.

Oversvømmelsen den 31. december 1904
1 1874 slap befolkningen med forskræk-

Oversvømmelsen i Aabenraa 1931, hvor Rutebilstationen ses fra Skibbroen. Bag hestevognen ses
Cirkus Miehe, der netop havde rejst deres telt på markedspladsen foran amtshuset, da oversvømmelsen
satte ind. Foto: P. Clausen. Institut for sønderjysk Lokalhistorie.
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kelsen, da vandstanden nåede 2.30 me
ter over normalvandstanden, men nyt
årsnat 1904-05 indtraf katastrofen på ny.
Stormen havde i flere dage trængt van
det op i Østersøen, da vinden den 30.
december slog om i øst og igen pressede
vandmasserne op gennem Bælterne og
Østersøen. Vandstanden i havnen steg
så hurtigt, at borgerne i Aabenraa kunne
følge den med øjnene, og kl. 8 om mor
genen den 31. december blev borgerne
alarmeret med kirkeklokkerne, så alle
de lavtliggende huse kunne rømmes.
Selv om højvandet i 1904 ifølge Julius
Gregersen, der selv havde oplevet over
svømmelsen af Aabenraa i 1872, langt
fra var så slemt som i 1872, så var ska
derne ganske betydelige. Værst gik det
ud over karantænestationen på Gammel
havn, hvor 1.900 kreaturer var opstaldet. Her forsøgte man først at få kreatu
rerne kørt væk på jernbanevogne, men
da toget ikke længere kunne køre på
grund af vand, begyndte man i stedet at
trække kreaturerne over dæmningen,
men da var det for sent, og 945 kreaturer
druknede. Sagen fik i øvrigt et makabert
efterspil. De døde kreaturer blev flået,
hvorefter kroppene blev sejlet ud på fjor
den og sænket. Arbejdet var imidlertid
dårligt udført, for om sommeren samme
år begyndte dyrekroppene at drive ind
på stranden. Enden på affæren blev der
for, at man i stedet for at destruere kada
verne sendte dem til formeling på en
benmelsfabrik.
Oversvømmelsen den 9. juli 1931
Mens de foregående oversvømmelser i
Aabenraa var forårsaget af en uheldig
kombination af højvande og ekstreme
vejrforhold, så var oversvømmelsen den
9. juli 1931 skabt af et usædvanlig kraf
tigt regnvejr. Fra tirsdag den 7. juli om
aftenen til torsdag den 9. juli faldt der
ikke mindre end 189 mm regn i Aaben
raa. De vældige vandmasser blev ført
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Oversvømmelse af Nørreport i Aabenraa 1931.
Foto: Institut for sønderjysk Lokalhistorie.

fra byens højdedrag ned gennem byen
for at løbe ud i fjorden. Vandløbene løb
over deres bredder og oversvømmede
store dele af byen. Ved Folkehjem kunne
rørerne, der skulle aflede vandet, ons
dag middag ikke længere klare vand
masserne, der i stedet løb gennem Folkehjems have og ud over Haderslevvej.
Oversvømmelsen ved Folkehjem var
imidlertid kun starten. Onsdag aften tog
vandmasserne til, og kl. 22 kulminerede
situationen, da vandstanden nåede sit
højeste. På dette tidspunkt var amtshu
set oversvømmet og arealet ved Svinget/Forstalle og Hjemsalle omdannet til
store søer. Kældre i byens lavtliggende
huse var oversvømmede, ligesom Cir
kus Miehe, der netop havde opstillet på
Markedspladsen foran amtshuset, stod i
80 cm. vand. Mange af cirkusfolkene,
der sov i telte på markedspladsen, måtte
derfor den følgende dag fiske deres ud
styr og ejendele op i den store sø. Uhel
digvis kulminerede situationen samti
dig med, at vandet i havnebassinet stod
1.35 meter under dagligt vande. Der var
altså intet, der kunne holde bolværket
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Det sannnenbrudte bolværk på havnen i Aabenraa efter skybruddet i 1931.1 baggrunden ses Unionens
pakhus. Foto: Institut for sønderjysk Lokalhistorie.

på kajen, da regnvandet kom med vold
som kraft og derfor mange steder rev
bolværket med ned i havnebassinet.
Oversvømmelserne efter 1931
Set i forhold til situationen i 1872, 1904
og 1931 har de senere oversvømmelser
indtil i år været relativt begrænsede, selv
om skaderne ofte har været betydelige.
Den 4. januar 1954 var højvandet igen
ved at udvikle sig til en katastrofe, da
vandet steg til 1.7 meter over dagligt
vande, og nåede op til Sønderport, hvor
færdselen, måtte ske til fods og iført gum
mistøvler. Her fik beboerne også vand
masserne at mærke, ikke havvandet, men
kloakvandet, som blev trængt op fra åen
gennem kloakken. Store dele af byen stod
under vand, og beboerne i de lavtliggen
de huse måtte igen til at fjerne vand fra
deres kældre. Værst gik det ud over de
mange lagerbygninger på havnen, hvor
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vandet trængte ind og helt eller delvist
ødelagde varelagrene. I Voetmanns la
gerbygning fik flere af Aabenraa Sejl
Clubs letteste både en ekstra sejltur, ef
terhånden som vandet steg. Heldigvis
lykkedes det effektivt at spærre af for
vandmasserne med sandsække ved Ve
jerboden, så Rutebilstationen, Markeds
pladsen og H.P. Hanssens Gade ikke blev
oversvømmet. Til gengæld fik beboerne
på Gammelhavn en slem forskrækkelse,
da vandet trængte ind, og de måtte nød
indkvarteres på hotel. Hen på eftermid
dagen begyndte vandet at trække sig
tilbage, og da vandstanden var faldet en
halv meter, kunne man atter åbne ho
vedvej A 10. Tilbage stod kun det store
oprydningsarbejde.
Kun seks år efter var det atter galt, da
en kraftig nordøstenvind den 14. januar
1960 piskede det kolde havvand fra
Nordsøen gennem digerne nord for
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Amsterdam, så 3.000 huse blev over
svømmet, og 15.000 mennesker måtte
evakueres. Knap så galt stod det til i
Aabenraa, da selvsamme storm skabte
oversvømmelser i Aabenraa og Styrtom.
Oversvømmelserne, der nåede helt op
til Sønderport, var dog generende nok.
Kort før middag måtte man afspærre
H.P. Hanssens Gade ved Toldbygnin
gen, da mange biler kørte fast i vandet,
så de spærrede for trafikken. Tilsvaren
de problemer havde man på Skibbroen i
Flensborg, hvor det bedste transportmid
del var en gummibåd. Imens havde man
travlt på havnen i Aabenraa med at sikre
lagrene med sandsække. Ved Mølleåen
fik de omliggende beboere oversvøm
melsen at mærke, da vandet ikke kunne
løbe ud i fjorden og i stedet slog op over
Flensborgvej. Sidst på eftermiddagen
faldt vandstanden heldigvis så meget, at
man igen kunne åbne Skibbroen for tra
fik.
Oversvømmelser har altid været et til

bagevendende problem for Aabenraa,
hvor store dele af byen ligger lavt. Det
gælder ikke mindst de lavtliggende eng
områder syd for byen. I det perspektiv
er det glædeligt, at Aabenraa byråd har
bevilget 160.000 kr. til et varslingssystem,
så befolkningen i Aabenraa nu kan blive
varskoet i tide.
Litteratur:
Julius Gregersen: »Stormfloden i Flensborg
den 13. november 1872« i: Sdr. Mdsk. 1947, s.
255-256.
A.W. Matthiesen: »Oversvømmelser i Aaben
raa« i: Aabenraa Statsskoles Samfund 1953,
s. 54-64.
Peter Petersen: »Stormfloden 13. november
1872« i: Sdr. Mdsk. 1972, s. 358-366.

Avisen
Hejmdal januar 1954,15. januar 1960 & okto
ber 1967.
Sønderjyden 5. januar 1954 & 15. januar 1960.
Flensborg Avis 15. januar 1960.
Jyske Vestkysten november 1995.

Brandmænd og folk fra civilforsvaret i Aabenraa får en velfortjent pause under redningsarbejdet den 4.
januar 1996. Foto: Agnete Bisgaard. Institut for sonderjysk Lokalhistorie.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 3-96

55

Sangen på min fødeegn Roager
Af LAURIDS NØRGAARD LUND
Laurids Nørgaard Lund i Roager var en flit
tig indsamler af rim, remser og folkesange på
Roageregnen. En afskrift af de mange sang
historiske optegnelser sendte han i I 960'erne
til lektor i musik ved Århus Universitet og
leder af Sanghistorisk Arkiv, Karl Clausen.
Blandt Clausens mange optegnelser finder
man derfor i dag bl. a. Laurids Lunds erin
dringer om sangen på hans fødeegn Roager.
Selv har jeg ingen god sangstemme, men
når mange synger sammen, synger jeg
med, så godt jeg kan. Når jeg i mine
unge dage gik og pløjede, sang jeg me
get for mig selv. Går man alene ude på
marken, gør det ikke så meget, om melo
dien ikke er helt rigtig. Der var også
sange, som jeg syntes godt om, men som
jeg ikke kendte melodien til. Dem gik jeg
og fremsagde. Det samme gjorde jeg med
digte som Ibsens »Nu flokke sig om Ty
ras borg« og Bjørnsons »Brede sejl over
Nordsjö går« og fra Fiskerjenten: »Han
fik ej lov at lægge ud«. Brorsons »Goli
ath drog fra Gath« lærte jeg udenad som
dreng efter en gammel læsebog. Jeg kan
den med melodi, men om det er en, som
jeg har hørt, eller en, jeg selv har lavet,
husker jeg ikke. Fra min drengetid hu
sker jeg også visen om Tordenskjold, som
hyrdedrengen Thyge fra Ribe sang for
mig. En pige fra Hunderup sang ofte
skillingsviser, som »Guds himmel var så
mørk og grå«, som jeg var glad ved at
høre. Det var også hende, der sang »Her
regårdsvisen«, som hun stedfæstede til
Bramminge hovedgård, og »I Jylland der
leved' en pige« (hun blev af vennen solgt
til en neger), »Jeg er født på gamle Eng
lands kyst« (om Susanne), »I Fåborg på
lazarettet« (om Christian IX's besøg).
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Vinteren 1906-07 var jeg på Støvring
Højskole. Den første time hver morgen
fortalte en lærer os Danmarks historie.
Timen begyndte med en sang om det
emne, som han ville fortælle om. Var der
ingen særlig egnet, sang vi altid Ole Vigs
»Vågner op nu alle lyster/trindt i fædre
landets dale«. Her på egnen har jeg al
drig hørt den. På højskolen havde vi
også en bestemt sang, som vi sluttede
den daglige gymnastiktime med. Det var
Carl Plougs »Vikingemoder, dronning
på havet«. De to sange fik jeg lært så
grundigt den vinter, at jeg ofte har sun
get dem siden, når jeg gik efter ploven.
Mine bedsteforældre (morfar og mor
mor), som var på aftægt, kunne ikke syn
ge. Bedstemor sad og nynnede, når hun
spandt, men der var ingen melodi deri.
Det var det samme om og om igen. Bed
stefar havde dog P. O. Boisens sangbog.
Min far kunne heller ikke synge, men
ville nok høre sang.
Han havde i 1877-78 været på Askov
Højskole og var præget deraf. Han hav
de et lunt gemyt og brugte remserne.
Han fremsagde for mig et par vers af
»Den gång a vår en bitte kåel, da skuld a
vow te får«. Min mor kunne nok synge,
men var noget svagelig og stille af væ
sen, så hendes sang blev ikke til ret me
get. Det kan have spillet en rolle, at hen
des slægt på mødrene side var herrnhutisk påvirket. På den anden side var hun
stærkt præget af far. Hun havde Morten
Eskesens sangbog, som er grundtvigsk.
Hun ejede også et håndskrevet sanghef
te, men det er bortkommet, og jeg hu
sker ikke sangene.
Blev der ikke sunget meget inden for
familien, så sang folkene på gården. Vi
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 3-96

havde en karl fra Vejen, der sang meget,
mest Erik Bøghs viser og så en jysk: »A
håe no hejsen prøvet møj i den ti a håe
løwet«. Han havde tjent flere år på Østeregnen og lært visen om paragraf fem:
»Når tysken spørger der nede ved Spre«,
som han ofte sang. Det var pigerne, der
sang mest. Pigen fra Hunderup blev af
løst af en pige fra Abild sogn, der gerne
sang Krybskyttevisen, mest når hun mal
kede: »Der gik imod lunden en aften så
silde«.
Efter hende fik vi en pige her fra byen.
Hun sang om en møllerdatter, der blev
kæreste med møllersvenden, som blev
jaget bort. Møllerdatteren fik en dreng,
og visen slutter med »Møllersvenden,
det er drengens far«. Også den vise blev
mest sunget ved malkningen. Viserne

om »Gammel kælling til barsel«, »Peter
Krisjan« og »Mallebrok« var i mine dren
geår ved at gå af brug blandt de voksne,
men blev ofte sunget af de større børn på
vej hjem fra skole, dog mest i perioder.
I skolen lavede vi ofte om på de tyske
sange. »Ich bin ein Preusse« blev til »Ich
bin kein Preusse«. Slutningen lavede jeg
om til: »Wir rufen's laut in alle Welt
hinein, wir sind nicht Preussen, wollen
nicht Preussen sein«. »Schleswig-Hol
stein, stammverwandt« lavede vi om til
»Schlesvig-Holsten, stamp i e grøe, stamp
så læng', te e tyskhed døe«. På en nabo
gård, hvor de havde en dansk soldater
sangbog, har jeg flere gange hørt visen
om lejren ved Hald: »Her kommer jeg
som et fælt gespænds«.
I min drenge- og ungdomstid sang vi

Lektor i musik ved Århus Universitet, Karl Clausen (1904-1972), der har indsamlet Laurids Lund
sangerindringer, var en utrættelig indsamler af danske folkesange. Karl Clausen var født i Aabenraa
og bevarede gennem hele sit liv en særlig interesse for den sønderjyske folkesang. Her ses han med en
af sine mange meddelere, Hansine Tækker fra Kirke Hørup. Foto: Institut for sønderjysk Lokalhistorie.
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fra Den blå Sangbog ved gilder og mø
der. Grundtvigs, Blichers, Hostrups,
Lembckes, Mads Hansens, Bjørnsons og
Johan Ottosens sange var dem, der blev
sunget mest. Treårskrigens sange var le
vende endnu.
Ved private fester plejede man at be
gynde med åndelige sange for derefter
at gå over til folkelige sange og fædre
landssange. Ved gilder med dans pleje
de man at bære punse ind under dansen,
og så blev der sunget drikkeviser: »Guj
outen, I dræeng«, »Op I gæve sønner af
den røde gård«, »Ser I, hvem der kom
mer her« (egentlig: »Landsoldatens
sang« fra Treårskrigen), »En kaffepuns,
de vil æ sæj' je«. »Gubben Noah« plejede
man også at synge ved kaffepunsen, men
ofte allerede ved kaffebordet. Der var
vers af andre sange, som gled med, f.
eks. »Jeg har forsvoret at drikke brænde
vin,/jeg har forsvoret at spille kort,/men
jeg har friet til en slesvigsk pige,/det er
det bedste dog, hvad jeg har gjort« (Du
er så dejlig, jeg synes om dig). Endvide
re: »Den rus, som vi i aften får,/den
huskes ej om hundred år« (Om hundred
år er alting glemt). Naturligvis sang man
også skåler.
Til erstatning for de bortrejste danske
præster i landsdelen søgte man så vidt
muligt at forsyne os med tyske præster.
Til Roager kom der i 1874 en tysk præst,
der stammede fra Rendsburg. De gamle
fortalte, at han blev indsat i embedet af
provsten. Derefter trådte landråden frem
i koret i fuld galla og forpligtede ham
som tysk embedsmand. Det gjorde et
dårligt indtryk på menigheden, og des
værre fulgte præsten parolen. Ved en
familiefest, hvor præsten og hans frue
var budt med, begyndte man at synge
danske fædrelandssange. Ved »Blev nu
til spot dine tusindårsminder« sprang
præsten ophidset op og påtalte sangen:
Man mente vel ikke, hvad man sang. En
ældre mand stod så op og gav præsten
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besked om vore forhold. Han fik mun
den lukket og prøvede ikke siden at be
lære folk om, hvad der var passende at
synge.
Noget lignende hændte i Vodder sogn.
Her var den senere som folketingsmand
kendte Schmidt-Wodder blevet præst.
Han og hans frue var også budt med til
en familiefest. Da de også her begyndte
at synge danske fædrelandssange, rejste
pastor Schmidt sig og bekendte sig som
tysk mand, og sammen med sin frue
forlod han selskabet. Der opstod lige
som en trykket stemning, men så var der
en, der foreslog: Skal vi så ikke synge
»Hel tungt han efter sig foden drog« - og
så vendte den gode stemning tilbage.
Anderledes med lærerne. De måtte
naturligvis ikke synge med på danske
fædrelandssange, men deres tyskhed
bundede ikke så dybt, så de kunne nok
tåle at høre dem. Men der var en sang,
som selv tysksindede kunne være med
til at synge, og det var Bellmans »Gub
ben Noah«. Den stod i de ældre udgaver
af Den blå Sangbog og regnedes for neu
tral.
Som tolvårs dreng var jeg med til et
bryllup her i byen. Vielsen fandt sted
hen på formiddagen. Da brudeskaren
vendte hjem fra kirken, blev gæsterne
beværtet med en puns. Folk kunne væl
ge, hvad de ville: Vin eller brændevin.
Der så jeg vor lærer og tre bønder stå
med hver sin kaffepuns, den var altid
med brændevin, hævet i højre hånd, og
med venstre hånd på naboens skulder
sang de »Gubben Noah«. Vor lærer, som
var forsanger, kunne den udenad. Da
gen efter var der en dreng, der også hav
de været med til brylluppet og overvæ
ret denne scene, som på legepladsen
stemte i med »Gubben Noah«, men læ
reren bød ham straks holde op dermed:
Heute sind wir nicht zur Hochzeit, slut
tede han.
Mange her fra egnen havde været på
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efter- eller højskole, og efter Genforenin
gen fortrængte Højskolesangbogen ef
terhånden Den blå Sangbog, skønt det
væsentligt var de samme sange, der blev
sunget. Men både Den blå og Højskole
sangbogen har gjort deres til, at de gam
le almuesange efterhånden blev glemt.
Dog var der hjem, hvor de stadig blev
sunget. I skolen var der en jævnaldrende
dreng, der sang sådanne viser for os.
Omkring århundredskiftet nåede »Søn
derjyden har underlige vaner« også til
os; men den blev kun sunget ved private
sammenkomster. Efter nytår 1906 be
gyndte vi med gymnastik i forsamlings
huset. Den første sang, vi benyttede, var
Bjørnsons »Fremad! Fremad! Fædres høje
hærtag var«. Det var i de forbudte san
ges tid, og af forsigtighedshensyn ville
lederen, Jens Dons fra Skærbæk, have, at
vi i sidste vers i stedet for »Nordens
ånd« skulle synge »hjemmets ånd«, selv

om det gik ud over meningen: »Hjem
mets ånd har skatte forgjemt i fjældets
ly«. Af andre gymnastiksange fra før ver
denskrigen mindes jeg Hostrups »Vi fik
ej under tidernes tryk«, Drachmanns »Du
danske mand«, V. Rørdams »Vi fri folk
fra Norden«, Vilh. Gregersens »Stræk
din fod«, Ahrent Otterstrøms »Vældige
riger rives om Jorden«. Der var også et
par sange, som en af gymnasterne hav
de skrevet, den ene til melodien af Mar
seillaisen. Begyndelsen lød: »Op nu brød
re, lad kampsangen klinge,/det skal ses,
vi er fribårne mænd,/det skal ses, ingen
voldsmand kan tvinge/slettens røn i de
hæmmende bånd«. Den anden, hvis ord
lyd jeg ikke husker mere, gik på melodi
en til »I natten klam og kold«.
Der blev sunget meget i mine dage.
Her har jeg kun nævnt de sange, jeg
mindes bedst fra de forskellige situatio
ner.

Nydam Offermose
I Erik Jørgensens anmeldelse af Peter
Petersens bog »Nydam Offermose« i Søn
derjysk Månedsskrift nr 7/8 1995 blev
der bl. a. rejst tvivl om forfatterens ret til
at benytte visse af bogens billeder. I den
anledning har Peter Petersen anmodet
om optagelse af følgende:
»Når min bog hedder »Nydam Offer
mose«, er det helt i tråd med sprogbru
gen hos Conrad Engelhardt, der skriver
om Nydam Mosefund, Nydam Offer
mose osv. At der fremføres kendsger
ninger om placeringer af oldsagsfunde
ne fra de i 1864 afståede landområder
kan næppe betegnes som anti ty skhed. I
øvrigt er jeg på udmærket talefod med
min tyske familie, tyske naboer og Feldsted tyske skole. Billedmaterialet har jeg
haft fuldt bekræftet ret til at benytte.«
Museumsinspektør Flemming Rieck,
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 3-96

Nationalmuseet, har ønsket at kommen
tere det sidste punkt:
»Peter Petersen har i 1991 fået tilladel
se til at bruge billeder taget af National
museets fotograf Per Poulsen, siden da
er der ikke indhentet tilladelse til brug af
ét eneste billede fra perioden 1992-95 til
publikation. At han har modtaget bille
der fra os i 1994 er blot en venlighed som
tak for hjælpen under udgravningen. På
Nationalmuseet har vi altid været flinke
til at udlevere billeder, særtryk og lig
nende til amatørarkæologer. Men en til
ladelse til brug af nogle få fotos i 1991
giver ikke carte blanche til at anvende
alt fotografisk materiale fra Nydam frem
over.«
Hermed er denne debat afsluttet i Søn
derjysk Månedsskrift.
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Det sker - på nordslesvigske museer
Højer Møllehave - en ny attraktion på vesteregnen
To år efter, at møller Carl Emil Roll i
1857 havde bygget Højer Mølle på det
højeste punkt i Højer by, lod han på den
sydlige del af grunden, umiddelbart syd
for møllen, et stateligt, grundmuret hus
på dengang ni brede fag opføre. Huset
blev mod sædvane bygget med længde
retningen nord-syd, således at den have,
der blev anlagt, blev placeret øst for hu
set. Haven fik havelåge mod Skolegade,
og dens længderetning blev øst-vestorienteret.
Møllehuset og haven var indtil 1992 i
privat eje, men da den sidste ejer kom på
plejehjem, måtte huset sælges. Der skete
det meget glædelige, at Skov- og Natur
styrelsen erhvervede huset til natursko
le, mens Højer Kommune lejede en del
af det til lokalhistorisk arkiv og til turistbureau.
Tønder Museum/Højer Mølle- og
Marskmuseum fik gennem en særaftale
mulighed for at få brugsretten til haven
mod, at museet lod den gamle have fra
omkring år 1900, hvis spor endnu i be
gyndelsen af 1990'erne var tydelige, gen
etablere. Arbejdet måtte dog vente, ind
til ombygningen af møllehuset var tilen
debragt i efteråret 1994. Efter at haven i
vinteren 1994-95 var blevet ryddet for
vildtvoksende træer og buske, måtte jor
den i sommeren 1995 luftes gennem en
beplantning af lupin og honningurt.
Rekonstruktionen af haven blev lagt i
hænderne på havekonsulent Olav Nis
sen i Ballum, der har lagt et enestående
arbejde i genskabelsen af møllehaven.
Haven blev målt op og nøje gennemgået
med de træk, der var synlige. Disse ob
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servationer blev herefter sammenholdt
med gamle fotografier og mundtlige erin
dringer om haven bl. a. af en nu 95-årig
kvinde, der var pige i møllerhuset 191821, samt datteren af den næstsidste møl
ler.
Haven var centreret omkring en cir
kelrund plæne lige øst for den murede
veranda. Nord for plænen var anlagt en
åben grotte med fast bænk, hvor man
kunne slikke sol, og syd for plænen, lige
over for grotten, var et fint lysthus med
farvede ruder.
Begge disse hvilepladser og plænen
er genetableret. Lysthuset blev allerede
bygget og indviet i sommeren 1995, idet
Rislum Fonden, København, bekostede
materialer til huset, mens tømrermester
Hans Petersen, Højer, som gave til ha
ven udførte det meget store tømrer- og
snedkerarbejde. Fra plænen fører en bred
centralgang ned gennem haven til have
lågen mod Skolegade. På begge sider af
denne er der genetableret halvmånefor
mede bede med roser og pæoner, og bag
disse er der nyttehave og bærbuske. Ha
ven omkranses på tre sider af stendiger,
mens huset danner den fjerde, vestlige,
afgrænsning af haven. Alle de planter,
der er og vil blive plantet i haven, er
sorter, der var kendt på vesteregnen
omkring århundredskiftet. Haven vil
være åben for publikum hver dag, og
der vil være gratis adgang. Det er muse
ets håb, at Højer Møllehave vil blive til
stor glæde for Højers borgere og for de
mange gæster, der i sommerhalvåret be
søger byen.
Inger Lauridsen
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Museet på Sønderborg Slot
Særudstilling »Om Dannebrog jeg ved...«. En udstilling om
danskerne og deres flag.
Indtil 17. marts:
Særudstilling. Gerda og Wilfried Moll udstiller sølvarbejder.
Indtil 10. marts:
Særudstilling SAMIS. 50 året for Sammenslutningen af maleinteresserede i Sønderborg.
29. marts - 21. april: Særudstilling »Sønder og sammen« af sønderjyske billedkunst
nere. Arr. af Billedkunstnernes Forbund.
Indtil 1. sept.:

30. marts:

Cathrinesminde Teglværksmuseum
Teglværksmuseet åbner med en særudstilling med Dea Enna
og Günther Sippel arr. af Broagerlands Kunstforening.

Tønder Museum
Foredrag ved Else Marie Dam-Jensen »Den færdigsyede lands
by«.
30. marts -12. maj: Særudstilling. Gerda og Wilfried Moll udstiller sølvarbejder.
28. marts kl. 19.30:

4. april -19. maj:

Højer Mølle- og Marskmuseum
Særudstilling om fjer.

Aabenraa Museum
Indtil 10. marts:
Aabenraa Fotoklub udstiller.
23. marts - 27. maj: Særudstilling med I. P. Junggreen Have, Aabenraa, i samarbej
de med Aabenraa Kunst- og Musikforening.

Haderslev Museum
Særudstilling. Tekstiler og smykker fra Letland gennem 1000
år. Udstilling af velbevarede samlinger fra Letlands historiske
Museum i Riga.
20. marts kl. 19.30: Foredrag »Mosefund, magt og ufred i Sønderjyllands jernal
der« af museumsinspektør Flemming Rieck, Roskilde. Arr. af
Arkiv- og Museumsforeningen.
30. marts - 21. april: Maleriudstilling ved Inge Hørup. Arr. af Haderslev Kunstfor
ening.
Indtil 17. marts:

Midtsønderjyllands Museum
Bustur til Århus med besøg på Naturhistorisk Museum, Mu
sikhuset og/eller det nye Kongrescenter. Afg. Gram Bibiliotek
kl. 8.30, hjemkomst kl. ca. 18.00.
Indtil 24. marts:
Særudstilling. Årtiers mode v. Lissie Østergaard.
Indtil 24. marts:
Særudstilling. Billeder af Viggo Gregersen og Lis Nørgård.
31. marts - 29. sept.: Særudstilling »Skeletter i skabet« om zoologiske rariteter.
31. marts:
Åbnes en udstilling om kridttiden i Danmark. I samarbejde
med geolog Palle Gravesen.

16. marts:
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Kirken i Ulkebøl
Ulkebøl Kirke. (Udg. af Ulkebøl Menighedsråd
1995). 24 s., ill. Pris: 30 kr.

Det er ved at være mere end 35 år siden, at
»Danmarks Kirker, Sønder-borg Amt« ud
kom, så det er kun i et fåtal af kirkerne i det
gamle amt, at man i våbenhuset stadig kan
finde et (som regel slidt og laset) særtryk af
dette værk, som den besøgende kan tage med
rundt på en vandring i kirken.
Langt hovedparten af vore kirker er, ud
over at være samlingssted for sognets beboe
res gudsdyrkelse, også kulturhistoriske min
desmærker af fornemste art. Men for den
ukyndige kan det ofte være svært at tolke og
placere i tid de mange kulturlevn, den enkel
te kirke rummer.
Det er derfor særdeles fortjenstfuld!, at
Ulkebøl sogns menighedsråd nu har udgivet
et fornemt og gennemillustreret lille hefte
om sognets 800 år gamle kirke. På udmærket
vis forklares der her om kirkens bygningshi
storie og de mange interessante inventarde
le. Særligt gennemgangen af kirkens neder
landske fløjaltertavle fra årene 1515-20 er
værdifuld. De fleste af os er jo mildt sagt ikke
særligt velbevandrede i den middelalderlige
katolske kirkes helgen- og martyrverden,
hvorfor motiverne i en del af tavlens relieffer
og malerier er lukket land.
Ligeledes er det en stor hjælp for forståel
sen af, hvordan kirkerummet har set ud efter
den store ombygning i 1787, at man i folde
ren kan se et billede af prædikestolsalteret i
Augustenborg Slotskirke. Det har været et
ganske storartet syn i Ulkebøl at se orglet
svæve højt over præstens hoved fremfor som
nu at være lidt gemt af vejen i kirkens vesten
de. Denne i mine øjne beklagelige ommøble
ring af inventaret fandt sted i 1888-90 i for
bindelse med en restaurering af kirken un
der ledelse af provincialkonservator Richard
Haupt fra Kiel. Til hans store fortjeneste hø
rer dog, at han ved samme lejlighed lod det
stærkt forfaldne middelalderlige alter, som
var hængt op på vestvæggen, restaurere i
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Berlin, så vi kan glæde os over det i dag.
Udover de store pragtstykker som alter
tavlen og orgelhuset vitterlig er, kan man
glæde sig over adskillige andre ting i kirken.
Selv finder jeg således prædikestolcns stofbetrukne himmel, der minder om en kæmpe
parasol, særdeles fornøjelig, og ligeledes de
charmerende, smukt udskårne stolestader
med motiver fra den alsiske flora og fauna,
der efter tegning af arkitekt Th. Havning,
blev sat op i kirken i 1924. De er et godt
eksempel på, at man med held kan føje nyt
inventar ind i en historisk sammenhæng.
Mindre heldigt er i mine øjne, at man i 1972
har ladet sig begave med et kirkeskib. Det er
angiveligt en model af den amerikanske klip
per »Flying Cloud« fra 1851, som man så har
omdømt til »Gloria«, da den nu skulle hæn
ge i en kirke. Det er altså en ren pyntegen
stand og ikke en gave fra en taknemmelig
skipper, der har reddet livet og skibet frelst
igennem en brandstorm på de store have.
Det er meningsløst som mange af de katolske
helgenfigurer i kirken, men de er dog i det
mindste en del af kirkens historie.
Jens Ole Lefevre

Ramt af en fjendtlig granat
Mogens Weitemeyer (udg.): Breve mellem hjem
og front 1864. Breve fra og til Waldemar Weite
meyer under felttoget 1864. 124 s. III. Museum
Tusculanum 1995. Pris: 128 kr.

Brevsamlinger fra 1864-krigen er bestemt ikke
sjældne, men denne udgivelse har sin beret
tigelse ved at indeholde breve begge veje.
Brevene er skrevet til og af en ung køben
havnsk polytekniker og officersaspirant. Han
var med i tilbagetoget fra Dannevirke og over
værede Sønderborgs bombardement, hvor
garden var nødt til at patruljere i gaderne for
at hindre de danske soldater i at plyndre de
forladte boliger. I april overflyttedes Weitemeyer til fæstningsartilleriet på Dybbøl, hvor
han blev ramt af en fjendtlig granat den 14.
april og døde på stedet.
Brevene giver et godt billede af udviklinSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 3-96

gen fra optimisme over anspændthed til
angst. Samtidigt får man et indtryk af frontli
vets forunderlige vekslen mellem kugleregn
og overdådige måltider med årgangsvine.
ia

Kunstnergaven
Birgit Jenvold: Kunstnergaven til Sønderjylland
1.914-1920. Udg. af Sønderjyllands Kunstmuse
um 1995.120 s. ill. Pris: 98 kr.

Tonen er straks slået an i Birgit Jenvolds for
nøjelige og velskrevne bog om Kunstnerga
ven til Sønderjylland, som Sønderjyllands
Kunstmuseum har udgivet i forbindelse med
den første samlede udstilling af de kunst
værker, som danske kunstnere i årene om
kring 1920 gav til støtte for dansk kultur i
Sønderjylland. De første initiativer til gaven
blev taget i 1914, men 1. verdenskrig stand
sede kunstindsamlingen, der igen fik aktua
litet i 1918, da Sønderjyllands genforening
med Danmark syntes mulig inden for en over
skuelig fremtid.
Jenvold redegør for samlingen og dens
historie, men forfalder ikke til sentimentali
tet; faktisk fremsættes mange interessante og
til tider lidt beske kommentarer til nogle vær
ker, hvis kvalitet med god grund kan disku
teres og ikke mindst til den behandling, ef
tertiden har givet samlingen. Tanken bag ga
ven var at skaffe et egnet hus til hele samlin
gen, men da dette ikke blev økonomisk mu
ligt, blev kunstnergaven istedet splittet op i
fire delsamlinger og placeret på de eksiste
rende kulturhistoriske museer i Aabenraa,
Haderslev og Sønderborg samt på det på
tænkte museum i Tønder. Disse museer har i
vid udstrækning uddeponeret værkerne til
forskellige institutioner med nedslidning,
hærværk og ligegyldighed som en naturlig
følge.
Birgit Jenvold forsøger ikke at undskylde
den behandling, samlingen har fået, men sø
ger årsagerne til dens skæbne i museums
mæssige, organisatoriske, kunsthistoriske og
nationalpolitiske forhold og begrunder der
ved, at det næppe kunne være gået anderle
des.
For første gang bliver samlingens motiver
og indhold søgt afkodet i et afsnit, hvor over
skrift og underoverskrifter er citater fra de
dansksindede slesvigeres »nationalsang«
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»Det haver så nyligen regnet«. Dette kunne
være endt som et smart forfattertrick, men er
i virkeligheden stort tænkt, idet Jenvold for
mår at få overskrifter og indhold til at hænge
naturligt sammen ved at påvise, at en stor
del af værkerne har et nationalt betinget eller
fædrelandskærligt indhold.
Jenvold afslutter sin sobre redegørelse med
håbet om, at Kunstnergaven fremtidigt må få
sit hjem på Sønderjyllands Kunstmuseum.
Hun undlader i den sammenhæng ikke at
komme med kommentarer til den museums
politiske situation i Sønderjylland, hvor
Aabenraa Kommune arbejder på at få opret
tet et kunstmuseum, selvom »Aabenraa Mu
seums kunstsamling ikke har den kvalitet,
som kan gøre et lille, lokalt kunstmuseum
interessant for et større publikum«. Jenvold
viser det groteske i situationen på baggrund
af, at Museet på Sønderborg Slots kunstsam
ling fornylig har mistet statsanerkendelsen.
Det er formentlig helt overflødigt at næv
ne, at den grundige publikation afsluttes af
en fortegnelse over værkerne i samlingen, og
at værkerne naturligvis alle er afbildet.
Nina Damsgaard

Tattoe
Ole Mathiasen: »De franske og engelske besættel
sestropperi Sønderjylland 1920«. Aabenraa 1995.

Amtsringriderforeningen Aabenraa har gen
nem en årrække afholdt tattoo ved Brundlund Slot i forbindelse med ringridningen i
Aabenraa. Amtsringriderforeningen fandt det
derfor naturligt, at man festligholdt 75-året
for Genforeningen ved at invitere musikkorp
sene fra det britiske Sherwood Foresters og
de franske alpejægere, der kom til Sønderjyl
land i forbindelsen med Afstemningen. Re
sultatet blev en koncertturne, som blev af
sluttet ved det traditionsrige tattoo i Aaben
raa. Til de som ønsker nærmere oplysninger
om de to musikkorps og deres stamenheder,
har en af initiativtagerne til arrangementet,
oberstløjtnant Ole Mathiasen, skrevet en bog,
udgivet af Amtsringriderforeningen Aaben
raa. Det er blevet til en lille bog om de to
regimenter og deres besøg i 1920. Her kan
man også læse, at de to regimenter siden
deres besøg i 1920 er blevet sammenlagt og
reorganiseret med andre militære enheder
kf
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Storvask
Med vaskemaskine og tørretumbler kan man
undre sig over, hvorledes kvinderne tidlige
re klarede det slidsomme, tunge og kolde
vaskearbejde. En af forklaringerne er, at vi
med fremkomsten af de tekniske hjælpemid
ler, større tøjmængder og moderne stoffer er
blevet flittigere til at vaske. I 1943 vaskede
husmoderen gennemsnitligt 72 kg. tøj pr.
person om året. I 1967 var dette tal på 135
kg., og i 1980 gik der 215 kg. tøj pr. person
om året i vaskemaskinen.
Mens vask i dag sker løbende efter behov,
så var vask i det gamle landbosamfund net
op »storvask«, som foregik to til fire gange
om året. Afhængig af tøjmængderne regne
de man med, at storvasken skulle klares på
tre dage, en til forberedelser og udblødning
af tøjet, andendagen til den egentlige vask
og tredjedagen til udskylning af tøjet.
Inden selve vaskedagen havde man ind
samlet bøgeaske, der blev anvendt til frem
stilling af askelud, datidens vaskemidel. Nok
kendte man allerede i middelalderen til sæbe,
men indtil midten af 1800-tallet var den dyre
sæbe forbeholdt de finere stoffer. Vaskelu
den kunne fremstilles på to forskellige må
der, som »koldstøbt« eller »varmstøbt« lud.
Den koldstøbte lud blev lavet ved at hælde
bøgeasken i bunden af et kar og derpå fylde
karret op med vand. Fordelen ved denne
metode var, at den kunne fremstilles på sel
ve vaskedagen, og den sorte aske, der flød
over, let kunne fjernes. Ved fremstillingen af
den varmstøbte lud blev bøgeasken samlet i
en askesæk, som blev lagt i vand i brygger
kedlen og kogt efter et par dages opblød
ning.
På vaskedagen stod pigerne tidligere op
end normalt. Nu var det tid til at »byge«
tøjet. Tøjet lagt i et bygekar, der havde en
afløbstap i bunden. Derpå blev kogende lud
hældt over tøjet. Når tøjet havde trukket et
stykke tid, blev luden aftappet og opvarmet
igen, så den kunne hældes over tøjet på ny.
Arbejdet kunne tage en hel dag og gentages
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Hvor går grænsen?
I dag kan vi i Sønderjylland, i modsætning til mange andre grænseegne
i Europa, glæde os over en fredelig sameksistens mellem nationerne.
Danmarks folkelige grænse dannes af de omkring 50.000 dansksindede
(svarende til ca. 10% af Sydslesvigs samlede befolkning),
som hver dag må yde noget særligt for
at bevare deres nære bånd til
Danmark og leve et dansk liv i
et tysk samfimd. Lad dan
skerne i Sydslesvig føle,
at de er en fuldgyldig
del af det danske
fællesskab.
Vær med til at støtte og
vise solidaritet med
deres bestræbelser
forat opretholde en
dansk livsstil og dan
ske kulturelle traditioner.

Bliv medlem afGrænseforeningen!
Det er Grænseforeningens formål at virke til støtte for danskheden i
grænselandet, særlig syd for grænsen, samt at styrke og udbrede kend
skabet til grænselandets forhold.
Årskontingentet varierer i lokalforeningerne, men ligger på ca. kr. 50,- pr.
husstand. For dette beløb modtager De vor fine årbog og fire gange om året
vort medlemsblad ”Grænsen”, der orienterer om foreningens virke og om
forholdene i Sydslesvig.
Ring eller skriv efter Grænseforeningens brochure.
Indmeldelseskortet ligger i brochuren.
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