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Augustenborg slotskirke er det sidste fyrstekapel, der blev indrettet i Danmark. I østenden findes alter, 
prædikestol og orgel placeret over hinanden, i vestenden hertugslægtens herskabsstol, som ses her. 
Foto: Søren Petersen.

Augustenborg og augustenborgerne
Her i foråret åbner Museet på Sønder
borg Slot en lille udstilling på Augusten
borg Slot. I år er det endvidere 150 år 
siden, at kong Christian VIII udstedte 
det åbne brev, hvor han fastslog, at kon
geslægtens kvindelinie - og dermed ikke 
augustenborgerne - var de rette arvin
ger til Sønderjylland. Derved nåede stri
den om augustenborgemes arveret en 
kulmination.

Sønderjysk Månedsskrift benytter 
denne dobbelte anledning til at sætte 
fokus på Augustenborg og augustenbor- 
geme med et udvidet særnummer. Vi 
vil gerne takke de mange forfattere, der 
beredvilligt har skrevet de bidrag, vi har 
bedt om. Redaktionen har lagt stor vægt 

på at kunne præsentere en række farve
billeder, herunder farvegengivelser af 
portrætter. Det har kun økonomisk væ
ret muligt takket være et tilskud fra 
Augustenborg kommune, som vi derfor 
bringer vores bedste tak.

Skulle dette nummer inspirere nogen 
til at læse videre, kan vi varmt anbefale 
følgende to bøger, der også er benyttet 
af de fleste af bogens forfattere:

H.P. Clausen og Jørgen Paulsen: 
Augustenborgerne. Slægt - Slotte - Skæb
ne. Historisk Samfund for Als og Sunde
ved 1980.

Jørgen Paulsen: Augustenborg. 1981

Redaktionen
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Hertugslægten
Af CARSTEN PORSKROG RASMUSSEN

Den augustenborgske hertugslægt begyndte 
i det små. Gradvis vandt den frem i rigdom 
og anseelse. En tid lignede den et bud på en 
ny dansk kongeslægt, men endte i stedet med 
at tabe alt. Slægtens historie i hovedtræk 
fortælles af Carsten Porskrog Rasmussen, 
Aabenraa.

I 1600-tallet myldrede Slesvig og Hol
sten med hertuger og prinser, mens de 
var sjældne nord for Kongeåen. Det 
skyldtes en forskellig arveret i Danmark 
og Norge på den ene side og hertug
dømmerne på den anden. De to kongeri
ger var udelelige, men hertugdømmer
ne blev i 1500-tallet opfattet som len, der 
kunne arvedeles. Det førte til, at konger
nes yngre sønner fik andel i dem og 
derfor slog sig ned der.

Næst i rang og magt efter kongen selv 
stod i 1600-tallet hertugerne af Gottorp, 
der herskede over næsten halvdelen af 
de to hertugdømmer og her delte mag
ten med den danske konge. Det gottorp
ske hertugdømme blev holdt samlet, og 
egentlige sidelinier opstod ikke.

Stamfar til en hel hær af hertuger blev 
derimod Christian Ill's yngste søn, her
tug Hans den Yngre. Ved sin død 1622 
efterlod han sig hele seks sønner. Hans 
den Yngre besluttede, at hans hertug
dømme skulle deles i fem dele, idet den 
sidste søn fik løfte om at arve, hvis en af 
de andre sønner døde barnløse. Faktisk 
døde ikke én men to af de seks sønner 
barnløse, så det endte med fire småher- 
tugdømmer: Sønderborg, Nordborg, 
Glücksborg og Plön. En rig hertug var 
blevet afløst af fire hertuger, der økono
misk kun lå på linie med tidens rigeste 
adel.

De fire hertugdømmer var i forvejen 
vel små til at forsørge et fyrsteligt hof, 
men helt galt gik det, da nogle af disse 
småhertuger selv fik flere sønner. Værst 
var det hos Hans den Yngres næstældste 
søn, Alexander, i Sønderborg. Han råde
de kun over Sydals og Sandbjerg gods, 
men efterlod sig fem sønner. En opde
ling var absurd, og førstefødselsretten 
indførtes. De fire yngre sønner måtte 
klare sig på anden vis.

De tre af dem sluttede sig til en talrig 
skare af yngre, uforsørgede fystesønner 
i Tyskland. De var en temmelig uønsket 
overskudsvare. Som fyrstelige personer 
var de i princippet hævet over de fleste 
hverv, men samtidig var de fattigere end 
mangen en almindelig landadelsmand. 
Alle håbede de at finde en rig prinsesse, 
men derudover var de eneste rigtigt ac
ceptable karriereveje den katolske kirke 
og militæret. To af Alexanders fem søn
ner gik således over til den katolske tro i 
håb om et godt embede. En tredje søn, 
August Philip, ejede en tid det lille gods 
Beck, og hans efterkommere kaldtes der
for hertuger af Slesvig-Holsten-Sønder- 
borg-Beck. Frem til omkring år 1800 le
vede de i Ostpreussen som preussiske 
generaler, glemt af så godt som alle i 
Danmark.

Slægtens stamfar, Ernst Günther
Kun én af de fire yngre sønner fra Søn
derborg, Ernst Günther, blev i Sønder
jylland. Han var en tid officer i dansk 
tjeneste, men med temmelig ringe suc
ces. Emst Günthers stjerne steg noget, 
da Frederik III og Sofie Amalie kom på 
tronen 1648. Det udviklede sig til et ven
skabsforhold mellem de to familier, og
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Hertug Ernst Günther I (1609-89). Portræt fra 
1650. Gripsholm. Det er den selvsikre ledertype, 
der tager imod - bred og mægtig, og skulle nogen 
være i tvivl om, hvem han er, er der hjælp at hente 
i indskriften øverst til højre. Billedet udtrykker en 
pragtglæde, der stemmer med Christian IV's ka
rakteristik af hertugen som en, der var bedre til at 
sætte sit hår end til at føre krig.

det var kongen og dronningen, der i 1651 
holdt Ernst Günthers bryllup med sin 
kusine, prinsesse Auguste fra Glücks- 
borg.

11667 og 1669 erklæredes hertugerne 
af Nordborg og Sønderborg fallit, og de
res hertugdømmer inddroges under kro
nen. Ernst Günther søgte at overtage her
tugdømmet Sønderborg efter sin fallere
de brodersøn, men det afviste kongen. I 
stedet blev Emst Günther i 1675 udnævnt 
til amtmand over Sønderborg amt med 
titel af »guvernør over Als« - en lidt flot 
titel, da embedet kun omfattede øens 
sydlige halvdel. Samtidig bevarede Ernst 
Günther en vis indflydelse ved hoffet, 
og 1676 var han én af hovedmændene 
bag Griffenfelds fald.

Den kongelige bevågenhed er nok en 
del af forklaringen på, at Ernst Günther 
klarede sig nogenlunde økonomisk. Al
lerede da han giftede sig 1651, købte han 
de eneste besiddelser, kongen dengang 
havde på Als -19 gårde i byerne Stavns
bøl og Sebbelev. Stavnsbøl nedlagdes og 
erstattedes af en herregård, der blev kaldt 
Augustenborg efter hertuginden.

Det gjorde ikke Emst Günther til »her
tug af Augustenborg«. Der har aldrig 
eksisteret noget hertugdømme af det 
navn, og ingen har nogensinde tildelt 
augustenborgeme den titel, de siden blev 
kendt under. Ernst Günther og hans 
brødre kaldtes »hertuger af Sønderborg« 
efter den tyske skik, at hertugtitlen gjaldt 
alle slægtens mandlige medlemmer. Re
elt var Ernst Günthers hertugtitel blot en 
prinsetitel.

Besiddelserne på Als blev udvidet in
den hertugens død i 1689. Han efterlod

Hertuginde Auguste (1633-1701). Frederiksborg- 
museet. Hun var født prinsesse af Gliicksborg. 
Hun kom til at give navn til Augustenborg slot 
og dermed siden til hele hertugslægten.
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Hertug Frederik Christian I (1721-94). 
Maleri fra ca. 1750 af Peder Als. Frede- 
riksborgmuseet. Peder Als forstod at 
male eventyragtig elegance, der glimte
de af højlys og passede så godt til roko
kotidens fyrsteliv, hvor pragtudfoldelse 
og fest var væsentlige elementer i selv
forståelsen. Vi præsenteres for ungener
gi i en smuk og blid form, hvor evnerne 
som officer og bestyrer af godser og for
mue lades ufortalte.

sig igen en større børneflok, heriblandt 
tre sønner. De to ældste havde imidler
tid begge handlet mod forældrenes vilje, 
den ene ved at gifte sig under sin stand, 
den næste ved at blive katolik. Med kon
gelig tilladelse tilsidesatte hertuginde 
Auguste dem begge, og besiddelserne 
på Als overgik til den yngste søn Fre
derik Vilhelm. Hans ældre bror måtte 
nøjes med embedet som guvernør over 
Als.

Frederik Vilhelm og Christian August I 
Hertug Frederik Vilhelm var født i 1668. 
Som tyveårig påbegyndte han en mili
tær karriere i den danske konges garde. 
Siden var han nogle år i engelsk tjeneste, 
før han 1697 vendte tilbage til Danmark. 
Han var siden med de danske tropper, 
der blev lejet ud til englænderne under 
den spanske arvefølgekrig. Hertug Fre
derik Vilhelm blev 1694 gift med Sophie 

Amalie Ahlefeldt, datter af storkansle
ren grev Frederik Ahlefeldt til Gråsten, 
Søgård og Tranekær. Hertugen døde i 
en ung alder 1714. Han efterlod sig kun 
én søn, Christian August, så arvefølgen 
var sikret. Også hertug Christian August 
gik militærvejen, hvor han endte som 
general. 1 1732 fik han desuden sin far
fars gamle embede som guvernør over 
Als med embedsbolig på Sønderborg 
slot.

Hertug Christian August (I) var født 
1696. Han blev i 1720 gift med den foræl
dreløse grevinde Frederikke Louise Dan- 
neskjold-Samsøe. Han havde dermed 
giftet sig ind i samme miljø som sin far: 
det danske monarkis allerfomemste adel. 
Formelt havde de to hertuger giftet sig 
under deres stand. Reelt var de blevet 
gift ind i familier, der havde større ind
flydelse og var langt rigere end augu- 
stenborgerne. Det sidste betød ikke så

70 SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 4-96



Hertuginde Charlotte Amalie Vilhel- 
mine, 1744-70. Maleri af den italienske 
maler Stephan Torelli, Frederiksborgs- 
museet. Hermelinskåben viser hendes 
fyrstelige rang som født prinsesse af 
Plön. De mange smykker stemmer godt 
med den velstand, hun bragte ind i æg
teskabet.

lidt. Hertuginde Frederikke Louise op
gjorde selv siden, at hun havde bragt 
den ufattelige formue af 195.435 rdl. ind 
i ægteskabet.

Det var hertugindens formue, der gjor
de det muligt for parret at købe godser
ne Gråsten, Fiskbæk, Kiding og Kelstrup 
ved den Ahlefeld tske fallit i 1725. God
serne kostede 122.500 rigsdaler plus 
10.000 for inventaret. Det beslaglagde 
altså det meste af hertugindens formue. 
En overdådig livsførelse gjorde imidler
tid, at Christian August trods sin kones 
rige arv efterlod sig en stor gæld ved sin 
død 1756.

Frederik Christian I
Arving til godserne var den da 35-årige 
hertug Frederik Christian I. Han over
tog hertugdømmernes vel nok største 
godsbesiddelse, men også én af de mest 
forgældede.

Augustenborgernes stjerne var imid
lertid ved at stige, alene fordi de modsat 
de mange andre hertuglinier overleve
de. Hertughusene Nordborg og Sønder
borg var som nævnt længst ude af saga
en. I 1750'erne var det tydeligt, at den 
rigeste og betydeligste gren af Hans den 
Yngres efterkommere, hertugerne af 
Plön, var ved at gå samme vej. Hertug 
Frederik Carl af Plön havde fire døtre, 
men ingen sønner. Nærmeste mandlige 
arvinger var augustenborgerne. Hertug 
Christian August havde søgt at styrke 
dette arvekrav ved at få sønnen gift med 
hertugen af Plöns ældste datter. Det stød
te imidlertid på modstand, ikke mindst 
fra den danske regering, der ønskede at 
få inddraget de slesvigske og holstenske 
småhertugdømmer under kronen.

Efter Christian Augusts død optog 
hertug Frederik Christian forhandlinger 
med den danske udenrigsminister, Bem-
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Hertuginde Louise Augusta (1771-1843). Maleri 
fra 1787 af fens luel. Frederiksborgmuseet. En 
veltilpasset og stilfærdig ung prinsesse i en vel fri
seret, blomstrende park, 16 år gammel og nygift 
prinsesse af Augustenborg i et politisk ægteskab 
mod hendes ønske. Billedet er malet som pendant 
til et billede af broderen, kronprins Frederik, for
mentlig for at understrege hendes position som 
prinsesse - og dermed kvæle snakken om, at Struen
see var hendes virkelige far.

storff. Hertugen valgte at bøje af og afstå 
sit arvekrav såvel på Plön som på det 
andet tilbageværende sønderborgske 
hertugdømme, Glücksborg. Hertugen fik 
til gengæld det store gods Gammelgård 
overladt med det samme og løfte om 
yderligere fire alsiske godser, når hertu
gen af Plön døde. Det skete 1761, og 
hertugen overtog i overensstemmelse 
med aftalen godserne 1764. Hertug Fre
derik Christian var nu den ubetinget stør
ste private jordbesidder i hertugdøm
merne. Samtidig lykkedes det ham at 
blive gift med den plönske hertugdatter, 
Charlotte Amalie Vilhelmine. Hun brag
te yderligere en betydelig kontant for
mue med sig til Als.

Hertug Frederik Christian fik ry for 
sparsommelighed, men ikke desto min
dre kom han til at sætte det mest storslå
ede monument over hertugslægten efter 
erhvervelsen af de alsiske godser. Kon
gen havde ved overdragelsen for første 
gang brugt titlen »hertug af Augusten
borg«, og det gamle Augustenborg slot 
veg nu for et nyt, der blev det største og 
prægtigste mellem Gottorp og Køben
havn. Ingen kunne være i tvivl om, at en 
fyrstelig slægt havde sit sæde her.

Frederik Christian II
I de samme år sank antallet af fyrstehof
fer i hertugdømmerne fortsat. 1 1767 og 
1773 gennemførte Danmark en byttehan
del med hertugerne af Gottorp, der nu 
sad som zarer i Rusland, så Danmark fik 
de gottorpske dele af Holsten mod at 
afstå grevskaberne Oldenborg og Del
menhorst. 11779 døde den sidste hertug 
af Glücksborg. Der var ikke flere små- 
hertugdømmer tilbage inden for Sønder
jylland og Holsten. København var nu 
eneste helt rigtige residensby i det dan
ske monarki. Fyrstelig glans stod der 
derudover kun om Slesvig, hvor stathol
deren over hertugdømmerne sad - og 
om Augustenborg. Her sad nu den ene
ste tilbageværende sidegren af konge
huset, der stadig boede inden for det 
danske riges grænser.

En endnu større glans forekom opnå
elig, for oldenborgernes kongelige ho
vedlinie syntes lige så tæt på at udsluk
kes som husene Plön og Glücksborg. Den 
sindssyge Christian VII ville ikke få flere 
børn, kronprinsen var svagelig, og hans 
farbror, arveprins Frederik, var barnløs 
efter flere års ægteskab.

Hvis kongeslægten uddøde, kunne 
det nu så møjsommeligt samlede mo
narki blive splittet igen. Holsten kunne 
kun arves af personer, der i direkte 
mandslinie nedstammede fra det dan
ske kongehus. Kongeriget kunne om-
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vendt arves gennem kvindelige led. 
Hvordan forholdene egentlig var for Søn
derjyllands vedkommende, var man i 
tvivl om. Men i 1779 syntes situationen 
at være den, at Holsten kunne gå til augu- 
stenborgerne, kongeriget (og formentlig 
Sønderjylland) derimod til kronprinsens 
søster, Louise Augusta. Udenrigsmini
ster A. P. Bernstorff mente, at den indly
sende løsning var et ægteskab mellem 
Louise Augusta og den augustenborg- 
ske hertugsøn, Frederik Christian (II). 
Det blev til virkelighed i 1786, hvor prin
sessen var 15 år gammel.

Frederik Christian indtrådte samtidig 
i dansk statstjeneste. Han blev patron 
for universitetet og blev udnævnt til 
medlem af statsrådet, dvs. regeringens 
inderkreds. Især i den første egenskab 
ydede den velbegavede og veluddanne
de prins en betydelig indsats.

Det håb om kongetronen, der måtte 
være vakt hos Frederik Christian, forto
nede sig imidlertid. Oldenborgernes ho
vedlinie fik friske skud, da arveprins Fre
deriks kone fødte sønnerne Christian 
(VIII) og Ferdinand. Det kunne hertu
gen vanskeligt gøre noget ved. Derimod 
reagerede han i 1806, da det tysk-romer
ske rige brød sammen, og kronprinsen 
ville benytte sig af lejligheden til at ind
lemme Holsten i riget. Hertugen tog 
skarp afstand fra, at man derved kunne 
skubbe hans arveret til side. Spørgsmå
let blev ikke fuldstændig afklaret, men 
striden nogenlunde bilagt. Et endeligt 
brud mellem de to svogre, kronprins og 
hertug, kom derimod i 1810, hvor de 
begge - forgæves - søgte at blive tronar
ving i Sverige.

De senere hertuger
Hertug Frederik Christian II døde i 1814. 
Han efterlod sig to sønner, hvoraf den 
ældste, Christian August II, arvede god
serne og hertugtitlen. Han var født i 1798. 
11820 giftede han sig med komtesse Lou
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ise Danneskiold-Samsøe. Han gik der
med et par trin ned ad rangstigen og 
giftede sig igen ind i den danske høj
adel, som hans oldefar og tipoldefar hav
de gjort. Ægteskabet blev meget lykke- 
ligt.

Hvordan hertug Christian August 
blev hvirvlet ind i den nationalpolitiske 
historie, skildres i den følgende artikel. 
Her skal kun konstateres, at han efter 
treårskrigen blev tvunget til at sælge sine 
sønderjyske godser til den danske stat. I 
stedet købte han godset Primkenau i 
Schlesien i Østtyskland, hvor han boede 
til sin død i 1869.

Som hertug efterfulgtes han af søn
nen Frederik, der i 1856 var blevet gift 
med prinsesse Adelheid af Hohenlohe- 
Langenburg, der stammede fra en syd
tysk fyrsteslægt. Han var dermed den 
første augustenborgske hertug, der hen
tede sin kone uden for Danmark og her
tugdømmerne. Han nåede kun at være 
hertug i 11 år, til han døde i 1880. Han 
nåede lige akkurat at opleve, at hans 
datter skulle forloves med ingen ringere 
end den tyske prins Wilhelm, den sene
re kejser Wilhelm II.

Ved hertug Frederiks død gik titel og 
gods i arv til sønnen Ernst Günther II, 
der var født 1863 og altså var meget ung 
ved faderens død. 11898 giftede han sig 
med prinsesse Dorothea af Sachsen- 
Coburg, hvorved han blev nært beslæg
tet med det engelske kongehus. Augu- 
stenborgerne bevarede en betydelig po
sition blandt de tyske fyrstehuse, selv
om de politisk var uden betydning nu.

Hertugen døde barnløs i 1921 efter at 
have solgt sine sønderjyske godser til 
den danske stat. I 1929-30 solgte enken 
ud af de centrale dele af det enestående 
rige indbo til Frederiksborgmuseet, hvor 
det stadig findes. Hertugtitlen gik i 1921 
i arv til Ernst Günthers fætter, der boede 
i England. Han var imidlertid ugift, og 
ved hans død i 1931 udsluktes den augu
stenborgske hertuglinie.
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Augustenborgerne og det åbne brev 
1846
Af HANS SCHULTZ HANSEN

Augustenborgerne kom i 1840'erne til at 
spille en hovedrolle i kampen om Sønderjyl
land. Herom beretter Hans Schultz Hansen, 
Aabenraa.

Hertug Frederik Christian IFs politiske arv 
Efter det mislykkede forsøg på at blive 
tronfølger i Sverige satte Frederik Chri
stian II sig til at udarbejde en historisk 
redegørelse for slægtens arverettigheder, 
som han nåede at afslutte før sin død i 
1814. Her argumenterede han for, at ikke 
alene Holsten, men også Slesvig ville 
tilfalde augustenborgerne, dersom den 
oldenborgske kongelinje skulle uddø. 
Dette havde længe været opfattelsen i 
hertugslægten, men det var i strid med 
danske statsmænds anskuelser.

I nogle politiske betragtninger i til
knytning til redegørelsen skrev hertu
gen, at de danskfødte augustenborgere 
af mange inden- og udenrigspolitiske 
grunde ville være et bedre bud på en ny 
dansk kongelinje end den udenlandske 
sidelinje, der ville komme på tronen, så
fremt Kongelovens kvindelige arvegang 
blev fulgt. Augustenborgerne ville være 
den bedste sikkerhed for, at helstatsmo
narkiet blev holdt samlet. Frederik Chri
stian II drøftede i al fortrolighed sine 
tanker med danske embedsmænd, der 
imidlertid på det kraftigste rådede ham 
fra at foretage sig videre. I modsat fald 
ville hertugen udsætte sig for kongens 
straf for angreb på enevældens funda
ment, Kongeloven af 1665. Denne reak
tion overbeviste hertugen om, at tiden 
endnu ikke var moden til at realisere 
augustenborgemes ambitioner, og han 

lod derfor manuskriptet ligge utrykt i 
skrivebordsskuffen som en arv til søn
nerne.

De to sønner, hertug Christian August 
af Augustenborg (1798-1869) og prins 
Frederik af Nør (1800-1865), var gennem 
opdragelsen blevet stærkt påvirket af fa
derens syn på slægtens arvekrav og op
fattede hans manuskript som et politisk 
testamente, hvis mål de var forpligtet til 
at realisere.

En platform herfor bød sig, da hertug 
Christian August ved stænderforfatnin
gen af 1831/34 fik tildelt en fast plads i 
den slesvigske stænderforsamling. Også 
prinsen af Nør fik sæde i stænderfor
samlingen, valgt i Egernførde. Han ud
trådte dog, da han i 1842 udnævntes til 
statholder i hertugdømmerne. Skønt 
Christian August i sine politiske hold
ninger var udpræget aristokratisk og 
gammeldags, åbenbarede han i stænder
ne sit talent for moderne politisk arbej
de. Han læste inden- og udenlandske 
aviser, skrev selv avisindlæg og forsøgte 
tilmed at sikre sig direkte indflydelse på 
den offentlige mening ved at blive avis- 
ejer. Ligeledes viste han sig som en snu 
taktiker med veludviklet sans for den 
politiske intrige. Endvidere skabte Chri
stian August i hertugdømmerne et net 
af trofaste støtter, der var afhængige af 
ham.

Christian Augusts store ambition var 
at sætte slægten på den danske trone, 
når den oldenborgske kongeslægt som 
almindeligt forventet ville uddø med den 
barnløse kronprins Frederik (VII). Her
tugen satsede her på stormagternes inter-
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H. C. Andersen læser eventyr for hertugfamilien på Gråsten Slot i november 1845. Blyantstegning af 
Carl Hartmann. Frederiksborgmuseet.

esse i at holde den danske helstat samlet. 
Kunne han hævde slægtens arvekrav på 
Holsten og Slesvig i tilfælde af mands
stammens uddøen, ville han eller hans 
efterkommer være eneste mulighed som 
dansk konge, hvis kongeriget Danmark 
og hertugdømmerne ikke skulle skilles. 
De danske konger Frederik VI og Chri
stian VIII foretrak imidlertid at udvide 
Kongelovens mandlig-kvindelige arve
følge til hele Holsten, mens Slesvig efter 
deres opfattelse allerede var omfattet af 
Kongelovens arvefølge.

Christian August understregede deri
mod Slesvigs selvstændighed i forhold 
til kongeriget Danmark og dets nøje for
bindelse med Holsten. Han modsatte sig 
derfor genindførelsen af dansk som rets- 

og administrationssprog i Nordslesvig 
og mente ikke, at sproget kunne have en 
betydning udover den rent praktiske som 
kommunikationsmiddel mellem menne
sker. Da sprogreskriptet fra maj 1840 gen
indførte dansk rets- og administrations
sprog, saboterede han efter bedste evne 
dets gennemførelse på sine godser.

Med sin indædte modstand mod 
sprogreskriptet gjorde Christian August 
sig upopulær i den befolkning, han hå
bede at blive hersker over, selvom her
tugen og slægten i det hele taget ikke var 
danskfjendtlig. Hertugen talte og skrev 
dansk med sin hustru, og hoffet fulgte 
levende med i dansk kultur, bl. a. ved at 
invitere danske digtere som H. C. An
dersen til at bo på slottene om somme-
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ren. Fra slutningen af 1830'erne begynd
te Christian August at arbejde mere di
rekte for sit arvekrav i udlandet. I 1837 
udgav han anonymt det såkaldte »Halle- 
skrift«, hvor han tildels ordret fremsatte 
synspunkterne fra Frederik Christian Il's 
manuskript. Han redegjorde for sit arve
krav over for den russiske zar og besøg
te de kronede hoveder i Bayern, Hanno
ver og Preussen samt Østrigs meget ind
flydelsesrige kansler Metternich. Ved de 
fremmede hoffer var man ikke upåvir
ket af hertugens arvekrav og hans selv
sikre fremtræden, men stormagterne for
holdt sig foreløbig afventende.

Augustenborgernes alliance med 
slesvig-holstenerne
Fra begyndelsen af 1840'erne allierede 
Christian August sig mere og mere med 
den slesvig-holstenske nationale bevæ
gelse, der som han værnede om hertug
dømmernes selvstændighed. Frem- 
skyndende virkede her en samtale, han i 
juli 1842 havde med svogeren, kong Chri
stian VIII. Denne afviste ganske de augu
stenborgske arvekrav og bebrejdede 
Christian August, at han satte egne fa
milieinteresser over statens vel og støt
tede de statsopløsende kræfter. Samta
len endte dog ifølge kongens dagbog 
med, at »vi skiltes som venner, men den
ne samtale har ikke bragt sagen, forstå
elsen om successionen, nærmere«.

Alliancen mellem den slesvig-holsten
ske bevægelse og hertugen var et for
nuftsægteskab båret af fælles interesser 
på kortere sigt. Hertugen kunne ikke 
over for sin partner røbe sine ønsker om 
at overtage den danske trone, for det at 
konsolidere helstaten gik stik imod de 
slesvig-holstenske ønsker. Modsat måt
te hertugen gå imod det slesvig-holsten
ske krav om at få Slesvig optaget i Det 
tyske Forbund. Skete det, kunne arve
retten til hertugdømmet nemlig ikke bru
ges som løftestang til den danske trone.

For slesvig-holstenerne betød augu
stenborgernes arvekrav en styrkelse af 
deres folkelige agitation. 11844 blev læ
ren udmejslet for alt folket i de tre sles
vig-holstenske »fundamentalsætninger«:

1) Hertugdømmerne er selvstændige 
stater

2) Hertugdømmerne er nært for
bundne stater

3) Hertugdømmerne beherskes ale
ne af mandsstammen.

Hertugens støtte til slesvig-holstenismen 
blev fra midten af 1840'erne mere og 
mere åbenbar. Han gav tilskud til det 
slesvig-holstenske »Liedertafel«, som 
blev oprettet af hans hoffolk og hertuge
lige hofleverandører i Augustenborg i 
1843. En del af medlemmerne fik betalt 
deres rejse til den fællestyske sangerfest 
i Würzburg i 1845, hvortil de augusten
borgske prinsesser syede en fane til del
tagerne fra hertugdømmerne i de nye 
blå-hvid-røde slesvig-holstenske farver. 
Hertugparrets sølvbryllupsfest i 1845 
udviklede sig ligeledes til en stor sles- 
vig-holstensk manifestation.

Det åbne Brev af 8. juli 1846
Den stigende folkelige opslutning om 
hertugens arvekrav tvang Christian VIII 
til at reagere. Februar 1845 nedsatte han 
en kommission, der skulle kulegrave ar
veretsforholdene, men først den 8. juli 
1846 blev resultaterne fremlagt i et »åbent 
brev«, der skulle dæmpe gemytterne. Der 
var ifølge brevet ikke tvivl om, at her
tugdømmet Lauenborg, som kongen 
havde erhvervet ved traktat i 1815, fulg
te Kongelovens mandlig-kvindelige ar
vefølge. Det samme gjaldt Slesvig, hvor 
stænderne efter indlemmelsen af de got
torpske dele i 1721 havde hyldet det dan
ske arvekongedømme. Her kunne kon
gen endvidere støtte sin opfattelse på de 
engelske og franske garantier fra 1721 
og på traktater med Rusland fra 1767 og 
1773.
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Hertugfamilien ved sølvbrylluppet 1845. Akvarel af Carl Hartmann. Frederiksborgmuseet. Familieli
vets nære bänd i tysk-romantisk version med dobbelteg. Gruppen er tydeligvis arrangeret og baggrun
den konstrueret, sä bäde Augustenborg og Grästen anes. Pä vasen i forgrunden findes augustenbor- 
gernes väben.

Med hensyn til Holsten var der tvivl 
om arveforholdene i enkelte dele, men 
kongen erklærede, at han ville rydde 
denne usikkerhed af vejen, så hele staten 
kunne holdes samlet. Kongen lovede til
lige ikke at antaste Slesvigs selvstændig
hed eller den bestående forbindelse mel
lem Slesvig og Holsten.

Selv om Det åbne Brev intet ændrede 
ved de bestående statsretslige forhold 
her og nu, fremkaldte det en storm af 
lidenskabelige protester fra brede kred
se af befolkningen i Holsten og Sydsles
vig. Det åbne Brev og de voldsomme 
reaktioner indsnævrede imidlertid Chri
stian Augusts politiske råderum. Den 
slesvig-holstenske forbitrelse i hertug

dømmerne tvang ham til at protestere 
hårdere, end han brød sig om af hensyn 
til sine fremtidsmuligheder som dansk 
konge. I en offentlig protest af 30. juli 
forbeholdt han sig sine rettigheder, og i 
august trak prins Frederik sig tilbage 
som statholder. Bruddet med kongen var 
nu definitivt.

I Nordslesvig gav Det åbne Brev den 
danske bevægelse tiltrængt vind i sejle
ne, men ellers opnåede augustenborger- 
ne en folkelig opbakning i hertugdøm
merne som aldrig før. Christian August 
havde de slesvigske stænder i sin hule 
hånd, da han i spidsen for alle deputere
de, undtagen de få danske nordslesvige
re og flensborgerne, ved en fælles ud-

SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 4-96 77



»Det åbne 
Brev« af 
8. juli 
1846.

vandring opløste forsamlingen før tiden. 
Også fra udlandet indløb der heftige pro
tester mod Det åbne Brev, navnlig fra 
Det tyske Forbund.

Augustenborgerne og begivenhederne i 1848 
Da den revolutionære begejstring fra 
udlandet i marts 1848 skyllede ind over 
monarkiets grænser og greb såvel dan
skere som slesvig-holstenere, holdt de 
augustenborgske brødre sig i første om
gang i baggrunden. Den 21. marts rejste 
Christian August til Berlin for at vinde 
den preussiske kong Friedrich Wilhelms 
støtte til arvefølgesagen i den urolige 

tid. Men den 23. marts blev prins Frede
rik hentet fra Nør til Kiel, hvor han om 
natten til den 24. deltog i forhandlinger
ne om dannelsen af den provisoriske sles- 
vig-holstenske regering. Det endte med, 
at han fik sæde heri, og den følgende 
dag stillede han sig i spidsen for den 
slesvig-holstenske overrumpling af 
Rendsborgs fæstning.

Dermed havde augustenborgerne 
åbenlyst sluttet sig til den slesvig-hol
stenske opstand, der fra dansk side måt
te opfattes som et oprør mod den lovlige 
orden. Da Christian August den 25. marts 
hørte dette, blev han da også vred, fordi
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prinsen dermed havde væltet hans lov
lydighedsstrategi og miskrediteret ham 
hos kongen af Preussen, hvorfra han net
op var på vej hjem med en støtteerklæ
ring. »Den dumme dreng har fordærvet 
os det hele«, skal han have sagt.

Begivenhederne tog magten fra augu
stenborgeme. Den liberale og tysk-nati
onale begejstring i Holsten og Sydsles
vig stillede dem nu helt i skyggen, og 
den modsvarende danske begejstring i 
Nordslesvig og især på slægtens hjemø 
Als forviste brødrene fra Augustenborg. 
For danskerne blev Christian August og 
prins Frederik nu de foretrukne fjende
billeder i den folkelige agitation. Der blev 
fremstillet natpotter, hvori der i bunden 
var et billede af brødrene med løkker 
om halsen klar til hængning og indskrif
ten: »I to forræddere ere tilvisse, derfor 
alle danske på jer må pisse«.

Forvisning og nederlag
Sies vig-holstenernes nederlag i 1850 blev 
i fuldt mål også augustenborgernes. 
Mens der efter fredsslutningen blev gi
vet amnesti til en række af deltagerne i 
den slesvig-holstenske opstand, stod her
tugen og prinsen fortsat øverst på listen 
over landsforviste. Stormagterne pres
sede dog Danmark til en mindelig ord
ning. 11852 fik Christian August derfor 
»et tilbud han ikke kunne modstå«: tre 
millioner daler for de beslaglagte god
ser. Dette accepterede han og lovede end
videre på egne og familiens vegne at 
opholde sig uden for det danske monar
ki, ikke at forstyrre monarkiets ro og 
ikke at modsætte sig den nye tronfølge
ordning. Den nye tronfølge, som blev 
fastlagt med stormagternes medvirken 
ved Londontraktaten af 8. maj 1852, over
lod efter Frederik Vil's død den danske 
trone til den glücksborgske prins Chri
stian (IX) og hans efterkommere, og der
med blev augustenborgernes sidste håb 

om at overtage den danske trone ud- 
slukt. Når den augustenborgske politik 
led forlis, skyldtes det tildels, at fyrsteli
ge arverettigheder ikke længere var en 
solid politisk basis i en tid, hvor folkeli
ge bevægelser for demokrati og national 
selvbestemmelse gjorde sig stadigt stær
kere gældende. Det var åbenlyst, at augu
stenborgeme undervurderede betydnin
gen heraf både på dansk og slesvig-hol- 
stensk side. Men hertugens personlig
hed var heller ikke et ubetinget aktiv. 
Vel var han en stor taktisk begavelse, 
men hans stærke selvsikkerhed kombi
neret med stædighed, manglende evne 
til at forstå modpartens standpunkter og 
en noget indsnævret virkelighedsopfat
telse virkede mod hensigten.

Heller ikke Christian Augusts søn 
Friedrich (1829-80) formåede at føre 
slægtens arvekrav til sejr. Straks efter 
kong Frederik VII's død i november 1863 
proklamerede han sig som hertug Frie
drich »der Achte« af Slesvig-Holsten og 
rykkede med sin regering i hælene på de 
tyske tropper ind i hertugdømmerne, 
hvor han af den tysksindede befolkning 
blev hilst med stor begejstring. Imidler
tid kom et selvstændigt Slesvig-Holsten 
med en augustenborger som regerende 
hertug ganske på tværs af den preussi
ske kansler, Otto von Bismarcks politik. 
Han udmanøvrerede let den politisk sva
ge hertug og indlemmede i januar 1867 
Holsten og Slesvig i Preussen.

Når alt kommer til alt, havde augu
stenborgeme ifølge historikeren H. P. 
Clausen gabt for højt: »Formentlig hav
de det været muligt for augustenborger- 
ne at have fastholdt deres status og have 
fortsat en fredelig tilværelse på godser
ne på Als og i Sundeved. Men den poli
tik, Christian August arvede, havde et 
højere ambitionsniveau og var allerede 
bragt ind på et farligt spor, da han over
tog den. Fordi augustenborgeme sigte
de så højt, blev faldet så dybt«.
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De augustenborgske hertuger som 
godsbesiddere
Af HENNING MATHIESEN

Augustenborgerne blev i 1700-tallet herrer 
over næsten hele Sydals og en væsentlig del 
af Lundtoft herred. Henning Mathiesen, Søn
derborg, beretter her om, hvordan det store 
godskompleks blev skabt, og hvordan forhol
det mellem hertugerne og de undergivne bøn
der udviklede sig.

De augustenborgske godser oprettes 
Hertug Hans den Yngre havde som arv 
fået overladt en tredjedel af sin fader 
Christian Ill's tredjedel af hertugdøm
merne Slesvig og Holsten, og gennem 
udkøb af adelen fik han udvidet besid
delserne betragteligt. Ved hans død blev 
det lille hertugdømme delt i fem, hvoraf 
den næstældste søn Alexander arvede 
hertugdømmet Sønderborg, der kun 
omfattede Sydals og Sandbjerg gods.

Ved hertug Alexanders død indførte 
familien førstefødselsret, hvorved én af 
sønnerne arvede alt jordegodset, mens 
de andre kun fik hertugtitlen, men ellers 
måtte finde deres eget udkomme, pri
mært gennem militærvæsenet. Således 
også augustenborgernes stamfader, 
Ernst Günther (1609-89). Han synes først 
at have slået sig ned på en større gård i 
Majgård - en gård, der 1640 kom til at 
danne hovedbygningen i hovedgården 
Majgård. Gården var smukt beliggende 
nord for Høruphav.

Kort efter sit ægteskab 1651 med sin 
kusine Auguste fra Lyksborg købte han 
imidlertid af kongen 19 plove (dvs. går
de) i landsbyerne Stavensbøl og Seb- 
belev. Stavnsbøl blev nedlagt, og i stedet 
opførte Emst Günther her et slot med en 
beliggenhed magen til gården i Majgård.

Slottet blev opkaldt efter hustruen - 
Augustenborg.

Hertug Ernst Günther udvidede sine 
besiddelser flere gange. 11659 købte han 
tre gårde og seks kåd (dvs. husmands
steder) i Dybbøl af kongen, hvorved han 
også fik gods på Sundevedsiden. I 1668 
fulgte en større udvidelse, idet Ernst 
Günther købte godset Rumohrsgård på 
Als med 45 plove, der var blevet udlagt 
til kreditorerne ved hertugdømmet Søn
derborgs konkurs året i forvejen. 11674 
fulgte landsbyen Bro med syv gårde og 
fire kåd og godt seks år senere landsby
en Gundestrup med fire gårde.

Ud over gårdene i Dybbøl havde her
tugen formået at samle hele Ketting sogn 
under sig. Herved var alle forudsætnin
ger for hovedgårdsdrift til stede. Byen 
Gundestrup veg da også for en avls
gård. I stedet for selv at drive godserne 
lod hertugen dem dog bortforpagte.

Ved hertug Ernst Günthers død blev 
alle hans besiddelser overladt til den 
yngste søn Frederik Vilhelm (1668-1714). 
Han blev gift med en datter af den ho
vedrige storkansler og statholder Frede
rik Ahlefeldt til Søgård, Gråsten mv. og 
fik som medgift ikke mindre end 30.000 
rdl., hvilket muliggjorde en udvidelse af 
godserne ved køb af godset Avnbølgård 
med tilliggende elleve plove 1703.

Hertugens eneste søn, Christian 
August I, var ved faderens død kun 18 
år gammel. Hans økonomi blev sikret 
gennem et ægteskab med den rige Fre
derikke Louise Danneskiold-Samsøe. En 
del af hustruens medgift var dog i klem
me hos hendes moster, der var gift med
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Gammelgård var det største gods på Als. Augustenborgerne blev forlenet med godset fra 1730 og 
overtog det som ejendom i 1756. Denne rødkridtstegning på Landsarkivet i Aabenraa viser godset i 
1600-tallet, hvor det var enkesæde for de sønderborgske hertuger. Efter »Danske slotte og herregårde«.

hertugens morbroder, grev Carl Ahle- 
feldt til Gråsten, hvis bo i 1725 kom på 
tvangsauktion. Her købte hertugparret 
Gråsten med de underliggende hoved
gårde Fiskbæk, Kidding og Årup, og få 
år senere erhvervedes også Kelstrup i 
Holbøl sogn. For første gang kunne 
augustenborgerne regnes til rigets store 
jordbesiddere.

Også den kongelige gunst fortsatte. I 
1730 overlod den ny kronede konge, Chri
stian VI, den største hovedgård på Als, 
Gammelgård, til hertugen på livstid, og 
1746 fulgte Sønderborg ladegård samt 
Rønhave på samme vilkår.

Alle godserne var bortforpagtet, og 
selv om hertugen i 1732 var blevet ud
nævnt til guvernør over Als og amtmand 
i Sønderborg, formåede han, der var ble
vet den største godsejer i hertugdømmet 
Slesvig, ikke at få økonomien til at hæn
ge sammen, og ved sin død 1754 var han 
dybt forgældet.

Den ældste søn, Frederik Christian I 
(1720-94), fik af kongen overladt Gam
melgård på livstid, medens kongehuset 

atter overtog Sønderborg ladegård og 
Rønhave. Som så ofte før var det imid
lertid ikke augustenborgernes økonomi
ske formåen, men et ægteskab, der kom 
til at sikre fremtiden: I 1762 blev hertu
gen i en alder af 41 år gift med den kun 
18-årige Charlotte Amalie Vilhelmine, 
der var datter af hertug Frederik Carl af 
Plön - en fjern slægtning til den augu- 
stenborgske hertug.

Hertugen fik som medgift en betrag
telig formue, ligesom familien gennem 
en aftale om afståelsen af arveretten til 
hertugdømmerne Plön og Glücksborg 
ikke blot erhvervede Gammelgård til arv 
og eje i 1756, men otte år senere også 
Sønderborg ladegård, Rønhave, Majbøl- 
gård og Kegnæsgård. Hertugen var så
ledes kommet i besiddelse af størstede
len af det godsområde, som hertugdøm
met Sønderborg i sin tid havde haft; kun 
Sandbjerg og godserne på halvøen Keg- 
næs havde man ikke fået, men til gen
gæld besad man godserne på Sundeved- 
siden. Herefter skete der ikke yderligere 
udbygning af godsområdet.
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Hovedgårdsdrift under de augustenborgske 
hertuger
Hertugernes gods på Als, hvortil gårde
ne i Dybbøl blev regnet, var oprindelig 
meget beskedent, men da størstedelen 
af hertugfamiliens indtægter stammede 
fra de hverv, de som medlemmer af den 
kongelige familie nærmest var selvskrev
ne til, blev godset ikke drevet intensivt, 
og forholdene på godserne må siges at 
have været meget lempelige set i for
hold til andre steder. Det var i forpagt
ningskontrakterne nøje specificeret, hvil
ke beføjelser forpagterne havde over for 
undersåtterne, og de fik ikke retten til at 
straffe undersåtterne. Den blev forbe
holdt hertugerne, der var kendt for at 
være myndige og retfærdige herskere: 
Der var ikke på nogen måde tale om en 
vilkårlig behandling af undersåtterne.

De alsiske områder var i meget stort 
omfang præget af landsbyernes selvsty
re, hvilket var en stor fordel for hertu
gerne. Man overlod så vidt som overho
vedet muligt alle afgørelser til lokalsam
fundet og greb normalt kun ind heri, 
såfremt der blev klaget. Betalte under
såtterne deres afgifter og ydede det fast
lagte hoveri, blandede godsledelsen sig 
ikke i landbrugernes forhold.

Forsiddelser, hvor fæsterne blev fjer
net fra deres fæstegård, forekom meget 
sjældent, men eksempler kendes. Såle
des måtte en fæster på den senere bispe
gård i Ketting 1735 flytte med kone og 
børn, fordi han ikke kunne betale sine 
skatter og afgifter til hertughoffet. Ofte 

kunne man dog indgå aftaler om senere 
betaling af afgifterne, såfremt der havde 
været misvækst eller sygdom i familien.

Ved erhvervelsen af godserne på fast
landet efter Ahlefeldts konkurs fik her
tugerne to godsområder med en meget 
forskelligartet struktur. På Als havde 
landbrugerne reelt familiefæste og ret 
frie forhold. Derimod havde ahlefeldter
ne i bedste holstenske stil udnyttet deres 
undersåtter til det yderste, og fæstefor
holdet havde udviklet sig til livegenskab, 
hvor godsejeren kunne forflytte under
såtterne efter forgodtbefindende. Også 
hoveriet på de gråstenske godser var af 
betydelig større omfang end på Als (og 
for den sags skyld også Avnbølgård), 
selv om dets omfang allerede i Ahlefeld- 
ternes tid var lagt fast.

Som et eksempel på forskellene kan 
hovedgården Gråsten sammenholdes 
med de to alsiske hovedgårde Rønhave 
og Sønderborg Ladegård. Her var der i 
1721 resp. 1734 følgende undersåtter:

Af Gråstens 202 hussteder var kun 
27% bol (dvs. gårde), 49% kåd (hus
mandsbrug) og 24% jordløse inderste- 
steder.

For Rønhave og Sønderborg Lade
gårds vedkommende var hele 54% bol, 
34% kåd og 12% jordløse inderster.

På fastlandet var den gennemsnitlige 
periode, hvor fæstebønderne besad de
res gård, gennemgående kortere end på 
Als, ligesom man ikke havde øens arve
fæste, og forholdene på Sundeved synes 
ikke at være blevet bedre under de augu-
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Hoved- 
gård

År 1/1 bol 2/3 bol 1/2 bol Kåd Inder
ster

Plove 
i alt

Huse 
i alt

Gråsten 1721 22 33 99 48 381/2 202

Rønhave/ 
Sdb. lade- 
gård 1734 108 5 10 77 26 1161/3 226
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Gennemsnitlige besætninger for bønder under Gråsten hovedgård

År Heste Føl Okser Køer Kvier Kalve Svin Får

1709 5,6 0,9 0,6 5,5 2,4 2,7 3,9 6,5
1748 6,0 0,8 0,4 3,6 1/8 2,9 2,2 6,8

Gennemsnitlige besætninger for bønder under Rønhave og Sønderborg ladegård

År Heste Føl Okser Køer Kvier Kalve Svin Får

1746 6,6 0,1 0,1 5,3 2,8 1,7 2,4 4,7

stenborgske hertuger end under ahle- 
feldteme.

Dette kan illustreres via det gennem
snitlige husdyrhold for undersåtterne 
under Gråsten hovedgård fra hhv. 1709, 
hvor Ahlefeldt endnu ejede gården, og 
1748 - og tallene kan igen sammenlignes 
med Rønhave og Sønderborg Ladegård 
1746:

Kvægholdet på Gråsten har i slutnin
gen af 1740-eme været mindre end på 
Als, hvor man også havde flere heste, 
hvilket var en nødvendighed for at kun
ne yde hoveri. Hoveriet blev ydet pr. 
plov, og med de mange små gårde på 
Sundeved svarede tallene til, at 1 /1 plov 
i 1748 gennemsnitlig havde 8,6 heste på 
Sundeved, medens 1/1 plov på AIs 
»kun« havde 7,0 heste. På Sundeved 
skulle hovbøndeme gennemsnitlig dyr
ke hovedgårdsmarker, der svarede til 
næsten 60% af deres egne marker, mens 
hovedgårdene Rønhave og Sønderborg 
ladegård kun havde marker, der svare
de til ca. 40% af de undergivnes egne 
bedrifter.

Hertugerne og bønderne
11730 havde hertugen af Glücksborg op
hævet livegenskabet for sine undersåt
ter, der i mange tilfælde var naboer til de 
augustenborgske undersåtter på fastlan
det. Den augustenborgske hertug Chri

stian August I erklærede imidlertid nog
le år senere, at alt skulle blive ved det 
gamle i hans område - for uden det sæd
vanlige hoveri ville hans hovedgårde 
ikke kunne drives!

Men dermed være ikke sagt, at hertu
gen var modstander af ændringer i land
brugsstrukturen. Han havde således al
lerede på det tidspunkt erkendt, at man 
burde sørge for en retfærdig fordeling af 
skatter og afgifter (herunder hoverifor
pligtelser), der oftest var mere historisk 
betinget end afhængig af indkomstmu
lighederne. Han foreslog derfor i sin 
egenskab af amtmand i Sønderborg, at 
alle gårde blev gjort lige store og jorden i 
landsbyerne udskiftet, hvilket man på 
det tidspunkt var modstander af i rege
ringskredse. En sådan ordning ville ef
ter hertugens opfattelse være både til 
godsejerens og landbrugernes fordel. 
Efter anmodning fra bønderne i Lebøl 
blev en sådan egalisering (dog uden ud
skiftning) gennemført 1745, og andre ste
der på Sydals skete der også en begyn
dende separation af landområder.

Også på andre områder tog Christian 
August I initiativer til at bedre landbru
gernes forhold, og selv om hans ødsle 
levned anses for den væsentligste årsag 
til hans økonomiske nedtur, må det ikke 
glemmes, at han ved en mere intensiv 
udnyttelse af bønderne kunne have ret
tet op herpå.
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De augustenborgske besiddelser 1764-1852. Hovedgardene er nævnt med navn. De skraverede 
områder tilhørte hertugerne 100%. I landsbyerne i de prikkede områder ejede hertugerne nogle af 
gårdene, men ikke dem alle. Enkelte spredte ejendomme er ikke markeret. Kort: Carsten Porskrog 
Rasmussen.

Sønnen, Frederik Christian I, må også 
siges at have været bøndernes mand. 
Han kunne i modsætning til flere af sine 
forgængere, der også havde haft admi
nistrative pligter i kronens tjeneste, ale
ne koncentrere sig om sine egne områ
der, hvor han - som faderen - ikke fore
tog større ændringer af det bestående, 
uden at han havde bøndernes samtykke.

Således også med udskiftningerne. 
Allerede i 1766 kom den første slesvig
ske udskiftningslov, og selv om den ikke 
umiddelbart var gældende for adeligt 
område, kom der hurtigt skred i udskift
ningerne i hertugens område, primært 
på fastlandet, hvor der ofte var flere lods
ejere i de enkelte landsbyer.

På Als blev der også givet mulighed 
for at foretage udskiftning, men hertu
gen overlod afgørelsen herom til de en

kelte landsbyers grandelag, og omkring 
1770 var flere landsbyer gået i gang, me
dens andre ventede i mere end en snes 
år.

Både hertug Frederik Christian I og 
hans broder, prins Æmil, var i mange 
henseender godgørende over for deres 
undersåtter; prins Æmil siges at have 
skænket så meget til de fattige, at han 
trods sine store indtægter som general
feltmarskal døde nærmest uden formue.

På Sundeved blev også stadig flere 
gårde fritaget for livegenskab og arve
ligt bortfæstet.

I det hele taget må de augustenborg
ske hertuger siges at have været patriar
kalske over for deres undersåtter; de var 
elskede og ærede, ingen sag var for dem 
for lille eller for stor - og undersåtterne 
værdsatte og respekterede deres døm-
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mekraft. De var sig til fulde bevidst, at 
undersåtternes velvære afhang af dem, 
og gjorde, hvad de kunne til deres bed
ste.

Begyndende konflikt med bønderne 
11789 overdrog hertugen de gråstenske 
godser til sin søn, den 24-årige hertug 
Frederik Christian II, for at han kunne få 
indblik i landbrugsforhold. Den unge 
hertug synes i første omgang at have 
delt faderens syn på landboreformerne. 
Således lovpriste han ophævelsen af 
markfællesskabet, bøndernes ejendoms
ret til gårdene og udparcelleringer af 
hovedgårdsmarker som fortrin, der skab
te velstand for landbefolkningen. Her
tugen lagde også i sine unge år meget 
stor vægt på, at undersåtterne blev be
handlet menneskeligt, og han nød stor 
respekt hos landboerne, der nærmest var 
oprørte, når hertugen og hans hustru, f. 
eks. på grund af barnefødsel, ikke kunne 
forlade København for at komme til 
Augustenborg i sommerhalvåret. Her
tugen kendte sine undersåtter person
ligt, og hans søster Louise, der selv kald
te sig for bøndernes talerør, berettede i 
sin omfangsrige brevveksling med her
tugen i København løbende om under
såtternes forelskelser, sygdomme, armod 
og dødsfald - alt i forfædrenes ånd.

Men hvor familien tidligere havde 
brugt egne betjente, primært overinspek
tørerne H. Hinrichsen i Gråsten og Ben
dix Matthiessen i Augustenborg, hid
kaldte hertugen fra 1798 kammerherre 
Johann Hugo von Buchwald fra Fresen
burg som rådgiver.

Kammerherren berejste de følgende 
fem år lejlighedsvis godsområdet og be
skrev over for hertugen mulighederne 
for at opnå økonomiske forbedringer. 
Han var - i øvrigt på linie med Matthies
sen, men i modstrid med Hinrichsen - 
modstander af hoveriaføsninger og lem
pelser i fæstebetingelserne, som han be

tragtede som et onde, idet »enhver for
nuftig landmand ikke - som staten - vil 
bortødsle, hvad der er hans«. Vel nok 
som følge heraf stoppede hertugen den 
ellers lovede fortsatte udstedelse af ar
vefæstebreve på de gråstenske godser.

Det er sandsynligvis også v. Buch
walds indflydelse, der gør sig gælden
de, når August Hennings i 1802 kunne 
karakterisere hertugen som »en ivrig 
herremand, der er imod alt, hvad der i 
de senere tider er sket til bondestandens 
opkomst og oplysning og som er ufor
sonlig, fordi hans forfædre ved deres 
liberale tænkemåde har forringet hans 
indkomst med 100.000 rigsdaler«.

Hertugens i ordets bogstaveligste for
stand store distance til undersåtterne i 
Sønderjylland betød også, at de hjemli
ge betjente fik større indflydelse på ad
ministrationen, selv om overinspektører
ne troligt rapporterede alle forhold til 
hovedstaden for at høre hertugens kom
mentarer.

Mange forhold blev ændret. For bøn
derne betød det således ikke kun, at træ
hesten på Augustenborg og gabestok
ken på Gammelgård ikke længere blev 
brugt, men også at de økonomiske for
hold efter v. Buchwalds opskrift blev 
strammet.

Det endelige opgør kom reelt på basis 
af loven fra 1804 om ophævelse af liv
egenskab og afskaffelse af ubestemt ho
veri. Ifølge denne lov blev livegenskabet 
på Sundeved definitivt ophævet.

Det ubestemte hoveri var allerede ble
vet afviklet, før de augustenborgske her
tuger overtog områderne på både det 
jyske fastland og på Als, hvorfor denne 
lov reelt ikke skulle have nogen betyd
ning. Men det fik den. De augustenborg
ske betjente benyttede loven til at kræve 
større ydelser, end undersåtterne tidli
gere havde betalt, samtidig med, at der 
blev opkrævet større kongelige skatter. 
Bønderne protesterede, og det kom til
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Det augustenborgske godskonipleks var stort og slottene i Gråsten og Augustenborg tilsvarende 
prægtige. Til gengæld var der ikke egentlige hovedbygninger på de mange andre godser, men kun mere 
beskedne forpagterboliger, som her på Sønderborg Ladegård. Forpagterboligen er oprindelig opført 
1721 og var 9 fag lang. Til højre ses lidt af kostalden fra 1673. Maleri i Lokalhistorisk arkiv, 
Sønderborg. Foto: Frede Jørgensen.

en retssag, som bønderne tabte, idet de 
dokumenter, der skulle bevise de fakti
ske forhold, ikke blev fremlagt i retten!

Det kom til omfattende betalingsnæg
telser på især Sydals, hvor næsten alle 
bønder nægtede at betale de krævede 
afgifter. Hertugen antydede over for 
kronprins Frederik (VI), at dette dels 
skyldtes undersåtternes egensindede 
trods, dels det forhold, at betjentene var 
uenige om fremgangsmåden ved den 
nødvendige undersøgelse. Han var selv 
ubetinget tilhænger af den hårde linie 
og mente - i klar modsætning til sine 
tidligere yderst liberale holdninger - at 
man ved lovgivningen snarere skulle be
skytte godsejerne og deres betjente end 
undersåtterne!

I sommeren 1808 var der stadig 74 
restanter (heraf 19 under Majbølgård), 
der nægtede at betale de krævede afgif

ter. I september blev der af herredsfoged 
Matthiessen foretaget en vurdering af, 
hvor meget af undersåtternes møblement 
eller besætning der skulle sælges på auk
tion for at indfri den hoverigæld, som 
bønderne ikke kunne/ville betale.

Den første auktion, der blev afholdt 
lokalt, blev et tilløbsstykke, idet adskilli
ge bønder var kommet for at overvære 
forestillingen. Men solidariteten var så 
stor, at der overhovedet ikke blev solgt 
noget! Efterhånden blev der afholdt fle
re auktioner med deltagelse af folk uden 
for området, men også de følgende auk
tioner blev salgsmæssige fiaskoer - in
gen ville købe i sympati med bønderne! 
Selv de sønderborgske daglejere, der blev 
hyret til at fragte effekterne til købsta
den, forlangte overpris af den hertugeli
ge hofadministration!

I 1810 fik overinspektør Chr. Peter-
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sen, der var ubetinget tilhænger af den 
hårde linie over for undersåtterne, den 
slesvigske overret til at godkende en mi
litær belægning af de genstridige bøn
der, indtil de havde betalt. Først da ville 
bønderne betale de krævede ydelser.

Også på Sundeved var der oprør 
blandt undersåtterne i Bovrup og Trås- 
bøl under Kiding og Fiskbæk. Bønderne 
var utilfredse med de vilkår, hvorunder 
man havde tilbudt dem arvefæste, samt 
med det nye hoverireglement.

Sagen forfulgte også den unge hertug 
Christian August II, der ved faderens 
død 1814 kun var 16 år gammel, idet 
bønderne fik den alsiske sags akter ud
givet i bogform. Den nye hertug kom 
aldrig til at engagere sig i bøndernes 
forhold på samme måde som sine for- 
fædre. Hans syn på bønderne var, at de 
hørte til den mindst oplyste del af be
folkningen og havde et indgroet bestik
kelsessystem, som man ikke kunne ven
te sig noget godt af. Ved valget til stæn
derforsamlingen 1834 gik hertugen ind 
for Momme Steffens, men hans under
såtter valgte i stedet hertugens modstan
der, provst Ebbesen i Svenstrup. Da her
tugen havde sikret sig kendskab til de 
enkeltes stemmeafgivning, fik han rige 
muligheder for at chikanere sine politi
ske modstandere ved f. eks. at nægte at 
lade dem, der ikke havde stemt på dr. 
Steffens, at få deres hopper bedækket af 
hertugens hingste.

Om bondebevægelsen mente hertu
gen, at den var farlig, idet han i den så 
begyndelsen til en kamp mellem de la
vere, udannede og de højere, intelligen
te klasser af borgere, hvor de førstnævn
te alene var præget af egennytte og vin
desyge. Om fæstevæsenet mente hertu
gen med sin politiske modpol Orla Leh
mann som kilde, at bønderne havde en 
ret til at bruge jorden, mod at de til de 
lovlige ejere af fæstegodset ydede de 
pligtige ydelser. Det indebar ikke, at bon

destanden kunne gøre krav på, at gods
ejerne skulle tvinges til at afhænde fæ
stegodset til ejendom for de »rå og udan
nede mennesker«.

Hoveriet under Avnbølgård og Kel
strup blev afløst 1846, hvor bønderne 
betalte et betragteligt beløb pr. gård. El
lers gjorde den aristokratiske og ærke- 
konservative hertug intet for at forbedre 
forholdene på sine godser. Afløsningen 
af hoveripligten på Fiskbæk og Kiding i 
1847 skete på grund af bøndernes klage 
til stænderforsamlingen i Slesvig.

Efter treårskrigen måtte hertug Chri
stian August II afstå alle sine besiddel
ser i hertugdømmet Slesvig - i alt ca. 
30.000 tønder land - mod en erstatning 
på 3 millioner rigsbankdalere. Gårdene 
blev senere overdraget undersåtterne til 
selveje, mens hovedgårdene solgtes til 
forskellige. I 1865 tilbagekøbte hertug
slægten godserne Gråsten og Fiskbæk, 
men Hertug Ernst Günther II måtte atter 
sælge dem til den danske stat 1921.

Hertug Ernst Günther II og hertuginde Dorothea. 
F reder iksborgm useet.
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Jeg en gård mig bygge vil...
Af JENS OLE LEFEVRE

Museumsdirektør Jens Ole Lefevre, Museet 
på Sønderborg Slot, fortæller om de augu
stenborgske hertugers bestræbelser og møje 
med at få bygget det storslåede slotsanlæg.

Det ældste Augustenborg
»...Mit herværende hus falder snart sam
men over hovedet på os, - hvor gerne 
ville jeg dog her have et fast hus...«, skri
ver hertug Frederik Christian I fra Augu
stenborg i et brev til kong Frederik V 
den 21. april 1757.

Det var hans oldefar hertug Ernst 
Günther l's næsten 100 år gamle firfløje- 
de bindingsværksanlæg, som - efter her
tug Frederik Christians mening - nu var 
ved at være udtjent.

Bortset fra den meget stiliserede gen
givelse i Resens Atlas fra omkring 1670 
af slottet og dets placering findes der 
ikke nogen billeder af det første Augu
stenborg.

(Der er fremsat den formodning, at 
det første slot lå lidt sydvest for den 
nuværende hovedbygning, og det er der 
meget, der taler for. Et endegyldigt be
vis vil en lille arkæologisk udgravning i 
parken kunne levere. Den vil blive fore
taget af Haderslev Museum i dette for
år).

Den tidligste beskrivelse af den fyr
stelige residens, Augustenborg, er leve
ret af Erik Pontoppidan i hans Theatrum 
Daniæ fra omkring 1730: »Stedet er tilta
lende og ligger ved siden af en lille hav
bugt kaldet Stavnsbøl fjord. Slottets byg
ning er i det ydre både stor og også ret 
anselig, dog uden brandmur. I det indre 
er gemakkerne ret fyrsteligt møbleret og 
for en stor del prydet med meget kostba

re og rige tapeter«. Det prægtige inven
tar var for en stor dels vedkommende 
kommet til Augustenborg i 1720, da Fre
derik Christians far, Christian August I, 
giftede sig med grevinde Frederikke Lou
ise Danneskiold Samsøe. De var begge 
pragtelskende festmennesker, og det er 
formodentlig dem, der planlagde og på
begyndte opførelsen af det Augusten
borg Slot, vi kender idag.

Godt begyndt men...
Det begyndte med, at ladegården, der lå 
foran slottet, i 1733 blev revet ned og 
flyttet hen på det sted, hvor den stadig 
ligger, nord for og uafhængig af slottet. 
På dens plads opførtes i samme år »Mar- 
stalden« (»mar« betyder hest) til hertug
familiens mange køre- og rideheste.

Men så var der ikke råd til mere. Hof
husholdningen slugte en større og større 
del af indtægterne, og da ydermere 
kvægpest i 1730'erne og 1740'eme hær
gede de store gårdes besætninger, måtte 
hertug Christian August gang på gang 
af sted til det store årlige pengemarked i 
Kiel (Kieleromslag) for at låne penge til 
dagen og vejen.

Så det var et temmelig forgældet gods 
med en tilmed åbenbart næsten falde
færdig hovedbygning, den 33-årige Fre
derik Christian overtog ved faderens død 
i 1754. Bedre blev det heller ikke af, at 
Gråsten Slot i februar 1757 brændte ned 
til grunden. Der var tilsyneladende kun 
én mulig redning: En rig kone.

Hertug Christian August I havde alle
rede i 1752 prøvet at få sønnen gift med 
den ældste af de fire prinsesser af Plön,
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Den ældste del af det nuværende slotskompleks er staldgården. 11733 opførtes Marstalden (uden for 
billedet). 11764 fulgte den nordlige længe (til venstre) og de følgende år porthuset mod øst. Foto: Søren 
Petersen.

men forsøget var strandet, ikke mindst 
fordi Frederik Christian aldeles upas
sende havde pralet vidt og bredt med, at 
det ægteskab ville han kun gå med til, 
hvis han fik en klækkelig medgift. Da 
prinsessen imidlertid døde i 1757, be
sluttede Frederik Christian i 1760 igen at 
nærme sig det plönske hus for denne 
gang at fri til den yngste af de tre tilbage
værende prinsesser. Hertug Frederik 
Carl af Plön var dog ikke blevet formil
det i de mellemliggende otte år. Han 
yngste datter, Charlotte Amalie Vilhel- 
mine, var kun 16 år og den bejlende her
tug 39, alene det var betænkeligt. Stands
mæssigt var de ganske vist på lige fod, 
men deres formueomstændigheder var 

mildt sagt vidt forskellige, og han måtte 
som fader sikre sig, at hans datters med
gift ikke blev brugt til at betale gammel 
gæld med, men til at sikre hende en 
standsmæssig etablering som hertugin
de. Så heller ikke denne gang så frieriet 
ud til at skulle lykkes for hertug Frede
rik Christian.

Men da hertug Frederik Carl døde i 
1761, vendte lykken for Frederik Christi
an. Prinsessens mor og hendes farmor 
havde sympati for ægteskabsforbindel
sen, og den 26. maj 1762 fandt bryllup
pet sted. Forud for vielsen blev der un
derskrevet en ægtepagt om en betydelig 
formue som medgift og i tilgift et rigt 
udstyr, som til og med allerede en må-
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Selve slottet opførtes i 1770'erne. Her er det set fra haven, dvs. fra vest. Foto: Søren Petersen.

ned efter forøgedes betydeligt ved arv 
fra prinsessens bedstemor.

Udover således med et slag at have 
vundet både en betydelig formue og en 
sød ung kone, som han synes at have 
været oprigtigt forelsket i, havde hertug 
Fredrik Christian nu også ved giftermå
let fået endnu et kort på hånden i for
handlingerne med kong Frederik V om 
augustenborgemes arveafkald på her
tugdømmerne Plön og Glücksborg. I 
1764 faldt det hele på plads: Mod at give 
arveafkald overdroges til »hertugen af 
Augustenborg og hans fyrstelige mands
stamme« godserne Rønhave, Sønderborg 
Ladegård og Majbølgård, dertil Sønder
borg Slot med tilbehør samt patronats- 
ret til Ulkebøl, Hørup, Lysabild og Not
mark kirker.

En drøms opfyldelse
Nu var der omsider blevet skabt den 
økonomiske basis for at gå videre med 
de byggeplaner, faderen havde påbe
gyndt mere end 30 år tidligere, og i de 
følgende 12 år fra 1764 til 1776 var slots
grunden en stor byggeplads.

Det starter i 1764 med opførelsen af 
den nordre staldgårdslænge ret over for 
Marstalden og som en nøjagtig kopi af 
denne. Længen rummede midt i et stort 
ridehus, i østenden indrettedes amtsstue 
og i vestenden værelser til tjenestefolke
ne. Vinkelret på staldlængen og i flugt 
med dennes vestgavl opførtes en vaske
ribygning og overfor, men lidt tilbage
trukket, en køkkenbygning. De næstføl
gende år forbindes de to staldfløje af den 
imponerende portbygning, der blev ind-
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rettet til remise for hertugens jagt- og 
kørevogne. I det markante klokketårn 
hænger to klokker, begge støbt i 1767 af 
Joh. David Kriesche i Eckemførde. Om
kring 1770 synes byggeriet af det nye 
Augustenborgs stald- og øvrige sidebyg
ninger at være afsluttet.

Prinsens Hus
Hertug Frederik Christian I er ikke den 
eneste, der bygger på Augustenborgs jor
der i disse år. Hans ét år yngre broder, 
prins Æmil August, der har været chef 
for Sjællandske hvervede Infanteriregi
ment i København, vender i 1764 tilbage 
til sit barndomshjem og lader opføre et 
lille palæ med sidebygninger i god af
stand vest for slottet. Det var, fortæller 

en samtidig, »et hus uden pragt, blot 
med anstændig bekvemmelighed, rigtig 
en bolig for en vismand, der forstår at 
vurdere livet efter den værd, det har for 
egen nydelse«. Her boede den ugifte 
prins til sin død i 1786 som en skattet 
onkel for sin brors fire børn.

Slottets færdiggørelse 1770-77
Den unge hertuginde Charlotte Amalie 
Vilhelmine havde fra første dag vundet 
sin nye families anerkendelse og kærlig
hed; men da hun var svagelig af helbred, 
kunne hun ikke klare de årligt tilbage
vendende barnefødsler. Syv børn, hvor
af fire overlevede spædbømsalderen, 
nåede hun at føde, inden hun døde i 
barselseng kun 26 år gammel i 1770.

Det eneste billede, der viser den oprindelige indretning af slottet, er denne tegning af J.C. Kraft fra 
1784 på Frederiksborgmuseet. Den viser den lidt kølige elegance med forholdsvis få møbler, som tiden 
yndede.
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Slottets hovedrum er den store havesal med stukdekorationer af Michel Angelo Taddei. Foto: 
Petersen.

Sitren

Den 49-årige hertug Frederik Christi
an var nu enkemand med fire små børn. 
Det må have krævet en fantastisk vilje
styrke at fortsætte byggeriet på slottet, 
men måske var det netop denne opgave, 
der hjalp ham gennem sorgen.

Det er desværre ikke muligt ad arki- 
valsk vej år for år at følge byggeriets 
gang, kun enkelte årstal og monogram
mer på og i bygningerne kan give nogle 
konkrete holdepunkter.

Der er meget, der taler for, at plan
læggeren af det store byggeri helt tilba
ge i 1730'erne har været arkitekt Gott
fried Rosenberg, der var oplært af og 
medarbejder hos den berømte arkitekt 
Nicolaj Eigtved. Rosenberg blev senere 
bygmester ved det plönske hof, og Fre
derik Christian I benyttede ham til gen

opførelsen af det nedbrændte Gråsten 
Slot i 1758-59. Men som sagt er det kun 
formodninger. Hvad vi med sikkerhed 
ved er, at hertugen har haft to dygtige 
lokale bygmestre til sin rådighed, nem
lig Christian August Bohlsmann fra Grå
sten og Lorentz Jacobsen, der var murer
mester i Aabenraa. Om den sidstnævnte 
står der i Ensted sogns kirkebog fra 1779, 
at han: »...nåede en sådan fuldkommen
hed i sit håndværk, at han byggede for
skellige anselige bygninger, såsom pa
storatet i Kliplev, Skovbølgård, Baille- 
gård, den ny kirke på Augustenborg 
samt en del af slottet. I de sidste år ud
nævnte hertugen ham til sin bygnings
inspektør«.

Slottet med sit midterhus og de to 
korte sidefløje, hvortil knytter sig de lidt
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lavere pavilloner, stod færdigt med tag, 
mur og fag i 1775-76. I august 1775 er 
byggeriet så langt fremme, at hertug Fre
derik Christian I kan udstede et regle
ment for, hvor hans ansatte embeds- 
mænd, hoffolk, kammertjenere, staldkar
le og håndværkere fremover skal sidde i 
den nye kirke i nordfløjen. Den giver et 
morsomt indblik i hakkeordenen i det 
lille samfund fra oberst Vejby, hofråd 
Martensen og staldmester Grotrian i top
pen på den første stol ned til slottets 
vægter, stegevender, hundekok og høn- 
sepasser på bænken ved hoveddøren. 
Første søndag i advent 1775 kan hertug
ens underdanigste tjener, hofpræst Chri
stian Jessen, holde en timelang indviel
sesprædiken i den nye slotskirke.

Helt færdige med indretningen bliver 
man i 1777, hvor den italienske stukka
tør Michel Angelo Taddei kommer og 
sætter prikken over i'et med sine ynde
fulde og elegante udsmykninger af ha
vesalen og kirkerummet.

Prinsessens Palæ
1 1786 dør prins Æmil August. Han har 
testamentarisk bestemt, at hans niece, 
hertug Frederik Christian I's ældste dat
ter, prinsesse Louise Christine Caroline, 
for livstid skal have brugsretten over 
hans lille palæ med alt dets indbo. Fre
derik Christian mener dog, at hans dat
ter, der som moderen er svagelig af hel
bred, skal have nok så gode boligfor
hold, hvorfor han i årene 1786-88 ved 
siden af prins Æmils hus lader opføre 
det store palæ, hvor Louise så boede til 
sin død i 1815.

De næste fem år stod Palæet tomt, 
men da den 22-årige hertug Christian 
August II i maj 1820 vendte hjem efter 
sin næsten tre år lange udenlandsrejse, 
besluttede hans mor, enkehertuginde 
Louise Augusta, at forlægge sin bolig fra 
slottet til Palæet. Her levede Hendes 
Kongelige Højhed, som hun lagde vægt 

på at blive tituleret, til sin død 72 år 
gammel den 13. januar 1843.

De sidste hertugelige byggerier
Hertug Frederik Christian II lader i 1807 
sin bygningskonduktør Jørgen Chr. Bles
høj opføre Kavalerbygningen ved slot
tets nordre indkørsel. Bleshøj var oprin
delig ansat som snedker hos hertugen, 
men var blevet videreuddannet hos den 
berømte arkitekt C. F. Hansen i Altona. 
Den smukke stumpvinklede bygning 
bærer tydeligt præg af at være inspireret 
af C. F. Hansens Altona-huse.

Hertug Christian August II havde på 
sin udenlandsrejse fået interesse for he
steavl og havde i 1820 i England opkøbt 
to fuldblodshingste og 13 halvblodshop
per, som han lod sende hjem til Als for at 
grundlægge et stutteri. I gården bag va
skeribygningen og nordre staldlænge 
blev der bygget en »Stuttestald« og i 
1829 nord for Palævej et stort trelænget, 
stråtækt staldkompleks med ridehus. In
gen af disse bygninger er bevaret i dag.

Efter 1848
Med hertugfamiliens hovedkulds flugt 
den 26. marts 1848 ophørte med et slag 
det lille samfund at eksistere. Kun få 
uger efter blev slottet inddraget til laza
ret og fyldt med i hundredevis af sårede 
soldater. Fra oktober 1848 frem til 1864 
blev det benyttet som dansk kaserne og 
derefter frem til 1876 som preussisk ka
serne. Fra 1878 til 1919 husede slottet et 
tysk kvindeseminarium for endelig i 
1930-32 at blive ombygget til hospital 
for sindslidende. Kirken, som man kan 
få nøglen udleveret til ved henvendelse 
hos hospitalets portvagt, er sognekirke 
for flækkens beboere. I foråret 1996 åb
ner der en lille udstilling om slottets og 
hertugslægtens historie i den nordre 
ende af portbygningen. Der vil ligeledes 
nogle gange om ugen være guidede om
visninger i hovedbygningen.
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Ej blot til pynt
Augustenborgske portrætter

Af BIRGIT JENVOLD

Mange af Augustenborgslægtens medlem
mer har i tidens løb siddet model for portræt
malere. Artiklen fortæller om en række af 
disse billeder, der samtidig er en del af por
trætkunstens historie.

Augustenborgernes kunstsamling blev 
grundlagt i den første hertugs tid. Ernst 
Günther I fik som guvernør over Als 
rådighed over en del portrætter af sine 
forfædre og modtog fra Frederik III ma
lerier af medlemmer af kongefamilien. 
Senere blev samlingen forøget med kon
gelige gaver i bl. a. Christian V's tid, 
men størstedelen er anskaffet kontinu
erligt på familiens eget initiativ. De fle
ste af billederne er portrætter af slæg
tens medlemmer malet af samtidens 
kunstnere, og de indgår i portrætmaleri
ets traditioner og den skiftende mode 
inden for denne gren af malerkunsten. 
Portrætmaleriet har ikke til alle tider nydt 
særlig anerkendelse, men var (og er) for 
fyrsteslægter og andre højstatusperso
ner en prestigesag. Et anegalleri i sale på 
slotte og i palæer minder ejerfamilien og 
dens gæster om slægtens historie og be
tydning og rummer mulighed for at 
fremhæve særligt fortjenstfulde eller for
nemme personer i familien og dens om
gangskreds. Før fotografiets fremkomst 
var det forbeholdt de få at lade sig por
trættere. Portrætmaleri var og er dyrt 
håndarbejde, især hvis man vælger en 
god eller populær maler. Den augusten
borgske portrætsamling bærer i høj grad 
præg af, at slægten gennem tiden har 
været meget bevidst om gode portræt
ters blivende værdi.

Portrætter af augustenborgere er des
uden udført som gaver til kongehuset 
og andre. En del er i tidens løb givet til 
bl. a. bortgiftede døtre og fjernere slægt
ninge, men de fleste af værkerne har 
haft deres mere eller mindre faste plad
ser på slægtens slotte, mens den ene ge
neration blev afløst af den næste. Ved 
den sidste hertugs død i 1921 fandtes 
der således en stor og i det væsentlige 
god kunstsamling fordelt rundt på hans 
besiddelser. Nogle år senere overtog Fre- 
deriksborgmuseet efter forhandlinger 
med enkehertuginden en stor del af sam
lingen, der blev en del af den nationale 
portrætsamling på museet.

/ audiens
Blandt de portrætter af augustenborge
re, der ikke var en del af familiens ejen
dom, men har haft til formål at vise slæg
ten frem i andre sammenhænge, er por
trætterne af Ernst Günther I og Auguste, 
der sammen med en række konge- og 
dronningeportrætter blev kopieret af den 
i øvrigt ikke fremtrædende maler An
dreas Kjeldsen i 1653 til ophængning på 
Malmø Rådhus. Billederne er fra en tid, 
hvor man havde et andet forhold til ori
ginale og kopierede kunstværker end i 
dag. Tidens sprogbrug anvendte ordet 
»gentagelse«, og der var for så vidt ikke 
noget i vejen for, at gentagelsen kunne 
være bedre end det første billede, hvor 
den afbildede formodedes at have stået 
model. Modellen kom eventuelt kun, for 
at kunstneren kunne få ansigt og hæn
der korrekte, da man kunne bruge en
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gine eller et tyende til at fylde tøjet ud, 
når kunstneren skulle fange den del af 
motivet, sådan som en del portrætmale
re stadig praktiserer.

Portrætter af fyrstelige personer var 
blevet en udbredt europæisk mode i lø
bet af 1500-tallet, og billederne af Ernst 
Günther og Auguste ligger både i kom
position, positurer og symbolik helt på 
linie med billeder af Christian IV's børn 
og svigerbørn, som var parrets jævnald
rende slægtninge. Den nære forbindelse 
mellem hertugparret og kongefamilien 
kan derfor indirekte aflæses i portræt
terne, hvor han ses i uniform som en af 
Frederik Ill's myndige officerer, og hans 
rigt klædte hustrus trofasthed symbol
iseres ved en skødehund. Det har des
værre ikke været muligt at skaffe gengi
velser af de to pragtfulde malerier i 
Malmø, som ellers er centrale til belys
ning af Augustenborgslægtens historie. 
Det ville da også være glædeligt, om 
man i Malmø fik den tanke at deponere 
billederne på Sønderborg Slot, hvor de 
virkelig kunne komme til deres ret i 
museets samling om slægten, der netop 
savner væsentlige tidlige portrætter.

Gripsholmbilledet (gengivet side 5) 
viser Emst Günther iført al den pragt, 
der kan hænge på en hofmand, og med 
skulderskærf, der angiver hans rang som 
ritmester.

Han er så fornem, at han ser forbi os! 
Portrættet er efter tidens skik realistisk 
malet, som han har set ud - en mand i sin 
bedste alder, rig og pyntesyg - hvor en
hver tvivl om, hvem det mon kan være, 
fjernes i og med, at den rumlige illusion 
brydes af indskrifter øverst i billederne. 
Portrættet inviterer ikke til intimitet el
ler nærmere bekendtskab; vi er i audiens 
hos en fornem person, der kræver re
spekt. Det stive præg, der er over man
den, som så tydeligt er stillet op for at 
lade sig beskue, forstærker indtrykket 
af, at situationen er meget formel. Bille-

Hertuginde Frederikke Louise (1699-1744). Ma
let ca. 1725 af Johan Salomon de Wahl. Gisselfeld 
(Foto: Frederiksborgmuseet). Hertuginden var et 
ualmindelig godt parti - rig, af kongelig herkomst 
og efter billedet at dømme smuk efter tidens idea
ler.

det er opbygget efter et fast skema, som 
allerede i renæssancen var fastlagt for 
repræsentative portrætter. Et skema der, 
hvis man går helt til kernen, ses i menne
skets tidligste gudebilleder: frontal, mo
numental alvor.

Nærbilleder af en rolle
Kun et fåtal af de augustenborgske por
trætter er store helfigursbilleder. Flertal
let er »bryststykker«, som umiddelbart 
giver beskueren indtryk af at komme 
tæt på modellen. Især fra 1700-tallet fin
des der en lang række særdeles gode 
portrætter af hertugslægtens medlem
mer, som i stor udstrækning brugte det 
kongelige hofs foretrukne malere. Val
get af kunstnere var ikke blot et spørgs
mål om den enkelte augustenborgers 
personlige kunstneriske smag og øko
nomiske muligheder for at vælge en dyg-
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tig eller mondæn portrætmaler, men i 
større perspektiv også en del af selvisce
nesættelsen som fyrstefamilie.

I disse portrætter blev baggrund og 
staffage reduceret til et minimum; det 
fyrstelige sås gennem ansigtsudtryk, 
kropsholdning og kostbare dragter. Da 
hertuginde Frederikke Louise i 1720'erne 
blev malet af Wahl, havde hun en her
melinskappe om skuldrene som tegn på 
sin fyrstelige rang. Hun har store vemo
dige øjne i det buttede ansigt og udstrå
ler venlig reservation. Tiden var til let 
idealiserede portrætter, og vi må gerne 
have mistanke om, at hun i virkelighe
den var knap så smuk, som billedet gi
ver indtryk af. Maleriet fortæller meget 
mere om fyrstindeværdighed og kvin
delige skønhedsidealer end om hertug
indens faktiske udseende og personlig
hed.

I et forrygende portræt af Christian 
August I, malet af Pilo i 1700-tallets mid
te, har konventionen for fyrsteportræt
ter udviklet sig. Den svulmende herre 
satte stor pris på livets goder, og hans 
ansigt udtrykker i rigt mål feststemning 
med et finurligt glimt i øjnene. Hertugen 
er heller ikke gjort pænere, end han var, 
tværtimod vil man med vor tids skøn
hedsidealer in mente synes, at dobbelt
hagen er vist fra den vinkel, hvor den 
tager sig allermest prangende ud. En
hver tanke om, at der er tale om en kari
katur, kan dog glemmes! Det blev nær
mest opfattet som et særkende for fyr
stelige personer, at de havde et specielt 
udseende, og samtidig var det et privile
gium for samfundets højeste klasser at 
have mulighed for at nyde livet. Billedet 
er således et eksempel på, at fyrsterollen 
udadtil fik et mere nuanceret indhold i 
takt med ændrede normer for hofliv og 
etikette.

På samme tid malede Pilo-eleven Pe
der Als et portræt af Frederikke Louise 
og Christian Augusts søn Frederik Chri

stian (gengivet side 6). Der er langt stør
re distance til den kommende fyrste end 
i faderens portræt. Han er i officersdragt, 
ansigtstrækkene er formodentlig let ide
aliserede, og han sender os et nådigt 
blik. Der er en lethed og elegance over 
portrættet, som viser en dynamisk ung 
mand med drej i kroppen. Han er proto
typen på en rokokofyrste, der befinder 
sig i en drømmeagtig atmosfære, og por
trættet er udpræget repræsentativt.

Himmelske Venus og den 
snusfornuftige sortseer 
Blandt de mere bemærkelsesværdige af 
de repræsentative Augustenborgpor- 
trætter er helfigursbillederne af Louise 
Augusta og Frederik Christian II, som 
Anton Graff malede i 1791, da de var på 
deres anden store udlandsrejse. Graff var 
en meget søgt portrætmaler i Dresden, 
og beslutningen om at vælge denne 
kunstner er formodentlig truffet, efter at 
parret på den første rejse året før også 
havde besøgt byen, hvor de utvivlsomt 
har set hans billeder. Der var naturligvis 
prestige i at lade sig male af en mondæn 
maler i udlandet, og Graff udførte også 
en række mindre gentagelser efter de 
store malerier i form af brystbilleder, der 
blev brugt som gaver til slægtninge og 
venner.

En tilsvarende kunstnerisk kvalitet 
kunne sagtens findes i Danmark, f. eks. 
hvis hertugparret havde valgt at bestille 
portrætter hos Jens Juel, der nogle år i 
forvejen havde malet den da nygifte Lou
ise Augusta (gengivet side 8) som pen
dant til et helfigursbillede af hendes bror. 
Fravalget af Juel kunne for det unge par 
være aktualiseret netop af, at han allere
de havde udført et helfigursportræt af 
prinsessen, hvor det er hendes position 
som anerkendt dansk kongebarn, der 
fremhæves på bekostning af hendes nye 
status som indgiftet i Augustenborgslæg- 
ten. Men det er kun en gisning, og en
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Hertug Christian August I (1696- 
1754). Maleri ca. 1750 af Carl Gu
staf Pilo. Frederiksborgmuseet. Den 
svenske maler Pilo kom til Dan
mark i 1747 og var i omkring 30 dr 
hoffets foretrukne portrætmaler. 
Hans billeder var i tidens ånd med 
lysere farver og lettere stemning, 
end man havde været vant til i fyr
sterollen. Hertugen befinder sig så 
højt i samfundet, at han males som 
livsnyder.

måske mere nærliggende forklaring kan 
findes ved en sammenligning mellem 
de to kunstneres vidt forskellige opfat
telse af Louise Augusta, der løfter sløret 
for, hvordan hun så sig selv; eller nær
mere hvordan hun ønskede, at andre 
skulle se hende. Jens Juel portrætterede i 
1787 en yndefuld ung pige med et ge
nert smil på spadseretur i en blomstren
de park. Anton Graff derimod har malet 
en frodig og elegant kvinde, der nær
mest bruser frem uden at røre gulvet.

Graff har valgt at male Frederik Chri
stian i næsten samme positur som hu
struen, men han virker mere jordbun
den på en selvsikker og reserveret facon. 
Over begge billeder er der en romantise
rende åndfuldhed, som meget vel kan 
være det træk ved Graffs portrætter, som 
fik hertugparret til at vælge ham til at 
forevige dem. Graff indfangede i sine 

maleriers stemning de nye internationa
le humanistiske strømninger, som dyr
kedes af den intellektuelle elite. Frederik 
Christian havde nær kontakt til både 
danske og tyske universitetsfolk og litte
rater, ligesom han selv gjorde en stor 
indsats for at reformere undervisnings
systemet i Danmark. Han og Louise 
Augusta holdt hof med litterære saloner 
og støttede bl. a. Baggesen, der var blandt 
hertugens få fortrolige venner, og de har 
ladet sig male som progressive friheds- 
elskere med åndelige interesser. Det kun
ne lige så godt have været en digter og 
hans muse, som var modellerne. At der 
er tale om en ny fortolkning af fyrsterol
len er én side af sagen, men samtidig har 
Graff indfanget elementer af de to per
sonligheder: Den tilbageholdende og ef
tertænksomme herre på billedet blev i 
virkelighedens verden karakteriseret
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Hertuginde Louise Augusta (1771-1843). 
Malet 1791 af Anton Graff. Gammel Estrup, 
deponeret på Museet på Sønderborg Slot. Den 
unge hertuginde var et feteret midtpunkt både 
ved hoffet i København og hjemme på sine egne 
slotte. Der kom intellektuelle ånder på besøg, 
som berusede sig i hendes skønhed og kloge 
hoved.

som en stuelærd hypokonder med ten
dens til sortsyn, og den bredhoftcdc dan
serinde med englehåret var en åben, in
telligent og munter sjæl, af digteren Bag- 
gesen kaldet den himmelske Venus. Ved 
man det, kan man egentlig godt se det!

Da Louise Augusta mere end 40 år 
senere blev malet af Caroline Steltzner 
var der ikke meget Venus over hendes 
fremtoning. En på alle måder tilknappet 
enkehertuginde, som i øvrigt havde ry 
for at være mere sparsommelig end nød
vendigt. Men det forventedes afen dame 
i hendes position, at hun ikke førte sig 
letsindigt frem. Ældre hertuginder hav

de og har for så vidt en ret enkel rolle at 
forholde sig til. Samtidig var tiderne for
andrede - frisind og lette kjoler, som var 
moden i hendes ungdom, var afløst af, 
hvad man med lidt ond vilje kunne kal
de sippethed.

Den tyske tegnelærer
Da hertugparret Louise Sophie og Chri
stian August fejrede sølvbryllup i 1845, 
havde mange frygtet, at det ville udarte 
til en nationalpolitisk demonstration, 
men festlighederne holdt sig inden for 
rammerne af en fyrstelig familiefest. Bil
ledkunstnerisk blev der også gjort noget

98 SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 4-96



Hertug Frederik Christian II (1765-1814). Ma
let 1791 af Anton Graff. Gammel Estrup, depo
neret på Museet på Sønderborg Slot. Hertugen 
var en lille og svagelig type, men isoleret og i 
afslappet herskerpositur, som på Graffs maleri, 
virker han ganske solid - og som en verdens
mand, der forstod at føre sig frem med elegance.

ud af begivenheden, idet familiens med
lemmer blev portrætteret af flere kunst
nere, bl. a. de populære danske David 
Monies og C. A. Jensen og østrigeren 
Carl Rahl, der alle opholdt sig en tid på 
Augustenborg for at arbejde med bestil
lingsopgaverne. Den tyske maler Carl 
Hartmann blev regulært ansat som teg
nelærer for hertugparrets børn i måne
derne omkring sølvbrylluppet og funge
rede som hofmaler. Han malede por
trætter og efterlod sig en lang række skit
ser, tegninger og mindre akvareller, der 
giver et levende indtryk af både hver
dagssituationer og særlige begivenheder 

i hertugfamilien og dens omgivelser.
Blandt Hartmanns små arbejder, der 

ved deres umiddelbarhed tiltrækker sig 
opmærksomhed, er en blyantstegning, 
der viser familien samlet for at høre H. 
C. Andersen læse eventyr (gengivet side 
11). Digteren havde i 1844 været gæst 
hos hertugparret og var inviteret til sølv
brylluppet i september 1845, men und
skyldte sig og kom først på besøg i no
vember, hvor Christian August ved et 
taffel udlagde Andersens fravær ved 
sølvbrylluppet som et resultat af, at hans 
landsmænd havde skræmt ham fra at 
komme, hvilket nok ramte plet.
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De nationale spændinger mellem her
tugfamilien og den danske konge tilspid
sedes, men blev holdt i ave omkring sølv
brylluppet. Augustenborgernes tysk-kul
turelle tilbøjeligheder kan dog aflæses i 
den billedkunst, som blev bestilt i anled
ning af festen. Der var således i tiden 
stærke nationale rørelser i kunsten, hvor 
især den københavnske kritik med kunst
historikeren Høyen i spidsen fremhæve
de særlige danske måder at male på, 
hvor internationalitet, det europæiske og 
tyske nærmest var skældsord. Monies 
og Jensen, der portrætterede familien, 
var begge travle portrætmalere i Køben
havn, men ingen af dem hørte til de så 
roste dansk-nationale kunstnere. Samti
dig valgte hertugparret den tyske Hart
mann til »huskunstner«. Stilen, som den 
ses i hans officielle familieportræt, var 
absolut udansk; for sødladen og mørk
tonet romantiseret i forhold til tidens 
herskende gode smag i dansk kunstliv. 
Akvarellen (gengivet side 13) har des
uden symbolske overtoner, hvilket i sig 
selv heller ikke var velset, men dog kun
ne accepteres i fyrstelig sammenhæng - 
både Augustenborg og Gråsten ses i bag
grunden. At overtonerne såre nemt kun
ne tolkes som tyske var langt det værste 
set med danske øjne: Familielivet i par
ken omkranses af et stort, beskyttende 
træ med patriarken Christian August 
placeret midt i billedet i en napoleonsk 
herskerpositur. Træet skal velsagtens ses 
som den slesvig-holstenske dobbelteg, 
og dermed bliver idyllen politisk kunst - 
ren og skær propaganda. Men det var en 
akvarel af en ikke særlig betydelig kunst
ner, og det var næppe alle, der opfattede 
budskabet.

Det nydelige par
De augustenborgske portrætter afspej
ler tidernes skiftende opfattelse af fyr
sterollen i kunstneriske fortolkninger af 
forskellig kvalitet. Udover at vi kan få

Hertuginde Louise Augusta som enke. Miniature 
fra 1832 eller 1833 af Caroline Steltzner. Frede- 
riksborgmuseet. En tilknappet dame præget af 
livets alvor. Det kunne lige så godt være en vel
stående dame af det allerbedste borgerskab.

noget at vide om, hvordan disse menne
sker så ud! Det ligger dybt i os at iagtta
ge ansigter - at fortolke ansigtsudtryk og 
kropsbevægelser. Fotografiet vil narre 
os til at tro, at det er objektivt. Det er det 
aldrig, som det kan ses på billedet af 
Ernst Günther II og Dorothea (gengivet 
side 23). En uniformeret og dekoreret 
statelig mand og hans unge kone i lys 
sommerkjole. De står foran et stærkt be
skåret stort hus. De er stillet op til foto
grafering; de er velhavende; han er højt
stående officer; tiden og tøjet er ikke til 
frie udfoldelser. Uniformen adskiller 
ham fra hr. hvem-som-helst-godsejer el
ler -grosserer med landsted, men fyrste
rollen er ikke så nem at definere som i 
den første Emst Günthers tid. Det kon
ventionelle skema for et repræsentativt 
helfigursportræt er dog det samme, om 
vi står over for et barokt maleri eller et 
lille »virkelighedsudsnit« fra fotografi
ets barndom.
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Augustenborg flække
Af HANS LIND

Næppe nogen anden by i landsdelen har ført 
en så omtumlet tilværelse som Augusten
borg. Oprindelig lå her landsbyen Stavnsbøl 
indtil 1651. På det tidspunkt erhvervede den 
sønderborgske hertug, Ernst Günther, byen, 
og på stedet opstod Augustenborg, opkaldt 
efter hertugens gemalinde, prinsesse Augu
ste. Hertugbyen var skabt og kom til at bestå 
som residensby indtil 1848.

Om flækkebegrebet
Eftertiden har ofte nævnt Augustenborg 
som flække. Dette navn opstod dog først 
efter hertugtiden og fraflytningen i 1848, 
idet hertugen herskede over borgernes 
ve og vel, bl. a. via husfogeden og husfo
geddistriktet. Flækkebegrebet er et tysk 
låneord for købstadagtig bebyggelse 
uden købstadrettigheder. I Nordslesvig 
fandtes fem: Augustenborg, Christians
feld, Højer, Løgumkloster og Nordborg. 
Navnet flække kendes for Augusten
borgs vedkommende for første gang i et 
reskript af 2. juli 1869 om forfatning for 
købstæder og flækker, hvor der opstille
des en borgerliste over borgere med 
stemmeret. Her krævedes, at man betal
te ejendomsskat, var selvstændig næ
ringsdrivende eller havde en årlig ind
komst på 200 daler. Forløberen for flæk
ken bør søges tilbage til 1860. Da vælges 
det første folkevalgte råd til »Augusten
borg slotsmenigheds forstanderskab«. 
Dette råd bestod af fem repræsentanter: 
Forpagter Haack, herregården, købmand 
Otzen, hjulmager Jürgensen, glarmester 
Petersen og partikulier (rentier) Klemm- 
sen. Dette råd fik stor betydning for 
Augustenborgs videre udvikling. Et af 
rådets første handlinger var at erhverve 
et areal på 38 td. land fra Augustenborg 

herregård. Arealet blev kaldt »Lillekob
bel« og lå mellem Kettingvej og Stavens- 
bølgade. De tidligere hertugelige augu- 
stenborgske godser var blevet afhændet, 
og dette jordkøb hørte med i godserne. 
Ministeriet godkendte købs- og beta
lingsvilkår, og nu besluttedes, at arealet 
skulle udlægges til havebrug. Parcelstør
relserne måtte være mellem to og fem 
tønder,og der udliciteredes 23 små og 
store parceller til borgerskabet. Det var 
et gunstigt køb, for området har siden
hen været betydningsfuldt for byudvik
lingen, idet hele ekspansionen i byggeri 
i vor tid har fundet sted her. Augusten
borg var dengang på 531 indbyggere. 
Fra 1860 til 1889 anvendes titlen kom
muneforstander og flækkeforstander. 
Først i 1890 kendes titlen borgmester. 
Udnævnelsen af borgmester foregik un
der højtidelige former og lød således for 
den første borgmester i 1890: Jeg, Al
brecht Christian Friedrich Wulff, svær
ger til Gud, den almægtige og alviden
de, samt Hans Majestæt Kongen at være 
tro, samvittighedsfuld og overholde for
fatningen og ligeledes beflitte mig på at 
opfylde købstadslovgivningen af 1869, 
så sandt hjælpe mig Gud.

Flækken havde fra 1890 til dens ned
læggelse følgende borgmestre:

1. Albrecht Christian Friedrich Wulff, 
borgmester fra 1890 til 1899

2. Carl Thomsen 1900 -1907
3. Jürgen Jacob Ludwig Chr. Jürgensen 

1907-1918
4. P.J. Petersen 1918-1920
5. Peter Zimmermann 1920 -1941
6. Axel Pallesen 1941 -1950
7. Jørgen Chr. Jørgensen 1950 -1970
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Store øjeblikke i flækken
Der er flere situationer i flækkens histo
rie, som har kastet glans over byen. Til 
dem hører Afstemningen, Genforenings
dagen, de danske soldaters ankomst til 
Augustenborg og kongebesøget i 1920. 
Endelig byjubilæet i 1951. En række af 
tilfældigheder førte til, at jeg kom til at 
opleve dem alle.

Afstemningsdagen den 10. februar 
1920 markeredes udadtil med danske og 
slesvig-holstenske flag. Ofte blafrede fla
gene side om side fra hus til hus. De 
mange tilrejsende prægede bybilledet. 
Afstemningsstedet var på »Slotshotellet«, 
lokalerne var reserveret hjemmetysker- 
ne. De dansksindede holdt til på »Molt
manns Hotel« på Palævej. Der var 533 
afstemningsberettigede. Afstemningsre
sultatet blev 256 danske og 236 tyske 
stemmer, 1 ugyldig. Resultatet blev i før
ste omgang fejlagtigt meddelt lige om
vendt. Det medførte for hjemmetysker- 
ne glæde og afsyngelsen af »Deutsch
land, Deutschland über alles«. Men om 
aftenen korrigeredes stemmetallene. Af 
tilrejsende var der fra Danmark 36, fra 
Tyskland 97.

Den 14. maj 1920 kom så de danske 
soldater. Den lokale avis havde meddelt 
soldaternes ankomst, og ved bygrænsen 
havde borgerne taget opstilling for at 
modtage dem.Her var rejst flag og guir
lander; det samme var tilfældet på Slots
alleen, som dengang var indfaldsvejen 
til slottet. Mange havde taget opstilling 
her, og for os drenge og især for de dan
ske veteraner fra de slesvigske krige var 
det en stor oplevelse at se de danske 
soldater. Et kompagni med fane og mu
sik marcherede ind på Slotspladsen, hvor 
borgmester P. J. Petersen bød velkom
men. I et par timers samvær med befolk
ningen fik soldaterne lejlighed til at tale 
med befolkningen og bese slottet for der
på at marchere tilbage til Sønderborg.

Den 15. juni var dagen, hvor de allie

rede magter stadfæstede overdragelsen 
som dansk myndighedsområde. I Augu
stenborg valgte man at fejre danske tje- 
nestemænd, og i den anledning var post
huset smykket med guirlander. Der var 
også rejst en æresport, og al kørsel i ho
vedgaden var forbudt. Pensioneret læ
rer Jep Asmussen bød velkommen og 
talte om dagen, og de kendte danske 
kampsange gjaldede. Dansk mønt var 
indført, og det danske sprog var sat i 
højsædet.

Genforeningskongen i Augustenborg
Få dage efter det store Dybbølstævne i 
1920 aflagde kong Christian X, dronning 
Alexandrine og begge prinser et besøg i 
Augustenborg. Det var den 14. juli, og 
dagen hører til de store øjeblikke i Augu
stenborg. I hundredvis af borgere var 
mødt frem, og blandt dem, der oplevede 
dagen som noget særligt, var de, der 
havde deltaget aktivt i nationalitetskam
pen, men især een. Det var Jep Asmus
sen. Han var med i krigen i 1864, og som 
veteran bød han de kongelige velkom
men.

Kongen tog nu opstilling i indgangs
døren til havesalen og talte om Genfor
eningen og om den tunge tid, man hav
de gennemgået under Første Verdens- 
krig.

Gennem døren, som kongen nu stod 
i, havde i fordums tid fyrster og kendte 
personer bevæget sig, men også to tu
sinde sårede danske soldater til lazaret
tet i 1864. 625 af disse soldater døde på 
Augustenborg.

Mødet med kongeparret vil blive hu
sket og mindet. Det var en begejstrin
gens rus, der næppe kan beskrives.

I årene efter 1920 besøgte kongen fle
re gange Augustenborg. Men da folke
tinget vedtog at indrette slottet til syge
hus, kom kongen her ikke mere. Augu
stenborg var ude af billedet.
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Storegade i Augustenborg på genforeningsdagen 15. juni 1920. Foto tilh. Hans Lind.

Augustenborg bys 300-års jubilæum 
Den 26. august 1951 var jubilæumsda
gen. Byrådet afviste først jubilæet som 
en stor økonomisk belastning. En kreds 
af borgere tog derfor selv initiativ til et 
arrangement. Med et historisk optog vil
le man manifestere byens udvikling, og 
derpå skulle man samles på slotsplad
sen til anden underholdning. Kongepar
ret blev inviteret og sagde ja, og så kom 
der for alvor gang i arbejdet fra kommu
nens side. Da kong Frederik og dron
ning Ingrid kørte gennem byen, var der 
forsamlet 5.-6.OOO mennesker. Kongepar
ret tog plads under en baldakin ved råd
huset, hvor de blev hyldet af glade bor
gere. Kongeparrets tilstedeværelse gen
skabte den kontakt til kongehuset, der 

var blevet afbrudt, da slottet blev indret
tet til sygehus.

Det historiske optog vakte megen op
mærksomhed. Her var personificeret det 
første hertugpar, Jens Baggesen, H. C. 
Andersen, hovbønder, lazaretvogne, 
landsknægte og mange andre. Fakkel
tog og båltale dannede afslutning på en 
stor dag i byens historie.

Det sære skolevæsen i flækken 
Skolevæsenet i Augustenborg daterer sig 
tilbage til 1753 og skyldes hertug Chri
stian August I, der udstedte en skole
ordning efterfulgt af et skolereglement.

Da Augustenborg ophørte som resi
densby i 1848, opstod en grundskole på 
slottet, og i 1878 blev et kvindeseminari-
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um indrettet i slottets marstaldbygning, 
den nordre staldlænge ved ridebanen.

Videre kom nu drengeskolen i Store- 
gade i bygningen, hvor der nu er kom
munekontor. Her ses endnu over ho
vedindgangen den latinske indskrift fra 
skolens tid: »In gloriam dei et salutem 
proximi«, til Guds ære og næstens vel
færd.

I drengeskolen gik alle drenge over 10 
år fra grundskolen. Lærerkræfterne fra 
seminariet underviste tillige i grundsko
len, og det gav undervisningen det blå 
stempel. Da Første Verdenskrig slutte
de, rejste næsten alle lærere fra Augu
stenborg, og undervisningen suspende
redes.

Man etablerede en privatundervisning 
i hjemmene. Den varede til 1. dec. 1920, 
og flækken oprettede da en fællesskole i 
marstaldbygningen, samtidig med at 
drengeskolen blev nedlagt

I den nyoprettede kommuneskole 
fandtes en dansk- og en tysksproget af
deling, delvis med fælles klasselokaler. 
Da slottets bygninger i slutningen af ty
verne indrettedes til sygehus, måtte man 
se sig om efter andre lokaler, og man 
byggede den nuværende skole ved Ket- 
tingvej med en dansk- og en tysksproget 
afdeling. Denne undervisningsform va
rede til 1945.1 maj blev den tyske afde
ling lukket og alle elever overført til den 
danske afdeling. Fra dette tidspunkt var 
der i Augustenborg en fælles kommune
skole for alle elever.

Havnen og jernbanen
Augustenborg havn går tilbage til 1868, 
hvor den bliver et kommunalt aktiv, og 
man antager en havnefoged. I byen fin
des otte skippere, der ejer skonnerter og 
galeaser, og en stykgodsrute til de nord
tyske havne, især til Flensborg, opstår. 
Vandvejen var den tids bedste trafikåre, 
idet bilismen og jernbanen ikke fandtes.

Stykgodsruterne transporterede kolo

nialvarer, spirituosa og petroleum, og 
fra Als var de alsiske æbler en stor eks
portvare, der blev sejlet til Norge, Sveri
ge og helt til Set. Petersborg.

Amtsbanen på Als åbnedes i 1898, og 
nu kom der for alvor et opsving for hav
nen. Banegården lå ved siden af havnen, 
og herfra anlagdes et havnespor. Byen 
blev et centralt sted på øen.

Fra Als transporteredes levende svin 
til slagterier på Fyn, og indladningen 
skete fra Augustenborg. Dertil kom fir
maet H. G. Storke, der i betydelig grad 
prægede by-og havnelivet, en stor virk
somhed med kom, kalk, træ og brænd
sel.

Af en statistik ses, at det første år var 
der 127 ind- og udgående skibe. Højde
punktet blev nået i midten af tyverne 
med 400 skibe.

Omkring 1920 opførtes en toldbyg
ning ved sluseanlægget, der betjentes af 
to toldere. Havnetrafikken har selvsagt 
været præget af konjunkturer og der
med skibstrafikken.

1933 nedlagdes amtsbanen, men det 
fik dog ikke mærkbar betydning for hav
nen. Bilismen kom nu ind i billedet, og 
en ny transportepoke begyndte.

Et særpræg i flækken
To karakteristiske ejendomme bør om
tales i flækken, dels på grund af byg
ningshistorie, dels personalhistorie.

Den gamle præstegård på Palævejen 
har rødder tilbage i hertugtiden, men 
med flækkens oprindelse blev huset ka
stet ind i det storpolitiske spil, der gav 
genlyd over Europa. I huset boede Nico
lai Ahlmann, tidl. Vertemine. Han valg
tes i 1866 til ordfører for den deputation, 
der forgæves søgte foretræde hos kong 
Wilhelm i anledning af Pragfreden om 
en afstemning i Nordslesvig. Sammen 
med Hans Krüger formede han de navn
kundige ord: »Vi er danske, vi vil forbli
ve danske, vi vil behandles som danske
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Storegade er Augustenborgs hovedgade og rummer en hel række af de karakteristiske augustenborghu- 
se i diskret senbarok med gavlkvist midt for. Foto: Museet på Sønderborg Slot.

og det efter folkerettens grundsætnin
ger«. Man er af den opfattelse, at disse 
ord er blevet til på Ahlmanns bolig i 
Augustenborg.

»Slotshotellet« hører til blandt de æld
ste ejendomme. De første oplysninger er 
fra 1744, og dets historie slutter i 1989, 
da hotellet ombygges til et boligkom
pleks og får navnet »Hofgården«.

Hotellet har været centrum for sel
skabslivet, foreningsarrangementer og 
biografforestillinger. I sommerhalvåret 
var den store have et yndet tilholdssted, 
og her afvikledes cykelringridning, hvor
til amtsbanen havde indsat ekstratog

1849 inviterer general de Meza nogle 
venner i Augustenborg til middag på 

hotellet. Af hans dagbog ses, at det i 
sandhed var en gastronomisk middag 
med suppe, cotelettes, fraiesses a la 
creme, hertil blev drukket rüdesheimer- 
vin. Da panserskibet Rolf Krake lå op- 
ankret på Augustenborg fjord, besøgte 
skibsofficereme hotellet, dog ikke den 
29. juni 1864, da overgangen til Als fandt 
sted

Det siger sig selv, at hotellets historie 
er krydret med oplevelser af forskellig 
art, som H. C. Andersens besøg i 1848 
o.a.

Den 1. april 1966 indlemmes Ketting 
kommune i Augustenborg, og dermed 
er flækkens historie afsluttet.
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Augustenborg Kirkegård
Af PAUL RATHJE

Kirkegården i Augustenborg rummer man
ge interessante mindesmærker fra de slesvig
ske krige. Paul Rathje fortæller om kirkegår
dens baggrund og om et gravmonument for 
den norske frivillige læge, Søren Daniel 
Schiøtz.

Kirkegården i Augustenborg, der ligger 
ved Stavnsbølgade, blev oprettet i 1848 
som militærkirkegård tilknyttet lazaret
tet i byen. Lazarettet blev indrettet i april 
1848, først for 200 sårede og efter slaget 
ved Slesvig den 23. april 1848 for 1.000, 
anbragt henholdsvis i hovedslottet, Pa
læet og samtlige staldbygninger. Endvi
dere blev præstegården og kapellanboli
gen i Ketting også anvendt. Da tabene i 
forbindelse med krigshandlingerne ef
terhånden blev så store, at man ikke hav
de plads til gravene på Ketting kirke
gård, blev det besluttet at anlægge en 
militærkirkegård i byen. Indvielsen blev 
foretaget den 9. juni 1848 af biskop Jør
gen Hansen fra Egen. Samtlige døde på 
Augustenborg lazaret efter denne dato 
er enten begravet i Augustenborg eller 
andet sted i landet.

Fra Første slesvigske Krig hviler ialt 
241 danske soldater, 46 fra 1848,145 fra 
1849 og 50 fra 1850 på kirkegården. Un
der Anden slesvigske Krig i 1864 blev 
slottet ligeledes anvendt som lazaret, og 
fra denne krig ligger ialt 374 danske sol
dater begravet. Fra Første slesvigske Krig 
findes der i dag 13 gravminder og fra 
Anden slevigske Krig 46 med navngiv
ne soldater, samt et fællesmonument rejst 
med indskriften: »Denne Steen satte det 
danske Folk over trofaste Sønner, døde 
for Fædrelandet i Aarene 1848-49-50«. I 
1880 indhuggedes nedenunder: »Min
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det være ogsaa de danske Krigere, som 
ofrede Livet for Fædrelandet i Aaret 
1864«, og på soklen står »Guds Fred være 
med Eder«. Afsløringen fandt sted den 
31. juli 1854 med deltagelse af en stor 
skare mennesker.

I de slesvigske krige deltog en del 
nordiske frivillige som udslag af den gry
ende skandinaviske fællesfølelse om at 
stå sammen inden for de nordiske lande. 
Således deltog i den Anden slesvigske 
Krig 503 svenskere, 105 nordmænd, syv 
finner og tre islændinge.

På kirkegården findes to gravstene for 
henholdsvis en svensk officer, der del
tog i Første Slesvigske krig, og en norsk 
læge, der deltog i Anden Slesvigske krig. 
Om den sidstnævnte kan berettes, at han

Portræt af Søren Daniel Schiøtz.
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hed Søren Daniel Schiøtz og var født i 
Stavanger og kom fra en kendt norsk 
lægefamilie. Han var ansat i Stockholm 
som kompagnikirurg ved den norske 
garde og meldte sig i februar 1864 til 
frivillig lægetjeneste ved den danske hærz 
hvor han blev ansat ved hovedlazarettet 
i Sønderborg.

Han døde kort tid efter sin ankomst af 
hjernehindebetændelse på lazarettet i 
Augustenborg. Indskriften på gravste
nen lyder:

SØREN DANIEL SCHIØTZ
LÆGE I DEN NORSKE HÆR
FØDT I STAVANGER
24. DECEMBER 1828
DØD PAA AUGUSTENBORG
8. MARTS 1864

HVAD I GLÆDENS STUND HAN
LOVED

HAN I NØDENS TIME VOVED
FLØI FRA FJELD, FRA HJEM,

FRA VIV
GAV FRA BRØDRENE SIT LIV.

Daniel Schiøtz er ikke kun blevet min
det med dette gravmæle med dets smuk
ke indskrift, men også med et digt af den 
store nordiske digter Bjørnstjerne Bjørn
son i »Illustr. Nyhedsblad« den 27. marts 
1894.

Søren Daniel Schiøtz gravsten på Augustenborg 
kirkegård.

Han paa ingen Stormagt vented 
uden den, som er hos Gud. 
Dengang han sig Døden hented, 
skikked han ej forud Bud 
ned til England og Franken, 
om han fik Lov at dø 
mellem Brødrene på Banken 
ved den dybe, danske Sjø. 
Første Daad af Ungdom ildet, 
første stærke, klare Tro, 
første Mand, som svor ved Gildet,- 
første over Dødens Bro.

Han ej fatted, han i Nøden 
var den eneste, som kom, 
og han kæmpede til Døden 
for vor Æres Helligdom 
Han for alle vore Tusen 
vilde gøre Fyldest selv,- 
sank saa gennem Vanvids Brusen 
ned i Dødens stille Elv. 
Første Sjæl, som turde haabe 
Frelse af sin Hjælp mod Vold, 
første varme, fulde Draabe 
af vort Blod paa Danmarks Skjold.
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Det sker - på nordslesvigske museer

Museet på Sønderborg Slot på Augustenborg Slot.

Takket være velvilje og imødekommen
hed fra Augustenborg Sygehus bliver 
det nu muligt for de mange, der hvert år 
besøger den gamle hertugby, at kigge 
lidt indenfor i det smukke slot.

I slottets portbygning er Museet på 
Sønderborg Slot i færd med at lave en 
lille informationsudstilling, der i tekst 
og billeder fortæller om slottets, flæk
kens og hertugslægtens historie.

Der vil være gratis adgang hver dag i 
dagtimerne.

I slottets hovedbygning vil det på vis
se ugedage blive muligt med guide at 
bese den smukke kirke, hertugens ar
bejdsværelse og den prægtige, rigt de
korerede havesal.

I gangen, der fører til arbejdsværelset, 
udstilles og ophænges en del af de man
ge originale genstande fra hertugtiden, 
som gennem årene er indkommet til 
Museet på Sønderborg Slot.

Det er en højst blandet samling, som 
for en meget stor dels vedkommende 
kan føres tilbage til de »særdeles gode 
Meubler og andre Effecter, som hans 
Durchlautighed Hertug Christian Carl 
Friederich af Slesvig, Holsteen, Sønder
borg, Augustenborg Onsdagen den 29de 
Juni 1853 Formiddag Kl. 9 og paafølgen
de Dage« lod bortsælge ved offentlig 
auktion på Augustenborg. Auktionska
taloget var på 3381 numre med i alt vel 
10.000 genstande! At det har været no
get af et tilløbsstykke siger sig selv, og 
mangen en alsisk bonde har i triumf 
hjembragt en af hertugens effekter, som 
de næste par generationer er blevet vist 
frem med stolthed til venner og familie.

Nu kommer en del af tingene så tilba
ge til slottet, hvor de vil kunne give den 
besøgende et lille, beskedent indtryk af 
det fyrstelige liv, der engang blev levet 
her.

Ved et besøg i og på Augustenborg 
bør man også tage en spadseretur rundt 
i byen og parken.

Stil bilen på en af parkeringspladser
ne mellem Slotsalle og Storegade. På tu
ristkontoret kan I få udleveret en lille 
folder om slottet og byen, men der vil 
også flere steder undervejs være opstil
let små informationsstandere, der kan 
hjælpe på vej. Gå forbi Asylet og Det gi. 
Apotek op ad Slotsalle til portbygnin
gen med det karakteristiske klokketårn. 
Videre ind på slotspladsen og nyd synet 
af det storslåede anlæg inden I går ind 
og ser informationsudstillingen.

Detalje fra stukken i Augustenborgs havesal. Foto: 
Søren Petersen.
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Museet på Sønderborg Slot
Indtil 1. sept.: Særudstilling »Om Dannebrog jeg ved...«. En udstilling om 

danskerne og deres flag.
Indtil 21. april: Særudstilling »Sønder og sammen« af sønderjyske billed

kunstnere. Arr. af Billedkunstnernes Forbund.
2. maj -11. maj: DM for skræddere. Arr. af Sønderborg by og EUC Syd

Cathrinesminde Teglværksmuseum
Indtil 30. april: Særudstilling med Dea Enna og Günther Sippel. Arr. af 

Broagerlands Kunstforening.

Tønder Museum
Indtil 12. maj: Særudstilling. Gerda og Wilfried Moll udstiller sølvarbejder.

Højer Mølle- og Marskmuseum
4. april - 19. maj: Særudstilling om fjer.

Aabenraa Museum
Indtil 27. maj: Særudstilling med I. P. Junggreen Have, Aabenraa, i samar

bejde med Aabenraa Kunst- og Musikforening.

Jacob Michelsens Gård
20.-21. april: Udstilling og bageweekend.

Haderslev Museum
Indtil 21. april: Maleriudstilling ved Inge Hørup. Arr. af Haderslev Kunst

forening.

Midtsønderjyllands Museum
Ny udstilling: Kridttiden i Nordvesteuropa. I samarbejde med. geolog Pal

le Gravesen.
Indtil 29. sept.:
5. maj kl. 14-16:

Særudstilling »Skeletter i skabet« om zoologiske rariteter.
I forbindelse med Skov- og Naturstyrelsens udnævnelse af 
denne søndag som geologiens dag arrangerer museet en tur 
til Gram Lergrav. Vi mødes foran huset ved lergraven, ind
gangen fra Gram-Rødding vejen. Turleder: Martin Abra
hamsson.

Herfra kan turen gå hen over slots
pladsen og syd om ud i parken eller 
nord om ud ad Palævej forbi præstegår
den til Palæet og videre ud i skoven.

Er der god tid kan et besøg på kirke

gården også anbefales, men den blev 
anlagt i så tilpas afstand fra slottet, at de 
fleste nok vil foretrække at tage bilen. 
God tur!

Jens Ole Lefévre
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Bognyt
Sønderjyder siden Genforeningen
Sønderjyder siden Genforeningen. Erindringer. 
Redigeret af Lars N. Henningsen og Niels H. 
Kragh-Nielsen. 333 s., ill. Udgivet af Historisk 
Samfund for Sønderjylland i serien Sønderjyske 
Levnedsløb, nr. 28.1995. Pris: 125 kr.for medlem
mer, bogladepris 199 kr.
75-års jubilæet for Genforeningen fejrede Hi
storisk Samfund for Sønderjylland bl. a. ved 
at udskrive en prisopgave. Man opfordrede 
alle, der havde levet og virket i grænselandet, 
til at fortælle om deres liv siden 1920. Hele 74 
følte trang dertil. Førstepræmien gik til Marie 
C. Jessen fra Padborg, hvis erindringer er ud
givet i Sønderjyske Arbøger 1995.

I bogen »Sønderjyder siden Genforenin
gen« har de to redaktører Lars N. Henning
sen og Niels H. Kragh-Nielsen samlet 18 af de 
øvrige erindringer og ordnet dem kronolo
gisk, de ældste først. Det er ikke bare en inter
essant bog, der er kommet ud af det, men en 
bog, der formidler virkelig meget historie og 
kulturhistorie. Der er tale om en morsom og 
en bevægende bog, der viser, at det alminde
lige liv aldrig er helt almindeligt, at gemyt og 
vilkår gør oplevelsen af den samme periode 
forskellig. Det er en bog, der vidner om den 
trang, mange mennesker med alderen får til 
at finde ud af: Hvad var det egentlig, der 
bestemte mit liv? Nogle finder en lovmæssig
hed i tilfældighederne, andre det modsatte, 
mange leder efter drivkræfter i barndommen.

Erindringer er ikke blot det, som skrives, 
det er også det, der ikke siges så meget om, 
eller som forties. Det slår én ved læsningen af 
disse erindringer, som det også slår én ved 
andre af de mange erindringer, som skrives 
og udgives i disse år: Erotikken indtager frem
deles en forbavsende ringe plads, når man 
tager dens betydning i betragtning; det per
sonlige religiøse liv ligeså. At erindre er altså 
også at sortere.

Grænselandsproblematikkerne er selvføl
gelig gennemgående emner i bogen: Spillet 
mellem dansk og tysk; forholdene mellem de 
kongerigske embedsmænd, der kom til Søn
derjylland med deres baggrund, og sønderjy

derne, der havde en verdenskrig som leven
de erindring; samt forholdet mellem nazister 
og det modsatte og alt det ind imellem, da det 
begynder at blive aktuelt i 30zerne. Grænse
landet med dets spændinger er klangbunden 
i alle stykkerne. Et enkelt sted bliver spæn
dingerne tilspidset, nemlig i Gunhild Lind
strøms fine stykke »Vandrelærerbarn i Lade
lund«. Her berettes om en smuk indsats for 
danskheden i Sydslesvig, men der fortælles 
også om det slid, der var forbundet dermed, 
om miskendelse og vanskelige vilkår og om 
den bitterhed, der blev en af frugterne. Det er 
et stykke, der vækker til eftertanke.

Det gør flere af de andre stykker også, når 
man har lagt bogen fra sig, eller rettere: Flere 
af stykkerne huskes for deres særlige tone
fald, der kommer af, at deres skribenter siger 
så meget om sig selv ved deres måde at for
tælle på. Det gælder f. eks. Peter Lützens 
»Skibsdreng i 1930'erne«, Ludolph F. Mat
thiesens »Fra byen i marsken«, Gerhard Ernsts 
»Feriebarn i Strandelhjørn« og Ingeborg 
Wolffs »Af en husmandskones dagbog«.

Men alle stykkerne i bogen er gode, alle er 
mættet med stof: Om bagning og syltning, 
om kvægdrift og geddefiskning, om besvær
lig murstenslæsning, om at stjæle pærer, om 
at lide af hjemve og om skoler; det sidste er et 
godt belyst tema bogen igennem. Man lærer 
mange mennesker at kende, og dem, man 
allerede kender, får nye sider. Den sære Nol
de får f. eks. et helt lille portræt. Man stifter 
bekendtskab med flere sociale lag og kom
mer rundt i landsdelen, mange stemmer blan
der sig. Dog ikke tysksindede.

Først og fremmest er det en bog, der hand
ler om menneskelighed og dagligdag. Det er 
jo dagligdagen, det drejer sig om, når det 
kommer til stykket, også i et grænseland.

Eske K. Mathiesen

Husmandsbevægelsen i Sønderjylland
Kai Pedersen: Sønderjydske Familielandbrug 75 dr 
1920-1995. Skærbæk 1995.184 s. Pris: 125 kr.
Den sønderjyske husmandsbevægelse er en 
snes år yngre end husmandsbevægelsen i det
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øvrige Danmark. Først efter Genforeningen 
blev der dannet husmandsforeninger i de søn
derjyske sogne. Den 14. november 1920 sam
ledes de fleste i »De samvirkende sønderjy
ske Husmandsforeninger«. Bogen markerer 
denne forenings jubilæum, som fejres under 
det nye navn fra 1993: »Sønderjysk Familie
landbrug«.

Ikke alle sønderjyske husmænd ville være 
med i den nye fællesforening. »Sønderborg 
Amts Husmandsforening« foretrak som nog
le husmandsforeninger i den nordlige del af 
midtlandet samlet i kredsforeningen »Søn
derjyden« at tilslutte sig »De samvirkende 
jydske Husmandsforeninger«. Først i 1972 
kom de med i den sønderjyske organisation. 
Det er godt, at Kai Petersen også behandler 
deres historie 1920-72 i bogen.

Det er i det hele taget en meget grundig 
jubilæumsbog. Da siderne er trykt i tre spal
ter med ret små typer, får læseren meget for 
pengene. Der bringes et hav af oplysninger 
hentet fra forskellige protokoller og hus
mandsblade, men da bogen har en stram kro
nologisk opbygning, bevares overblikket. 
Måske havde det været en fordel at samle 
tekstens mange oplysninger om medlemstal 
og regnskabsresultater i tabeller eller diagram
mer.

Bogens første tredjedel om tiden 1920-45 
er en ret bred skildring, velsagtens fordi der 
her foreligger et ældre jubilæumsskrift ved 
Matthias P. Damm og A. Laisen. Undertiden 
når forfatteren lidt langt væk fra emnet, nok 
længst under den fyldige omtale af besættel
sestidens politiske hændelser og retsopgøret. 
Derimod er det ganske på sin plads med en 
skildring af jordpolitikken i Danmark og Søn
derjylland før 1920 og af Th. Claudi Wests 
indsats.

Behandlingen af de sidste 50 år er mere 
koncentreret om husmændenes økonomiske 
vilkår og husmandsforeningernes politiske og 
faglige virke. Meget prisværdigt nøjes Kai 
Petersen ikke med det rent foreningshistori
ske stof, men inddrager løbende bl.a. struk
turudvikling og landbrugspolitik som bag
grund.

Naturligvis skildrer Kai Petersen også for- 
mændene. Det gælder især Jørgen Petersen, 
Halk (1920-45), og Jens P. Jensen, Vellerup 
(1945-71), der med deres personlighed og lan

ge funktionstid prægede den sønderjyske 
husmandsbevægelse meget stærkt. Også den 
nuværende formand Peter Petersen, Ellum 
(fra 1985), citeres for mange markante udta
lelser. Alt i alt er bogen blevet et værdifuldt 
bidrag til litteraturen om sønderjysk land
brugs historie, hvorfra meget mere kunne 
være draget frem.

Hans Schultz Hansen

Genforeningsspil
Genforeningsspillene 1995 - en dokumentation af 
projektet, redigeret af Walther Hansen, Flemming 
Rasmussen og Arne Aabenhus, Privattryk, i kom
mission hos DRAMA, Gråsten, 95 s. Pris: 98 kr.
Skriftet er, som undertitlen fastslår, en doku
mentation vedrørende de genforeningsspil, 
der i 1995 blev gennemført som et samarbej
de mellem Historisk Samfund for Sønderjyl
land og Sønderjysk Forsøgsscene, dvs. det 
store friluftsspil på Dybbøl fra juni og de seks 
lokalspil, der blev opført rundt om i landsde
len den 10. februar.

Skriftet er bygget op af en række bidrag, 
hvor projektets nøglepersoner og enkelte af 
de menige deltagere beretter om det fra hver 
sin situation. Arne Aabenhus trækker linien 
op fra 1930'ernes nationale teaterarbejde i Søn
derjylland over tidligere historiske egnsspil 
til 1995. Lars N. Henningsen og Inge Adrian- 
sen diskuterer begge forskellen i historike
rens og kunstnerens situation, når man skal 
formidle fortiden. Fra teaterside er der ind
læg af forfatteren, begge instruktører og flere 
andre. Ikke mindst Kaspar Wiltons åbenhjer
tige indlæg er læseværdig!.

De seks lokale spil, der blev opført den 10. 
februar, dokumenteres især i form af en slags 
scrapbog af a visanmeldelser og -omtaler, som 
ikke forekommer mig særlig interessante. Jeg 
savner specielt et indlæg om disse spils funk
tion som led i afstemningsaftener de seks ste
der. Illustrationerne til disse afsnit er dels 
billeder fra den tilsvarende del af sommer
spillet (hvilket ikke nævnes i billedteksten), 
dels slørede gengivelser af i forvejen slørede 
avisbilleder. Man burde have lånt de origina
le pressebilleder, som man har gjort, når det 
gælder sommerspillet. Det sidste hjælper dog 
ikke så meget, som det burde, da billedgengi
velsen er meget ujævn og i flere tilfælde usæd
vanligt ringe. cpr
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Sønderjyske slotsbye

I middelalderen fandtes kongelige, her
tugelige og biskoppelige borge i over 30 
danske og sønderjyske byer, og i en ræk
ke tilfælde var byerne groet op om disse 
borge.

De følgende århundreder blev det an
derledes. En række af de gamle borge 
faldt, så færre og færre byer havde et 
kongeligt eller hertugeligt slot som sit 
centrum. Nye kongeslotte kom der, bor
set fra en kort undtagelse i 1500-tallet, 
kun i København og Nordsjælland. Til 
rækken af danske slotsbyer føjedes kun 
Skanderborg og Hillerød i 1500-tallet og 
uanselige bysamfund ved Fredensborg 
og Hørsholm i 1700-tallet. Den danske 
adels godser var uden tilknyttede slots
byer, som det ellers kendes fra udlandet. 
Kun ved Tranekær finder man noget, 
der ligner et lille bysamfund omkring 
slottet.

I sammenligning hermed er Sønder
jylland rigt forsynet med små, sent op
ståede slotsbyer. De opstod, fordi her
tugdømmerne rummede småhoffer, og 
fordi dets adel havde større rettigheder 
og var mere udskilt fra det omgivende 
samfund end andre danske adelige.

Nordborg slot er middelalderligt, og 
der var formentlig allerede da et beske
dent tilløb til en by omkring det. Et vig
tigt skridt frem tog den lille by i det 
århundrede, Nordborg var sæde for et 
selvstændigt hertughof - dvs. 1622-1729.

På samme tid groede den lille by Grå
sten frem i tilknytning til det slot, der 
blev hovedsædet for landsdelens største 
gods. Den egentlige grundlæggelsestid 
er formentlig anden halvdel af 1600-tal
let. Gråsten havde da samme ejere som 
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POSTADRESSERET BLAD - ODENSI

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 samfund. 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 af Grænseforeningen!
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.

GRÆNSEFORENINGEN
Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Joachim.
Postboks 1530, Peder Skrams Gade 5,1020 København K.Tlf. 331130 63.




