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Alex Eckener: Toni Eckener ved Rinkenæs strand. Udateret. Orig. 22,8 x 30,5 cm. Flensborg
Museum.

Alex Eckener
Kunst i Sønderjylland (6)
Af JESPER TOFFT
Maleren, tegneren og grafikeren Alex
Eckener (1870-1944) er en af Grænse
landets store kunstnere, men han ken
des desværre ikke af så mange danske
re. Det skyldes nok hovedsagelig, at
Eckener var tysker - født i Flensborg i
en tid med nationale modsætninger.
Det er synd, at han er så relativ ukendt
af danskere, for Eckener var en fin
kunstner; generelt på niveau med de
samtidige Skagensmalere.
Alex Eckener uddannedes 1888-92
på kunstakademiet i München. Heref
ter bosatte han sig i hjembyen Flens
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 5-90

borg. Fra 1912 til 1936 virkede han som
professor ved kunstakademiet i Stutt
gart. Men kontakten til Slesvig bevare
des hele tiden, hvilket ses af hans
mange værker herfra.
Kunstneren var en af de førende
personligheder indenfor de såkaldte
Egernsund-malere: En løs gruppe af
tyske eller tyskorienterede malere, der
hver sommer arbejdede ved Egernsund og Flensborg Fjord. Denne kunst
nerkoloni er blevet sammenlignet med
Skagensmalerne, og der er også mange
lighedspunkter: Både tiden, stilen og
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motiverne. Ganske vist havde Egernsundmaleme ikke en entydig stil, men
generelt vendte de sig bort fra det
akademiske maleri og interesserede sig
ligesom Skagensmalerne for motiver
fra det simple liv. Men fremhævelsen af
idyllen manglede heller ikke her.
Egernsund-gruppen var ret stor, men
blandt de nok mest fremtrædende bør,
foruden Eckener, nævnes Otto H. En
gel, brødrene Jacob og Erwin Nöbbe
samt Heinrich Rasch.
Som flertallet af de øvrige Egernsundmalere var Eckener præget af det
impressionistiske friluftsmalen, der
prægede store dele af europæisk kunst
fra 1880erne og et godt stykke ind i vort
århundrede. Hans motiver var kysten,
havnen, landskabet, portrætter m. m.
Lysets skiften i himmel og hav under al
slags vejr er karakteristisk for hans

oliemalerier. En intens farvefornemmelse og løs penselføring ligeledes.
Egernsund og den øvrige egn ved
Flensborg Fjord fylder en god del af
hans virke. Folkelivet med arbejdere,
fiskere og småbønder langs fjorden var
attraktive motiver. Desuden virkede de
mange teglværker på egnen som en
magnet på mange kunstneres motiv
valg. Det gjaldt både det brogede folke
liv omkring teglværkerne og ikke
mindst teglværksbygningernes sær
prægede arkitektur, der bød på helt
andre kompositionsmuligheder end al
mindelige huse. I nogle år havde Ecke
ner og fru Toni sommerhus ved Rinke
næs, og på et billede, som nu er på
bymuseet i Flensborg, ses netop Toni
Eckener læsende i en liggestol en som
merdag ved stranden.
Andre fine motiver fandt Eckener i

Radering af Alex Eckener, forestillende en ringriderscene. Orig. 12,6 x 18,5 cm. Museet på Sønderborg
Slot.
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marsken syd for den nuværende græn
se. De store græsvidder, den høje him
mel, vadehavsøerne samt marskens
gårde, heriblandt Haubargen ved Ejdersted, inspirerede kunstneren til en
række dejlige billeder af sommer i det
frisiske. Alex Eckener var desuden en
meget fin tegner og grafiker. Mange
raderinger viser en anden side af ham,
nemlig karikaturtegneren. En god ironi
ligger bag skildringer af folkelivet ved
hestemarkeder o. lign. Man bør også
nævne hans raderinger til illustration
af Theodor Storms klassiker »Skimmel
rytteren«.
Der findes kun en enkelt radering af
Eckener i offentlige samlinger i Sønder

jyllands amt, og det er både synd og
skam. Egernsundmalernes kvalitative
niveau burde gøre dem selvskrevet til
at være repræsenteret på Sønderborg
Slot eller Sønderjyllands Kunstmu
seum i Tønder. Men heldigvis har Städ
tisches Museum, Flensborg, en stor
samling af Egernsundmalerne, ligesom
deres værker kan ses i bl. a. Kiel og
Altona.
Litteratur
Alex Eckener. Vereins- und Westbank,
Flensborg 1984.
En tysk kunstnerkoloni ved Egernsund. GI.
Holtegård, Søllerød 1987.

Dansk mindretalspolitik i 90erne
Udviklingen i Østtyskland maner til forsigtighed
lovgivningen i grænselandet utilstrækkelig
Af OLE HARCK
Den 9. feb. 1990 bragte Flensborg Avis en
redegørelse for det danske mindretals situa
tion set i lyset af de seneste måneders
begivenheder i Tyskland, forfattet af Ole
Harck, Egernførde. Redaktionen har med
velvillig tilladelse fra forfatteren sakset i
avisen.
Denne redegørelse om den danske be
folkningsdels situation i 1990'erne
bygger på en skitse, som det var tanken
at offentliggøre kort efter landdagsval
get den 13. september 1987. Udviklin
gen efter Barschel-skandalen og nyval
get den 8. maj 1988 med regeringsskif
tet syntes i første omgang at have
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 5-90

overflødiggjort debatoplægget, idet
SPD som oppositionsparti i tidligere år
havde støttet krav fra dansk side om
ligestilling m. m. Den nye administra
tion i Kiel synes dog at markere et
holdningsskift, der sikkert skyldes de
mange nye folks uvidenhed om græn
selandet.
Baggrunden for denne aktualiserede
rapport er hurtigt ridset op:
Prognoserne for landet Slesvig-Holsten sandsynliggør en markant befolk
ningstilbagegang i det nordlige sydsle
svigske område og en modsvarende
betydelig vækst i indbyggertallet om
kring Hamborg. I grænsezonen med
større danske stemmetal er der bereg
net en reduktion fra ca. 430.000 indbyg-
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gere i 1986 til ca. 395.000 omkring år
2000; det vil sige, at mindst to land
dagsmandater inden længe skal flyttes
til Hamborgs nærområde. Hvorvidt
der på denne baggrund om to-tre valg
perioder vil være stemmer nok til en
egen dansk landdagsrepræsentation i
Kiel - forudsat at delstaten eksisterer
så længe - er usikkert.
I hvor høj grad reduktionen af den
nuværende befolkning i Sydslesvig
kan standses ved en forøget tilgang af
flygtninge østfra, er ukendt. Der er dog
ingen tvivl om, at tilflytterne ikke hører
til fremtidens SSV-vælgere. Hermed
kan det danske parti yderligere komme
i klemme både lokalt og på landsplan.
Diskussionen om en tysk genfore
ning, der omkring årsskiftet også blev
kommenteret fra ansvarlig dansk- syd
slesvigsk side, men ikke vurderet udfra
det danske mindretals specielle præ
misser, burde vække til eftertanke: En
tysk genforening, der i den sidste ende
også må omfatte den fredstraktat, som
ofte har været krævet fra tysk side, kan
indenrigspolitisk føre til en mere tids
svarende delstatsopdeling, f.eks. en
sammenlægning af Hamborg og Slesvig-Holsten, en ny (tysknational?) ud
formet fællesgrundlov og en nystruk
turering af Tysklands centralinstanser i
Berlin. Til den tid skal myndighederne
så tage hensyn til flere minoriteter med
en højst forskellig national baggrund:
Danskerne, friserne og sorberne. De
sidstnævnte - ca 60.000 DDR-borgere har f.eks. i mindretalspolitisk henseen
de haft en særstatus (på papiret?) un
der forudsætning af fuld loyalitet over
for den kommunistiske stat. Sorberne
vil dog næppe kunne opretholde disse
goder i et genforenet, nationalbevidst
Tyskland. Hvorvidt den danske befolk
ningsdel kan hævde sine siden 1945
tilkæmpede positioner, er ligeledes
usikkert. Dertil kommer så, at det er
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tvivlsomt, om den danske minoritet i
Sydslesvig overhovedet er forberedt
på de nye udfordringer, som både
Tysklands samling og den uundgåelige
europæiske integration vil give. Et par
markante problemer i denne sammen
hæng skal i det følgende undersøges
udfra forskellige positioner.
Bonn-Erklæringen og den tyske grundlov
Det lovmæssige grundlag for det dan
ske mindretals virke i Vestyskland er
for tiden: Grundgesetz für die Bundes
republik Deutschland af 23. maj 1949,
suppleret med den såkaldte »BonnErklæring« af 1955, der dog ikke har
lovkraft, og Landessatzung für Schles
wig-Holstein af 13. dec. 1949.
Den vesttyske grundlov gælder for
alle tyske statsborgere uanset deres
nationale tilhørsforhold. Den fremhæ
ver i sin første del udtrykkeligt borger
nes grundrettigheder, der er gentaget
og i enkelte tilfælde omformuleret med
henblik på den dansk-sydslesvigske
befolkningsdels præmisser i »Bonn- Er
klæringen«. Det sidstnævnte - i juri
disk henseende fuldkommen betyd
ningsløse - papirs eneste værdi ligger
kun i fremhævelsen af de rettigheder,
som mindretalsmedlemmet på for
hånd har i kraft af sit tyske statsborger
skab. »Bonn-Erklæringens« tekst kon
centrerer sig nærmest udelukkende
om mindretalsindividet og ikke om
mindretallets organisationer eller in
stitutioner. Disse tilgodeses kun i de
afsnit, som anfører forhold, som den
slesvig-holstenske regering står til an
svar for: eksamensret, tilskud til skole
væsen og ophævelsen af 5%'s spærreklausulen ved landdagsvalg.

Revision er påkrævet
Efter 1955 har det dansk-sydslesvigske
arbejde med succes bl.a. beskæftiget
sig med tilskudsordninger til danske
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 5-90

institutioner, men ikke med mindre
talspartiets primære opgave: konkreti
seringen af »Bonn-Erklæringens« be
stemmelser om mindretalsmedlem
mets stilling i den tyske hverdag og
tilpasningen af mindretallets organisa
tionsform i takt med flertalssamfun
dets udvikling, som følgende eksempel
viser: I årene før og umiddelbart efter
»Bonn-Erklæringens« underskrift var
det normalt at løse politiske strids
spørgsmål ved forhandlinger i eller
udenfor parlamenterne. I dag er de
vesttyske domstole i langt højere grad
end tidligere fast inventar i den politi
ske magtkamp syd for den dansk-tyske
grænse. Denne udvikling kunne der
naturligvis ikke tages højde for i 1955,
da den juridisk ikke bindende aftale
blev underskrevet.
Langt vigtigere er dog et helt andet
aktuelt aspekt. »Bonn-Erklæringens«
væsentligste indhold - henvisninger
ne til grundrettighederne - bortfalder
den dag, det tyske folk ved frie valg
vedtager en ny forfatning med et for os
ukendt indhold, dvs. efter en genfore
ning (Paragraf 146 i den vesttyske
grundlov).
Denne mulighed var utænkelig for
blot et par måneder siden. Mindretals
politisk betyder den nye situation, at
»Bonn-Erklæringens« grundlag på langt
sigt er værdiløs.
Det vil sige, at SSV's politiske arbej
de, der i høj grad bygger på den juri
disk værdiløse »Bonn-Erklæring«, i den
nærmeste tid primært burde være kon
centreret om at lovsikre en ny, tidssva
rende »Bonn-Erklæring«. Den kunne
f.eks. udvides med en genforhand
lingsparagraf for hele tiden at være
ajour med udviklingen.
Den slesvig-holstenske landsforfatning
Ifølge udkastet til den nye forfatning i
delstaten Slesvig-Holsten - Landes
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 5-90

satzung -, der for tiden diskuteres i
landdagen, skal den hidtidige mindre
talsparagraf fra 1949 overtages som
paragraf 5, del 1, mens den nye para
graf 5, del 2 - en lovmæssig nyhed i
Tyskland - henviser til mindretallet
som organisationsform, selvom denne
ikke er defineret. Udvidelsen har til
formål at lovsikre rimelige tilskud fra
landet, amterne og kommunerne - og
det er jo ikke af vejen.
Første del synes derimod uheldig
formuleret. Teksten lyder: »Das Be
kenntnis zu einer nationalen Minder
heit ist frei; es entbindet nicht von der
allgemeinen staatsbürgerlichen Pflich
ten«. (Det står enhver frit at bekende
sig til et mindretal, men det fritager
ikke nogen fra det tyske statsborger
skabs forpligtelser). Kritikken gælder
ikke første sætning, men udelukkende
den følgende henvisning til »staatsbür
gerliche Pflichten«. Det er direkte i
strid med det grundlovssikrede lig
hedsprincip udelukkende at tale om
pligterne - uden også at tale om rettig
hederne, som tilmed mangler i hele
Landessatzung.
Begge begreber danner som tyske
sprogvendinger en enhed. Derfor bør
paragraffen enten udvides med en bi
sætning, der anfører disse rettigheder
eller også afkortes ved at sløjfe den
nuværende paragrafs sidste sætning
(»es entbindet«..). Undlader landdagen
at gennemføre denne ændring, så god
kender landsforfatningen fremover, at
den personkreds, der frit bekender sig
til et nationalt mindretal, udsætter sig
selv for en diskrimination ved, at den
som den eneste gruppe i Slesvig-Hol
sten overtager »statsborgerlige plig
ter« (skat, værnepligt osv.) - uden en
tilsvarende garanti for de grundlovs
sikrede rettigheder. Det juridiske
spørgsmål om, hvorvidt paragraf 5,1 vil
kunne klare en prøve ved en forfat-
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ningsdomstol skal ikke diskuteres her.
Forholdet flertal-mindretal vil derfor
fremover i høj grad være afhængig at
at der bliver opnået et brugbart, ajour
ført retsgrundlag, der ikke længere kan
baseres på gensidighedsprincippet i
grænselandet, eftersom forholdene
nord og syd for grænsen har forandret
sig i hver sin retning siden 1955.

den danske folkedel syd for grænsen
ikke kan undvære den kontakt, danske
statsborgere i mindretallets tjeneste
har formidlet fra kongeriget over græn
sen siden 1920. Det danske mindretal
havde næppe stået i den nuværende
situation, hvis ikke danske statsborge
re havde delt opgangs- og nedgangsti
der, freds- og krigsår med os.
Grunden til at inddrage problemet
her er følgende: Tyske politikere har
overfor klager om, at danske sydslesvi
gere hidtil ikke er blevet tilgodeset ved
besættelsen af stillinger i en højere
position i Slesvig-Holsten, henvist til,
at man fra dansk-sydslesvigsk side jo
også udelukkede sine egne fra chefstil
lingerne indenfor mindretallet. Med
valget af en dansk sydslesviger til ny
skoledirektør sidste år blev dette argu
ment fejet af bordet - 69 år efter græn
sedragningen nord for Flensborg.

De danske statsborgere i Sydslesvig
På SSV's landsmøde i fjor lød nye sig
naler fra de politiske ledere om, at man
fra sydslesvigsk side også ville deltage
i den politiske debat i Danmark, så
fremt principielle forhold blev diskute
ret. Dette kan være rigtigt under forud
sætning at at vi i Sydslesvig får ordnet
det interne problem omkring de dan
ske statsborgeres status indenfor min
dretallet:
Diskussionen siden jul i Sydslesvig
om danske statsborgere i topstillinger
indenfor det danske kulturarbejde syd Et taleksperiment
for grænsen er i høj grad politisk, Dermed er den »danske side« af proble
selvom dette ofte glemmes. Den burde met løst, den egentlige sammenhæng
desuden udvides til også at omfatte dog ikke skaffet af vejen, som det vil
spørgsmålet om, hvorvidt danske fremgå af følgende fiktive beregning:
statsborgere som folkevalgte formænd Hvis der i Slesvig-Holsten havde været
hhv. -kvinder for hovedorganisationer en lov om proportionalitet indenfor de
ne f.eks. kan repræsentere de danske offentlige stillinger mellem flertal og
sydslesvigere overfor de tyske myn mindretal, svarende til den, der kendes
digheder. Spørgsmålet skal bl. a. ses i fra det tysk-italienske Sydtyrol, så ville
sammenhæng med den gunstigere sta de danske sydslesvigeres muligheder
tus, danske statsborgere har i sammen for at kunne arbejde på alle samfunds
ligning med sydslesvigere i det tyske trin i deres hjemstavn have været opti
samfund. Her er der tale om et hold male og afvandringen af intellektuelle
ningsskift under indtryk af EF- og og kvalificerede karrierefolk til Dan
NATO-samarbejdet, for da SPD-rege- mark eller sydpå være stoppet.
ringen i 1948-49 lovsatte den såkaldte
For at demonstrere den skitserede
»Kiel-aftale«, indeholdt den bl. a. et situation tages rektorstillingen ved
tydeligt forbud mod danske statsbor Duborg-Skolen som udgangspunkt:
geres politiske virke i Sydslesvig. Her Nord for grænsen ville den være afløn
med sigtede regeringen især mod den net med 37. lønramme, i Slesvig-Hol
daværende SSF-generalsekretær, der sten med lønrammen Al 6. Landsrege
kom nordfra.
ringen i Kiel havde i sit budget for 1989
Forinden skal det dog pointeres, at 404 »Al6 stillinger«. Dertil kommer 648
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 5-90
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»C3- og C4-professorater« og 155 chef
stillinger indenfor den højere admini
stration (B2-B7), som lønmæssigt ligger
omkring eller over en tysk rektorstil
ling. Ved en teoretisk forudsat propor
tionalitet på grundlag af det danske
stemmetal i hele(!!) landet SlesvigHolsten den 8. maj 1988 (1,7 %) skulle
det danske mindretal have haft krav på
følgende positioner: A16 6,9; C3-C4 11;
B2-B7 2,6. Efter mit kendskab til forhol
dene har ingen dansk sydslesviger væ
ret så højt placeret indenfor den tyske
statsadministration i delstaten SlesvigHolsten siden 1864. Værre synes talfor
holdet, hvis man som grundlag for
taleksperimentet bruger den fra officiel
tysk side beregnede størrelse af det
danske mindretal (60.000 - 2,3 % af
delstatens indbyggere).
Ingen »antidansk« holdning
Tallene er selvfølgelig kun tænkt som
et teoretisk eksempel for at demonstre
re problematikken; de kan slet ikke
bruges som argument i en debat, f.eks.
om en »statistisk diskriminering« af de
danske sydslesvigere. Det ville også
være uvidenskabeligt og selvfølgelig
ikke i overensstemmelse med det ofte,
også fra tysk side, fremhævede gode
forhold mellem dansk og tysk i græn
selandet, der af visse kredse betegnes
som model for fremtidens løsning af
mindretalskonflikter i Europa. Des
uden kan der selvfølgelig ikke være
tale om en »anti-dansk« holdning fra
tysk side, eftersom der jo er ansat
danske statsborgere i de nævnte posi
tioner, som velegnede danske sydsles
vigere - muligvis på grund af udvan
dringen til Danmark - hidtil ikke har
haft mulighed for at få andel i.

Andre eksempler
Også det følgende eksempel burde
vække til eftertanke.
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Jens Svendsen, Slesvig, citerede i sin
årsmødetale (Flensborg Avis den 7.
juni 1989) indledningen til en tysk
præstekollegas hilsen i anledning af
indvielsen af Skovby forsamlingshus:
»Liebe Dänen (de danske statsborgere:
biskoppen, provsten og præsten) und
liebe Dänenanhänger« (sydslesviger
ne). Denne tiltale dokumenterer de
danske sydslesvigeres placering i det
tyske omdømme! Danske statsborgere
tæller fuldt ud, minoritetens medlem
mer er derimod »fremdvölkisch« - for
at bruge et 50 år gammelt udtryk.
Derfor er det vigtigt, at danske syd
slesvigere med tysk pas får andel i
chefstillingerne både indenfor det dan
ske arbejde og i landets offentlige tje
neste; kun derved kan de også udadtil
demonstrere deres retskrav i deres
hjemstavn. Af den grund skal tyskerne
vænnes til alene at forhandle med
danske sydslesvigere i mindretalsan
liggender - ikke med folk nordfra. Det
drejer sig om at give et signal bl.a. også
med henblik på at skabe avancerede
arbejdspladser i Sydslesvig - for syd
slesvigere.
Konklusion
Den danske folkedel i Sydslesvig står i
politisk henseende både udadtil og
indadtil ved et vendepunkt i disse år.
Der skal under pres tages stilling til
udviklingen i Tyskland efter den 9. nov.
1989 og i Europa forud for 1992 - set fra
et dansk-sydslesvigsk perspektiv. Min
dretallets politiske sikkerhedsnet i
Tyskland synes tvivlsomt, spørgsmålet
omkring den tiltagende integration uden fuld ligeret i praksis - er ikke
afklaret, og de interne problemer om
kring afvandringen af kvalificerede
sydslesvigere som følge af manglen på
attraktive stillinger i grænselandet bå
de indenfor mindretallet og i det tyske
samfund er ikke drøftet til bunds.
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Det danske mindretal i Sydslesvig
1920-1945
- i anledning af en bog
Af JØRN BUCH
Direktøren for Institut for Grænsere
gionsforskning i Aabenraa, Johan Peter
Noack, erhvervede den 10. november
1989 den filosofiske doktorgrad på År
hus Universitet for den store afhand
ling om det danske mindretals historie
i Sydslesvig i perioden 1920-1945. Og
forfatteren har lovet, at der vil følge
flere bind efter, som vil behandle tiden
efter 1945. Det er første gang der udgi
ves en samlet videnskabelig fremstil
ling af det danske mindretals historie
for denne periode. Hidtil har vi alene
haft lejlighed til at stifte bekendtskab
med en lang række erindringer - som
dog kun i begrænset omfang er blevet
benyttet i denne fremstilling - samt
enkelte specielle værker, især Carsten
Mogensens bog fra 1981: Dansk i hage
korsets skygge. Noack har således ved
flittige studier i en lang række forskelli
ge arkiver selv gravet det meste af sit
store materiale frem.
Bogens otte kapitler kan groft sagt
inddeles i tre dele. I de to første kapitler
gøres der rede for bogens problem
kredse og for den umiddelbare bag
grund for mindretallets situation i
1920, efter folkeafstemningerne i fe
bruar og marts. Bogens anden del er
den vigtigste og den mest selvstændi
ge. Det er især her Noack piller ved en
lang række gængse opfattelser, og på
baggrund af et nyt materiale og bear
bejdelse af det hidtidige præsenterer
læseren for nye og markante holdnin
ger, som må føre til selvransagelse hos
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mange i Sydslesvig - eller ægge til
kraftig debat!
Bogens tredie og sidste del er iden
tisk med det ottende og sidste kapitel
og handler netop om mindretallets
vilkår under nazistisk styre. Når denne
sidste del får en mere begrænset plads,
skyldes det dels som nævnt, at temaet
har fået en grundig behandling af Car
sten Mogensen. Det har naturligvis
klart smittet af på kapitlet. Men det
skyldes også, at der med nazismens
magtovertagelse fandt en slags ind
kapsling af mindretallet sted. Dels be
grænsedes mindretallets muligheder i
Nazi-tyskland, men også i Danmark,
hvor der havde været så megen blæst
om, hvordan man skulle forholde sig til
mindretallet - det var »et uønsket
barn«, fortælles der side 74. Nu blev der
endelig skabt en slags national samling
omkring støtten til mindretallet. Men,
som det jo også senere skulle vise sig,
det var i høj grad en samling, som i
højere grad skyldtes ydre tryk end
indre kærlighed.
Ved doktorafhandlingens forsvar i
Århus i november, blev der af begge de
officielle opponenter udtrykt forbav
selse over, at der kunne skrives så
meget om så lille et mindretal. For småt
var det - i hvert fald den del, der kan
måles og registreres gennem med
lemsskab i Den slesvigske Forening og
ved forskellige politiske valg. Fra om
kring 5.000 dansksindede i 1920 udvi
des tallet efterhånden til omkring 8.000
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i midten af 1920erne, men ender helt
nede på omkring 2.000 ved det nazisti
ske riges sammenbrud i 1945.
Hvad der kan undre mig er, at så få
mennesker kan skabe så store proble
mer for de tyske og de danske myndig
heder - og dermed også for Noack.
Bogens synsvinkel er nemlig ikke min
dretallets - tværtimod, fristes man fak
tisk til at skrive!
Noack slutter af med at skrive på
side 545, at det »nationale tilhørsfor
hold er anskuet i de samfundsmæssige
sammenhænge, det var en del af«. Til
dette behandles der så to overordnede
problemer: Mindretallets organisation
og selvforståelse samt mindretallets
forhold til Danmark, de politiske par
tier og organisationer.
Til belysning af mindretallets orga
nisation og selvforståelse lægger
Noack vægten på de mange nye orga
nisationer, som skulle oprettes. Med
rette skriver han side 47, at det var i og
med en underskriftindsamling i 1918
for at sikre mellemslesvigernes stem
meret ved en folkeafstemning om
grænsen, at det danske mindretal blev
skabt. Men grænsen blev gennem af
stemningerne den 10. februar og den 14
marts 1920 trukket mellem Nord- og
Sydslesvig. Og hvad så? Ja, på side 73
skriver Noack: »Synet på mindretalle
ne var i 1920 altovervejende domineret
af grænsespørgsmålet. Det var en
fremherskende opfattelse, at den nye
grænse med tiden helst skulle være
fuldstændig ren.« Når man læser
Noacks bog, er man heller ikke i tvivl
om, at det også er hans opfattelse.
Derfor må nødvendigvis de kræfter i
Sydslesvig - men også i Danmark som havde en anden opfattelse, stå for
skud. For hvad kunne formålet være
med det danske mindretals nye organi
sationer? Hertil bruges først og frem
mest chefredaktøren for Flensborg
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Avis, Ernst Christiansen, bl. a. en kon
klusion af en leder i avisen fra den 3.
januar 1921: »Selv om han ikke stillede
krav om grænserevision, forsvarede
han mindretallets ret til at arbejde i
håbet om, at Sydslesvig engang kunne
føres tilbage til Danmark«.
Ernst Christiansen var som leder af
Flensborg Avis den selvskrevne og i
mange år ubestridte leder af mindretal
let. Men ham har Noack ikke mange
gode ord til overs for. Han repræsente
rer »tilbageskuende agrarromantik«,
»balancerede på kanten til en national
dæmoni« (s. 93) o. lign.
Det er faktisk kun lykkedes mig at
finde et enkelt positivt udsagn om
Ernst Christiansen. Det er i forbindelse
med, at nazisterne i 1940 tvinger ham
fra redaktørposten af Flensborg Avis:
»Nogen klynker var Ernst Christiansen
ikke«, skriver Noack på side 524.
Ernst Christiansen ville nemlig ikke
uden videre lade sig binde af de nye
banditter, som sad på magten. I mod
sætning til mange andre - bl. a. den
danske regering - turde han tale de nye
nazistiske magthavere imod. Men det,
som generer Noack mest ved Ernst
Christiansens person, er, at han repræ
senterer en »national genrejsning«, og
at han repræsenterer det, som Noack
kalder for »et absurd afstamningsprin
cip« (s.545).
Nu kan man jo altid definere begre
berne sådan, at de måske får et mere
eller mindre absurd indhold. På bo
gens allerførste side gives der to defini
tioner på nationalt tilhørsforhold. »Na
tionalt tilhørsforhold er en identitet,
der skabes under opvæksten. Det sker
under indtryk fra hjem, skole, kirke,
arbejdsplads og lokalsamfundets øvri
ge institutioner.... Oftest identificerer
den enkelte sig ikke direkte med folk og
stat, men gennem instanser, der er
skudt ind imellem, det være sig parti,
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 5-90

Skrivelse fra Skoleforvaltningen i Flensborg 1923 til en dansksindet far. 1 teksten meddeles det kort, at
barnet ikke kan komme i dansk skole, da faderen ikke tilhører mindretallet. Princippet »Minderheit ist,
wer Minderheit will«, var ikke akcepteret dengang. Efter Noack, bd. 1, side 230.

stand, klasse, eller en institution«. Den
ne definition er Noacks.
Og derefter følger så den anden
definition, da »det danske mindretal i
Sydslesvig ikke så sig selv på denne
måde. Efter den dominerende selvfor
ståelse var hele landsdelen fra histo
riens begyndelse dansk. Dens hjem
mehørende indbyggere var blevet fortysket, men ved en ihærdig indsats
kunne deres danske kerne kaldes frem
til bevidst udfoldelse. Dette synspunkt
er ikke mit«, tilføjer Noack så ganske
rigtigt.
Det er nok det, der er sagens kerne:
at en historiker vil analysere en gruppe
menneskers historie i en given periode
uden at sætte det ind i en given histo
risk ramme. Mindretallet opstår jo ikke
bare ud af ingenting, fordi man nu
pludselig vælger at blive dansk. Det er
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dog ikke tilfældigt, at der er et dansk
mindretal i Sydslesvig og ikke i Hol
sten - eller Bayern, for den sags
skyld.
Alle i mindretallet fremhæver Sønderjyllands/Slesvigs tilknytning til
Danmark fra tidernes morgen. Og når
den senere generalsekretær Frederik
Petersen i 1943 udtaler: »Århundreders
bevidste og systematiske fortyskning
har ikke kunnet udviske landets dan
ske præg...«, så har Noack ikke anden
kommentar end, at »Frederik Petersen
formulerede her begge sider af den
myte, de ledende kræfter stadig ønske
de at se mindretallets virke i. Dansk
afstamning og tysk tvang, (s. 511). Men
hvorfor han mener det er en »myte«,
det får vi ikke at vide.
Ved disputatsens forsvar i Århus var
professor Lorenz Rerup første officielle
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opponent. Da han skal forklare sinde
lagsskredet i Sydslesvig efter 1945 i
bogen fra Politikens forlag »Slesvig og
Holsten efter 1830«, skriver han bl. a.
side 405: »Mange sydslesvigere havde
slægtsforbindelser nordpå, andre stød
te på en dansk fortid i deres familier...
Danske minder var - om end rudimen
tære - til stede overalt«. Gør Rerup ikke
også brug af det »absurde afstamnings
princip«?
Det er klart, at valget mellem dansk
og tysk er et personligt valg - »Minder
heit ist, wer Minderheit will«. Men det
er ikke et tilfældigt valg grebet ud af
den blå luft. Og det er heller ikke et
valg, som kan sammenlignes med et
politisk valg mellem forskellige politi
ske partier.
Men et af bogens mest interessante
kapitler handler ellers netop om, hvor
dan tilslutningen til mindretallet hele
tiden ændrede sig. »Tilslutningen til
Den slesvigske Forenings Flensborgafdeling svingede gennem hele mellem
krigstiden efter rytmen i det tyske
samfunds politiske og økonomiske
konjunkturer« (s.304). Det er en spæn
dende og meget værdifuld analyse,
Noack her præsterer. Og den er i hvert
fald helt ny for mig.
Man kunne måske nok spørge, om
man nu altid kan være helt sikre på, at
medlemstallet er et nødvendigt og til
strækkeligt materiale til at belyse min
dretallets størrelse - i hvert fald poten
tielt? Mange konkluderede, at når nu
først grænsen var trukket, så var der
ingen fremtid i det danske arbejde! Det
ville derfor have været spændende og
givtigt, om Noack da havde undersøgt
folks motiver til at søge ind i det danske
arbejde eller til at melde sig ud. Men
det afvises i det første kapitel (s. 17f).
En af de faktorer som skabte så stort
røre i Sydslesvig, var, hvad Noack
kalder for »det sydslesvigske presse
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eventyr« (s.173). »Den værste torn i
øjet på de tyske grænsepolitikere var
den tyskskrevne danske presse«. Det
var Flensborg Avis' forsøg på at få flere
læsere og dermed Ernst Christiansens
metode til at styrke den danske bevæ
gelse.
Det lykkedes ikke at få tag i de
tysktalende sydslesvigere. Når der var
så mange abonnenter i begyndelsen, så
skyldes det ifølge Noack side 162, at
prisen spillede en meget stor rolle. Da
prisen på de danske, men tysk-skrevne
aviser snart blev stort set identisk med
de almindelige tyske avisers, så faldt
abonnenttallet så meget, at de måtte
lukke.
For tyskerne var den tysk-skrevne
danske presse som sagt en torn i øjet.
Og den har bestemt heller ikke Noacks
sympati. Det hænger selvfølgelig sam
men med hans definition, hans ud
gangspunkt. For ellers kunne man må
ske nok synes, at der i højere grad var
grund til at blive forarget over den
måde myndighederne reagerede på med ransagelser, annonceboycot og
endelig forbud. Men den slags under
trykkelser, som jo Ernst Christiansen
og Frederik Petersen havde talt om, de
bliver blot nævnt, køligt konstateren
de.
Det samme gælder myndighedernes
sprogprøver på de elever, der vil gå i de
danske skoler, beslaglæggelser af en
dansk bogsamling, razzia mod med
lemmer af Den slesvigske Forening,
tyske kriminalbetjentes overvågning
af de danske aktiviteter, eller at det
først var i 1933, at den første dansksin
dede lærer blev ansat. Det er alle disse
eksempler, som Noack selv nævner,
som jeg synes er så indlysende grunde
til at forklare, hvorfor det ikke gik det
lille danske mindretal bedre i 1920erne,
end det rent faktisk var tilfældet.
Dertil kommer så hele spørgsmålet
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Ernst Christiansen (1877-1941) var født i Vej
bæk i Bov sogn og blev allerede i 1892 tilknyttet
Flensborg Avis som korrekturlæser. 1 1906 blev
han kun 29 år gammel redaktør Jens Jessens
efterfølger som bladets leder, en post som han sad
inde med, indtil han i 1940 blev tvunget til at
nedlægge redaktørhvervet. Han spillede en frem
trædende rolle indenfor det danske mindretal i
Sydslesvig i tiden efter 1920, og er derfor også en
af »hovedpersonerne« i Noacks disputats. Fot.
1921, i Historiske Samlinger, Aabenraa.

om Socialdemokratiets rolle i grænse
spørgsmålet, det danske Socialdemo
kratis ubetingede støtte til storebror i
Tyskland helt tilbage fra 1870erne og
frem til afstemmningstiden. Arbejder
ne blev opfordret til ikke at stemme
efter nationalt sindelag, men efter klas
setilhørsforhold. Og da må man jo
huske på, at det Danmark, man kunne
vælge i 1920, var et socialt tilbageståen
de agrarland, mens det Tyskland, man
kunne vælge nu, skulle til at starte på
en frisk, på nogle idealer om det gode
samfund.
Folk - og det vil her sige arbejderne skulle altså vælge mellem en proble
matisk virkelighed, som de kendte, og
et håb og nogle idealer om, hvordan
samfundet skulle se ud, men et sam
fund de ikke kendte. Men som alle ved,
Weimar-republikken blev ikke nogen
idealstat. De socialdemokratiske idea
ler kunne ikke virkeliggøres! Så da
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mange af arbejderne havde danske
rødder, kom sindelaget til at spille en
større rolle end klassetilhørsforholdet.
Og et valg eller en folkeafstemning er
jo altid blot et øjebliksbillede. Men
holdninger ændrer sig jo netop hele
tiden!
Noacks bog er en stor mundfuld at
komme igennem, selv om det som
tidligere nævnt kun handler om nogle
få tusinde mennesker. Men det kan
betale sig, for det er en spændende bog,
som rører ved mange ømme områder.
Og så er det også en god bog, fordi
Noack - som regel - ikke gemmer sig
bag en højtidelig og akademisk og for
videnskabelig fremstilling. Noack ta
ger klart stilling til problemerne - der
for ægger han også i højere grad til
modsigelse, men han argumenterer for
sine synspunkter og lægger fair sit
materiale frem. Jeg synes det er en flot
bog, men jeg er uenig med ham i hans
udgangspunkt!
Johan Peter Noack: Det danske mindretal i
Sydslesvig 1920-1945. Udgivet af Institut
for Grænseregionsforskning, Aabenraa
1989. 2 bind, ialt 602 sider, ill. Pris: 325 kr.
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Svar til Jørn Buch
Af JOHAN PETER NOACK

Da redaktionen spurgte, om jeg ønske
de en replik, var jeg stærkt fristet til at
takke nej. Skønt anmelderen holder et
andet synspunkt frem, gengiver han
redeligt mit. Læseren kan jo så tage sit
eget parti. Når jeg alligevel har taget
imod tilbuddet, er det, fordi redaktio
nen kan have ret i, at kontroversen
fortjener yderligere belysning.
Buch kredser om, hvem og hvad der
har min sympati. Men så interessant er
min person ikke. Det er de nye histo
rier, jeg fortæller, opmærksomheden
burde samles om. Opgaven forlanger
naturligvis, at den sydslesvigske
danskhed bliver forstået på sin davæ
rende baggrund. Men skal billedet bli
ve troværdigt, må denne forståelse
også udstrækkes til mindretallets poli
tiske modstandere, det være sig i Dan
mark eller i Tyskland.
Nationalt tilhørsforhold kan ikke
biologisk gå i arv. Det er en firkantet
konstatering, men den er ikke helt
overflødig. Det er derfor, jeg stilfærdigt
har bemærket, at afstamningsprincip
pet er absurd. I opdragelsen kan det
nationale tilhørsforhold formidles fra
generation til generation. Det bliver
det normalt også. Mand og kone er en
institution, der på denne måde grund
læggende formidler samfundets kultur
til børnene. Gennem i hvert fald de
sidste halvandet hundrede år har na
tionalt tilhørsforhold været en del af
denne kultur.
Findes der overlapning, kan der også
ske brud. De fleste kan nævne tilfælde,
hvor det har fundet sted ved ægteskab.
Men det kan i grænseregioner også ske,
når to samfund og to kulturer udvikler
sig i hver sin retning og med hver sin
hastighed. Kommer det herefter til en
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krise, hvor der bliver sat spørgsmåls
tegn ved de overordnede rammer om
samfundene, kan den enkelte finde det
nødvendigt at gøre sit nationale til
hørsforhold om. Det skete efter både
Første og Anden Verdenskrig. Det er
forståelsen herat der er det springende
punkt.
Som jeg ser det, må hovedvægten
lægges på situationen. Den enkelte
søger sig en udvej under vilkår og
muligheder, der har ændret sig dra
stisk. Det er afgørende, at omsindelsen
først finder sted, når situationen er
tilspidset. Indtil da var de fleste tilpas
set strukturerne, som de før var, hver
på sin måde. Først sammenbruddet
fremkalder en orienteringsløshed, som
gør det pinefuldt nødvendigt at finde
nye holdepunkter. For sydslesvigerne
har det danske i sådanne situationer
været en mulighed, simpelthen fordi
der altid har været et mindretal, der
kunne holde den frem. Og fordi de
nødvendige forklaringer kunne støtte
sig til, at det meste af landbefolkningen
engang havde været dansktalende.
Det skulle således være overflødigt at
gå nærmere ind på, hvorfor der ikke er
opstået en danskhed i Holsten eller
Bayern.
Skal et menneske forklare sin egen
historie, griber det let til træk af en
tydning, der er bredt accepteret. I per
sonlige beretninger om dansk og tysk
bliver det som regel til påvisninger af,
at måske den ene af forældrenes hjem
var dansk, eller i det mindste den ene af
de fire bedsteforældres. At sådanne
danske rødder i årtier ikke betød stort,
gives der imidlertid kun sjældent en
overbevisende forklaring på.
Det var i hovedsagen ikke tysk unSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 5-90

dertrykkelse, der hindrede det danske i
at komme til udfoldelse i Sydslesvig.
Det er der i min bog ihvertfald et
afgørende argument for. I årene 19251929 udmeldte der sig godt 1.100 med
lemmer af Den Slesvigske Forenings
Flensborgafdeling. De udgjorde ca. en
fjerdedel af hele medlemstallet for
1924. De døde ikke, og de flyttede ikke.
De meldte sig ud eller måtte slettes.
Det var i en periode, hvor den nationa
le afspænding slog igennem. Det var i
årene efter, at der var faldet ro om
mindretalsskolerne i byen. Den tyske
mindretalspolitik havde aldrig før væ
ret så liberal. Den var i hvert fald langt
mildere end i årene før, hvor mindretal
let havde organiseret sig under bety
delig vækst. Formodentlig fattede de
fortrøstning til, at det tyske samfund
kunne få en fremtid, som også de
kunne være tjent med.
Det er en motivanalyse på indicier.
Andet er ikke muligt. Handlingsmøn
stre kan dokumenteres. Og forklarin
ger i motivkategorier kan diskuteres.
Længere kan man ikke komme. Direkte
kilder til motiver har vi ikke. Udsagn
herom vil i sig selv være handlinger,
der kun sjældent kan vurderes præcist.
For såvidt behøver man ikke begræde,
at det ikke længere er muligt at spørge
et udsnit af tyvernes flensborgere, som
det her drejer sig om.
Enkelte formår at fortælle deres hi
storie så nøgternt, at vi som læsere
gribes af det nøgne mønster. Studieaf
delingen ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig har udgivet en række
antologier, der rummer sådanne for
tællinger. Frederik Mommsens er i sær
klasse, (Barn og ung i Sydslesvig, bd. 1
s. 24 ff). Familien blev sat i skred, da en
arbejderkollega på værftet øjensynlig
påvirkede hans far, der var blevet dybt
skuffet i sin socialistiske overbevis
ning. Kun Frederik Mommsens mor
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mor havde danske aner i et tysktalende
flensborgsk håndværkerhjem, men var
i øvrigt blevet tysk gift i Tønder. I sin
fortælling tillægger han ikke dette no
gen afgørende betydning. Det synes
klart nok, at forældrenes omsindelse
gjorde det til et spørgsmål også for
ham, men han var gammel nok til selv
at tage stilling. På sin tyske rektors
anbefaling granskede han da landsde
lens historie. På det grundlag traf han
sit valg.
Det var altså i Frederik Mommsens
tilfælde ikke danske rødder, der gjorde
udslaget. Der var ingen levende tradi
tion i familien, der kunne føre over i
danskheder. Men han fandt en skriftlig
fremstilling af landsdelens historie,
som han drog sine konklusioner af.
Den blev fortalt ind i en situation, der i
forvejen havde stillet ham over for et
valg, han ikke før havde mærket noget
til. Det er denne situation, der er inter
essant. Dybest set var det vel nok den,
der bestemte, hvilken konklusion han
for sig drog af den skrevne historie.
Sådanne skift kan altid forekomme
ved en grænse, hvor to kulturer over
lapper. Det ville derfor være forfænge
ligt at drømme om at skabe en ren
grænse. Det gør jeg da heller ikke. De
bemærkninger, Jørn Buch tyder såle
des, er faktisk møntet på enkelte davæ
rende radikale og socialdemokratiske
politikere. Men de har også en brod
mod den sydslesvigske danskheds le
der, Ernst Christiansen, der lige så lidt
som den tyske pastor Schmidt i Nord
slesvig ville opgive håbet om at få
grænsen flyttet, hver sin vej forstås.
Derved mistænkeliggjorde de arbejdet
for at sikre de liberale rettigheder, som
mindretallene i et demokratisk sam
fund har krav på.
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Landbohistorie på væggen
Af METTE ERIKSEN
På en gård i Skodborg findes en serie usæd
vanlige vægmalerier, som både fortæller
landbrugs- og højskolehistorie. Mette Erik
sen fra Ærøskøbing har været på besøg og
fortæller her om billederne og deres tilblivel
se.
I gildesalen på gården Skatkær i Skod
borg er malet en serie landbrugsbille
der med arbejdende bønder fra oldtid
til nutid - eller rettere til 1930ernes
slutning. Maleren Erik Hansen (19131965) malede dem dengang i en tempe
ra-teknik, direkte på væggen. Han var
velkendt i højskolekredse, men ligeså
ukendt udenfor. Erik Hansen tilknytte
des Askov Højskole som håndværks
maler, da han som arbejdsløs i midten

af 1930erne kom til. højskolen efter
»afsoningen« som militærnægter på
vand og brød. På Askov kunne han,
som så mange andre, passes ind, gøre
nytte og samtidig deltage i højskoleun
dervisningen.
Erik Hansen var udlært i 1929 på
Schaumanns malerskole på Fyn, og
som lærling der havde han deltaget i
udsmykningen af mange højskoler,
valgmenighedskirker og forsamlings
huse. Han havde tilmed været med til
at male det store smukke stuehus hos
Hørliicks i Skodborg - genopført efter
en brand i 1928. En halv snes år senere
ringede forstander Arnfred, Askov, til
sin gode ven, Jens Hørlyck, om ikke
han skulle have lidt arbejde til en

Erik Hansen: Ardpløjning. Billedet minderom Niels Skovgaards illustration fra 1892 til folkevisen om
Torbens datter.
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maler. Jo, han ville da gerne have gilde
salen malet til sin sølvbryllupsfest i
1938 - og han havde altid ønsket sig en
Holger Danske i kælderen.
Det blev det nu ikke til. Erik Hansen
var på højskolen blevet optaget af Den
lange Rejse af Johannes V Jensen. Bon
dens udviklingshistorie blev dermed
vægfrisens motiv - lige fra de første
mennesker, der fæstede rod og dyrke
de jord, til selvejerbonden med hans
mekaniserede landbrug og bugnende
høstafgrøde. De første seks oldtidsbil
leder maledes med højskoleverdenens
kendte kunstner, Niels Skovgaard, som
iøjnefaldende forbillede. De forestiller
vogtning af oldensvin og får, grutning
af korn på stenkværn, komhøst med
flintsegl, såning og pløjning med ard.
Billederne bærer ikke præg af broget
bonderomantik. Det er de jævne bøn
ders dagliglivshistorie, der fortælles.
De sidste billeder forestiller pløjning
med hjulplov, kartoffeloptagning, roehakning, en grisesti og endelig et stort
høstbillede med selvbinder.
En vigtig inspirationskilde må end
videre de såkaldte anskuelsesbilleder
have været. De stofmættede miljøskil- Erik Hansen: Høst med segl.
drende tavler var almindelig brugt i
undervisningen op i 1950erne. Nævnes
skal blot Poul Steffensens tavler (1903 som tidligere karle og piger kom lang
og 1910) og Rasmus Christiansens vejs fra for at være med til. Her var
akvareller (omkring 1920). Erik Hansen kaffebord, sang og dans. Taler tog ofte
var ikke selv landmand og måtte derfor udgangspunkt i det vers, der som det
studere redskaber og arbejdsstillinger sidste billede afsluttede vægfrisen:
nøje. Gårdens store selvbinder måtte
så stables op i laden ved vintertide, Mulden blev røgtet
mens skitsetegningen stod på. Går af mødre og fædre
dens karle var modeller. Ikke sært, at de gennem adskillige hundrede aar
så lidt skævt til den underlige og splej slægt efter slægter har dyrket den bedre
sede maler, der hverken brød sig om se blot hvor frodigt alting staar
samværet i dagligstuen (som var folke mulden bar grøde
stue) eller om piger, men holdt sig for mulden gav føde
sig selv - og læste bøger.
hen gennem sekler til folk og til dyr
Malerierne i gildesalen prægede går mulden gav skjul til alle de døde
dens store fester. Navnlig høstfesteme, mulden bar blomstrende eventyr
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 5-90
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Anders Fink, Bevtoft kigger på sig selv på selvbinderen. Han var karl på gården i 1937-38.1 hjørnet et
billede afen grisesti, der sikkert modsvaredes afen nu forsvundet malkescene i det andet hjørne.

Verset er måske et af de mange, der
blev til i anledning af Stavnsbåndsjubi
læet i 1938. Er det tilføjet senere, kan
det være forfattet af Erik Hansens svi
gerfar, apotekeren og digteren Mads
Nielsen i Vester Skerninge. Hvem
ved?
Erik Hansen bosatte sig i et havehus
i Askov, fik kone i 1941 og en børneflok
og i løbet af 1940erne kompagnoner i
Kirsten og Einar Rasmussen, begge
Schaumann-elever, han med en mili
tærnægtertid som håndværksmaler på
Snoghøj højskole. Sammen foretog de
talrige udsmyknings- og restaure
ringsopgaver, stadig indenfor miljøet.
Fra 1956 restaureredes kirker i samar
bejde med Nationalmuseet.
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Erik Hansens mættede okker- og
jordfarver med glød blev næsten et
begreb blandt folk, ligesom også
Schaumanns farver havde været det.
Malerier, især portrætter og landska
ber, findes i privateje navnlig omkring
Askov. Flink til at signere var han dog
ikke.
Så vidt vides er landbrugsfrisen den
eneste, han har lavet. Vægfriser med
fortællende indhold skulle iøvrigt ikke
være ualmindelige i grundtvigsk land
bomiljø. Oplysninger herom modtages
gerne.
Kilder
Helga Hørliick, Skodborg, Tove Hansen,
Århus, Inge Bjørn, Marie Vang, Kirsten og
Einar Rasmussen, alle Askov.
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Redaktionen har modtaget:

Historium - besøgscenter
- en kommentar
Af STINE WIELL

Et Historium på Dybbøl Banke overfor
den nyistandsatte danske skanse IV er
foreslået som navn af Hans Ole Han
sen i martsnummeret af Sønderjysk
Månedsskrift, i stedet for navnet be
søgscenter.
For mig lyder det ligeså forkert som
den amerikanisering af vort sprog, som
udtrykkes i ordet »besøgscenter«. Blot
klinger »Historium« i mine ører lidt
mere lærd og latiniseret. Hans Ole
Hansen kan imidlertid påberåbe sig, at
latiniseringer har hævd i en gammel
dansk tradition. Denne gamle danske
tradition er en del af et fælleseuro
pæisk elitesprog, latin talt af nogle få,
for længe længe siden.
I Tyskland bruger man stadigvæk at
latinisere ordene. I Flensborg Avis kun
ne man i den tysksprogede del af
avisen i begyndelsen af marts læse om
det kommende »Rosarium« ved
Glücksborg Slot. På dansk hedder det
en rosenhave, ligesom den der ligger
på Egeskov Gods eller den i Valby ved
København.
Ligeledes er der i den senere tid gået
inflation i det amerikanske begreb »op
levelsescenter«, f. eks. har man kunnet
læse om et overdækket forretnings
kvarter i Flensborg, hvor man både
skulle kunne købe tøj og mad og gå til
sagfører, eller for den sags skyld også til
tandlæge - jeg formoder oplevelsen
ligger deri, at man undgår at blive
våd!
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Dette er blot to eksempler fra den
senere tid på brug af udansk og ukri
tisk sprog.
Hvad skal historiefortællingstedet
på Dybbøl Banke så hedde? Ordet
»besøgssted« er kortere, ganske vist,
men lyder måske for ufølsomt. Hvorfor
ikke en kombination med årstallet
1864? Dette fremkalder tanken om
dansk nederlag hos de fleste. »Besøgs
stedet for 1864«, måske? »Besøgsstedet
1864«? eller bare »1864«?
Årstallet har i alt fald den kvalitet, at
det favner over hele handlingsforløbet,
knyttet til egnen, såvel tilbagetoget fra
Danevirke i februar, som det triste
nederlag i april på Dybbøl.
At ville fortælle historie på netop det
sted, hvor den foregik, er der egentlig
ikke noget nyt eller banebrydende i.
Nyt er derimod, at der i disse år strøm
mer uanede private fondsmidler, som
over hele Danmark synes at muliggøre
mange centre. Man hører om planer for
mange millioner kroner - om besøgs
centre i Jylland, på Sjælland og i Nord
slesvig. Vikingecentret ved Jelling for
150 millioner kroner er et af de stør
ste.
Men misforstå mig ikke: Jeg glæder
mig allerede til at se »Besøgsstedet
1864«. Det er mig bekendt også det
eneste - endnu i alt fald - som er
planlagt som et minde over et dansk
nederlag, der gjorde landet 1/5 mindre.
Er det ikke også noget meget dansk at
kunne mindes på denne måde og til
med på et sted, som siden har indtaget
en betydningsfuld symbolsk plads i
historien?
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Set og sket i Sønderjylland
Grænselandskronik
Af GRETE ZACHARIASSEN
Kultur, turisme og sundhed er nogle af de
emner, der tages op i januar kvartals grænse
landskronik. Kronikøren er denne gang
amtsrådsmedlem Grete Zachariassen, Bro
ager.
Starten på 90erne
Der er noget særligt over et tiårsskifte.
En epoke er slut, og en epoke var
80eme vel, nogen siger fattigfirserne,
men hvad var/er vi fattige på?
Det sidste halvår af 1989 var det i
hvert fald ikke politikere vi var fattige
på, mange bejlede til vælgernes gunst,
og den 1. januar 1990 startede så de
heldige i det job, vælgerne valgte dem
til. Hvad ligger bag ønsket om at være
politiker, der er jo politikerlede, flere og
flere ønsker ikke at være medlem af et
parti, valgdeltagelsen i det frihedsel
skende Danmark bliver stadig lavere.
Derfor vil det følgende blive vigtige
politiske sager fra grænselandet og
verden omkring os, set fra en amtspoli
tiker i starten af en ny firårig periode.
Årets start i medierne var delt lige
ligt mellem tilbageblik til 80erne og
forudsigelser om, hvad der vil ske i
årene op til år 200(t Steffen Møller
sagde den sidste dag i 1989, at 1990erne
vil blive fredens, vækstens og optimis
mens årti.

Verden mod syd
80erne sluttede da også flot med
Berlin-murens fald, en åbenhed vel
ingen havde troet på mellem øst og
vest på nuværende tidspunkt. Det bli
ver så spændende, om østtyskerne me
ner, at det forjættede land på den
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anden side af muren, har det, de søger
og længes efter. For hvad er det i
grunden, folk søger efter, når friheden
er stækket. Her i Sønderjylland kunne
vi i februar fejre 70-året for afstemnin
gen og den derpå følgende genfore
ning i 1920. Kan en ty sk-tysk genfore
ning sammenlignes med det der skete
dengang? Sammenligningen kan nok
først drages, når også det vi oplever nu,
er historie.
Vi der lever i et grænseland, tror tit,
at vi ved alt om, hvad der samler og
skiller nationerne, og her hos os i
særdeleshed, hvad der er godt og skidt
hos danske og tyske.
Men er historien ikke farlig, når vi
tror, at vi kender følelsen fra dengang,
uden at vi selv har oplevet den?
En Sønderjyde som mig, der er født i
1945, må have et andet forhold til
dansk og tysk end de generationer, der
før os har levet i besat område. Mange
har været forskrækket over udsigterne
til et nyt stor-Tyskland, men jeg er da
ikke mere bange for et stort Tyskland,
end jeg er for andre stormagter. Og
stormagter er kun farlige, når de rege
res af mennesker, der ikke tager men
neskelige hensyn.
Lad os bruge historien til at fortælle
os om nationernes kampe med hinan
den, og lad historien lære os, at grænse
stridigheder ikke fører til fred, men at
kulturkampe gør mennesker og natio
ner rigere. Det viste sig i 1920, at dansk
kultur kan overleve flere generationer,
kultur gav sammenhold og mod til at
stemme sig hjem til Danmark. Nord
slesvig blev dansk, og Sydslesvig forSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 5-90

blev tysk, men dansk kultur forblev
lige stærk på begge sider af den nye
grænse.
11920 blev der fra dansk side sagt: »I
skal ikke blive glemt«, og når lederen i
Flensborg Avis den 27. jan. 1990 slutter
med ordene - vi her i Sydslesvig føler
os ikke glemt - så er det fordi dansk
kultur er så rig en arv, at den kan give
inspiration og lyst til, at flere generatio
ner vil arbejde for at fremme og bevare
danskheden.

Den danske sang
Grænseforeningen har fejret 70året for
genforeningen med en konkurrence
om en ny dansk sang. 47 forslag blev
der indsendt, og vi der har læst de fem
vindersange, kan glædes over både
tekst og musik. Vindersangens første
linier lyder: »Stenen slår smut på det
danske vand, smidt af en legende
hånd.«
Lad os i Danmark aldrig miste den
legende hånd; den har hidtil holdt
gang i et rigt foreningsliv, og dermed et
kulturliv, som mange andre nationer
misunder os.
Denne legende hånd forpligter poli
tikere til en kulturpolitik fremover, til
passet nutiden, og livet som det leves
nu, opdelt mellem arbejde og fritid,
opdelt mellem unge - gamle - børn og
dem midt imellem.
Kulturen
Jo - det er vækstens og optimismens
årti, vi er startet på, og fortsætter vi
tendensen, som socialforskningsinsti
tuttets undersøgelse »Danskeren og
kulturen« viser, så er der grund til
kulturoptimisme i 90erne. Undersøgel
sen sammenligner danskernes fritids
vaner i dag med forholdene i 1964 og
1975.
Undersøgelsen viser, at aldrig har så
mange deltaget i foreningsliv, dyrket
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sport, gået i teater og benyttet bibliote
ket som i dag. Det stemmer ikke særlig
godt med de signaler, mange forenin
ger udsender om, hvor svært det er at
få folk til møde op til de mange forskel
lige aktiviteter, der tilbydes.
Men der er da grund til optimisme,
når det vi har nok af, er folks interesse
for kultur, der er bare for mange tilbud,
og måske de forkerte tilbud.
Niels Højlund er i januar udnævnt til
formand for en ny kulturfond under
kulturministeriet, der har til opgave at
udfordre folks fantasi og kreativitet og
åbne mulighed for realisering af nye
ideer, der fremmer samarbejdet og ud
vekslingen mellem den folkelige kultur
og det etablerede kulturliv.

Kulturen i Sønderjylland
Hvad vil fremtiden bringe inden for
kulturlivet? Hvad skal støttes? Hvor
meget skal der støttes med? Disse
spørgsmål og mange andre har
undervisnings- og kulturudvalget i
amtet stillet den sønderjydske befolk
ning.
Der er nedsat to grupper, der skal
diskutere og samle svar til politikerne,
og disse svar skulle så føre til en
kulturplan.
Kulturplan, er det dræbende for kul
turen? Nej, for en kulturplan skal være
politikernes arbejdsredskab til et fort
sat kulturtilbud i Sønderjylland. I man
ge år har det offentlige givet større og
større tilskud til alt, nu er vi nået op på
større tilskud, end vi har penge til, så vi
tvinges til en prioritering, også på kul
turområdet.

Sundheden
Danskerne ønsker at leve smertefrit, så
godt og vel, derfor bliver der stadig
færre penge til kulturen. Sundhedsvæ
senet i Sønderjylland bruger i dag 62
øre af hver krone, og intet peger på, at
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En elev fra Brundlundskolen i Aabenraa blev fredag morgen den 24. marts overrasket af to morgenfriske
politiassistenter, der forærede hende en gratis cykelhjelm. Foto E. Winckelmann.

denne udgift bliver mindre i fremti
den.
Det er vækstens og optimismens årti
vi er startet på; skal væksten ske i form
af større sundhedsudgifter, og optimis
men ses på, at sygehusudvalget er
blevet til sundhedsudvalget, så kan
man vel sige, at der arbejdes ihærdigt
på at nå »Sundhed for alle år 2000«.
Men kan vi overhovedet forebygge
sundhed, uden at få kulturen med i
vores politik!

Børn, sundhed og kultur
Forebyggelse af sundhed er mange
ting, og i dette forår har der været flere
ting henvendt til børn.
Kampagnen »Reflekser på tøjet - lige
i øjet« har været god. Enhver bilist
frygter mørke fodgængere og cyklister,
men bilisterne glemmer ofte, at de selv
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og deres børn, er i stor fare for at blive
ofre for meningsløse ulykker, når de
glemmer refleksbrikker og cykellygter
på dem selv.
Også cykelhjelme ses mere og mere
brugt, tænk hvis blot halvdelen af de
600 børn, der hvert år får kvæstet
hovedet, reddes af en cykelhjelm, så er
pengene til cykelity-kampagnen givet
godt ud.
Vi stjæler børnenes barndom, siger
Bjarne Jes Hansen på sin Sønderjyllandsturne med børnesange. Ja, vi
stjæler børns barndom, når vi aldrig
giver dem lejlighed til »at kede sig«.
Dermed mener jeg ro til at være
barn, uden konstant overvågning af
pædagoger og andre voksne, der hele
tiden siger, hvad de nu skal - ro til at
sidde og filosofere, uden at fjernsynet
er tændt. Påvirkes barnet konstant af
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 5-90

Vindermelodien i Grænseforeningens konkurrence om en ny dansk sang bleu kåret ved en
sammenkomst på Folkehjem i Aabenraa den 20. marts 1990. Melodien er komponeret af Henrik Birk
Andersen og teksten, hvis første vers gengives herover, er skrevet af Søren Eppler.
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dejligst! Et kongerige af ferieglæder«.
Hvad er det for en turistmarkedsfø
ring, når vi har et »dronningerige« og
en dronning vi er stolte at og som er en
fremragende ambassadør for vort
land.
Lad turismen nøjes med denne kom
mentar, så kan det sønderjydske turist
erhverv kæmpe videre i ro og fred, ikke
om turisterne, nej, men med hinanden
- turistforeninger - turistråd og hvad
det nu hedder, hvor de samles, de
kloge mænd, og koner, der har den
fælles opgave, at få turister til Sønder
jylland.

Forsiden af Danmarks Kataloget 1990, der taler
om et »kongerige« - ikke et »dronningerige«!

billede og lyd, bremser vi fantasien.
Derfor kræver fremtidens kulturtil
bud tilpasning til nutidens medie- og
familiemønster, for samvær er stadig
væk nødvendigt for menneskets ud
vikling, på tværs af alle de grupperin
ger, vi i dag er inddelt i.
Turisme
Vores Dronning Margrethe fylder 50 i
1990, og vi kan glæde os over vores
dygtige førstedame. Dejligt med en
dronning der er så velanskrevet mange
steder. Hun er fra flere sider udnævnt
til verdens bedst uddannede stats
overhoved, æreskunstner hos de briti
ske broderimagere, i Paris fejret som
verdens bedst klædte kvindelige stats
overhoved, og herhjemme hædret med
Modersmål-selskabets pris, samt aner
kendt for sit kunstneriske talent på
mange områder.
På trods af denne anerkendelse fra
verden omkring os, står der på forsiden
af Danmarkskataloget 1990 »Danmark
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Amtspolitik
Amt på afveje, skrev Jydske Tidende i
sin leder 21. februar; grunden var, at to
ansatte har været til samtale med for
valtningschefen, efter læserbreve i
dagspressen omhandlende deres ar
bejdsplads. Det skulle ifølge lederen
være et indgreb i de ansattes ytrings
frihed, en overreaktion fra forvalt
ningschefens side. Men er det ikke
pressen, der har overreageret? Med det
princip amtet styres på, med åbne døre
overalt, med fri adgang mellem alle
instanser, cheferne, ansatte, politikere
og pressen, er det ikke nødvendigt, at
kommunikationen sker via læserbreve
i dagspressen.
Som politiker er det godt at være
med et sted, hvor afstanden trods alt
ikke er større, end at det er muligt med
en personlig samtale mellem de invol
verede parter, ikke for at udelukke
dagspressen og bremse den enkeltes
ytringsfrihed, men for at forbedre virk
somhedskulturen i amtskommunen.
Fortsætter Sønderjyllands amt med
uændret aktivitet, bruger vi i 1991 50
millioner kroner mere end vi har. Det
kræver mod til at prioritere, hvad vil vi
med vores fælles fremtid?
Mit politikerønske er, at kulturpolitik
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får den plads den fortjener, og at amtet
også i fremtiden magter at fastholde
kulturtilbud her i landsdelen, tilbud fra
det etablerede kulturliv, til inspiration
for de foreninger og de mennesker, der
til stadighed arbejder for kulturen her i
grænselandet. Et kulturtilbud der gør
Sønderjylland til et sted, hvor uddan
nelsesinstitutioner og virksomheder
søger hen.
Velkommen til kultursamarbejdet i
fredens, vækstens og optimismens år
ti.
»Jeg har desværre ingen penge på mig, men hvad
med et stort varmt knus« - 90'erne følger efter
fattigfirserne, men færre økonomiske midler får
måske andre og bedre livsværdier frem i vores
hverdag.

Bognyt
Rederiregnskaber fra Flensborg
Ole Ventegodt: Redere, rejser og regnskaber. Et par
flensborgske partrederiregnskaber 1783-1812.
Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Central
bibliotek for Sydslesvig. Flensborg 1989. 258
sider, ill. Pris: 148 kr.
En bog med ovenstående titel og et særde
les tiltalende ydre er den seneste udgivelse
fra Studieafdelingen. Forfatteren har i de
senere år gennem artikler og foredrag pub
liceret mere sammenfattende resultater af
sine studier over Flensborgs handelssøfart
i den florissante periode fra 1783 til begyn
delsen af 1800-årene. Gennem disse år
voksede Flensborgs i forvejen anselige
handelsflåde til at blive den næststørste i
monarkiet, der omfattede Norge, Kongeri
get og Hertugdømmerne.
Den foreliggende publikation skyldes
fundet af et enestående materiale. To pro
tokoller viste sig at være regnskabsbøger
for tre skibe ført af to af byens mange
partrederier. En kort og klar indledning
sætter læseren i stand til at følge forfatteren
som en både vittig og vidende cicerone på
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de traditionelle rejser fra Østersøen til
Sydeuropa og Middelhavet, som det frem
går af notater og regnskabsposter. Det sker
gennem en periode på 36 år, et åremål, der
udviser ændringer både i valg af skibstype
som i sejladsmønstret.
Det er en tilfældighed, at disse protokol
ler er bevaret,, men de omhandlede skibe er
repræsentative for byens søfart, ligesom
kredsen af redere rummer adskillige af
byens toneangivende købmænd. Navne
som Detleffsen og Lorck vækker endnu
genklang.
Bogen giver et godt indtryk af de forhold
og biomstændigheder, der for de implicere
de udgjorde hverdagen ombord på godt og
ondt, samt om den endeløse række af
udgifter, der især må have fanget redernes
øjne. Utroligt nok kom der også et over
skud ud af det. Det er spændende læsning.
De specielt interesserede har desuden i
bilagene et sjældent set kildemateriale.
Hanne Poulsen
Bognyt fortsættes side 174
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Det sker Indtil 26. aug.

Midtsønderjyllands Museum
Lægeplanter i natur og have
Særudstilling med eksempler på forskellige plantearters brug
som lægemidler fra oldtid til nutid.

Indtil 24. juni

Malerier
Kirsten Tang fra Alminde ved Kolding præsenterer abstrakte
malerier.

26. maj Kl. 03.15

Fugletur
Lærer Niels Thomsen fra Tønder vil igen i år lede os ud i
Slotsparkens fugleliv, før solsorten står op. Efter turen er der
morgenkaffe på museet.

17. maj til
10. juni

Indtil 13. maj:

Haderslev Museum
Alfred Wäspi
Separatudstilling med arbejder af schweizeren Alfred Wäspi,
som maler både figurativt og abstrakt. Arr. Haderslev Kunst
forening.
Aabenraa Museum
Ved døden
Fotoserie om et menneskes død.

19. maj til 5. juni Udstilling af Aabenraa Fotoklub

Indtil 5. juni

Indtil 3. juni

Indtil 3. juni

7. april til
31. dec.
7. april til
10. juni
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Museet på Sønderborg Slot
Vægtæpper i gobelinvævning af væver Jonna Jakobsen, samt
keramik af Randi Vangsgaard

Museerne i Tønder
Erik Stæhr Nielsen
Retrospektiv udstilling med malerier, akvareller og tegnin
ger.
Friedenbotschaft
Installation af Raffael Rheinsberg i »Pumpehuset«.
Museet Holmen, Løgumkloster
Lokalhistorisk udstilling om Storegade.

Museets nyerhvervelser indenfor kirkekunst og kirkearkitek
tur.
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på de nordslesvigske museer
»Æ Skeletmand«
I kistens bund er der hugget et firkan
Aabenraa Museum ejer et klenodie. tet hul. Skelettet, der er næsten fuldt
Dette klenodie har ført en omtumlet bevaret, er fra en fuldvoksen mand tilværelse, og har optaget sindene hos 30-40 år gammel. Han har været om
både den jævne Aabenraa-borger, land kring 175 cm høj. »Ansigtet var tildæk
råder, amtmænd, ministre, og mu ket med et Skind og Benraden tildels
seumsfolk. Det drejer sig om en meget indhyllet i et Ligskrud, der er vævet og
berejst herre, nemlig Nybøl-manden, bestaar af grove Uldtraade. Man mente
eller »skeletmand« - som han også ogsaa i Tøjresterne at gjenkende Ben
kaldes. Selv om han har levet i ældre klæderne, som Liget havde været
bronzealder, har han alligevel ved flere iført.« Ved ligets højre hånd fandtes
lejligheder været omtalt i aviserne.
resterne af en kam af horn og en
Første gang var i Dannevirke d. 21. ragekniv af bronze.
august 1888, hvor der udførligt beret
Fundet kom til at indgå i museets
tes om et interessant gravfund fra old ældste samling, og var fra starten om
tiden. På en mark tilhørende gårdejer bejlet. Især museet i Kiel forsøgte gen
E. R. Eschelsen i Nybøl ved Hjordkær tagne gange at erhverve det. En over
lå der dengang en mægtig kæmpehøj. gang var det da også uddeponeret
Man havde aldrig tidligere gjort fund i dertil, men i 1938, da museet havde fået
den, så man blev enige om, at den nok ny bygning, kom det hjem.
I 1988 blev Nybøl-fundet nedtaget,
ikke indeholdt noget. Derfor blev det
bestemt, at den skulle fjernes.
og siden har både skelettet, kammen,
Da man efter længere tids arbejde den lille ragekniv og tøjet været i Gram
nåede ind mod midten, stødte en af for at blive renset og nykonserveret.
arbejderne med spaden mod noget Fundet kan nu ses i friske omgivelser, i
træ. Den mellemliggende alfyldte jord en ny opstilling.
I den anledning er der fremstillet en
blev bortrømmet, og der begyndte at
komme vand i bunden.
folder, hvor der mere udførligt berettes
Kisten man var stødt på, var en om Nybøl-mandens historie og hans
mægtig egestamme, udvendig rå, ind betydning for Aabenraa Museum.
vendig med tydelige spor af øksehug.
Anne Birgitte Sørensen
23. maj til
9. sept.

Skærbæk-egnens Museum
Glimt af oldtids dage
Udstilling om arkæologi på Skærbæk-egnen.
Åbningstider: hverdage kl. 10-17, søndage kl. 14-17, mandag
lukket.
Frøslevlejrens Museer
Permanente udstillinger, der viser lejrens historie under den 2.
verdenskrig. Dansk Røde Kors museum viser udstillinger om
Røde Kors fra 1876 til idag.
Åbningstider indtil 25 juni: alle dage kl. 9-16, mandag lukket.
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Lokalhistoriske skrifter
Lokalhistorisk Forening for Hørup sogn. Års
skrift nr. 8, 1990, 40 sider, ill.
Hyrup forsamlingshus m.m. Glimt fra Øsby
sogns historie o. 1920, 24 sider, ill. Ekspedition:
Øsby sogns lokalhistoriske Arkiv, Øsby skole,
Flovtvej 3, 6100 Haderslev
Årbog 1989 for Lokalhistorisk Forening for Vo
jens Kommune. 3. årg. 49 sider, ill.

Til de skrifter, som udgives af de lokalhisto
riske foreninger og arkiver, er der kommet
et par til, siden omtalen i månedsskriftets
januar-nummer:
Årsskriftet fra Hørup er et temanummer
om skoler og skoleliv i Hørup sogn. Hans
Th. Tækker og Peter Hell fortæller skole
minder, der rækker tilbage til før 1920. Det
er løst og fast om en skoletid, der var helt
anderledes end i dag, med omtale af de
enkeltepisoder, som huskes, og af lærerne,
som ikke alle mindes med glæde. Af en
anden karakter er P. A. Christensens rede
gørelse for Lebølgård skoles historie. Den
bygger på grundige studier af protokoller
og andet materiale og bringer en gennem
gang af alle de lærere, som skolen har haft
helt tilbage fra 1742. Skolekrøniken er her som mange andre steder i Sønderjylland en vigtig kilde til skolens historie i prøjsisk
tid.
Hæftet er rigt illustreret med billeder af
skoler og af klasser og lærere (et billede af et
afdansningsbal, som er kommet med side
39, kan ikke som anført være taget 1943,
men må på grund af tøjmoden være ca. 20
år senere). Hæftet er slemt præget af tryk
fejl. En bedre korrekturlæsning næste gang
må anbefales.
Øsby sogns lokalhistoriske Arkiv fører en
stille og rolig tilværelse med Erik Jørgensen
som en af hoveddrivkræfterne. Han står
også for dette hæfte, som med udgangs
punkt i Hyrup forsamlingshus fortæller om
genforeningen i 1920, bl.a. ved inddragelse
af uddrag fra erindringer af gårdejer Martin
Simonsen, Flovt. Disse erindringer, der sy
nes at kunne fortjene offentliggørelse i
deres helhed, fører også ind på en omtale af
dem, der faldt i Første Verdenskrig. Det er
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blevet til en god og læseværdig historie,
som beretter om de sidste ca. 10 år under
prøjsisk styre. Beretningen er meget fint
illustreret med fotografier, gengivelse af
dokumenter, valgplakater og meget andet.

Med sin tredje årgang er årbogen fra Vojens
kommet ud over de første vanskelige år.
Årbogen fremtræder rigt illustreret og med
et meget varieret indhold, der bevæger sig
godt rundt i kommunen, dog uden at selve
Vojens by er med. Der er bl. a. erindringer af
H. P. Jensen fra Hammelev og af Mette
Jensen fra Over Jerstal mølle. Chresten
Madsen bringer en fortrinlig gennemgang
af Skrydstrup Brugsforenings næsten 50årige historie. Efter at Skrydstrup brugs
forening i 1971 var blevet sammenlagt med
brugsen i Vojens, blev den igen selvstæn
dig i 1988, men kun for at blive nedlagt ved
årets udgang. Årsag: medlemmerne havde
svigtet deres brugs. Selvom Chresten Mad
sen selv var med fra starten, kan næppe alt i
denne beretning bygge på erindringen.
Der må foreligge et kildemateriale, som
giver alle de meget præcise data, som
beretningen rummer, men der er ikke angi
vet kilder.
Under overskriften »Løst og fast om
Gabøl i gamle dage« bringer arkivets leder,
Elva Hansen, det bearbejdede resultat af et
spændende studiekredsarbejde i Gabøl. Ni
Gabøl-boere mødtes i løbet af 1989 på skift
hos hinanden, de havde gamle billeder,
protokoller og andet materiale med, Elva
Hansen kom med sin båndoptager, og så
var tanken, at Gabøls historie i nyere tid
skulle fortælles ved at gennemgå lands
byen gård for gård. Det er der kommet en
meget fin og sjov beretning ud af. Der er
naturligvis oplysninger om de enkelte går
des opførelsesår, ejerforhold og slægt
skabsforbindelser, men det hele er krydret
af historier om disse mennesker, så man får
et indtryk af landsbyens liv. Det er først og
fremmest de store gårde og deres ejere,
som træder frem, men også landhåndvær
kere, landarbejdere, telefoncentral, kro og
apotekets håndkøbsudsalg er kommet
med! Det har uden tvivl været et stort
arbejde at bearbejde de mange bånd, der
må være optaget, for emner som skole og
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foreningsliv er udeladt, ligesom megen
anden »uvedkommende snak«. Men det
ligger jo nu i arkivet, og vi venter spændt
dels på den beretning om bl.a. skole og
foreningsliv, dels på den fortsættelse af
disse »kollektive« båndinterview, som Elva
Hansen stiller i udsigt. Artiklen er et meget
fint eksempel på, hvad der kan komme ud
af et samarbejde mellem arkiv og lokalbe
folkning. Meget stofc som ikke villle kunne
findes i skriftlige kilder, bevares hermed for
eftertiden.
hf
Fra Vesterkanten
H. P. Jensen: Fra Vesterkanten. Forlaget Melby hus
1989. 120's., rigt ill. Pris: 128 kr.

Vi må hjerteligt takke H. E. Sørensen, fordi
han har gjort det muligt for os at læse
endnu en bog af H. P. Jensen. Med Helga
Jensens hjælp har han samlet en række
artikler og foredrag, som H. P. vel senere
ville have bearbejdet til udgivelse. Han
nåede det ikke, som så meget andet, han
ville have været i gang med.
Bogen »Fra Vesterkanten« indeholder 12
fængende og oplysende artikler om stærke
slægter og enkeltpersoner, om begivenhe
der og gårde. Alle med omtumlet skæbne,
betinget af muligheder i erhverv og histo
risk og nationalt forløb. Man kan nævne
Holmgård ved Brøns, Høgsbrogård i Hvidding sogn og Musvang ved Toftlund, hvis
kendte historier kan følges tilbage til om
kring 1500 tallet.
Af enkeltpersoner fremhæves Karen
Povlsen, der oftest ud fra Kamtrup ydede
en usædvanlig dygtig indsats som flugt
hjælper over grænsen til Danmark under
Første Verdenskrig. Der er tidligere fortalt
om hendes utrættelige flid, snarrådighed
og fantasi, der ved hjælp af charme gjorde
det muligt, at o. 300 danske kom over åen
og grænsen til »det gamle land«
Som så ofte før må man undre sig over, at
Karen Povlsen døde, glemt, som 93-årig i
1981, uden at være blevet hædret eller
takket.
To sømænd og personligheder fra Ribe
må også nævnes. De sejlede i en mindre
jolle over Vesterhavet først i sidste krig for
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at melde sig under engelske faner. Deres
vanskelige færd lykkedes, og deres senere
oplevelser beskrives.
Det går igen i artiklerne, at der er opga
ver nok at tage fat på for den, der vil belyse
historiens gang gennem menneskelige be
givenheder langt borte fra regering, konge
række og storbyer.
Den meget interessante artikel »Fra det
gamle Løgumkloster« beretter således om
en anden personlighed, som må have haft
et usædvanligt livsforløb. Denis Lucas var
amtsforvalter i Løgumkloster 1767-1806, og
han må have været en meget fremmed fugl
i byen, selv om den dengang var sædet for
et selvstændigt amt med den stråleglans,
der følger med. - Født i Geneve, dansk
diplomat i Marokko, justitsråd i Køben
havn og så til Løgumkloster. Her sidder
han med sine sprogkundskaber i fransk,
arabisk, tysk, dansk og holder franske avi
ser (under den franske revolution.1). Han
blev en agtet og initiativrig mand for eg
nen, begravedes med sin hustru i Glück
stadt, havde forbindelse til tysk adel. Hvilken historie ligger bag?
Gang på gang glæder man sig over i
artiklen at møde fortælleren H. P. Hans
lune, »finter« og fantasi giver historien
kolorit. Af og til nyder han at bruge fanta
sien og belyser subjektivt begivenheder
»sådan kunne det have gået for sig.« Et
system som historikere, vel navnlig arkæo
loger altid har anvendt. H. P. beskriver bl. a.
en varm fugtig myg- og ginningsværmende sommerdag, hvis trykkende luft gjorde
bonden på Musvang så gal i hovedet, at
han slog riven i stykker på karlens ryg og
gav ham en »bællefuld klø«. Sagen kom for
retten, årsagen til begivenhederne er H. P.'s
fantasi. Skønt!
Det er godt igen med denne bog at
mødes med H. P. Jensen, som vi mange
læsere og tilhørere savner i det sønderjyske
billede. Han havde ideer, studerede sig til
viden og forstod at formidle til glæde for så
mange.
Helga Hørltick

Næste nummer af Månedsskriftet udsendes med
postvæsenet den 6. juni.
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Straße eller gade
I vore dages internationale atmosfære
vinder flersprogede skilte mere og me
re indpas. Vi ser det i lufthavnen, på
banegården, på campingpladsen og i
andre turistområder. En praktisk
håndsrækning til vore gæster, vil man
mene.
Hvor sprog- og kulturområder bry
des, er sagen en helt anden. At private
reklameskilte og et politiskilt med ba
deforbud er dobbeltsprogede accepte
res, men når det drejer sig om skilte af
lidt mere officiel karakter som gade- og
bynavne, træder praktiske hensyn let i
baggrunden. Som det berøres side 152,
er netop dobbeltsprogede vejskilte et
af de mest følelsesladede områder i
egne med forskellige befolkningsgrup
per. Det ville være utænkeligt, hvis
vejskiltene i Flensborg viste mod Aa
benraa og ikke Apenrade, selv om turi
sten må lede forgæves efter Apenrade
på sit kort. Og færdes man f.eks. i
Belgien, skal man vide, at det Namen,
der står på skiltene i Flandern, svarer
til kortets Namur i den sydlige fransk
talende del af landet. Stednavne signa
lerer noget oprindeligt, og så er det
ikke helt ligegyldigt, om dette »oprin
delige« skrives på en§ eget sprog eller
på de andres. En markering af en gam
mel tilknytning til området træder her
foran hensynet til turisten.
Et lidt atypisk eksempel på dette
emne - præget både af strid og fordra
gelighed - er Tønders gadeskilte. Tøn
der fik sine første gadeskilte i 1850 kort
tid efter, at byen var blevet besat af
danske tropper. Man kunne - situatio
nen taget i betragtning - have forven
tet, at skiltene var på dansk, men til
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trods for at det var en dansksindet
amtmand, der førte beslutningen ud i
livet, blev de skrevet på tysk. Tankerne
om sprogets betydning for det natio
nale tilhørsforhold var endnu ret nye,
og for en skolet embedsmand har det
sikkert været utænkeligt, at benytte
andet end tysk, som fra gammel tid
havde været byens foretrukne admini
strationssprog.
Genforeningen i 1920 bragte danske
gadeskilte til Tønder, men ikke som
erstatning for de tyske. Løsningen var
to navneskilte: et dansk øverst og et
tysk nedenunder. Beslutningen om de
dobbeltsprogede gadeskilte blev vel
modtaget, men derimod begyndte der
straks en følelsesladet avisdebat om,
hvad gaderne skulle hedde. Problemet
var, at de danske gadenavne aldrig
havde været brugt officielt og kun
eksisterede på sønderjysk.
Tønders tyske gadeskilte blev sid
dende indtil befrielsen i maj 1945, hvor
de stærke antityske følelser gjorde det
af med dem. Denne gang skete ændrin
gen uden officielle beslutninger og dis
kussion. Otte postbude tog sagen i
egen hånd og drog under jubel byen
rundt med trækvogn, stige og bræk
jern, således som det ses på forsidebil
ledet. Som en af initiativtagerne mange
år efter udtrykte det: »..helt fra tyve å te
femåfyrre var de bleven hængend' hær,
så var det ikk' for tidle, de kom væk
igen«.
swa
Litt.: Birgit Christensen: Gadeskilte og ga
denavne i Tønder, i: »Stednavne i brug«,
side 35-63, Stednavneudvalget 1985.
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