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Finnemanns ur
- en velfortjent gave til H. P. Hanssen
Af Hanne Christensen

11952 modtog Aabenraa Museum et stand
ur med spilleværk, som H. P. Hanssen havde
modtaget som gave af C. Finnemann som tak
for hjælpen i forbindelse med hans udvis
ning af Nordslesvig. Museumsinspektør
Hanne Christensen fortæller om historien
bag uret og det særlige forhold mellem C.
Finnemann og H. P. Haussen.
På Aabenraa Museum står et stateligt
standur med spilleværk og fire små mes

singblæsere, der kan bevæge sig. Det
kom i museets eje i 1952, og i den forbin
delse blev det meddelt, at uret var en
gave til H. P. Hanssen fra gårdejer C.
Finnemann som tak for hjælpen i udvis
ningssagen. Uret blev overdraget til
museet af H. P. Hanssens arvinger og
havde indtil da i mange år stået i stuen
på Hejmdal, hjemmet i Nygade 41. Først
hos Helene og H. P. Hanssen og siden
hos datteren Astrid og svigersønnen Kre-

Helene og H.P. Haussens stue med det store og prægtige standur i højre hjørne. Uret gik i arv til Astrid
og Kresten Hansen og efter deres relativt tidlige død blev hjemmet opløst og huset solgt. Mosteren,
Ingeborg Refslund Thomsen, formidlede - så vidt det huskes - afhændelsen til Aabenraa Museum af det
meget store og derfor vanskeligt placerbare ur. Foto: P. Clausen. Institut for Sønderjysk Lokalhistorie.
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Portræt af Christian Finnemann (1842-1929).
Foto: Institut for Sønderjysk Lokalhistorie.

sten Hansen. Christian Finnemann (18421929) var født og opvokset i Taarning
ved Christiansfeld. Gården var i sin tid
købt af farfaderen, som stammede fra
Als. I 1865 blev C. Finnemann gift med
Marie Kirstine Fink, en søster til Jep Fink
på Bygebjerggaard i Hejis, som H. P.
Hanssen også var beslægtet med, og hos
hvem han havde opholdt sig i sin frisko
letid. Finnemann og H. P. Hanssen var
således bekendt med hinanden helt til
bage fra 1870'erne. Da kontakten for al
vor blev nær, var det imidlertid helt an
dre bevæggrunde, der førte dem sam
men: den nationale kamp. C. Finnemann
var en af sin egns førende mænd, en
retsindig og fåmælt natur, og gennem
tiden - også i tysk tid - betroet mange
offentlige hverv samt dybt engageret i
det politiske arbejde for danskheden. På
grund af udvisningssagen er han blevet
en af de legendariske skikkelser i Nord
slesvigs historie.

Optanhnageriet
Den kurs, der blev ført over for de dansk
sindede i Nordslesvig, svingede en del
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gennem årene. Man forsøgte sig både
med det gode og med det onde - men
lige lidt hjalp det. Som von Køller, der
har lagt navn til et af de strengeste volds
regimenter i Nordslesvig, er citeret for
nøgternt at have konstateret, foranledi
get af de rosende ord ved hans fratræden som overpræsident i 1901: »Forhol
dene i Nordslesvig er og bliver vanskeli
ge«.
Et af de mest virksomme midler til at
skabe uro i befolkningen var den vilkår
lige udvisningspolitik. Denne ramte de
egentlige optanter - de, der havde øn
sket at (for)blive danske undersåtter ef
ter 1864. I fredstraktaten var åbnet mu
lighed for, at nordslesvigerne til 1870,
kunne vælge denne mulighed. Procedu
ren var, at optionen trådte i kraft ved
den fysiske udvandring.
I 1872 indgik den danske og preussi
ske regering den såkaldte Aabenraa-konvention, der indebar at disse, selvvalgte,
danske undersåtter kunne vende tilbage
til Nordslesvig og opholde sig der, blot
deres opførsel ikke gav anledning til kri
tik. Men de var i henhold til tysk tolk
ning udenlandske statsborgere, og deres
børn var efter preussisk lov ligeledes
uden borgerlige rettigheder. De kunne
således udvises ligesom alle de alminde
lige danskere, der som tjenestefolk eller i
andet ærinde midlertidigt opholdt sig i
Nordslesvig. I Køllertiden (1898-1901)
var det et mål i sig selv at gå efter de
politisk aktive danske tjenestefolk, her
under medarbejdere ved H. P. Han
ssens avis »Hejmdal«. Udvisningens
hårdhed skærpedes af den meget korte
frist, der normalt blev givet, og ubøn
hørligheden over for eventuel sygdom
og lignende.
Den 28. januar 1902 kom turen til C.
Finnemann og to dage senere også til
hans ældste søn, Niels. Da C. Finnemann
ikke af egen fri vilje rejste, blev han ført
over grænsen.
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På dette tidspunkt havde H. P. Han
ssen, efter Gustav Johannsens død, taget
optantspørgsmålet op som en af sine
politiske mærkesager. Til C. Finnemann
som andre i samme situation var H.P.
Hanssens råd at vende tilbage hurtigst
muligt og anmode om, at få sagen prø
vet ved domstolen.
Tak for venlig deltagelse
I den efterfølgende retssag, først i Land
retten i Flensborg og derefter i Overlandretten i Kiel, der var øverste instans
i disse spørgsmål - fik Finnemann med
hold. Man accepterede med andre ord,
at han trods en anmodning af 27. decem
ber 1866 om at blive dansk optant de
facto havde tilbagekaldt denne tre uger
senere ved fremmødet til sessionen til
den tyske hær den 18. januar 1867. De
tyske sessioner i januar 1867 var i øvrigt
de første efter annektionen. I dommen
fra Overlandretten hed det: »Det frem
går af de faststående kendsgerninger, at
hans option ikke er retsgyldig, at han
således er indlænding og ikke måtte have
været udvist«.
Allerede på dette tidspunkt havde Fin
nemann som nævnt støttet sig til H. P.
Hanssens vurdering af situationen og
korresponderet med ham. Den 18. fe
bruar 1902 skrev han: »Jeg er jo nu for
tiden hjemme, men kan jo måske blive
transporteret igen, når politiet kommer i
tanke om at chikanere mig. Det er jo en
lidt drøj behandling, man får, men når
blot udfaldet af retssagen bliver godt,
går det jo nok ... Min hustru lider mere
under de rå forhold end jeg.«
Bekymringen havde været stor - og
lettelsen var ikke mindre ved den ende
lige frifindelse i Kiel den 30. april 1902.
Som et synligt bevis på Finnemanns glæ
de ligger der i H.P. Hanssens privatar
kiv et trykt takkekort med guldrand, som
Chr. Finnemann må have sendt til ven
ner og bekendte.
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Straks efter gik man i gang med atter
at få C. Finnemann optaget på kommunevælgerlisten. Men skyerne var ikke
trukket bort.

Udvisningen
Et års tid senere, mærker man i et brev
fra den 10. februar 1903, at problemerne
atter står for døren. »Tak for dit brev og
det fortrøstningsfulde indhold ...«, skri
ver Finnemann, »Ja, vor sag er jo snart
ved at blive lidt kritisk, men vi må holde
ud Niels og jeg.« Og så følger det: »Jeg
ville spørge dig, om du tror, de kan eller
vil angribe mig igen?«
Som en ny angrebsvinkel var der rejst
sag mod Niels Finnemann, hvis under
såtsforhold afhang af faderens option. I
denne omgang blev der med tyske embedsmænds medvirken inddraget falske
vidner. Den sag er velkendt på grund af
H. P. Hanssens beskrivelse i artiklen
»Køllerpolitikken«, der første gang blev
offentliggjort i Sønderjyske Arbøger i
1904. Vidnerne var gendarmvagtmester
Stegmand og en ældre kone, Bodil Han
sen, fra Esbjerg, der begge under edsan
svar erklærede, at Finnemann efter sin
optionsansøgning havde opholdt sig fle
re uger i Danmark. Selv om Stegmans
udsagn snart blev undergravet af fakta
omkring tidspunktet for hans tiltrædel
se, og konen fra Esbjerg ændrede forkla
ring under afhøringen - og senere fortal
te, at hun var blevet lovet penge, hvis
Finnemann blev dømt - kom tvivlen ikke
Finnemann til gode. Landretten i Flens
borg lagde »vidnet Hansens« udsagn til
grund for sin domfældelse af C. Finne
mann i den nye sag - en dom, som Overlandretten i Kiel som revisionsdomstol
tog til efterretning.
Herefter fik Finnemann i februar 1903
på ny en tilsigelse om at forlade Nord
slesvig - med otte dages varsel. Et forsøg
fra Niels Finnemann på at få sagen gen
optaget førte kun til hans egen tvangs117

udvisning. Administrationen havde vun
det overhånd over domstolene - magt
over ret.
Trods den ulykkelige udvisning fandt
C. Finnemann og hustruen en nogen
lunde tilfredsstillende løsning. De lejede
sig ind i Frederikshøj, vist nok i en lejlig
hed på selve kroen. Herfra var der kun
en halv times gang til hjemmet i Tår
ning, hvor en brorsøn midlertidigt over
tog styringen af gården sammen med
Finnemanns to voksne døtre. Driften var
således i gode hænder og gode råd in
den for rækkevidde, idet hans kone kun
ne træde til, men ikke han selv! Famili
ens yngste dreng på 19 år kom i huset
hos farbroderen for at være lidt af vejen.
Finnemann satte sig herefter for i ro
og med tålmod at afvente sin sags ret
færdige løsning. I korrespondancen læ
ser man dels indignationen over, at en
overlandretsdom kan tilsidesættes, dels
forventningen om, at H. P. Hanssen ville
vælge de rette løsningsmuligheder. Tål
modigheden blev dog sat på en hård
prøve.
For at fremtvinge en genoptagelse af
sagen fremdrog H. P. Hanssen kends
gerningerne om de falske vidner i den

»Tak for venlig deltagelse«, forlyder det på det
lille, meget fine trykte kort med guldrand. Glæ
den blev dog snart atter afløst af bekymring.
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preussiske landdag i 1905. Anklagerne
mod de preussiske embedsmænd vakte
imidlertid stærkt mishag, og da H. P.
Hanssen yderligere fremdrog et eksem
plar af Sønderjyske Årbøger fra 1904,
hvori hele historien var publiceret, brød
uvejret løs. Ved retten i Flensborg blev
han dømt for »misbrug af urørlighed«,
en dom som siden stadfæstedes af høje
steret i Leipzig og førte til fængslingen i
Neumünster i tre måneder.
Dette fængselsophold fra 1. april til
30. juni 1906 vakte megen harme i såvel
det egentlige Danmark som blandt de
dansksindede sønderjyder, og da H. P.
Hanssen blev frigivet modtog han sym
patitilkendegivelser, hilsner og fornem
me gaver fra nær og fjern. Også Finne
mann sendte som part i sagen et brev:

Kære Hanssen!
Ved et par ord ville jeg udtale min ringe tak
for det, du har lidt og gjort for mig og mine i
vor sag, og vil håbe, at du må befinde dig
nogenlunde rask. Vi kan så godt forstå, at
det har været triste og ubehagelige måneder,
du har måttet udholde, men med Guds hjælp
overvinder du det nok igen, om ej for lang
tid. En trøst har du dog, at du har lidt for en
ærlig og retfærdig sag, endskønt den kan
være ringe nok. Men vi vil håbe, at alle
danskes mænd og kvinder i Sønderjylland
vil fuldtud værdsætte, hvad du har lidt og
gjort for den fælles retfærdige sag derovre,
og at dette må vise sig i taknemmelighed. Og
så til slut en inderlig tak fra mig og mine til
dig og hele famlien, som selvfølgelig har lidt
derved i disse tre måneder. Og vi vil ønske,
at... du må fuldtud genvinde din fulde sund
hed og [?] kraft som førhen ...
Din hengivne
C. Finneman
Naturalisationen
De relativt gode relationer mellem Tysk
land og Danmark på dette tidspunkt åb
nede mulighed for at få spørgsmålet om
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statsborgerskab, og specielt om optantbørnene på plads. Det skete med trakta
ten af 11. januar 1907, der indebar at
børn af optanter, der opholdt sig i Tyskland/Slesvig og var født her, kunne opnå
såkaldt naturalisation, dvs. indsættelse i
de fulde borgerlige, tyske rettigheder. Et
stort problem var løst og et virksomt
pressionsmiddel uskadeliggjort. I reali
teten havde optantbørn født før 1898 hid
til været statsløse, da Danmark heller
ikke anerkendte dem.
Hermed var C. Finnemann og sønnen
Niels' sag ikke automatisk løst. Snart
bød der sig dog en chance for at ride
med på bølgen, nemlig et forestående
besøg af det tyske kejserpar ved hoffet i
København. Man lod ad diplomatiske
kanaler det budskab sive, at det ville
gavne stemningen, hvis Finnemann-sagen kunne bringes ud af verden.
Af korrespondancen fremgår det, at
C. og Niels Finnemanns naturalisations
andragende først faldt på plads i efter
sommeren. Et udateret telegram med
ordlyden: »Herr Hanssen, Hejmdal. Hele
familien samlet i hjemmet. Alt vel. Ven
lig hilsen Christian og Niels Finnemann«
må formodes at være sendt umiddelbart
forud for brevet af 7. september 1907,
hvori det også meld tes, at andragendet
er imødekommet. Irriteret kommentere
de Finnemann samtidig i ret stærke ven
dinger den måde Dybbøl-Postens redak
tør, A. Svensson, førte sig frem med kri
tik af Aage Friis og H. P. Hanssen helt
uden grund. Men hovedbudskabet i bre
vet er slutningen: »Så er min sag jo ende
lig gået lykkelig og vel i orden, og jeg må
gentage og bringe dig en inderlig tak for
dit store arbejde i den såvel som i hele
optantsagen - og en hjertelig hilsen til jer
alle fra os...«.
Vedlagt dette brev fulgte et dementi
til avisen »Hejmdal« af den polemik, som
Dybbøl-Posten havde startet omkring
Finnemanns sag med Svenssons påstand
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 5-96

om, at Aage Friis og H. P. Hanssen på et
møde i Vamdrup havde overtalt ham til
den æreløse naturalisation - dvs. uden
juridisk oprejsning. Dette efterspil ka
stede som mange andre interne kontro
verser en skygge over H. P. Hanssens
indsats. Men han red også denne storm
af: Satte sit politiske mandat til afstem
ning, fik tilslutning og fortsatte ufortrø
dent.

Finnemanns ur - gaven til H, P. Hanssen
Finnemanns breve til H. P. Hanssen af
slører, hvor afhængig selv politisk akti
ve og bevidste, dansksindede nordsles
vigere var af H.P. Hanssens overblik,
dømmekraft - og sans for det politisk
mulige. Samtidig viser de den impone
rende ansvarlighed og offervilje, H. P.
Hanssen lagde for dagen.
I et brev fra Finnemann til H. P.
Hanssen på 60-årsdagen i 1922, hvor
Genforeningen var blevet en realitet, formulerer< han det således: »Der er ingen
sønderjyde, der har arbejdet så trofast,
retfærdigt og uegennyttigt til gavn for
os alle, som du har gjort.«
Med den fornemme ur-gave lagde Fin
nemann vægt bag sine velmente ord. Nu
er gaven kommet på museum, hvor det
står som et minde over en kompleks hi
storisk periode og to personer, som tog
livtag hermed.
Litteratur:
H. P. Hanssen: Køllerpolitikken, Sønderjy
ske Årbøger 1904
H. P. Hanssen: Et Tilbageblik, 1928-1934.
Sprogforeningens Almanak, Nekrolog over
C. Finnemann, 1931, s. 70ff.
Inger Swane: Vælgerforeningen og de dansk
sindede Nordslesvigere, Sønderjyske Aarbøger, 1973.
Kilder:
La Aab. Helene og H. P. Hanssens Privatar
kiv: Breve fra C. Finnemann.
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Erindringer fra Vedsted Station
1914-1920
Af JENS JENSEN HØGDAL
Udbruddet af Første Verdenskrig betød helt
specielle forhold ved den da nsk-tyske grænse
med en skærpet grænsekontrol og skrappe
toldrestriktioner. Jens Jensen Høgdal, som i
1915 blev stationsforstander ved Vedsted
Station, beretter i sine erindringer om de
særlige forhold på grænsestationen under
krigen. Jens Høgdal, der er født i 1860, døde
i 1949. Manuskriptet er venligst stillet til
rådighed af Anders A. Andersen, Nørup.

Fra Kolding til Vedsted
Da Første Verdenskrig brød ud med
krigserklæringen mellem Serbien og
Østrig i slutningen af 1914, boede jeg på
Kolding Station, hvor jeg havde været
godsekspeditør siden 1905. I byen og
dens omegn fandtes mange sønderjyder,
der havde deres nærmeste slægtninge
boende syd for grænsen. Det vakte der
for voldsomt røre i byen, da det rygte-

Centrum for erindringerne, den sammenbyggede Hvidding- og Vedsted Grænsestation med den 200
meter lange perron, fotograferet før Første Verdenskrig. Foto: Institut for Sønderjysk Lokalhistorie.
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des, at Tyskland havde erklæret krig.
Tætte skarer stod foran aviskontorets
vinduer, hvor telegrammer om situatio
nen blev læst med stor interesse. Ved
den lejlighed kunne man på de impulsi
ve udbrud lære fleres nationale sindelag
at kende. Adskillige bosiddende havde
aftjent deres værnepligt i Tyskland, og
de rejste skyndsomt afsted for at melde
sig til deres afdelinger, ikke få med krigs
begejstring.
For mit vedkommende blev mindel
sen om krigsberedskabet ret dramatisk,
idet der om natten indgik et telegram til
stationen med ordre til mig om ikke at
forlade denne. Den vagthavende fandt
det nødvendigt at bringe mig telegram
met straks, hvilket skete ved, at en por
tør satte stige til perrontaget og gik over
taget til et af mine vinduer. Forklaringen
var, at jeg havde gennemgået et kursus i
sprængning af broer ved ingeniørregi
mentet og var udset til at sprænge jern
banebroerne ved Kolding, hvis dette blev
fordret af hærledelsen.
Det var bevægede dage med begiven
heder, som udviklede sig med rivende
fart. Næsten alle troede, at det kun dre
jede sig om få måneder med de djævel
ske krigsmaskiner, men udviklingen blev
dog anderledes.
Den 3. december modtog jeg pr. tele
fon meddelelse om, at jeg fra den første
var udnævnt til stationsforstander i Ved
sted, grænsestationen, ved den jyske og
slesvigske vestbane. Denne station var
sammenbygget med den tyske Hvidding
Station, så rigsgrænsen gik tværs gen
nem bygning, perron og spor. Bygnin
gen, der indeholdt begge stationer, var
200 meter lang. Det midterste parti var
overladt toldvæsenet på begge sider af
grænsen, og hvert lands plads var så
stor, at der fandtes fem værelser til kon
tor og personale. Foran disse værelser
var en stor plads med skranke til told
klarering, og inden for denne plads til
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 5-96

de rejsende.
Ved krigens udbrud var den gennem
gående trafik næsten standset, men på
det tidspunkt, hvor jeg kom dertil, be
gyndte udførslen at tage fart, og den
voksede så stærkt, at der til tider løb tolv
særtog om dagen foruden det samme
antal plantog. Stationens personale be
stod kun af to assistenter, af hvilke den
ene var nattevagt på grund af krigen,
samt tre portører og en hjælpearbejder.
Det blev derfor et meget forceret arbej
de, da vognudvekslingen med Tyskland
nåede ca. 300 på en enkelt dag, medens
det før krigen næppe var på 30, og kas
sebogens månedssum blev over 120.000
kr. i stedet for 3.000 kr.. At der på den
danske side kun var spor til 80 og på den
tyske spor til 120 vogne, gjorde det ikke
lettere. Hurtig videresendelse var nød
vendig, og toldkontrol samt oprangering måtte derfor foregå meget forceret.
Landevejen løb parallelt med banen
og knap 100 meter fra stationen. Ved
denne var der ved grænsen en toldbyg
ning på begge sider, hvorfra der kunne
føres skarp kontrol med de vejfarende,
men da krigen medførte en skrap pas
kontrol, måtte alle rejsende gennem told
kontrollen på stationen. Landevejen blev
i stedet helt spærret med en grøft samt
en bom og pigtrådshegn tværsover. For
beboerne, der var vant til dagligt sam
kvem med dem på den anden side af
grænsen, virkede det meget generende,
da forældre blev afskåret fra forbindelse
med deres børn, og søskende adskilte,
thi i fordums dage blev der ikke regnet
meget med grænsen i det daglige. Det
nære slægtskab mellem familier på beg
ge sider medførte selvsagt stor lyst til
smugleri, efterhånden som ernærings
forholdene forværredes.
Når man som jeg kom dertil, da kri
gen havde varet fire måneder, var det en
underlig følelse at se tyske militser med
pikkelhuer og skarpladte geværer på
121

Grænseskellet på perronen på Hvidding- og Vedsted Station var markeret af et jerngitter. Postkortet er
dateret den 4. juni 1914 altså kort før krigsudbruddet. Foto: Ribe Lokalarkiv.
perronen og poster langs grænsen, med
de nærmeste lige bag min have. Skarpe
skud hørte man ofte, når poster eller
patruljer troede, at de så noget fordæg
tigt.
Tjenesten fordrede, at jernbaneperso
nalet gensidigt kunne færdes frit på beg
ge sider af grænsen, da samarbejdet el
lers var umuligt, men dette fordrede
streng neutralitet af os alle. Det tyske
personale var helt igennem flinke, og
navnlig min nære kollega, den tyske for
stander, var en ualmindelig elskværdig
og forstående mand, som det var en for
nøjelse at arbejde sammen med. Det gode
samarbejde havde stor betydning for ar
bejdets udførelse. Gennem årene blev
alle instrukser skærpet, og til tider nære
de tyskerne stor frygt for at få Danmark

122

imod sig. Denne frygt forsvandt dog ef
terhånden, som de så hvilke mængder af
fødemidler, vi sendte til dem.
Militærstyrken, der bevogtede græn
sen, skiftede ofte, idet tropper, som
trængte til ro fra skyttegravene, blev
sendt herop for at rekreere sig ved den
lette vagttjeneste. Når de så pludselig
blev kommanderet bort igen, var det
sørgmodige ansigter, man så, thi ingen
af dem vidste, hvilken dag en fjendtlig
kugle nåede dem, når de igen var ved
fronten. Årene gik, og krigen fortsatte.
Der blev berettet om savn og nød. Kamp
lysten og troen på en sejr svandt, og hele
det sidste krigsår længtes alle efter fred.
Vi blev tildænget med forbud og restrik
tioner om alt muligt. Hvert forbud blev
uvægerligt efterfulgt af dispensationer,
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så det ofte var næsten umuligt at finde
ud af, hvad der måtte udføres.

blev forplejet, indtil de kunne hjemsen
des.

Syd for grænsen
Første krigsår var ernæringsforholdene
syd for grænsen tålelige og priserne over
kommelige. Sparet blev der ikke, da alle
regnede med en kortvarig krig. Andet år
var dårligere med stærk rationering på
kun 50 gram smør, fedt og margarine
samt 200 gram kød ugentlig og til tider
kødløse dage. Brødet var knapt, og det
var ikke til at få kartofler, så man spiste
hovedsagelig roer i vinteren 1915/16.
Tredie år var nøden stor, og smugleri
et tog til. Lyssky elementer fra storbyer
ne sydpå søgte op til grænseegnen. 1
Haderslev var der ved krigens slutning
over 600 smuglere - alle indvandret un
der krigen - som drev indbringende
smugleri. 1 Tønder og på Vestkysten var
der også mange, som foretog rejser til og
over den danske grænse for at hamstre
navnlig næringsmidler, krydderier og
lignende, for selv om priserne var høje i
Danmark, kunne der opnås en ublu avan
ce.
Allerede første år fyldtes Nordslesvig
med krigsfanger efter russernes neder
lag i Ostpreussen. Alene i fangelejren
ved Løgumkloster var der plads til 2.000.
Fangerne sled hårdt, og ernæringen, der
var sløj, bestod af tynd suppe kogt på
runkelroer (turnips) eller kålrabi, tørt
brød og nogle kogte kartofler om afte
nen.
Fangelejrene i Sønderjylland fik end
videre 3.000 militære straffefanger, som
blev benyttet til arbejde på en befæst
ningslinie fra Vesterhavet over SkærbækHostrup til Lillebælt ca. to mil fra den
dansk grænse. Grænsebevogtningen blev
stadig skærpet, efterhånden som krigen
trak i langdrag, thi antallet af flygtninge
tog til. Navnlig de russiske krigsfanger
flygtede i et stort antal, så der i Ribe blev
oprettet en stor koloni for dem, hvor de

Farlig flugt og skarpe skud
Flugten over grænsen var farefuld, da
tyskerne betalte soldaterne en præmie
for hver flygtning, de fangede eller skød.
Der var mange, som vadede ud i Vester
havet og gik i vand til halsen forbi græn
sen, hvor vagtposterne stod. Vagterne
stod med ca. 200 meters afstand, og for
at skærpe sikkerheden i mørke og tåge
var der mellem posterne anbragt fælder
- et firkantet indelukke med pigtråd - så
en flygtning, der i mørke passerede et
sådant, faldt og stak sig på pigtråden.
Pudsige scener var der også ved græn
sen. En dag da en flygtning blev for
fulgt, sendte vagterne ham en kugle gen
nem hatten. Da han nåede grænsen, sam
lede han roligt hatten op, vinkede tilba
ge og løb videre, indtil han var i sikker
hed på den danske side.
Umiddelbart op til grænseskellet ved
landevejen boede en homøopat, som var
uddannet i Tyskland, men født dansk.
Han havde fået tysk statsborgerskab,
men selv om han ikke havde været sol
dat, blev han indkaldt som arbejdssoldat ved en flyvestation. Under et kort
ophold i hjemmet kom der telegram om
at møde ekspres. Da han var klar over, at
telegrammet betød, at han skulle til Vest
fronten, tog han resolut sit civile tøj på
og skrævede over sit havehegn, der dan
nede grænsen. Familien måtte han fore
løbig lade i stikken, men da han havde
fundet sig en bolig i Fredericia, kom han
en aften tilbage og fik i løbet af natten
både familien og en del møbler lempet
over grænsen, så han næste dag kunne
rejse med familien til sit nye hjem. En
flaske Aalborg Akvavit til vagtposten
bevirkede, at flytningen foregik ubemær
ket af tyskerne.
Gendarmerne skød meget, og efter
våbenstilstanden gjorde soldaterne det

SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 5-96

123

også, så det kunne være farligt at færdes
langs grænsen. En dag legede min seks
årige datter sammen med en jævnald
rende langs grænsen et stykke fra lande
vejen. En dansk gendarm bemærkede
dem på lang afstand. Han antog dem for
voksne, der i bøjet stilling bevægede sig
for at komme over grænsen, idet de hop
pede fra den ene til den anden side af en
grøft, der på dette sted var grænsen. Han
skød med sin karabin over hovedet på
dem, så de hørte kuglen pibe forbi. In
gen af børnene blev dog forskrækket, og
først flere dage efter fik vi tilfældigt op
lysninger om denne episode.
Ved en anden episode forvildede en
kugle, afskudt fra tysk side, sig en nat
ind gennem vinduet og ind i spisekam
meret hos en portør, som boede i funk
tionærboligen ved stationen. Kuglen blev
fundet om morgenen bag tallerkenræk
ken.
Et sørgeligt tilfælde hændte imidler
tid, da en dansk dragon kom til at skyde
en kone, så hun senere døde på Ribe
Sygehus. Konen, der var gift med en
krigsinvalid, havde været i Ribe sam
men med sin lille datter. Da de på hjem
turen gik fra stationen, ville hun skyde
genvej og gik over heden, hvilket var
forbudt. Dragonen skød to varselsskud,
men i stedet for at standse løb konen i
sin forfjamskelse, og dragonen skød igen,
idet han tog sigte langt ved siden af hen
de. Uheldigvis rikochetterede kuglen
mod en sten og traf konen i bækkenpar
tiet. Soldaten var meget ulykkelig, men
han havde kun gjort sin pligt.
løvrigt blev forsigtigheden med ge
værerne mindre, da soldaterne på vagt
havde dem skarpladt. En dag havde en
soldat glemt at aflade geværet ved afløs
ningen. Da han hængte geværet i vagtlo
kalet i stationens ventesal, gik skuddet
af og op gennem loftet og skiffertaget.
Der, hvor kuglen gik igennem, havde
min lille datter sin legeplads, når det var
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regnvejr, men heldigvis var der ingen,
da det skete.
Umiddelbart ved grænsen på dansk
side lå en lille gård lige overfor toldbyg
ningen. Ejeren var meget udspekuleret
og havde et godt øje til gendarmerne
ligesom disse til ham. På grund af går
dens og markens beliggenhed langs
grænsen var det et bekvemt sted for
smugleri, og da manden fra før krigen
havde venner og forbindelser syd for
grænsen, var det naturligt, at han blev
fristet til at hjælpe disse.
Trods skarp patruljering lykkedes det
ikke gendarmerne at snappe hverken
ham eller hjælperne. Disse morede sig
ved at lave en genistreg ved en bestemt
lejlighed, hvor de havde fået opsnuset,
at der om natten skulle passes særligt
på. Efter at gendarmer og statspoliti i
flere timer havde ligget på lur, kom en
mand i kvindeklæder luskende fra går
den med en stor pakke. Han nåede lige
grænseskellet, da de var over ham, men
han faldt hen over grænsen, gendarmer
ne hev ham i benene, men den tyske
vagtpost halede i hans ærme og fik ham
over skellet. Pakken måtte han lade i
stikken, og den blev bragt af de sejrsstol
te gendarmer ind på toldkontoret. Her
viste det sig imidlertid, at den bestod af
en gammel margarinebøtte fyldt med
komøg, så denne fangst blev hurtigt fjer
net.
Smugleri
Utrolige var de kneb, der blev benyttet
for at få de forbudte ting igennem tol
den. Damerne havde store lommer i skør
terne mellem stoffet og foeret, hvor der
kunne anbringes meget. Lugten afsløre
de dog kaffe og krydderier, og en opsprætning af skørterne bragte sagerne
for dagens lys.
Sidste krigsår blev der gennemført en
fuldstændig afklaring navnlig på tysk
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 5-96

Det Homøopatiske Institut i Hvidding fotograferet under mere fredelige forhold. Da homøpaten stod
for at skulle sendes til fronten, var det en relativ let sag at planke sig fra tjenesten ved at skræve over
havehegnet og dermed ind i Danmark. Foto: C.C. Biehl. Institut for Sønderjysk Lokalhistorie.

side, idet man kun måtte bringe 50 Mark
ud af landet. Tolderne kunne derfor fin
de store sedler sammenrullet mellem
tæerne og for kvindernes vedkommen
de i håret og på de allermest intime ste
der. Det var ikke appetitlige sedler, som
skulle tælles senere, så de, der medvir
kede, skulle nok undlade at fugte fingre
ne på tungen ved tællingen.
For tolderne var det ofte et pinligt
arbejde, når de måtte fratage fattige men
nesker udførelsesforbudte varer, som var
indkøbt til høje priser. Retten måtte imid
lertid gå sin gang, og de mange smugle
re nødvendiggjorde en skrap kontrol.
Alle kneb blev forsøgt. I jernbanevogne
kunne man således finde poser med mel
og andre fødevarer, ligesom man også
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 5-96

kunne finde varer mellem hjulene under
vognbunden.
Da den store lyngtransport på ca. 7.000
vognladninger i løbet af få måneder fandt
sted, søgte man at skjule forskellige va
rer i vognene, så toldvæsenet måtte bru
ge lange spyd, som de stak igennem la
sten på kryds og tværs. Der blev også
udført en del tang, og i en af disse vogne
blev der fundet tin.
Det gav anledning til, at min tyske
kollega blev anholdt under et ophold på
dansk side og ført til forhør i Viborg, da
tangen var afsendt fra en station i nær
heden af Viborg. Han blev dog hurtigt
frigivet, da det viste sig, at han slet ikke
havde haft tjeneste, da den pågældende
vogn passerede. Hans anholdelse vakte
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stor opsigt, og den var ret dramatisk, da
den stedlige statsbetjent mødte med
håndjern, da han traf stationsforstande
ren sammen med mig i en stue i den
danske kro. Kun på grund af min protest
undlod betjenten at anvende håndjerne
ne. Misforståelsen var opstået ved, at en
dansk jernbaneassistent på tangvognens
afsendelsesstation i retten havde forkla
ret, at det var den tyske forstander, der
stod bag tinlasten. En tid i forvejen hav
de betjenten også benyttet håndjernene
og koblet to jembanearbejdere fra Hvid
ding sammen og ført dem til Ribe arrest
om natten. De havde om eftermiddagen
i Ribe købt forskellige varer, som de brag
te hjem i rygsække. Da de ville passere
grænsen på stationens perron, blev de
anråbt af en dansk gendarm, som de
godvilligt fulgte til toldkontrollen, uag

tet at de blot ved et skridt fremad kunne
have undgået kontrollen. De var begge
dansksindede og blev ved Genforenin
gen ansat ved DSB, så det var ikke farli
ge forbrydere. Men da der i rygsækkene
fandtes to flasker akvavit samt et par
kræmmerhuse bolscher, som var klausulbehæftet, fandt betjenten dem så far
lige, at han sikrede sig ved at samle dem
med håndjern. Næste dag fik den tyske
forstander dem straks frigivet mod kau
tion, men snapsen til dem selv og bolscheme til børnene gik tabt.
Samme betjent blev efterhånden så
forhadt, at han blev fjernet, og senere gik
det ham ikke så godt. Soldaterne havde
også et godt øje til manden. Det viste sig
ved, at hans skorstenspibe revnede, da
den havde været benyttet som skydeski
ve for varselsskud.

Toldbygningen ved landevejen knap 100 meter fra Hvidding- og Vedsted Station. Her blev der ført
kontrol med de vejfarende, men under krigen blev overgangen lukket, og de vejfarende måtte i stedet
gennem toldkontrollen på stationen. Foto: C.C. Biehl. Institut for Sønderjysk Lokalhistorie.
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Våbenstilstanden og afstemningen
Da krigen sluttede den 11. november
1918, skete der store omvæltninger i
Tyskland, hvor der blev oprettet arbej
der- og soldaterråd. Denne omvæltning
prægede forholdene ved grænsen, da
den preussiske disciplin, der allerede var
slækket, nu forsvandt fuldstændigt. Be
givenhederne i disse dage kunne jeg
imidlertid ikke selv følge. Jeg lå alvorligt
syg af den spanske syge og vågnede net
op natten til den 11. november, men var
så afkræftet, at jeg hverken kunne læse
eller registrere, hvad man fortalte mig.
Jeg hørte senere, at den løjtnant, som
var vagtchef for styrken ved Hvidding
Station, var forsvundet sydpå, så han
var borte, da en repræsentant fra solda
terrådet nåede pr. bil til Hvidding for at
tage ham under forvaring. Da jeg havde
overstået min sygdom og atter overtog
min tjeneste, så jeg rigtigt, hvilken for
andring, der var sket.
På dette tidspunkt havde danserase
riet fået mægtigt tag i tyskerne, der fe
stede og dansede hele natten til en har
monika. Tyskerne begyndte allerede at
kalde det afskedsfester, og der blev holdt
mange af disse, inden de i 1920 forlod
grænsen. Da den danske sikringsstyrke
ankom, kom dens musikkorps fra Es
bjerg og gav koncert på landevejen lige
ved pigtrådshegnet. På den sydlige side
af hegnet samledes en større skare af
dansksindede, der med stille glæde og
rørelse hørte på de gamle danske natio
nale melodier.
Det var forventet, at afstemning og
overgang til dansk ville ske hurtigt, men
de mange forhold, der skulle ordnes for
inden, bevirkede, at det trak i langdrag.
Efterhånden var tyskerne derfor tilbøje
lige til at tro, at det ikke blev til noget,
men endelig kom afstemningsdagen i
1920, til hvilken der både fra dansk og
tysk side var arrangeret flere særtog til
befordring af de stemmeberettigede.
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Det var bevægede dage. Den dansk
sindede befolknings glæde var stor, og
dens flertal heroppe var sikret. Det vak
te derfor forbavselse, da lange tog fra
Hamburg ankom til Hvidding og spye
de de mange tilrejsende ud.
Det var en følge af, at der ved græn
sen hyppigt blev skiftet tjenestestab, som
efter et par års ophold atter drog sydpå.
Deres børn, som blev født heroppe, hav
de stemmeret, uagtet at de ikke erindre
de det mindste om deres fødested.
En postassistent fra Berlin, der skulle
have været indkvarteret hos postmeste
ren i Hvidding, traf ved udstigningen
således en ung sønderjydsk gårdmand,
som han havde været kammerat med
ved gardegrenadereme. De to faldt straks
hinanden om halsen, og gårdmanden fik
ham med hjem for at opfriske soldaterminder. Han spurgte kammeraten, hvor
for han pludselig var kommet? Denne
svarede: »Det er jo for at fri Eder for at
komme under dansk åg«. Gårdmanden
forklarede ham da, at hele den faste be
folkning var dansk og altid havde været
det. Da gårdmanden næste morgen vi
ste ham flagningen fra hvert hus, hvor
alle de private havde dansk flag, udbrød
tyskeren: »Jamen, det er jo rivende galt,
her har jeg intet at gøre«, og han rejste
hjem til Berlin uden at afgive sin stem
me; men hvor mange tyske stemmer blev
der ikke afgivet af lignende stemmebe
rettigede, fordi de fra deres hjemsted
havde fået indprentet falske forudsæt
ninger.
Såvel afstemningsdagen den 10. fe
bruar 1920 som dagen før og efter var
meget bevægende, men ved grænsen var
det ikke lutter idyl, thi mange havde
under opholdet sydpå købt forskelligt.
Marken stod lavt, og de var meget for
bitrede over, at det danske toldvæsen
forlangte told af varerne. Nu da første
zone var stemt til Danmark, så mente
de, at grænsen også samtidig var flyttet.

127

Gram Lergrav
Et besøg værd
Af MARTIN ABRAHAMSSON
1 serien »Et besøg værd« fortæller museumspædagog ved Midtsønderjyllands Museum,
Martin Abrahamsson, om opdagelsen affor
silerne i Gram Lergrav og de nye turmulig
heder i området.

Igennem flere hundrede år var skovdrift,
mølleri og landbrug hovedindtægtskil
derne for slægten på Gram Gods. I mid
ten af 1800-tallet tilføjedes der en ny,
idet en velorganiseret udnyttelse af en
let tilgængelig forekomst af stenfrit ler
tog sin begyndelse. Med tyskernes op
rettelse af jernbanenettet i Sønderjylland
i sidste del af 1890'erne og opførelsen af
stationsbyerne, var der sikret en god af
sætning og en nem transport af færdige
teglsten. Opførelsen af det første egent
lige industrielle teglværksanlæg påbe
gyndtes omkring århundredskiftet, og
man placerede derfor det nye teglværk
ganske tæt ved jernbanen.
Al udvinding af ler til teglværket fore
gik i begyndelsen med håndkraft, idet
man med specielt kraftige firegrenede
gravegrebe brød det seje ler. Det var selv
sagt hårdt arbejde. Hvor meget man fik i
løn omkring århundredsskiftet, ved vi
ikke, men tariffen i 1920'erne var 25 øre
for ca 1 kubikmeter ler! Gravningen af
leret var sandsynligvis relativt problem
fri, idet leret som nævnt var stenfrit. Den
eneste forhindring optrådte, når man af
og til stødte på forstenede knogler af
hvaler.
Om teglværksarbejderne var glade for
disse forekomster, eller om forsilerne var
en stadig kilde til irritation, er svært at
sige. Vi ved dog, at teglværksarbejderne
128

ofte bar på en sølvindfattet forstenet haj
tand i deres urkæde. En tand de havde
fundet i leret. Ved at bære forsteningen
på den måde afslørede arbejderne over
for andre deres tilhørsforhold eller un
derstregede deres beskæftigelse.
Derimod var der andre, som på an
den vis interesserede sig for forekom
sten af forsteninger i leret. Lægen Mar
tin Reimers, der i 1860 var den første
læge, som blev ansat ved det nyopførte
Gram Sygehus, indsendte i 1862 en kas
se med forstenede muslinge- og snegle
skaller til Mineralogisk Museum i Kø
benhavn. Han var på den måde med til
at gøre videnskaben bekendt med fore
komsten af forstenede rester af havdyr
ved Gram.
Siden da skete der med jævne mel
lemrum fund af hvalskeletter og andre
forsteninger. 11925 udgravede geologen
Hilmar Ødum et relativt velbevaret hval
skelet og sendte det via den omtalte jern
bane til København.
I begyndelsen af 1970'eme samledes
interessen igen om forekomsten af hvalskeletter i Gram, idet der nu i takt med
den mekaniserede gravning var kortere
tidsrum mellem fundene af hvalknog
ler.
Samtidig oprettedes Midtsønderjyl
lands Museum i 1972 bl. a. ved utrætte
ligt virke fra en kreds af private menne
sker, der stod bag en nyoprettet muse
umsforening. Da der senere kom offent
lige midler med i spillet, blev museet
efterhånden så velfunderet, at der kun
ne ansættes fast personale. Man var nu i
stand til selv at sikre forekomsten af hvalSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 5-96

knoglerne for eftertiden. Siden udgrav
ningerne i 1979 udført af Midtsønderjyl
lands Museum, er der registreret 18 til
fælde af hvalrester i Gram leret. I to til
fælde var der tale om næsten komplette
skeletter.
Et bredt udvalg af fundene fra lergra
ven kan ses på Midtsønderjyllands Mu
seum, der på øverste etage har indrettet
en udstilling om Gram-havet og dets
dyreverden. De fleste fund af hvalrester
stammer fra bardehvaler, der for seks
millioner år siden levede i et hav, der
dækkede det meste af det vestlige Jyl
land, dele af Nordtyskland, samt Hol
land og Belgien.
Leret, som skeletresterne findes i, er
ført til området som finkornet nedbryd
ningsmateriale, transporteret af store flo
der, der har fulgt et løb ned igennem det
senere Østersøområde.

15-20 kilometer øst for Gram, har en
af floderne muligvis haft sit udløb og
har her afleveret sin last af finkornet slam
-nedbrydningsmateriale fra bjergene i
Nordskandinavien.
I en sumpkyst, meget lig den man
møder i Florida i USA idag, har flodens
vand mødt havet, hvorefter slammet ef
terhånden har bundfældet sig under ro
lige strømforhold. Vi kan af aflejringer
ne i Gram Teglværks lergrav se, at flod
deltaet langsomt er blevet udbygget og
har bredt sig ud i havet.
Skaller og skeletter af dyrene i dette
hav blev efterhånden indlejret i havbun
den og blev i tidens løb forstenede. Nor
malt ville sådanne rester opløses og for
svinde, men på grund af særlige om
stændigheder, har disse kunnet bevares
som forsteninger.
Selve Gram Lergrav og området umid-

På billedet fra ca. 1905 ses Gram Teglværks lergrav fra vest. I denne grav brød man, som det ses, leret
med håndkraft. Foto: Midtsønderjyllands Museum.
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delbart omkring er i dag blevet gjort til
gængeligt for offentligheden. Ved hjælp
af midler fra Skov- og Naturstyrelsen,
Sønderjyllands Amt og private er de
gamle grave blevet efterbehandlet såle
des, at man kan færdes sikkert i områ
det.
Gram Lergrav bliver derfor nu lance
ret over for offentligheden som en geo
logisk besøgslokalitet, hvor alle, der har
interesse i at samle fossiler i leret, mod
betaling kan få adgang til at samle. Vil
man blot spadsere i området, kan man
gøre det ganske kvit og frit. De penge,
der kommer ind på denne måde, vil bli
ve anvendt til at pleje lergravsområdet.
I begyndelsen af året ansøgte museet
Friluftsrådet om midler til ombygning
af et maskinhus, der tidligere var opført
på området. Ved hjælp af 300.000 kr.,

som Friluftsrådet venligt bevilgede, bli
ver det nu muligt at opføre et mindre
informationscenter. Huset skal udstyres
med et udstillingslokale, et undervis
ningslokale, faciliteter til støvlevask, en
terasse, hvor man kan spise den med
bragte mad, samt toiletter og personale
rum.
Endvidere har Gram Kommune afsat
100.000 kr. i lønmidler til ansættelse af
en naturvejleder, der i samarbejde med
Midtsønderjyllands Museum skal betje
ne det publikum, der ønsker en guidet
tur i leret eller i skoven umiddelbart i
nærheden af lergraven.
Hvis man ønsker nærmere oplysnin
ger om åbningstider, eller såfremt man
ønsker at aftale et besøg, kan man kon
takte Midtsønderjyllands Museum på
telefon 74 82 10 00.

Redaktørskifte
Efter ti år som redaktør af Sønderjysk Månedsskrift har Inge Adriansen valgt at udtræde af redaktionen. Inge Adriansen overtog i august
1986 redaktionen af månedsskriftet efter Inger Bjørn Svensson sam
men med Henrik Fangel og Steen W. Andersen. Vi vil gerne takke for
den betydelige og altid engagerede indsats for månedsskriftet gennem
årene.
Fra og med dette nummer overtager museumsinspektør Lennart
Madsen pladsen i redaktionen. Vi byder Lennart Madsen velkommen
som nyt medlem af redaktionen.

Kim Furdal
Carsten Rasmusen

।

I
______________ ______________________ j
130

SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 5-96

Set og sket i grænselandet
Grænselandskronik
Af ESKILD BRAM
Månedens grænselandskronik spænder vidt
fra en kold snevinter til hede debatter om
Brundlund Slot. Journalist Eskild Bram har
set på begivenhederne i årets første tre måne
der.

Vinter var der. I et hjørne af landet. I Søn
derjylland. Snevejret og dets følger derude
på vejene var på alles læber.
Det »historiske« i sagen var den kontan
te hjælpsomhed, der - velorganiseret med millionbøf på spisekortet, varme
drikke, legetøj til børnene og feltmæs
sigt natteleje mødte de hundreder af ofre
for vejrguderne. Det passer fint, hvad
den romerske digter Virgil skrev for et
par tusinde år siden: »Også dette vil vi
siden mindes med glæde«.
Men dårligt havde snestormen lagt
sig, før det føg med driver af læserbreve
i JydskeVestkystens spalter. Emnet var,
at statsskovrider Carsten Ørnsholt, nå
digherren til Pamhule Skov m. fl. besid
delser, havde dekreteret lukning af den
grønne vej gennem Pamhule Skov. Der
ved berøvedes mange mennesker, sær
lig gamle og handicappede, en traditio
nel forårsfornøjelse, især ved løvspring,
fremhævede protesterne.
Konsekvens-inkonsekvens
Således også med vildsvinene i en an
den sønderjysk skov. Først fortalte mil
jøministeren os, at alle vildsvin, hvor de
end fandtes, måtte falde, så tamsvinene
kunne producere hård valuta. Midt i det
hele blev den usportslige jagt afblæst.
Konsekvensen var inkonsekvent. For når
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vildsvin pr. definition er smittebærere,
så er blot en håndfuld dyr også farlige.
Fra dyreriget meldes endvidere, at den
forkætrede skarv (ålekrage) har fundet
vej til Enstedværkets opvarmede fiske
bassiner, hvor bordet er dækket med alt
godt fra havet.
Mennesket hører også til dyreriget.
Hvem der blev sæsonens top-to er må
ske ikke overraskende. Radio Syds af
stemning om, hvem der blev »Årets Sydog Sønderjyde«. Selvfølgelig prinsesse
Alexandra og amtsborgmester Kresten
Philipsen - med lige mange stemmer.
Prins Joachim måtte i afstemningsperio
den som rigsforstander nøjes med at re
gere landet fra Schackenborg, mens hans
far og mor og storebror gæstede Sydafri
ka.
Det er sket før, at det danske monarki
er blevet styret fra de sydlige strøg af
riget. Det gjorde den oplyste enevældige
konge, Christian VIII (1786-1848), når han
i 1840'erne med hele sin hof-stab opslog
sommerresidens i Vyk på Før.
Herefter følger i kronologisk orden,
hvad jeg fandt værd at rekapitulere af
stort og småt i januar kvartal 1996.

Det sydslesvigske Babelstårn
4. januar: Sprogenes shilling i Sydsles
vig er et emne, som gennem tiderne har
beskæftiget flere danske forskere. Man
kan nævne sønderjyderne rektor, dr. phil.
Karl N. Bock og professor Anders Bjerrum, viceskoleinspektør Chr. Stenz og
såmænd Søren Ryge Petersen, der stam
mer fra Agtrup i Sydslesvig. Han starte
de sin uddannelse med at dyrke sprog131

blomster på Århus Universitet og søgte
frugten af sin møje i barndommens have.
I det nordvestlige hjørne af Sydslesvig
op mod den danske grænse har der helt
op til vor tid været fem forskellige sprog
i et enkelt sogn, nemlig højtysk, plat
tysk, rigsdansk, sønderjysk (vestsles
vigsk) og frisisk.
Ind i dette Babelstårn har lektor Ka
ren Margrethe Pedersen, Institut for
Grænseregionsforskning, vovet sig for
at nå frem til en beskrivelse af den aktu
elle sprogbrug i det danske mindretal.
Undersøgelsen omfatter dataindsamling
blandt 90-100 mennesker, som er opvok
set i Sydslesvig, og som har tilknytning
til det danske mindretal (F1A. + EB).

Hedeby genoplivet
9. januar: Sønderjyllands Amt noterer
den laveste november-ledighed de sene
ste ti år, nemlig 6,5 %, hvilket er noget
under landsgennemsnittet. Antallet af
arbejdsløse i Sønderjylland var pr. 1. no
vember 1995 8.361 personer.
10. januar: Det tyske Hedeby (Haithabu)-museum ved Slien, tyskernes svar
på vikingemuseet ved Roskilde Fjord,
har haft en fin start. I løbet af de ti år, det
har eksisteret, er museet ved Hedeby
Nor blevet besøgt af over to millioner
mennesker, hvoraf den næststørste grup
pe er danskere. Men iøvrigt kommer der
gæster fra hele Europa, ialt 15 forskelli
ge lande. (JV)
11. januar: Den såkaldte grænseover
skridende trafik ser ganske imponeren
de ud, når den gøres op i tal. 11995 steg
trafikken fra 10.991.769 til 11.016.885 tra
fikanter. Det er en beskeden stigning på
0,23 %, der stort set ligger på Padborgovergangen (3,43%). I Kruså var der tale
om en tilbagegang med 1,33 % og på
motorvejen i Frøslev nærmest status quo.
Trafikken er - ikke overraskende - mest
intens i feriemånederne februar, april,
juni, juli og august (F1A.).
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To dage med hædersbevisninger: Rø
dekro lod sin årlige kulturpris tilfalde
skuespilleren Bodil Udsen (12. Januar),
og 13. januar faldt H. V. Clausens og
Johan Ottosens legat til fremme af dansk
heden i Sønderjylland på 10.000 kr. hl
lektor Karen Margrethe Pedersen, Skær
bæk.
Dansk kirke bliver dansk
13. januar: Helligåndskirken på Strøget i
Flensborg er den ældste og bedst kendte
danske kirke i Sydslesvig. Selve bygnin
gen er tysk ejendom og lagt ind under
byens hovedkirke, Vor Frue kirke.
Men nu er der godt håb om, at den
danske kirke snart bliver dansk også i
ejendomsretlig henseende. Der har i godt
ti år været ført forhandlinger mellem
Dansk Kirke i Udlandet og Vor Frue kir-

Interiør fra Helligåndskirken i Flensborg. Kirken
ventes at blive »helt dansk«. Foto: Helge Krempin.
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kes menighedsråd om en overdragelse.
Om udsigterne udtaler den tyske pastor
Helge Hand til F1A., at der kun mangler
en detalje i, at Helligåndskirken kan bli
ve dansk-dansk. Vor Frue kirkes menig
hed er indforstået og ønsker, at Hellig
åndskirken og de tilhørende menigheds
lokaler afhændes som en helhed.
Den danske kirke midt i Flensborg er
opført i 1386 ved et Helligåndshospital
fra begyndelsen af 1300-tallet. Siden 1588
har der udelukkende været holdt dan
ske gudstjenester i Helligåndskirken.
Traditionen er altså i orden (F1A. + EB).
14. januar: Historiecenter Dybbøl Ban
ke er et fortællested og fortællehus. Ikke
et museum. Denne programerklæring
kommer fra centerleder Hans-Ole Han
sen i en kronik i JV. Opgaven er, hedder
det, fortællingen om steder, hændelser,
mennesker og materiel i Danmarkshi
storiens Dybbøl. Denne opgave løses af
et fortællekorps med indgående kend
skab til lokaliteterne.

Kirke »privatiseret«
18. januar: En omfattende sidste øjebliks
restaurering af kalkmalerierne i den
smukke Starup Kirke ved Haderslev
Fjord, måske Nordslesvigs ældste, er ble
vet »privatiseret«. Meninghedsrådet har
iværksat en storstilet indsamling til for
målet i forventning om at opnå en sum
på 1.250.000 kr. Når pengene i kassen
klinger, straks penslerne til værket sprin
ger. Går det efter planen, skal restaure
ringen være fuldført til pinsedag år 2.000.
En festgudstjeneste vil da kunne falde
sammen med Starup Kirkes stipulerede
900 års dag.
Kalkmalerierne er udført af den slesvig-holstenske maler, professor August
Wilckens, født i Haderslev. Under en
gennemgribende restaurering i årene
1908-18 dekorerede Wilckens tufstens
kirkens indre med udgangspunkt i ko
rets svage rester af romanske kalkmale
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rier. Hans billeder er stærke i farverne,
inspireret af Joachim Skovgaards bibel
ske storværk i Viborg Domkirke.(JV +EB)
Og så for en gangs skyld lidt om
Schackenborg. Det kongelige slot er ble
vet erklæret busfri zone. Det forstår man,
når det oplyses, at alene i januar an
meldte 21 turistbusvognmænd 878 bus
ser til Møgeltønder. I juni er anmeldt
1600 busser, dvs. over 50 om dagen. Det
kan Møgeltønders smalle, brolagte, fre
dede gade ikke klare. Men det er der råd
for. Tvungen parkering uden for slots
zonen og derfra brug af Apostlenes he
ste - hvis De vil se mere. (Jllp.)

Dansk-tysk TV
Regional TV er nået et skridt videre.
Dækningsområdet bliver fra Kongeåen i
nord til Kielerkanalen i syd. Sproget skal
være både dansk og tysk. Af økonomi
ske grunde forudses en indkøringsfase
på dansk side, hvorefter der oprettes en
tilsvarende TV-station syd for grænsen.
En forudsætning er, at Haderslev Byråd
godkender vedtægterne (No.).
20. januar: Dagbladet JydskeVestkysten har ladet sin første kulturpris på
50.000 kr. gå til de gæve vikinger fra Jels,
hvis maleriske vikingespil er på vej ind i
sin 20. sæson. Med pengene følger en
kunstgave, fremstillet af billedhuggeren
Hans Lebrecht Madsen, Aabenraa (JV).
Mere at sætte pris på. Sønderjyllands
Amt har indstiftet en naturpris, der hvert
år vil blive tildelt en enkeltperson, en
gruppe eller organisation med henblik
på en indsats for naturpleje og beskyttel
se. Prisen er på 10.000 kr. (No.)
24. januar: Dansk Skoleforening for
Sydslesvig har fyret en nyansat kvinde
lig kontormedarbejder, fordi hun havde
valgt at have sine børn i tysk skole i
stedet for en dansk. Sagen vakte så me
gen opsigt, at den blev taget op af dansk
TV (JV).
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Genforeningsspillene fastfryses. Sønderjydsk Forsøgsscene og Historisk Samfund har udgivet doku
mentationen »Genforeningsspillene 1995«, der fastholder lærer Jacob Clausens seks lokalspil og
festspillet i Dybbøl Skanser i bogform. Her foretager projektleder Arne Åbenhus præsentationen med
forfatteren til venstre, og Historisk Samfunds formand, Lars N. Henningsen, til højre. Foto: Karin
Riggeisen/Nordschleswiger.
Kultur gär gennem sprog
25. januar: I en kronik i F1A. om det
danske mindretals fremtid i Sydslesvig
skriver professor Ole Harck bl. a.: »Den
danske kultur kan kun bevares igennem
sproget. Men der dukker også proble
mer op i denne sammenhæng. Skal
mindretallet kopiere og overtage den
danske kulturverden, der er produkt af
helt andre ydre forhold end dem, min
dretallets medlemmer lever under, eller
burde den danske befolkningsdel i Syd
slesvig prøve på selv at forme en beske
den dansk »mindretalskultur« - ikke en
»udlandsdansk« kultur - der svarer til
grænselandssituationen?«
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26. januar: Den kontroversielle direk
tør for det, hvad stationering angår, kon
troversielle TV-Syd, Helge Lorenzen, har
meddelt bestyrelsen, at han ikke ønsker
at forlænge sin kontrakt, der udløber
med udgangen af august 1996. Også den
ne beslutning er kontroversiel. Loren
zen har været leder af TV-Syd siden star
ten på Danmarks første regionale TVstation den 1. marts 1983 og har med
sine 63 år ikke mistet lysten til at overra
ske. Han vil ikke være bleg for at stikke
lidt til søs på en ny kurs og gerne, som
han udtrykker det, på »dybt vand«. (JV)
27. januar: Efter opfordring fra Kul
turministeriet har Sønderjyllands Amt
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foreslået to emner til ministeriets regio
nale kulturforsøg:
1. Amtsmusikudvalget vil gerne i to
år selv forestå den årlige bevilling fra
Statens Musikråd til musikaktiviteter i
Sønderjylland.
2. UK-udvalget foreslår, at den særli
ge sønderjyske museumsordning i tæt
samarbejde mellem amtet og kommu
nerne vurderes (evalueres) af Institut for
Grænseregionsforskning i Aabenraa (JV).
Genforen ingsgave genforenes
30. januar: De danske kunstneres gen
foreningsgave til Sønderjylland, der hid
til har været opbevaret spredt i de fire
købstæder, vil formentlig blive samlet
og ophængt på Sønderjyllands Kunst
museum i Tønder (JV).
Regningen for at bortskyde en del at
vildsvinebestanden i Lindet Statsskov
lyder på 30.000 kr. pr. styk. De statsligt
bestilte jægere har brugt 1.800 arbejdsti
mer til jagten, svarende til 270.000 kr.
Dertil kommer kørselsudgifter, papirar
bejde, forberedelser og ammunition.
Lægges hertil statsskovdistriktets eget,
næsten fuldtidsarbejde med tilrettelæg
gelsen, kommer man let op på de 30.000
kr. (No.).
- Så har man hørt det med! De histori
ske Dybbøl Skanser er kommet i økolo
gernes søgelys. Man er kommet i tanke
om, at de mange affyrede projektiler og
granater i 1864 må have indeholdt tung
metaller. De må derfor - hypotetisk belaste miljøet på samme måde, som det
er galt med blyforgiftning i skydebaner
og vådområder, hvor jægerne skyder
med blyhagl. Forløbig findes dog ingen
analyser, der kunne tyde på, at de gamle
slagmarker vil hævne fortidens dårskab
(No.).
Aktion Vadehavet
1. februar: En teknikergruppe med re
præsentanter for Sønderjylland og Ribe
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amter, Skov- og Naturstyrelsen samt va
dehavskommunerne har udsendt et de
batoplæg om den fremtidige forvaltning
af den danske del af Vadehavet. Tysk
land og Holland er ligeledes berørt. Det
bliver noget af et Sisyfosarbejde både at
forbedre forholdene for planter og dyr
og samtidig bevare en erhvervsmæssig
udnyttelse af området. Udgangspunktet
er, at Vadehavet skal beskyttes og bru
ges (F1A.).
2. februar: Med stor deltagelse også
fra dansk side fejrede dagbladet »Nordschleswiger« 50-års jubilæum på det ty
ske gymnasium i Aabenraa. Der var bl.a.
en lykønskning fra statsminister Poul
Nyrup Rasmussen, der skrev, at bladet
stod som »en fornem eksponent for
mangfoldighed og alsidighed i dansk
presse.« (EB).

Hvem vil have et slot?
- Hvem kan bruge et slot? Sagen er, at
Brundlund Slot i Aabenraa, der er opført
i dronning Margrethes tid i 1400-tallet,
ikke mere skal benyttes som amtmands
bolig. Stiftamtmand Ole Perch Nielsen
har meddelt Indenrigsministeriet, at han
flytter ud til sommer. Perch Nielsen si
ger selv i bladet Nordschleswiger, at
Brundlund Slot som museum under en
eller anden form ville være en nærlig
gende mulighed. Dermed var bolden gi
vet op til en strid om åleskindet, hvor
under det bl. a. blev anført, at endnu et
kunstmuseum i Aabenraa ville påføre
udstillingsbygningen BaneGården Kunst
og Kultur en urimelig konkurrence. Un
der alle omstændigheder regner Inden
rigsministeriet med at sælge det gamle
slot (EB).
Skoleeleverne svigter Museet ved
Danevirke, Danevirkegården. Årsagen
er ikke manglende interesse, men at de
danske skoler får færre penge til at tage
på ekskursioner for. I 1995 var besøget
5.300 skoleelever, en tilbagegang på ca.
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Det ombejlede Brundhmd Slot, som det tog sig ud fra vest ca. 1900 med slotshaven og »det gamle
skur«. Selvom eftertiden siden har foretaget en oprydning på Slotsbanken, har det ikke afholdt enkelte
læserbrevsskribenter fra at foreslå en ganske anderledes radikal oprydning. Foto: Institut for Sønder
jysk Lokalhistorie.

1.000, ud af et samlet besøgstal på over
16.000 (F1A.).
9. februar: Sønderjyllands Amts ar
bejdsmedicinske klinik flyttes fra Søn
derborg til Haderslev, bl. a. med tanke
på et muligt samarbejde med de nordli
ge naboamter (No.).
- Endelig lykkedes det at realisere en
tanke, der var så indlysende rigtig, at
det måske netop er derfor, at den ikke
forlængst er realiseret. Det drejer sig om
ambulanceberedskabet i den »døde vin
kel« i grænsestrøget ved Kruså-Bov-Padborg, hvor Falck i Aabenraa i ulykkestil
fælde har 25 km at køre, mens Flensborg
Brandvæsen med sine veludstyrede am
bulancer klarer behovet inden for en ra
dius af 5 km. Så derfor er det kommet til
et grænseoverskridende samarbejde på
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dette bogstavelig talt livsvigtige område
(PoI.+EB).

De vog dem 23. februar: Huset i Bøffelkobbel, hvor
ægteparret Fink i 1864 »grov dem« (to
faldne danske soldater) en grav i deres
have ved alfarvej var rammen om en
præsentation af militærhistorikeren, kap
tajn Ole Andersens bog »Bøffelkobbel«.
Bogen er udgivet med støtte af De dan
ske Forsvarsbrødre og er på 80 sider
(JV).
28. februar: I disse EU-tider, hvor pa
rolen er at slide grænserne ned, har De
Danske Statsbaner planlagt at skære kraf
tigt ned i antallet af »grænseoverskri
dende« togafgange mellem Padborg og
Flensborg. DSB henholder sig til, at
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strækningen er dybt urentabel (35.000 40.000 passagerer om året), men »trø
ster« så med, at det bliver værre. For når
Storebælts-køreplanen træder i kraft i
1997, vil der ske en halvering af antallet
af regionaltog mellem de to dansk-tyske
grænsestationer. Her spiller ikke mindst
miljøhensyn en rolle. Hvad det sidste
angår, vil onde tunger vide, at Intercity
togene heller ikke mere må være forchromede, men skal være forzinkedel
(F1A.+EB).

ikke dansk, siger Sønderby, kan man jo
hverken læse eller synge på dansk (No.).
5. marts: Amtsborgmester Kr. Philip
sen både giver og må tage imod de små
stød, som verden giver. De sidste afslag
sen stammer fra vejdirektør Per Milner,
der reelt har sat Sønderjyllands Amt un
der administration, fordi amtet ikke har
fulgt en henstilling om at vente med at
indgå bindende kontrakter om levering
af asfalt, indtil en tilsvarende licitation i
de sydjyske amter var overstået (RB).

Vejdirektør Milner og Kr. Philipsen
1. marts: Det brændende spørgsmål: Fol
ketingsmand Peder Sønderby (V), der er
medlem af Undervisningsministeriets
rådgivende udvalg vedrørende Sydsles
vig (Seksmandsudvalget) har opfordret
det danske mindretal til at bruge det
danske sprog mere i hverdagen. Kan man

Jytte Hilden og mindretallene
6. marts: Kulturminister Jytte Hilden har
opfordret mindretallene i grænseregio
nen til inden for den nærmeste fremtid
at stille med et grænseoverskridende
tysk-dansk kulturprojekt. Flertallene må
også gerne være med (No).

Haderslev Museum har på auktion erhvervet et guldhorn, der er fremstillet i 1926 af sølvsmedefirmaet
P. Hertz. Her spiller museumsinspektør Stine Wiell rollen som pigen fra Gallehus. Foto: Karin
Riggelsen/Nordschleswiger.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 5-96

137

Støt stär Landeværnet
7. marts: Dronning Ingrid er med, når
Dansk Kirke i Sydslesvig, der er et barn
af Dansk Kirke i Udlandet, markerer sit
75 års jubilæum med en festgudstjeneste
i Slesvig Domkirke den 12. maj. Jubilæet
fejres senere på Flensborghus, hvor arki
var, dr. phil. Lars Henningsen fortæller
om den danske kirke i Sydslesvig. Her
om skriver han en bog. Endvidere taler
professor, dr. theol. Bent Noack (RB).
- Mere om dansk kultur på dansk i
Sydslesvig: Sprogforeningens afdeling i
Sydslesvig har fået flere medlemmer,
nemlig en stigning sidste år fra 305 til

Det blev ikke Franciska Clausens fødeby Aaben
raa forundt at udstille den internationalt kendte
kunstners arbejder som et livsværk. Det skete på
»Trapholt« ved Kolding Fjord. Her er »Ciska«
fotograferet på »Folkehjem« den 11. august 1980,
da Dronning Ingrid overværede afsløringen af
Franciska Clausens kongelige portræt. Foto: Nordschlesiviger.
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324.1 de 15 år, afdelingen har bestået, er
der ikke kørt nogen speciel hvervekam
pagne, men de, der er bevidste om bru
gen af det danske sprog, prøver at påvir
ke andre og derved hverve andre nye
medlemmer, sagde formanden, Signe
Andersen, på foreningens generalfor
samling (F1A.).
- Den nationale danske kreditforening
»Landeværnet« fortsætter i de histori
ske spor med at støtte unge danske land
mænd, der ønsker at drive landbrug i
grænseregionen, og som kan være »et
bolværk mod de fremmede, der kom
mer sydfra«. Det drejer sig om tyske og
nederlandske landmænd, der i disse år
køber gode danske gårde til overpris.
Sådan hed det bl. a. i formanden, Bahne
Nicolaisens årsberetning. Landevæmet
har en formue på over 25 mill. kr. På
generalforsamlingen valgtes ny formand.
Hvervet blev i familien, idet sønnen,
Aage Nicolaisen, St. Jyndevad, tog over
efter faderen, der har ledet foreningen
siden 1977 (No).

Franciska Clausen i eksil
8. marts: En retrospektiv udstilling af
Aabenraa-maleren Franciska Clausens
livsværk (over 300 billeder) åbner på
Kunstmuseet Trapholt ved Kolding
Fjord. Det er første gang, at offentlighe
den får lejlighed til at danne sig et sam
let overblik over en sønderjysk kunst
ners skismatiske udvikling. Endnu en
gang er der grund til at forbavses over,
at fødebyen Aabenraa ikke smedede,
mens jernet var varmt efter »Ciskas« død
i 1986. Men det er måske at åbne et gam
melt sår (EB).
11. marts: Knap en tredjedel af søn
derjyderne dør, inden de fylder 70 år.
Dermed er dødeligheden i regionen stør
re end i resten af landet. Over halvdelen
af de ca. 2.800 årlige dødsfald i Sønder
jylland skyldes hjerte/karsygdomme. En
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Klokker end kime og kalde
- Løgumkloster: den stille by med Refu
gium, Præstehøjskole, den sjældne klo
sterkirke, hvor munkene sang og bad.
Med én undtagelse: klokkespillet. Her
uddannes i stigende tal elever fra hele
Skandinavien, og det kan naturligvis
høres i al stilheden. Derfor har klokke
spillets naboer sendt andragende til kom
munen om, at spilletiden bliver reduce
ret. Det har de ikke fået noget ud af, men
de har endnu den mulighed at gå til
miljømyndighederne (No.).

Isbryderen »Thorbjørn« har opsøgt Aabenraa
Havn for en kortvarig interglacial-periode. Foto:
Ka ri/1 Riggelsei i/Nordseldeswiger.

af årsagerne kan være, at den sønderjy
ske kost er særligt fed. Og at cigaretterne
er billige syd for grænsen (Jllp.).
12. marts: Det danske mindretals par
ti i Sydslesvig, SSV, er med i konkurren
cen om stemmerne til valget i den nord
ligste tyske delstat, Slesvig-Holsten, den
24. marts.
SSV har ligesom de øvrige partier i
den slesvig-holstenske landdag i Kiel sat
plakater op i området, men alle plakater
fra det danske mindretal er på tysk, op
lyser Radio Syd. Ikke en eneste valgpla
kat for SSV er på dansk (JV).
13. marts: TV Syd i Kolding får fra
juni ny direktør. Det bliver den 49-årige
nuværende direktør for TV2 Bornholm,
Tim Johnson, der overtager stationen ef
ter Helge Lorenzen (RB).
15. marts: Det dansk-tyske grænse
overskridende samarbejde skal styrkes
gennem oprettelsen af et sekretariat. Bag
dette står Sønderjyllands Amt, Flensborg
By samt Slesvig, Flensborg og Nordfrislands amter. Der regnes med årlige drifts
udgifter på 1,5 mill, kr., hvoraf EU skal
finansiere halvdelen (F1A.).
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Forkortelser:
F1A. Flensborg Avis
No. Nordschleswiger
Jllp. Jyllands-Posten
JV JydskeVestkysten
RB Ritzaus Bureau
Pol. Politiken
EB Forfatterens kommentarer

Kong Frederik IX-klokkespillet i Løgumkloster.
Det har stigende tilgang afklokkenist-elever. Foto:
Nordschleswiger.
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Det sker - på nordslesvigske museer
Museet Holmen Løgumkloster
På Museet Holmen Løgumkloster vises i
øjeblikket to forskellige udstillinger. Den
ene er en jubilæumsudstilling, idet det i
år er 25 år siden, museet blev grundlagt.
Den første halve snes år fungerede
museet som kunstmuseum med ud
gangspunkt i maleren Olivia Holm-Møl
lers (1875-1970) værker. Siden blev disse
billeder overført til Jens Nielsen og Oli
via Holm-Møller-museet i Holstebro.
Museet Holmen Løgumkloster blev der
efter ramme om dels Nordisk Kirkepro
jekt, dels årlige lokalhistoriske udstillin
ger.
For at markere 25-årsjubilæet har man
valgt at vise udvalgte værker af Olivia
Holm-Møller. Kunstneren opholdt sig i
sine sidste år flere gange på Løgumklo
ster Refugium. Hun testamenterede der
for sin billedsamling til et museum i Lø
gumkloster.
Hendes billedverden er ofte præget af
store dramatiske visioner, af religion,
mytologi og historie. Hun malede vold
somt og farverigt, især den gule farve
betog hende.
Olivia Holm-Møller rejste overalt i
verden, til Kina, Afrika og Mexico, oftest
rejste hun alene. Hun var sin egen, både
som person og som kunstner, og hun
havde høje kunstneriske ambitioner:
Det synger i mit sind. Gid jeg kunne
omsætte det i farver. Jeg ville gerne male
en højsang. Om livet - forstår du! Om
den vej, hvor man går, hvor man får
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venner, og hvor man mister venner. Hvor
man græder, og hvor man ler. Hvor man
somme tider slæber sig frem med ansig
tet i støvet, ja somme tider på muldvar
pevis lige frem nede i jorden. Og somme
tider javel! med næsen i sky! Med næsen
i sky op mod solen.
I en omtale af Olivia Holm-Møllers liv
og kunst står der blandt andet: »Årene
var rige på kunstneriske oplevelser, men
rig på mammon blev hun aldrig«. Der
for er det skæbnens ironi, at årets lokal
historiske udstilling på Museet Holmen
handler om den lokale sparekasses 175
års jubilæum! Spare- og Laanekassen for
Løgumkloster blev oprettet i 1821. Initia
tivtageren var den lokale sognepræst Nie.
Iversen, og han var tidligt ude. På det
tidspunkt var der kun fire andre spare
kasser i hertugdømmet Slesvig, og de
andre lå i købstæderne.
Sparekassen i Løgumkloster virkede
ikke bare som pengeinstitut, men tog
også initiativ til oprettelsen af et fattig
hus, et hospital for enlige ældre kvinder
samt brolægning af byens gader! I 1901
opkøbte Sparekassen jord vest for Lø
gumkloster og beplantede arealerne, som
derfor endnu i dag går under navnet
Sparekasseskoven!
Udstillingen om Sparekassen Løgum
kloster rummer genstande og arkivalier,
og den varer året ud.

Elsemarie Dam-Jensen
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Indtil 1. sept.:

Museet på Sønderborg Slot
Særudstilling »Om Dannebrog jeg ved...« En udstilling om
danskerne og deres flag.

2. maj -11. maj:

DM for skræddere. Arr. af Sønderborg by og EUC-Syd.

Fra 1. maj:

Cathrinesminde Teglværksmuseum
Christine af Egernsund. Om småskibsfart fra Egemsund og
fjordegnen.

Indtil 12. maj:

Tønder Museum
Særudstilling. Gerda og Wilfried Moll »Sølv og Guld«.

ca. 1. juni - 22. sept.:

Kataloger fra Schackenborg.

Indtil 9. juni:

Sønderjyllands Kunstmuseum
Ingvar Cronhammar - modeller til monumentalskulpturer.

Indtil 28. maj:

Højer Mølle- og Marskmuseum
Særudstilling om fjer.

Indtil 27. maj:

Aabenraa Museum
Særudstilling med I. P. Junggreen Have, Aabenraa i samar
bejde med Aabenraa Kunst- og Musikforening.

Indtil 27. maj:

Haderslev Museum
Paper Path. International udstilling af papirkunst. Arr. af
Haderslev Kunstforening.

8. juni - 25. aug.:

Indtil 20. okt.:

Jernalderbopladser ved Nordsøens sydkyst. En informativ
udstilling med mange flotte modeller. Prod. af Institut for
Historisk Kystforskning, Wilhelmshaven.
Midtsønderjyllands Museum
Særudstilling »Skeletter i skabet« om zoologiske rariteter.

5. maj kl. 14-16:

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,
indgangen fra Gram-Rødding vejen. Turleder: Martin Abra
hamsson.

19. maj kl. ca. 03.15:

Den årligt tilbagevendende morgenfugletur. Vi mødes på
parkeringspladsen foran Slotskroen. Turen afsluttes med
fælles morgenkaffe og rundstykker
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Bognyt
Krigsskæbner

Vagn Rasmussen: Krigsskæbner, 138 s., ill. Forla
get Margit, Avnøvej20, Haderslev 1995. Pris: 128
kr.
Der er skrevet mange bøger om Anden Ver
denskrig, men denne er forskellig fra de fle
ste, og den er absolut læseværdig. Bogen in
deholder beretninger om tolv mennesker, hvis
liv blev fundamentalt ændret af krigen. Det
er mennesker især fra Haderslev-egnen, som
Vagn Rasmussen er stødt på, og som har
fortalt ham om deres liv og udlånt deres bille
der. Det er yderst forskellige krigsskæbner, vi
her møder: Karl var med i Hitlerjugend, Olav
meldte sig til Frikorps Danmark, Hans Chri
stian blev KZ-fange i Neuengamme, Frieda
fra Sillerup blev gravid med en tysk soldat,
og Alfred sejlede jøder til Sverige.
Alle får deres livsberetninger troværdigt
genfortalt - uden at forfatteren fordømmer
deres valg af skæbne. Evt. kildekritiske kom
mentarer overlades til læserne. Den sidste
krigsskæbne er den unge krigsenke Ottilie,
der boede i en ruinkælder i Hamburg med
sine to små døtre 1944-49. Det er bogens per
le!

ia
På opdagelse i Kulturlandskabet. Redigeret af Vi
vian Etting. Gyldendal. 301 s., indb., rigt illustre
ret. Pris kr. 398.
Bogen er det første forsøg på at skabe et sam
let værk om det danske kulturlandskab. Den
består af i alt 27 artikler, samlet i fem temaer.
Det første tema hedder simpelt hen »Det
danske landskab« og omfatter generelle ar
tikler om det danske kulturlandskab og dets
historie. Steen Hvass giver en god oversigt
over kulturlandskabets udvikling i oldtiden
og sporene af det i dagens danske land. Den
følges af Erland Porsmoses glimrende artikel
om det åbne lands udvikling fra år 1000 til år
1800, som på mange måder er bogens centra
le bidrag. Man kan imidlertid undre sig over,
at der ikke er en tilsvarende artikel om tiden
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efter 1800, der unægteligt også har skabt og
ændret kulturlandskaber.
Disse generelle historiske oversigter efter
følges af artikler om skove, købstæder, veje
osv. Blandt disse er der grund til at fremhæve
Bo Fritzbøgers gode artikel om skovene, mens
omvendt artiklen om byerne alene handler
om de middelalderlige byplaner. Her savnes
en bredere fremstilling af de danske byers
udvikling.
Bogens anden del beskriver lokale eksem
pler på kulturlandskaber. Der er i alt syv,
hvoraf de to er sønderjyske: Løjtland og Tøn
dermarsken. Lokalundersøgelserne er gen
nemgående gode, og det er nyttigt at få både
en skovegn, en hedeegn, marsken, et herre
gårdslandskab og et forstadslandskab som
Amager gennemgået. Det er dog beklageligt,
at man bliver ved det specielle og glemmer
det mest almindelige. Der mangler simpelt
hen eksempler på tæt opdyrkede egne, hvor
bondegårde og landsbyer dominerer, sådan
som det er tilfældet i størstedelen af landet.
Bogens afsluttende dele handler om land
skabet i billedkunst og litteratur, om tanker
om fremtidens landskab og om historiske kort.
Dansk landbohistories provokatør, Thorkild
Kjærgaard, bidrager med en artikel om frem
tidens landskab. Hans vision er nærmest, at
vi skal tilbage til tilstanden for 50-100 år si
den.
Bogen er særdeles smukt illustreret. Alle
rede omslaget er tillokkende med et usæd
vanlig fint luftbillede af det imponerende
voldsted, »Borren«, ved Søbygård på Ærø.
Det får følgeskab af mange flotte fotografier
og utallige kort. Kvaliteten er generelt høj, og
billederne er velvalgte. Der er enkelte skøn
hedsfejl. Artiklen om Djursland haren mærk
værdig nummerering af kortene, som forfat
teren/redaktøren åbenbart heller ikke altid
selv kan finde rundt i. I artiklen om Løjt kun
ne man med fordel have nævnt, at ét af korte
ne har øst opad, og på et andet er der byttet
om på to signaturer. Det er dog kun småpletter.
Samlet kan bogen klart anbefales som en
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introduktion til det danske kulturlandskab,
selvom den har et par beklagelige huller. Sam
tidig vækker den ønsket om, at vi ad åre
måtte få en mere omfattende kulturlandskabs
historie.

cpr

Helge Rønnow: Niels Johannes Holm - et levneds
løb. Forlaget Savanne, Christansfeld 1995. 64 si
der. Pris 65 kr.
»I Brødremenigheden er et levnedsløb beret
ningen om, hvordan Gud har ført et menne
ske fra fødsel til død. Egentlig skal det skrives
af personen selv så kortfattet, at det kan op
læses ved begravelse.« Således indleder den
tidligere præst for Brødremenigheden, Helge
Rønnow, sin fortælling om en af de markante
skikkelser i menighedens historie, Niels Jo
hannes Holm. Den ydre anledning er 150året for hans død.
Og det er nok meget karakteristisk, at
Holm, der ellers var en uhyre flittig skribent,
aldrig gav sig tid til at forfatte sit eget lev
nedsløb. Dertil havde han meget for travlt i
sin mangesidede gerning.
Han blev født i Sdr. Fårup i Vester sogn i
1778. Faderen var en fattig Vedsted skræd
der, der tidligt blev grebet af den vækkelses
bevægelse, der udgik fra den herrnhutiske
menighed i Christiansfeld. Da Niels Johannes
var i konfirmationsalderen, flyttede familien
til Tyrstrup, hvor de faldt godt til i de to
menigheder, med sognemenighedens guds
tjeneste søndag formiddag og Brødremenig
hedens forsamling søndag eftermiddag.
Livet igennem var Holm en kontroversiel
skikkelse, ikke kun i forhold til tidens ratio
nalistiske kristendom, men også for den hermhutiske ledelse. Først efter mange forgæves
forsøg, både i Christiansfeld og i de tyske
brødrebyer, og efter en yderligere læretid på
Løjtland hos den vakte pastor Matthiesen,
blev Holm omsider optaget i Brødremenig
heden og sendt først til England og siden til
Christiania (Oslo) som »diasporaarbejder«.
Her kom hans virke til en imponerende ud
foldelse, som stifter og redaktør af »Det Nor
ske Missionsblad«, som sekretær for Det nor
ske Bibel selskab og ikke mindst som salme
digter og udgiver af »Harpen«, der i 130 år
var salmebog for Brødremenighed og brød
revenner.
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Efter 18 år i udlandet fik Holm omsider i
1834 lov at vende tilbage til Christiansfeld
som dansksproget prædikant. Han arbejdede
ivrigt for at få danske bibler og opbyggelses
skrifter udbredt i Nordslesvig, og derved fik
han en ikke ringe betydning for danskheden
her. Niels Johannes Holms sidste store ind
sats var stiftelsen i 1843 af Nordslesvigsk Mis
sionsforening og grundlæggelsen af Evange
lisk Missionstidende. To år senere døde han.
Det er en smuk og letlæst minderune, der
her er rejst over en af troens og danskhedens
forkæmpere.
Jens Bruun

Sønderjydsk Dyrlægeforening 1920-1995. Sønderjydske dyrlægepraksis 1808-1995. Redigeret af
Børge Buhl og Kaj Petersen. Rødding 1995.175 s.
Indbd. og ill. Rødding Bogtrykkeri. Pris 125 kr.
Blandt de mange organisationer, som kan fej
re 75-året for deres oprettelse efter Nordsles
vigs genforening med Danmark i 1920 er Søn
derjydsk Dyrlægeforening. 1 den anledning
er der udgivet et jubilæumsskrift med dyrlæ
gerne Børge Buhl og Kaj Petersen som de
vigtigste kræfter. Størstedelen af bogen er
deres redegørelse for foreningens historie,
som hovedsagelig består af en række refera
ter fra forhandlingsprotokollen i datoorden.
Stort og småt omtales her imellem hinanden,
lige fra de særlige veterinære problemer, som
beliggenheden ved grænsen medfører, til for
eningens interne aktiviteter såsom foredrag,
generalforsamlinger og selskabelige arrange
menter. Denne kalejdoskopiske form giver et
varieret indtryk af livet i dyrlægeforeningen
op gennem tiden, men kræver en ekstra ind
sats af den læser, der har en problemoriente
ret tilgang.
En anden betydelig del af bogen er en over
sigt over de sønderjyske dyrlæger 1808-1995,
tildels på grundlag af afdøde kredsdyrlæge
Jes P. Jørgensens arkivstudier. Dette afsnit
har især interesse for personalhistorikerne.
Derefter følger kortere redegørelser for grænsedyrlægeembedet og dyrlægecentralerne
»Sydvest« og »Midtskov« samt et par små
læsestykker bl. a. om kvægpesten. - Alt i alt er
bogen et godt udgangspunkt for et videre
arbejde med sønderjysk veterinærhistorie og
en nyttig indføring i et ofte overset aspekt af
landbrugshistorien.

Hans Schultz Hansen
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Vestbanen
1 1867 åbnedes banen fra Tinglev til Tøn
der, hvorved denne by fik forbindelse til
det tyske og danske jernbanenet. Det let
tede de trafikale forbindelser så meget, at
det nu kun tog en time at komme fra
Tønder til Flensborg.
Tønders forretningsfolk ville derfor
også gerne have en vestbane fra Ham
borg til den danske grænse, idet man fryg
tede konkurrencen fra Husum, som alle
rede stod i jernbaneforbindelse med den
store havneby.
På et møde i Gram i 1879 blev det fore
slået at anlægge en bane fra Brørup på
Esbjerg-Kolding-banen via RøddingGram-Toftlund-Løgumkloster til Tønder
og derfra videre til Husum. Det tyske
Marskbaneselskab var af hensyn til kvægtransporten dog mere interesseret i en di
rekte linje over Ribe til den nyanlagte havn
i Esbjerg og derfra nordpå.
Heri fik selskabet støtte af bl. a. den
kendte entreprenør og købmand Jens Pe
ter Petersen i Bredebro, som inviterede
ledelsen til Bredebro og under en anime
ret frokost på Den Gamle Kro lod sine
vogne køre frem og tilbage på vejen uden
for kroen, for at de kunne se, hvilken vold
som trafik der var på strækningen.
Om det fik nogen betydning er svært at
sige. Det vejede sikkert tungere, at Tøn
der amt skød en million mark i foretagen
det. I hvert fald fik Marskbaneselskabet i
1884 koncession på anlæg og drift af en
sådan bane. Der var i forvejen jernbane
spor fra Bramminge til Ribe, og for at
skaffe forbindelse mellem de to baner fik
den meget aktive erhvervsmand C. F. Tiet
gen i København koncession på anlæg,
men ikke drift af et spor mellem Ribe og
grænsen ved Vedsted (Hvidding). Jern
banen fra Bramminge til Ribe blev deref
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ter forpagtet af de danske statsbaner, ind
til de i 1896 købte anlægget af Tietgen.
Selve anlægningen gik let, da det flade
terræn ikke bød på nævneværdige van
skeligheder, og den 15. november 1887
åbnedes banen med stor festivitas, hvor
æresgæster og honoratiores fra nær og
fjern deltog. I begyndelsen gik der daglig
fire tog i hver retning.
1 1890 blev banestrækningen overtaget
af de preussiske statsbaner, og efter Gen
foreningen af DSB. Den var da kraftigt
nedslidt på grund af hårdt brug og mang
lende vedligeholdelse under Første Ver
denskrig. Efter istandsættelse fungerede
den som en almindelig dansk banestræk
ning. Enkelte tog krydsede grænsen, og I
der var direkte forbindelse fra Tønder til
Hamburg.
Også besættelsestiden sled hårdt på ba
nen, især på grund af de mange militærtog og den stærke tyske trafik til og fra
Esbjerg. Flere gange blev strækningen sa
boteret. Den var derfor i 1945 i miserabel
stand. Efter krigen blev sporet repareret,
og der kom efterhånden mere moderne
materiel til denne »afsides« strækning. En
overgang var der i sommerhalvåret dag
lig eksprestogsforbindelse mellem Varde
og Hamborg.
De tider er dog forlængst forbi. I dag er
alle stationer mellem Ribe og Tønder ned
lagt og fimgerer som ubemandede holde
pladser.
H. E. Sørensen
Kilder:
Niels Jensen: Sønderjyske jernbaner. 1975.
M. Mackeprang (red): Tønder gennem tider
ne. 1943.
H. E. Sørensen: Bredebro gennem 75 år. 1979.
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6400 Sønderborg
Tlf. 73 12 32 00

*

ALM.
BRAND
- vi er ikke helt
almindelige

POSTADRESSERET BLAD - ODENSE

Hvor går grænsen?
I dag kan vi i Sønderjylland, i modsætning til mange andre grænseegne
i Europa,glæde os overen 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

/

V

Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Joachim.

Postboks 1530, Peder Skrams Gade 5,1020 København K.Tlf. 33 1130 63.

