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De sønderjyske pigers besøg i København i juni 1884 skete under offentlighedens store bevågenhed.
Herom vidner også de fotografier, som blev taget af de mange piger, her under udflugten til Fredensborg.
Fot. ]. Danielsen, København, i Historiske Samlinger, Aabenraa.

»I en glad og munter stemning«
- rejsedagbog fra 1884
Af BØRGE L. BARLØSE
Med St. Nyeland som initiativtager invitere
des 300 unge sønderjyske piger på en uges
ophold i København i slutningen af juni
1884. Det blev lidt af en københavner
begivenhed og for mange af de unge en
uforglemmelig oplevelse. Børge L. Barløse,
Arhus, er i nogle erindringsoptegnelser fra en
af deltagerne faldet over to afsnit, der giver et
fint stemningsbilllede af turen.

Om de 300 sønderjyske pigers fælles
rejse til København i dagene 21. - 29.
juni 1884 foreligger der udførlige beret
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 7/8-90

ninger, blandt hvilke der især må hen
vises til hvad P. Skau, Bukshave, og
broderdatteren Marie Skau Petersen
har fortalt, mens de endnu var i live.1)
Deres fremstilling må dog ses i lyset af,
at de begge hørte til den stærkt fetere
de førergruppe, der overalt var midt
punkt for københavnernes opmærk
somhed.
Blandt de menige deltagere i det
store arrangement var den 22-årige
Anna Lindberg, der den sommer op
holdt sig i Visby som medhjælper hos
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sin tante Elise Lindberg.2) Anna Lind
berg, der var en landmandsdatter fra
Kastbjerg ved Grenå (altså ikke i egent
ligste forstand sønderjyde), efterlod sig
ved sin død i 1941 nogle optegnelser,
hvoraf de følgende to afsnit genkalder
hendes indtryk fra de bevægede da
ge.

»I en glad og munter stemning kørte
fire unge piger ud fra Visby akademi, vi
to, Dagmar Partsch og jeg, for at tage
del i den mindeværdige tur til Køben
havn, medens vore kollegaer ledsage
de os til Tønder.3) Det var en smuk
morgenstund, da vi med Marks lille
befordring skred i pasgang hen ad
landevejen, og tanken om alt det skøn
ne, der ventede os, har sagtens gjort sit
til, at vi så alt ligge strålende og lyst for
os. Vi nåede Tønder uden ret at lægge
mærke til vejens længde, vi tog afsked
med vore akademiske medborgerinder
og sluttede os til de unge piger, der
måtte dele skæbne med os og rejse
med morgentoget i stedet for at rejse
med det store tog om eftermiddagen,
men derved undgik vi måske en del
ubehageligheder af det tyske jernbane
personale, der ikke kan rose sig af at
være meget humant overfor de danske
rejsende, i særdeleshed dette sel
skab.4)
Flere af de unge piger blev i Vam
drup eller Kolding for der at afvente
det store togs komme, medens andre,
hvoriblandt jeg, tog lige til Fredericia,
hvorfra vi om aftenen skulle sejle med
dampskib til Sjælland.
Det var i sandhed velgørende at
komme over grænsen og på dansk
grund, overalt vajede »Dannebrog« og
tilviftede os »Velkommen, velkom
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men«, alle mennesker så med velvilje
på os, ja allevegne så man fornøjede
ansigter, alle var forekommende og i
stedet for det tyske sprog hørte vi nu
på stationerne vort eget kære moders
mål, vi følte os som løst af et bånd, som
frie fugle, der flagrer ud af et bur for ret
at nyde Guds frie natur.
I Fredericia blev vi modtaget af vor
fører, P. Skau fra Bukshave, og kaptajn
Voss, der bød os alle cirka 40 at følge
med ham til sit hjem og tilbringe tiden
der, til det store tog kom. Vi tog med
glæde mod indbydelsen og fulgte kap
tajnen, der lod sit hus og sin yndige
have stå åbne for os. Vi beså rådhuset,
der er meget net og især udmærker sig
ved at have et stort maleri af slaget d. 6.
juli, hvilket var meget interessant at
se.5) Fru Voss og et par unge damer
viste os omkring i byen, der var smyk
ket på det skønneste og frembød et
nydeligt syn med de mange flag, og var
butiksvinduerne overalt prydet med
rødt og hvidt. Efter endt spadseretur
indtoges forfriskninger i kaptajnens
have og snart var tiden skredet så vidt
frem, at vi atter kunne begive os til
banegården for at modtage vor med
rejsende.
En stor mængde mennesker havde
samlet sig ved stationen og under
hurraråb ankom det lange tog med de
sønderjyske piger. Udenfor banegår
den stod små piger med blomsterbu
ketter, som de uddelte til os, og efter at
der var budt os velkommen og afsun
get et par sange, begav vi os alle først til
rådhuset, derfra til den tapre landsol
dat, mindestenen for de faldne krigere
og endelig til volden, hvorfra vi havde
en smuk udsigt over byen og kunne se
kamppladsen for 6. juli. Efter at have
hvilet en stund her gik toget langs
kysten ind til byen og nåede til sidst
banegården. På perronen var dækket
lange borde, hvor vi på byens bekostSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 7/8-90

ning indtog en velsmagende aftens
mad, og modtog vi her en lille sang til
de sønderjyske piger, en forsmag på
den mængde vi senere fik.
Da der var afholdt en del taler og
sunget flere fædrelandske sange, be
gav vi os til havnen for at gå ombord på
de to skibe »Avanti« og »Brage«. Da vi
sejlede ud af havnen, lyste blålys på
vandet, og raketter gik til vejrs, og
medens Fredericiaborgerne stod på
land og tilråbte os ønsket om god
fornøjelse, gled vi langsomt ud på ha
vet i den mørke nat, kun lidt anende
hvor storartede oplevelser, der vilde
møde os, skønt vi på den dag havde
fået en forestilling om, hvad der vente
de os. Og er jeg vis på, at Fredericia
med sine rige minder altid vil mindes
med velvilje og taknemlighed af de, der
deltog i hin tur, for den hjertelige og
venlige modtagelse, den bød de søn
derjyske piger.«

I februar 1886 opholdt Anna Lindberg sig
hos præstefamilien Hey i Almind. Her
vendte hun i erindringen tilbage til den
begivenhedsrige uge og fortsatte sin beret
ning således:

»I hine dage levede vi unge piger i en
sand glædesrus og mange var de min
der synlige og usynlige, som vi bragte
med fra vort kære fædreland. Vi anede
kun lidt i de dage hvilke sørgelige
følger denne og sønderjydernes tur til
Vestjylland skulle få.6)
Sejlturen til Sjælland var temmelig
anstrengende, da vi i den oprømte
stemning, hvori vi befandt os, ikke var i
stand til at lukke et øje den hele nat, og
senere blev vi mere eller mindre an
grebne af den slemme søsyge. Det var
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 7/8-90

alt over middag, da vi ankom til Belle
vue, hvor vi blev modtaget af vore
respektive værter. På strandbredden
havde samlet sig en stor menneske
mængde, der bød os »Velkommen« og
ønskede os god fornøjelse, hvorefter
vor værter førte os til deres hjem.
Denne eftermiddag tilbragte vi i ro. Jeg
blev indlogeret hos en forpagter Niel
sen i Lundtofte sammen med Karoline
Hansen fra Haderslev-egnen.
Mandag morgen tog vi med toget
ind til København, hvor vi blev optaget
af familier, der sørgede for at vise os om
på museer o. lign. Jeg overraskedes ved
at blive modtaget af min farbroder med
kone, da jeg ikke anede, de vidste, jeg
var der.7) Ved ankomsten blev der i
Tivoli taget et par fotografier af de
sønderjyske piger. Jeg var den dag på
Rosenborg og i Kongens Have samt på
Rundetårn. Om aftenen var der fest i
Tivoli, hvilket var meget interessant,
der var en styrtende masse mennesker,
men vort festtegn bevirkede, at der
stadig gjordes plads for os. Det bedste
af det hele var koncertsalen, hvor
blandt andet kammersanger Simonsen
sang nedenstående sang af Martin
Koch.8)

De Sønderjyske Kvinder
Søstre velkommen fra landet dernede,
Længslernes land, hvor I sidde med
savn,
I, der om heltenes gravhøje frede,
bringe I hilsen fra mænd uden navn?
Hvisk til de stille, at frejdigt vi tro,
Danebrog atter med hæder skal vaje
over den plet, hvor de har deres leje
./.Sødest er hvilen i moderens jord../.

Når vi nu skilles og hjemad I drage,
hjem til den daglige trælsomme dyst,
bring da et styrkende minde tilbage
om en skærsommer ved Øresunds
kyst!
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Sig dem derovre, de trofaste mænd:
»Det er vor tro, medens tiderne rulle,
retten skal sejre og en gang vi skulle
./.Samles for aldrig at skilles igen.«./.
De, der har hørt det, vil aldrig glemme
med hvilken følelse denne sang blev
sunget, og de smukke ord gik sikkert
alle tilstedeværende til hjertet.«

Uvist af hvilken grund standser opteg
nelserne her. De følgende dages arran
gementer (Roskilde med Herthadalen,
Fredensborg og Frederiksborg) lades
uomtalt. Et antal sangtekster m. v.
herfra er dog et klart vidnesbyrd om, at
ejeren har fulgt trop også på den sidste
del af den mindeværdige tur.

Noter
1. P. Skau: Minder fra mit liv og min tid, s.
169-75. Sønderjysk Månedsskrift 1933 s.
97f£
2. Om pigeskolen i Visby (her betegnet som
»Akademiet), se Sønderjysk Månedsskrift
1977, side 114-117
3. Veninden Dagmar Partsch var fra
Flensborg (datter af slagtermester Johs.
Partsch).
4. Ifølge Kolding Avis for 24. juni udgik toget
fra Flensborg ved middagstid og skulle
efter planen ankomme til Vamdrup kl.
17.00.
5. N. Simonsens maleri af Fredericiaslaget,
nu på Frederiksborgmuseet. Fabrikant E.
A. C. Voss (1826-1903) var i 1878 afskediget

med rang af kaptajn. Han er kendt som
grundlægger af firmaet A/S Ernst Voss
Fabrik.
6. Magthaverne skred til uventet strenge
repressalier overfor deltagerne, adskillige
blev således ramt af udvisninger. Se
»Sønderjydernes besøg i Vestjylland fra
7.-10. juni 1884.« Et mindeskrift samlet af
Karl Hede (pseudonym for Niels
Davidsen).
7. Det har været Niels Lindberg (1829-86),
på det tidspunkt valgmenighedspræst i
Kerteminde.
8. Kammersanger Niels Juel Simonsen
(1846-1906).

De sønderjyske piger fotograferet i Tivoli den 23. juni 1884. Fot. Alb. Schou, København, i Historiske
Samlinger, Aabenraa.
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Sondret folk er vokset sammen Af JENS K. LAMPE
Den 10. julierdet 70årsiden kong Christian
10. indledte sin rejse gennem det genforenede
Sønderjylland. Genforeningen blev markeret
ved fester, på skrift og i tale, og de mange
begivenheder blev foreviget gennem film og
fotografier. Også skuespil og tableauer blev
opført. Om det vel nok kendteste skuespil Helge Rodes »Moderen« - og to sange herfra
fortæller Jens K. Lampe, Brabrand, her.
Genforeningen ligger efterhånden så
langt tilbage i tiden, at der kun er et
fåtal af danske, der kan huske den
bevægede tid fra afstemningsdagen
den 10. februar 1920, den officielle gen
foreningsdag den 15. juni, kong Chri
stian lO.'s underskrift på indlemmel
sen af de sønderjyske landsdele den 9.
juli, hans berømte ridt over grænsen
den 10. juli - og endelig den store fest
på Dybbøl Banke den 11. juli 1920, hvor
over 50.000 danske deltog. Selv med 70
års afstand er det den første af de to
lykkeligste hændelser i Danmarks nye
ste historie.
Det var i 1920, Helge Rode skrev
skuespillet »Moderen« med de to san
ge »Som en rejselysten flåde....« og
»Søndret folk er vokset sammen ....« til
samme melodi af Carl Nielsen. Den
første har siden været en af de mest
kendte og afholdte fædrelandssange,
mens den anden er mindre brugt, og
vel nok derfor gledet ud af den nyeste
udgave af Højskolesangbogen.
Helge Rode (1870-1937) blev født i
København som søn af litteraturhisto
rikeren og højskolemanden Gotfred
Rode og hustru Margrethe, som var en
datter af Orla Lehmann. En grundtone
i hjemmet, som stadig klang igennem
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 7/8-90

hverdagstravlheden, var den sønder
jyske sag, kulturkampen mellem Kongeåen og Dannevirke. Helge Rode hav
de derfor - i modsætning til flere af
datidens digtere - en bevidst, sund
nationalfølelse. Efter faderens død æg
tede moderen den norske venstrepoli
tiker og forfatter Erik Vullum, og som
følge deraf blev Helge Rode opdraget i
Norge. Tyve år gammel vendte han
tilbage til København og havde da
allerede debuteret som forfatter.
De væsentligste områder af hans
produktion blev lyrik, drama og kritik.
Grundtonen i Helge Rodes digtning
var livets møde med døden. Blandt de
bedste skuespil er »Morbus Teller
mann« (1907) og »Det store forlis«
(1917), bygget over Titanic-katastrofen.
Genforeningsfestspillet »Moderen«
udkom i 1920 og blev opført på Det kgl.
Teater året efter. Det er et eventyrspil i
syv billeder, og sangen »Søndret folk er
vokset sammen..« forekommer i 5. bil
lede og »Som en rejselysten flåde..« i 7.
billede, og der er en strofe, som næsten
er ens i de to sange. Professor Vilh.
Andersen (1864-1953) mener, at »Mo
deren« er noget af det svageste, Helge
Rode har skrevet. Til gengæld erkender
han, at de to sange er fin lyrik, og til
Carl Nielsens melodi blev »Som en
rejselysten flåde...« folkeeje, ikke
mindst i Sønderjylland.1) De to sange
er genoptrykt i digtsamlingen »Den
stille have« (1922), der også indeholder
gribende mindedigte over begge hans
forældre.
Helge Rode har også skrevet en an
den form for genforeningspoesi. Han
har således forfattet indskrifterne til
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genforeningskirkeklokkerne i Ensted,
Hvidding, Løjt, Rejsby, Vester Sottrup,
Tandslet og Ullerup. Ialt 44 kirkeklok
ker blev givet som en storsindet, sym
bolsk gave fra det danske folk til de
nordslesvigske kirker, som under
Første Verdenskrig skulle udlevere
mindst en klokke til de tyske myndig
heder. På grund af mangel på ædelt
metal blev kirkeklokkerne indsamlet
og støbt om til kanoner og granathyl
stre. Helge Rodes indskrift på genfore
ningsklokken i Vester Sottrup lyder:

Helge Rodes digt, gengivet efter »Sønderjyske
Digte og Sange«, udvalgt og indledet af Jørgen
Bøgh, 1947. Fra denne digtsamling er også hentet
Peter Holms tegning af Dybbøl Mølle, der er bragt
som illustration til digtet.

Heroppe er lærken min frænde og
ven.
Hør nu på mig og hør så på den.
Dette vers var et samlet udtryk for
Helge Rodes livssyn, som med årene
nærmede sig en udogmatisk, nytesta
mentlig kristendom. Denne holdning
giver han udtryk for i bogen »Pladsen
mellem de grønne træer« fra 1924.
Note:
1. Man bør være opmærksom på, at ordet
strålelyst er et tillægsord (2. vers 6. linie) lyst som solens stråler, det rimer på dyst,
altså med en høj, rundet vokal.
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Tønder festival
Marked i Tønder 1840
Af ES. GROVE-STEPHENSEN
Sommerfestivaler, musikfestivaler og mange
andre festivaler er tilbagevendende begiven
heder overalt i Danmark. Der valfartes til
mange af disse festivaler f eks. Tønder
festival; men også tidligere valfartede man til
fest i Tønder, nemlig til de store markeder, der
holdtes her ligesom i mange andre byer, og
også på disse markeder spillede musikken en
vigtig rolle. På grundlag af en liste over
markedsgæster i Tønder i 1840 giver E S.
Grove-Stephensen, Sønderborg, her et billede
af markedslivet i Tønder for 150 år siden.

For de generationer, der voksede op i
1800-tallet, var købstadsmarkederne
den store årlige begivenhed. Folk sam
ledes fra nær og fjern. Her handledes
kreaturer og varer, der ikke var almin
delige i de mindre købstæder. Fatter
skulle have markedsgaver med hjem,
hvad enten det var et nyt klædestykke
til mor, en lommekniv til sønnen, en
kyse til datteren eller kager til hele
familien.
Markedet var også en lejlighed, hvor
de unge kom til bys, og derfor vrimlede
det med musikere af alle slags. Den
store velanskrevne Tønderfestival må
revne af misundelse over at se alle de
musikere, der kom. De fik ikke penge
for at komme. De betalte til gengæld for
i det hele taget at få lov til at være
der.
Lirekasserne var i overtal. J. W. Krawel fra Itzehoe, Peter Hinz fra St. An
nen, C. F. Gerbst fra Ahrenstedt kom
både til forårs- og efterårsmarkedet,
mens Anton Hirsch fra Meerburg,
Claus Hagge og Anton Voss fra FredeSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 7/8-90

rikstad, C. Benjamin fra Werkerle, Jo
han Hirsch og Hinrich Jes Nissen fra
Gelting kun var til det ene. Der blev
betalt for stade til dem selv og en
hjælper, så konerne har sikkert været
med.
Andre instrumenter var forhånden,
og selv om man ikke nåede til mere end
duoer, så var der dog tre par, der
optrådte med obo og violin, J. H. Witt
og kone Johanne fra Altenburg, I. C.
Witt og kone Marie Magdalene, også
fra Altenburg og G. W. Molin med
datter fra Leedorf. Alene var klarinet
tisten Gotfried Kiesewetter fra Werker
le og harpenistinden Johanne Christi
ne Albrecht fra Niebøl.
Et sådant antal musikere har sikkert
kunnet klare markedet i Tønder, men
der blev også handlet livligt. Mænd fra
Anderlecht og Trummelsbach solgte
skrivematerialer. Fra Flensborg kom
modehandlere og optikere. L. Bostrup
solgte instrumenter, hvad det så var, og
en mekanikus Stender solgte mekani
ske kasser. Jernvarer solgte J. Herman
fra Frederikstad og H. Padberg fra
Grønnebæk. Tre jøder fra Frederik
stad solgte tørv og ovne, en mand fra
Lindholm vævekamme, Frederiksen
fra Flensborg fugle, Scgnell fra Kolding
gipsvarer og Piister fra Husum kera
mikvarer. Pottemageren må have haft
travlt, for han havde både karl og pige
med til at sælge sit keramik.
Lidt til en side har stået handskema
geren - Petersen - fra Flensborg. Det
var ikke enhver på markedet, der vove
de sig til at udskifte de hjemmestrikke-
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de vanter med handsker, hvor varme
de så end kunne være. Karusellen fra
Arnis skulle man prøve, men hvem
turde bestige gyngen. Skriveren, som
nøjagtigt har optalt alle disse markeds
handlende, har glemt hans navn og
stedet, hvorfra han kom.
Alenvarer, linned, drejl, flonel, tør
klæder og strikvarer handledes i stor
målestok. Sælgerne var mest jøder fra
Frederiksstad, men kvindehuer, dem
fik man fra Lorenz og Ingeborg Kock
fra Sønderborg. Almindelige fornøden
heder var der ikke rigtig brug for på
markedet.
Bønderne kom kørende til byen og
stillede deres vogne ind i gården hos
de forskellige købmænd, gik igennem
skænkestuen og ud på hovedgaden,

hvor markedet foregik. Når det var
sådan, kunne man jo ikke så godt gå
andre steder hen og spise end der, hvor
man havde opstaldet, og på selve mar
kedet syntes der derfor også kun at
være salg af fint brød, sukkerbrød,
jødebrød, vafler etc. Den slags fik man
ikke hver dag, og brødet kom med
hjem, blev gemt i lange tider og delt
langsomt ud. Af de tretten koner, der
handlede med disse lækkerier, var der
kun en, der selv havde frembragt det,
hun solgte. Resten af kagesælgerskeme
kom med varer især fra Flensborg.
Handelsmønsteret har sikkert været
det samme hvert år, og personerne er
gået igen. - Men tænk, at man har
skullet vente et år på at reklamere over
sine briller.

Vandrende musikanter, stik fra midten af forrige århundrede.
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Almanak-historie
Af J. SLETTEBO
Almanakker og almanakhistorier er emnet
for denne artikel af J. Slettebo, Sønderborg,
der især fokuserer på »Drøhses Almanak« i
Tønder. Den udkom fra midten afl800årene,
men måtte gå ind i 1901, ikke mindst på
grund af konkurrence fra »Sprogforeningens
Almanak«, den vel nok kendteste - og endnu
eksisterende - af disse almanakker.

I forrige århundrede udsendtes talrige
såkaldte »Almanakker« med kalender
for året, oversigt over fastlagte begi
venheder, først og fremmest markeder
og folkelige småhistorier. Disse histo
rier har ligefrem fået den lidt nedladen
de fællesbetegnelse »almanakfortæl
linger« og regnes normalt for at være
uden særlig litterær værdi. Nogle al
manakker søgte at være landsdækken
de, og hertil gav også mere kendte
forfattere småbidrag. Andre var rent
lokale, og de bragte næsten altid histo
rier med ukendte eller anonyme forfat
tere, ofte også oversatte historier, der
så benyttedes flere steder i landet.
Fortællingerne havde hyppigt en hi
storisk ramme og næsten altid et ro
mantisk, ofte sentimentalt, indhold
med tapre ungersvende, dystre skurke
og skønne, unge kvinder. Mange var
udstyret med ret primitive træsnit,
men efterhånden blev illustrationerne
bedre, og der benyttedes i århundre
dets sidste del både træsnit og kobber
stik.
Efter 1864 blev der udgivet flere
dansksprogede almanakker i Sønder
jylland, flere med titlen »Almanak for
Nordslesvig«. Allerede i 1862 var den
første med dette navn udkommet i
Haderslev, og den vedblev at udkomSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 7/8-90

Titelblad til »Sørensens Almanak for Nordsles
vig« 1871 (formindsket gengivelse).

me indtil 1880erne. De første år efter
1864 udkom den endda i tre størrelser
til tre forskellige priser, 10, 12 og 16
skilling. I 1880 begyndte Breklummissionen at udgive »Kirkelig Kalen
der for Nordslesvig«, der dog søgte at
dække hele Slesvig. Fra 1875 kendes en
»Almanak for Flensborg«, og fra 1871
kendes en almanak i meget lille format,
under titlen »Sørensens Almanak for
Nordslesvig«. Det er ikke lykkedes at
opklare, hvem denne Sørensen var,
men hans almanak indeholder årets
kalender med angivelse af de bibelste
der, der skulle prædikes over hver
søndag, alle hverdagenes navne, samt
for hver uge oplysning om solens og
månens opgang og nedgang. Derefter
kommer en fortegnelse over markeder,
først i Hertugdømmet Slesvig, derpå i
Holsten og Lauenborg og endelig i
Jylland og Fyn, stift for stift. Endvidere
219

findes tabeller til brug ved veksling
mellem dansk og preussisk mønt. Alle
disse traditionelle, faste kalenderop
lysninger fylder henved en fjerdedel af
det lille hefte, resten optages af de
illustrerede kalenderfortællinger, i 1871
var der fem ialt, hvoraf den længste var
skrevet af Carit Etlar, der var leveran
dør til mange almanakker.

*

En livskraftig almanak, der udkom i
omkring 30 år, var »E Drøhses Almanak
fra Nordslesvig«. Den var trykt og
udgivet af E Drøhses Boghandel i Tøn
der, idet dog de ældste årgange blev
trykt i Flensborg hos C. K. Thillerup,
der også trykte »Flensborg Avis« fra
dens start 1869, og som fra 1872 trykte
og udgav et annonceblad, der udkom
tre gange om ugen. Nogle få årgange
omkring 1880 var trykt delvis hos Thil
lerup, delvis hos Drøhse, og almanak
ken for 1884 var, i alt fald delvis, trykt i
Modersmålets trykkeri i Haderslev,
men ellers synes den fra 1882 at være
trykt i Tønder.
F. W. Drøhse havde boghandel i Storegade og udvidede den efter 1880 med
et bogtrykkeri. Han var født 1820 som
søn af justitsråd Marcus G. C. Drøhse
(1780-1856), der i den bevægede tid før,
under og efter Treårskrigen havde væ
ret politimester, 1838-48 stænderdepu
teret og en kort tid borgmester. M. G. C.
Drøhse var loyal helstatsmand, der
uden dog at være markeret dansk næg
tede at anerkende den provisoriske
regering i 1848. Sønnen Friedrich Wil
helm Drøhse var, efter flere års ophold
og arbejde i Hamborg, Brünn og Prag, i
1850 vendt tilbage til Tønder og i 1853
begyndt som selvstændig boghandler i
Tønder. Han skrev da til en række
forretningsforbindelser, at han gjorde
dette for at skaffe byen en boghandel
og »for at udbrede danske bøger her i
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omegnen, som desværre endnu ikke
meget har fundet sted«. Han forsøgte
at overtage Tønder-egnens dagblad
»Den vestslesvigske Tidende«, første
gang i 1870, derpå i 1872, hvor han
købte trykkeriet efter redaktør C.A.
Willemoes' forgæves forsøg på at udgi
ve avisen. Han flyttede trykkeriet fra
Møgeltønder til Tønder, men fik ikke
genoplivet »Vestslesvigs Tidende«, der
først kom i gang igen, da P. Skovrøy i
1882 påny begyndte udgivelsen. Bog
handelen gik derimod så godt, at han i
1859, året efter faderens død, kunne
købe den fornemme ejendom, Storegade 14, der nu er blevet kendt som
»Drøhses Hus«.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 7/8-90

Titelblad til »Dröhses Almanak for
Nordslesvig«, 18. årgang, 1884
(formindsket gengivelse).

Postkort fra ca. 1910, der viser den
flotte portal til Storegade 14 i Tøn
der. Man ser en del af udstillings
vinduet, til venstre »Kunsthand
lung«, tilhørende F. Dröhses efter
følger. Forretningen rummede på
dette tidspunkt også en papirhandel
og et lejebibliotek. Historiske Sam
linger, Aabenraa.

Første årgang af Drøhses Almanak
kom i 1868. Den var i beskedent format,
ca. 14x10 cm, og de første årgange var
også beskedne både i tykkelse og op
lag. Den blev imidlertid hurtigt meget
populær og udbredtes til mange hjem
langs hele vestkysten. For adskillige
var den, ved siden af den danske avis
(1856-72 og 1882-85 »Vestslesvigs Ti
dende«, siden »Flensborg Avis«) den
væsentligste læsning på dansk.
Drøhses Almanak lignede i opbyg
ningen helt tidens almanakker. Den
indeholdt de samme faste afsnit år efter
år med kalender for året, oversigt over
markeder, post- og andre takster, en
jernbanekøreplan for banerne i Slesvig
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 7/8-90

samt en fortegnelse over regenter i
Europa. Fra 1884 bragtes en drægtig
hedskalender og ligeledes en tabel til
brug ved veksling mellem danske og
tyske penge.
Resten af almanakken var også op
bygget som talrige andre. Den adskilte
sig dog fra mange andre ved at bringe
små vittigheder, som regel illustrerede,
ligesom fortællingerne normalt var
bedre end i mange andre af provinsens
almanakker. Ofte var de også illustrere
de. Fra 1882 var der på overgangen
mellem almanakdelen og fortællinger
ne anbragt et slags titelblad med en
tegning afen gammel mand og et barn,
som symbol på det gamle og nye år. De
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første år var der desuden foruden teg
ningen nogle nytårsvers, enten usignerede eller mærket med A, i 1884 og 1886
dog underskrevet Christopher Bock.
Fra 1887 og resten af almanakkens
levetid var dette blad helt ens hvert år,
den samme tegning over teksten »Gud
raader for hvad Aaret os skal bringe«.
Fortællingerne var af samme type
som de fleste almanak-historier. Mange
var oversatte og deres forfatternavne
og stedbetegnelser spredte så vidt som
England, Frankrig, Spanien, Rusland,
Nordamerika og Mexico - så vidt, at
man kan have en mistanke om, at der af
og til er tale om en dansk forfatter, der
bruger et pseudonym, passende til det
sted, hvor historien foregår. Det gælder
dog ikke generelt, da der også er kend
te udenlandske forfatternavne imellem
som Ivan Turgenjev og Sacher-Masoch. Af de danske forfatternavne er
der flere velkendte som Carit Etlar, der
som nævnt i det hele taget var en flittig
leverandør af almanak-historier, C. H.
Thyregod, S. Schandorff, Thorv. Elmquist og - måske mere usædvanligt - et
enkelt bidrag af Evald Tang Christen Nytårsvers med tegning afen gammel mand og et
barn - symbolet på det gamle og det nye år - indtil
sen.
Mange fortællinger var usignerede 1886 bragt i Dröhses Almanak på overgangen
eller forsynet med et pseudonym. Den mellem almanakdelen og fortællingerne.
flittigste bidragsyder, der har mindst
en historie i hver årgang - bortset fra
ganske enkelte år - og som regel an og sit omfattende lokalkendskab i sine
bragt forrest af fortællingerne, under fortællinger, der foregik omkring et
skrev sig »Rolf«. Bag dette pseudonym historisk miljø, hvor hovedpersonerne
gemte sig en lærer, Lorenz Borst, født nok var opdigtede, men hvor alle ste
1839 i Lund toft, uddannet på Skårup der og de mere kendte personer, herreseminarium og fra 1867 lærer i Mjolden. mænd og præster, virkelig havde eksi
Han var, foruden at være forfatter, en steret. Hans fortællinger varierer i
meget dygtig botaniker, der flere gange længde fra nogle få til over 30 sider. I
publicerede nye fund i »Botanisk Tids det hele taget udmærker Drøhses Al
skrift«. Hans historier foregik altid i manak sig ved at bringe flere fortællin
Sønderjylland og var ofte digtet over et ger med lokal tilknytning, end man
lokalt sagn. Han havde i årenes løb ellers var vant til fra tidens almanakker.
samlet et meget stort antal sønderjyske Det gjaldt nok især de første årgange.
sagn, og han benyttede sin store viden Årgang 1880 indeholdt således foruden
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en illustreret fortælling af Carit Etlar en
historie af »Rolf«, der foregår på
Flensborg-egnen, en artikel af P. Mad
sen om Braadborg og Avnbøllund, en
fortælling ud fra et vestslesvigsk sagn
fra Mjolden og et erindringsstykke fra
Skærbæk - en virkelig fin dækning af
almanakkens salgsområde. Først fra
1890 bliver det fremmede stof domine
rende, af og til med »Rolf« som den
eneste forfatter med sønderjysk emne.
Han døde 1892, og hans sidste bidrag
tryktes året efter. Fra 1896 optræder
dog også en Dagmar Jørgensen, ofte
blot betegnet D. J., med lokale historier.
Almanakken havde også enkelte dia
lektindslag, »i alsisk Folkemål«, uden
forfatterangivelse, men vist alle skre
vet af lærer og degn Peter Petersen
Hjeds, født 1846 i Almsted, uddannet
på Tønder seminarium, og fra 1868
lærer på Als til han i 1888 flyttede til
Hostrup ved Tønder, hvor han blev til
sin pensionering.
¥

I 1880 stiftedes Sprogforeningen med
det udtrykkelige formål at støtte det
danske sprog i Sønderjylland, på et
tidspunkt, hvor dansk var udsat for et
stedse større pres fra myndighedernes
side. Sprogforeningen, hvis første for
mand var J. P. Junggreen, Aabenraa,
begyndte straks et målbevidst og alsi
digt arbejde. Der oprettedes danske
bogsamlinger i alle nordslesvigske sog
ne, uddeltes sangbøger og man søgte
at skaffe danske skolebøger til under
visning i hjemmene, da skolerne nu
kun underviste på tysk. 11894, da Jacob
Michelsen, Kolstrup, var blevet for
mand, begyndte man udsendelsen af
»Sprogforeningens Almanak«, der hur
tigt blev udbredt over hele Sønderjyl
land. Den redigeredes af Jørgen Fausbøl, der i 1892 havde foreslået en sådan
almanak udgivet, J. N. H. Skrumsager
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og M. Andresen, som alle var bidrags
ydere. Sprogforeningens Almanak var
opbygget helt som Drøhses med de
mange almindelige oplysninger og ta
beller foran.
Fortællingerne var for størstedelen
også af samme type, illustrerede og
vekslende med småstykker og vittig
heder. Men i mange af Sprogforenin
gens historier var der lagt vægt på det
nationalt danske, og forfatterne var
enten rigsdanske eller dansksindede
sønderjyder. I den første årgang er,
udover de tre redaktører, rigsdansker
ne Morten Eskesen og Zacharias Niel
sen og sønderjyderne Jørgen Iversen,
H. P. Hanssen Nørremølle og P. Skovrøy mellem bidragyderne - H. P. Hans
sen med en kort fortælling om betyd
ningen af at kunne læse og skrive
dansk. Sprogforeningens Almanak in
deholdt desuden hvert år en række
vers og digte, mens det hørte til undta
gelserne hos Drøhse. Sprogforenin 
gens Almanak havde desuden, helt fra
første årgang, oplysninger om de store
nationale foreninger, en liste over dan
ske høj-, landbrugs- og håndværker
skoler samt enkelte andre danske sko
ler og en opfordring til at købe »Illu
streret Børneblad for Nordslesvig« og
»Sønderjyske Aarbøger«.
Begge almanakker sluttede med an
noncer. Drøhse, der først efter den
første snes årgange i 1887 begyndte
med at bringe annoncer, havde dog,
udover altid at have en helsides an
nonce for sin egen boghandel, kun få
sider med annoncer, langt de fleste fra
Tønder og Vestslesvig. Sprogforenin
gen havde allerede i sin første årgang
33 sider med annoncer, 4-6 pr. side,
opdelt regionalt med 8 sider fra »Aa
benraa By og Amt«, mens »Haderslev
By«, »Haderslev Østeramt« og »Ha
derslev Vesteramt« tilsammen fyldte
12 sider. »Sønderborg By og Amt« fyld
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te med 37 annoncer 5 sider, Tønder By
og Amt var, som det kunne ventes, kun
sparsomt med, og sluttelig kom så
nogle sider med annoncører fra Flens
borg. I årene 1890-1894 indeholdt
Drøhses Almanak 10-16 sider med an
noncer, deraf fyldte annoncørerne fra
Tønder langt det meste, i 1887 var
således alle 10 sider fra Tønder, i 1892
fyldte Tønder-annoncerne 14 sider og i
1901 var der 12 sider annoncer fra
Tønder, hvoraf den ene helside dog var
fra den lokale agent for HamborgAmerika-Linien, der tilbød hjælp ved
udvandring.
Denne klare forskel i annoncemæng
den blev endnu mere udpræget de
følgende år, hvor Sprogforeningens Al
manak omkring 1900 nåede op på 40
sider med nordslesvigske annoncer
foruden flere sider med annoncer for
danske efterskoler. Alene denne for
skel medførte, at Drøhse kom til at stå
økonomisk meget svagere med sin al
manak, end Sprogforeningen gjorde.
Foreningens stadigt voksende med
lemstal betød også et langt sikrere
oplagstal, (man var før 1914 nået over

13.000 eksemplarer), end det var muligt
for Drøhse at skaffe gennem alminde
ligt løssalg. Endelig betød Sprogfore
ningens åbenlyse, ofte understregede,
nationalt danske indstilling - man afvi
ste således udtrykkeligt annoncer fra
tysksindede forretningsfolk - en styrke
også for almanakkens muligheder for
udbredelse i Nordslesvig. F. W. Drøhse
fortsatte endnu nogle år efter 1894 at
udsende sin almanak, men salgsmulig
hederne blev mindre, først i den østlige
del af Nordslesvig, men efterhånden
også i Vestslesvig. Ved århundredskif
tet tog han derfor konsekvensen og
ophørte med udsendelse af almanak
ken, hvis sidste årgang vistnok er 1901.
Endnu engang var den længste histo
rie skrevet af Rollj der var nogle kortere
historier, bl. a. af A. v. Hedenstjerne og
af Mark Twain, og så var der et stykke
på alsisk dialekt på næsten fire sider,
vistnok leveret af degn P. H. P. Hjeds.
Drøhses Almanak var da kommet i
mere end 30 år og havde i hele sin tid
været yndet læsning i mange dansk
sprogede hjem i Sønderjylland.

Udpluk af annoncer fra Dröhses Almanak 1893.
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Der var forskel
- jembanesabotage på vore betingelser - og deres
Af LUDVIG ZIERAU
Danmark undgik under 2. Verdenskrig at
blive inddraget i direkte krigshandlinger, og
for hovedparten af befolkningen gik livet sin
vante gang videre efter den 9. april 1940 med
de begrænsninger, som den militære besæt
telse medførte. Den aktive modstand mod
tyskerne var til at begynde med yderst beske
den, men efterhånden som besættelsesmag
tens chikanerier optrappedes, og de allieredes
sejre tiltog i antal, groede der overalt i landet
en aktiv modstandsbevægelse frem.
Det startede med illegale blade, men efter
forhandlingspolitikkens sammenbrud i au
gust 1943 sattes der i stigende grad ind med
sprængninger og væbnede aktioner mod fa
brikker, jernbaner og andet, der havde betyd
ning for den militære produktion og tilstede
værelse.
I Sønderjylland bestod sabotageaktioneme
- som det var tilfældet i det meste af Jylland overvejende af sprængninger af jernbane
strækninger med det formål at sinke tysker
nes transporter af soldater, udrustning og
forsyninger samt at binde store troppestyrker
til bevogtningsopgaver.
Som det øvrige sabotagearbejde tog aktio
nerne mod jernbanerne et kraftigt opsving
mod krigens slutning. Mens der i 1942 og
1943 udførtes hhv 6 og 175 jernbanesabota
ger, steg tallet i 1944 til 328 for at toppe i
månederne frem mod befrielsen med 1301
operationer.
Det har været diskuteret, hvorvidt den
danske jernbanesabotage under besættelsen i
den store sammenhæng havde nogen større
militær betydning, men man kan ikke se bort
fra, at aktionerne mod jernbanerne sammen
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med de øvrige sabotageaktiviteter fik en afgø
rende psykologisk betydning for modstands
viljen i den danske befolkningsom helhed og
ikke mindst for de allieredes opfattelse af
Danmarks forhold til besættelsesmagten.
I artiklen her gives et autentisk billede af,
hvordan jembanesabotagen kunne finde
sted. Forfatteren er Ludvig Zierau, Køben
havn, der under krigen spillede en ledende
rolle i modstandsbevægelsen i Haderslev
Sprængningen af skinnesammenføj
ninger var det populæreste og enkleste
aktionsobjekt. Men meget hurtigt be
lærte de af vore kammerater, der var
ansat ved jernbanen, os om, at de
såkaldte hjertestykker var ved at blive
en mangelvare i depoterne, og om
gående blev de så taget med i planlæg
ningen. Jo længere borte en reservedel
skulle hentes, jo større var effekten af
en sprængning.
Både små og enkle, og i visse tilfælde
også langt større aktioner, kunne gen
nemføres helt på vore betingelser, da
jernbanesabotagen indledtes.
Selvfølgelig, visse forudsætninger
skulle naturligvis være til stede. Bered
villigheden til at gøre en indsats, det
nødvendige mod, et godt teoretisk
kendskab til vore sprængstoffer, deto
natorer, sprængblyanter og lette vå
ben.
Beredvilligheden forudsattes at væ
re til stede, når et nyt medlem optoges i
en gruppe. At modet i visse tilfælde
kunne svigte, var en ærlig sag. Vi var
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kun mennesker med fejl og mangler ikke overmennesker. Kun få faldt fra på
grund af modsvigt. Selv kender jeg kun
et tilfælde, hvor et gruppemedlem hav
de mod og mandshjerte nok til at
indrømme, at farligheden i det, han
havde indladt sig på, i den grad var
gledet ind i hans bevidsthed, at han
bad om at måtte trække sig ud af al
modstandsarbejde. Han fik vor tilla
delse - vi havde tillid til ham - og han
svigtede den ikke!
Selvtillid og en fanatisk tro på at alt
ville lykkes, samt overbevisningen om,
at det, der blev gjort, på længere sigt
var vigtigt, både for vort land og for
vore allierede, gjorde, at adskillige af
vore medlemmer ydede mere, end
man havde kunnet forvente.
Det teoretiske kendskab til materiel
let sørgede vore instruktører for, at
hvert enkelt gruppemedlem fik. Et li
det misundelsesværdigt stykke arbej
de udførte disse gæve gutter, der sjæl
dent er nævnt i efterkrigstidens publi
kationer. Mærkværdigvis forøvrigt, for
deres indsats var jo grundlaget for den
slagkraftige del af modstandsorganisa
tionerne overalt. Uden kendskab til
materiellet og dets anvendelse ingen
indsats, ingen resultater.
Ofte var de på farten i vort område til
fods eller på cykel, med tasker, kuffer
ter, mandolin-, cello- eller violinkasser
fyldt med et eller andet, der kunne
have bragt dem langt bort fra hjemmet
- ja endda til udenlandske (KZ)lejre, på
gratis kost og logi på typisk tysk maner
- helt ufrivilligt. Hvis den tyske sikker
hedstjeneste altså havde opdaget ka
rakteren af deres arbejde, og fundet
frem til dem. Det gik godt i 99,9 % af
tilfældene - men det kunne gå galt. I et
tilfælde var en instruktør så tæt på,
som man kan komme. Harry tabte
noget »skydetøj« på hjørnet af Gravene
og Nørregade på vej til et instruktions
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møde. En tysk soldat hjalp ham med at
samle det op! Uden held gik det som
metider ikke.
Var en ny gruppe stablet på benene,
fik gruppeføreren besked på at finde et
egnet sted, hvor instruktionsmøder
kunne afholdes, og ellers forholde sig
afventende. Stederne, hvor disse mø
der fandt sted, var ofte en kammerats
værelse. Utallige gange blev FDF's lille
møde- og orkestertræningslokale i
KFUM's bygning på Gammelting be
nyttet. Hulen kaldtes den.
Instruktører hang ikke som frugt på
træerne - der var forbandet få af dem men deres indsats var uvurderlig. De
var farligere for vore modstandere tyskerne - end selv en sabotør. Instruk
tørens viden sivede ud til hundredvis
af videbegærlige gruppemedlemmer
og gjorde dem rede til at udfylde deres
pladser i organisationen, rede til den
indsats, de var villige til at yde den dag,
der blev brug for dem.
Vor organisation bestod af en broget
skare. Fra helt unge og ugifte til ældre
og gifte. Politisk fra det yderste venstre
til det yderste højre. Alle var motivere
de til at yde et eller andet - nogle alt.
Det gjaldt om at finde frem til hver
enkelts evner og anlæg. Sjældent var
en hel gruppe egnet til en bestemt
opgave. Denne kendsgerning gjorde,
at der blev pillet enkelte ud af adskilli
ge grupper, når en aktion var under
planlægning. Også her gjorde instruk
tørens viden sig gældende. For hans
vedkommende måtte der gås på kom
promis med alle fasttømrede, uskrevne
forsigtighedsregler. Jo færre der kendte
hinanden, og jo færre, der vidste be
sked med, hvad der foregik, jo bedre
var det for helheden. Gruppens med
lemmer kendte hinanden, men kun en
- gruppelederen - havde forbindelsen
opefter. Instruktørens stilling var an
derledes. I så lille en by som Haderslev
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 7/8-90

Fotografier afjembanesabotageaktioner er - naturligt nok - sjældne. Det gælder også resultaterne heraf
- i hvert fald kendes ingen billeder fra det område, inden for hvilket Ludvig Zieraus gruppe opererede strækningen nord og syd for Vojens. Billedet her viser resultaterne afen aktion ved Boldersleq uvist
hvornår. Fot. Th. Christensen, Aabenraa, i Historiske Samlinger, Aabenraa.

kunne det slet ikke undgås, at han Det var taktisk klogt og god psykologi
kendte en del af gruppemedlemmerne at benytte folk med erfaring i nye
- i det mindste af udseende - samt et aktioner, sammen med førstegangs
antal gruppeledere og mødesteder. deltagere.
Blev et gruppemedlem taget af Ge
Under de første jembaneaktioner
stapo, kunne uheldet med lidt held havde vi så store fordele, at de ikke
begrænses til gruppen. Blev en instruk burde kunne slå fejl. Selvfølgelig var
tør taget, kunne Gestapo ved hjælp af der da store risici at løbe, men vi kunne
dets sadistiske forhørsmetoder få held selv bestemme tid og sted, og frem for
til at lamme en hel organisation, hvis alt tage det med en knusende ro. Det
det helt store uheld var ude, og han sidste ændrede sig radikalt - og ret
brød sammen og fortalte løs.
hurtigt endda. Fra at være lidt af en
De enkelte gruppemedlemmer, der skovtur, blev det nødvendigt at ændre
blev skønnet egnede til specielle opga planlægningen til noget, der lignede
ver, f.eks sabotage, blev indrulleret i hurtige og præcise militæraktioner.
RI-styrken, den såkaldte hårde kerne i
I begyndelsen kunne vi aftale et
vor organisation, som jeg forøvrigt mødested, og hver for sig pr. cykel
havde fornøjelsen at være leder af. Ofte medbringe våben og sprængstof mm.
vidste folkene ikke, at de tilhørte denne Våbnene, pistoler og maskinpistoler,
styrke. Det blev først meddelt dem, når kunne være lånt af en instruktør eller
der var brug for deres evner og viden. en anden gruppe. Ikke altid var der
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 7/8-90
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Følgerne afen sabotageaktion ved Rødekro, september 1944. Foto Frihedsmuseet.

våben nok til alle. På mødestedet blev
sprængladningerne klargjorte.
Derefter gik det enkeltvis eller sam
let - i ly af mørket - frem til banelege
met, hvor vi gik i skjul i grøften eller
mellem buske. Var der aktiviteter på
banelegemet - banearbejdere eller tog,
der kom eller gik - satte vi os roligt til at
vente. Nogle kammerater spiste et par
medbragte klemmer og drak en soda
vand eller øl. Fandt vi tiden inde, krøb
vi frem til skinnerne og fandt stedet,
hvor skinnelængderne stødte sam
men. Ved sammenføjningen blev
sprængladningen anbragt direkte på
skinnesiden, og enten dækket lidt med
kviste, jord eller ral, eller slet ikke
dækket til.
Den langsomt brændende Bickford
lunte blev forsynet med en detonator,
der blev stukket ind i sprængladnin
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gens forladning. Hvor lang lunten
skulle være, blev besluttet på stedet.
Den brændte med en hastighed af ca. 1
cm pr. sekund. Lunten antændtes med
en almindelig tændstik eller en speciel
stormtændstik af den mand, der blev
tilbage, efter at de øvrige havde forladt
stedet eller var ved det. Når cyklerne
var nået, skyndte hver deltager sig at
forlade området for hjemadgående.
I stedet for Bickford-lunten, der ikke
gav os megen tid til at komme ret langt
bort, var det væsentligt bedre at an
vende en såkaldt »blyant« (tændanordning), idet vi så havde et antal
tidsintervaller at vælge imellem. Valgte
vi en »blyant« med to timers forsinkel
se, var vi så godt som sikre på at kunne
nå hjem, inden sprængningen udløs
tes. Risikoen for, at et senere kommen
de tog fejede den på siden af skinnen
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 7/8-90

Sprængt blokpost på Tinglev station, uvist hvornår. Fot. Th. Christensen, Aabenraa, i Historiske
Samlinger, Aabenraa.

anbragte ladning væk, måtte dog tages Her blev der fra sprængladningerne
med i overvejelserne.
trukket en 15-20 meter lang CordtexEn sprængning med en ladning hav lunte tilbage langs sporet, hvor den
de den effekt, at der opstod forsinkelse blev forbundet til en speciel tændani trafikken, samt at to skinnelængder ordning, der udløstes af forreste loko
måtte udskiftes. Ved at placere to lad motivhjul. Cordtex-lunten var lynhur
ninger de rigtige steder, var der skin tig, 2-3 kilometer pr. sekund. Samtlige
neudskiftningsarbejde til banearbej ladninger sprang på en gang. Lokomo
derne over små 100 meter, og det var tivføreren havde ikke en jordisk chan
naturligvis mere effektivt. En mere raf ce for at stoppe, før det var for sent.
fineret fremgangsmåde var at anbringe
¥
to-tre ladninger på venstre skinne og
20-30 meter længere fremme andre Men så indtraf en afgørende vending.
to-tre ladninger på højre skinne. Det På det tidspunkt, da tyskerne hentede
forårsagede, at lokomotivet kom i slin forstærkninger fra Norge og Danmark
ger, og væltede. Denne taktik blev dog til deres truede vestfront, øgedes mili
kun anvendt, når vi var bomsikre på, at tærtogstrafikken i Jylland væsentligt.
det førstkommende tog var et tysk Og for at sikre trafikvejen - spornettet
militærtog.
- udkommanderedes tyske tropper til
I et sådant tilfælde anvendtes hver bevogtning af linierne. Skovturstiden
ken Bickford-lunten eller »blyanter«. var forbi. Nu blev det uhyre vigtigt, at
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 7/8-90
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jernbanevogn på Tinglev station efter at have været med i et tog der blev udsat for sabotage, uvist
hvornår. Tot. Th. Christensen, Aabenraa, i Historiske Samlinger, Aabenraa.

sprængningerne blev gennemført til
bestemte tider. Kom der melding til os
over BBC's nyhedsudsendelser fra
London, var det her og nu - sådan
næsten da. Indenfor 24 timer skulle
sprængninger på linien i vort område
gennemføres. En helt anden taktik var
nu nødvendig. Nu blev »slå til og
forsvind« metoden moderne. Det ene
ste, vi nu selv kunne vælge, var - så
nogenlunde - stedet. Resten afhang af,
hvorledes situationen ville udvikle sig,
når den planlagte fremgangsmåde
skulle iværksættes.
Teknikken og taktikken blev gen
nemgået endnu et par gange på møde
stedet. Hver mands opgave blev nøje
gået efter, sprængladningerne helt
klargjorte, Bickford-lunten tilskåret i
den ønskede længde og forsynet med
en brændbar tændsats. Stormtænd
stikker lå klar i lommen. Med øjne på
230

stilke nærmede gruppen - fem mand sig banelegemet, krybende og kravlen
de langs levende hegn og lave gær
der.
Der var vel 5-600 meter mellem de
tyske vagtposter, der patruljerede på
den måde, at fire poster mødtes på
midten af den strækning, de skulle
bevogte, og så på banelinien gik tilbage
til deres udgangspunkt. Det var vigtigt
for gruppen at placere sig så tæt som
muligt ved soldaternes mødested, og
dér fastslå, hvor lang tid der gik, inden
de fire tyske soldater igen mødtes.
Gruppen gjorde sig klar, når tyskerne
forlod hinanden for at gå tilbage til
udgangspunktet. Var knap halvdelen
af den totale patruljetid gået, måtte det
formodes, at de fire germanere endnu
gik i hver sin retning og endnu havde
ryggen imod mødestedet, hvor vi lå.
Så var der tid til at slå til. De to
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 7/8-90

dækningsmænd løb eller krøb i hver
sin retning - til højre og til venstre - 10
til 15 meter langs med skinnerne, lod
sig falde, tog ladegreb på deres maskin
pistoler og var klar til skud, med øjnene
rettet fremad langs linien. Sprængholdet løb frem til skinnerne, fandt sam
menføjningen på højre og venstre
skinne, anbragte sprængladningerne,
satte lunterne med detonatorerne i
sprængladningernes forladninger, gav
trediemanden lunternes anden ende
med tændsatsen - og forsvandt. Tre
diemanden gav dækningsmændene
det aftalte signal, tændte lunterne og
forsvandt sammen med dem.
Fra det øjeblik, gruppen forlod skju
lestedet for at montere sprængladnin
gerne, til de igen forlod skinnerne, efter
at lunterne var tændt, måtte der ikke

gerne gå mere end ca. 3-5 minutter.
Med en Bickford-lunte på godt et par
meter var der ikke megen tid til at
komme tilbage til cyklerne. Og det
hændte da også en enkelt gang, at en af
gutterne var ved at blive blæst bort af
lufttrykket efter sprængningen.
En gang var de tyske poster - overra
skende tidligt - på vej tilbage til deres
mødested, der jo var sprængningsste
det. Dækningsmændene reagerede
omgående lige efter bogen. De fyrede
korte salver mod posterne, der om
gående gik i fuld dækning. De sku' ikke
risikere liv og lemmer her fem minutter
før Adolf lukkede butikken. Med lun
terne tændt og dækningsmændene
stadig skydende i retning af soldater
ne, forlod alle stedet. Den nye taktik
havde vist sin effektivitet.

På Haderslev kaserne den 8. maj 1945. Borgmester A Thulstrup (yderst til venstre), der har fået
overdraget kasernen af den tyske kommandant, giver den videre til modstandsbevægelsen i Haderslev,
repræsenteret ved (fra venstre) bylederen »Svend Andersen« (S. M. Petersen), politibetjent J. Ravn,
Ludvig Zierau, politiassistent Jensen og stabsofficiant S. A Larsen. Haderslev byhistoriske Arkiv.
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Et af C. A Lorentzens malerier fra den norske serie, forestillende »Det oewerste Vandfald i Tistedals
Fossen«. Maleriet har tilhørt hertugfamilien på Augustenborg. Museet på Sønderborg slot.

C. A. Lorentzen
Kunst i Sønderjylland (8)
Af JESPER TOFFT
Ligesom blomstermaleren O. D. Otte
sen er maleren Christian August Lo
rentzen (1746-1828) af særlig interesse
for Sønderjylland, idet han stammede
herfra. Museet på Sønderborg Slot ejer
da også en alsidig samling af hans
værker. Ligesom Ottesen og andre be
tydelige guldalderkunstnere fra lands
delen virkede Lorentzen imidlertid
ikke meget på fødeegnen, og der findes
så vidt vides ikke slesvigske landska
ber fra hans hånd.
C. A. Lorentzen fødtes i Sønderborg i
1746 som søn af en urmager, og han er
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formentlig opkaldt efter hertug Chri
stian 1. af Augustenborg. Om hans
barndom vides meget lidt.
Efter uddannelse på Kunstakade
miet i København, tog han på uddan
nelsesrejser til Nederlandene og
Frankrig. De gamle nederlandske
landskabsmalere blev vigtige inspira
tionskilder for Lorentzens landskaber,
der ofte i romantisk ånd viser det lille
menneske sat op mod den store og
dramatiske natur.
Naturen i de skandinaviske fjelde er
dramatisk i forhold til det milde og
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 7/8-90

bløde hjemland, og omkring 1790 rejste
Hans produktion omfatter foruden
Lorentzen rundt i Norge og samlede mange landskabsbilleder og genrema
materiale til en serie på 15 landskabs lerier også store historiemalerier, dvs.
billeder. Denne serie blev bl.a. fremstil malerier af historiske begivenheder, of
let i en række til hertug Frederik Chri te malet århundreder efter med megen
stian den 1. af Augustenborg (søn af fantasi. Men også Lorentzens egen tid
førnævnte hertug). To af disse billeder blev udsat for krige, og her ser vi ham
ses nu på Sønderborg Slot.
som samtidsskildrer. Han har bl. a.
Omend C. A. Lorentzen ikke tilhører malet: Slaget på Rheden i 1801 og »Den
»1. division« i dansk kunsthistorie, så rædsomste nat i København«, der viser
skabte han sig en flot karriere. Det englændernes bombardement i 1807.
hænger sammen med, at han udfyldte Dette billede er set fra Lorentzens egen
en slags tomrum mellem Jens Juel og C. lejlighed på Charlottenborg og gengi
W. Eckersberg, der begge hører hjem ver altså en selvoplevet episode. Dette
me i højeste klasse. Han var en uhyre billede blev vidt udbredt gennem en
flittig og alsidig maler, der kunne sit radering af kobberstikkeren J. F. Cle
håndværk til fingerspidserne. Han mens.
solgte mange værker til hoffet og virke
Kunstneren var desuden en fin por
de efter Jens Juel som en afholdt pro trætmaler - ja man kunne mene, at det
fessor ved Kunstakademiet i perioden var indenfor portrætkunsten, han nåe
fra 1803 til sin død i 1828.
de højest. Han levede så længe, at man
C A Lorentzen: Lars Dyrskjøt, scene fra Malling: Store og gode Handlinger... Museet på Sønderborg
Slot.

SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 7/8-90

233

gennem hans portrætter kan iagttage
modens skiften over mindst 40 år fra
rokoko til empire.
C.A. Lorentzen fik som lærer betyd
ning for en række af guldalderens be
rømte malere, bl. a. C. A. Jensen og J. C.
Dahl. Selvom nogle af eleverne nåede
længere i kunstnerisk henseende end
han selv gjorde, må Lorentzens fine
sans for teknik og komposition ikke
undervurderes. I sine bedste værker
viser han sig som en betydelig dansk
kunstner, der både var traditionens
vogter og en god skildrer af sin sam
tid.
Ved hans død udtalte Kunstakade
miet i mindeordene bl. a.: »Han var en
ægte kunstnersjæl, glad ved hvad han
selv frembragte, men endnu gladere
ved enhver lykkelig frembringelse af
en anden«!

C. A Lorentzen: Mor og barn. Museet på Sønder
borg Slot.

Litteratur
Dansk Kunsthistorie, bd. 3,1972.
H. D. Schepelem: C. A. Lorentzen. Udstil
lingskatalog, 1971.

Genindvielse af ovnhus i Aabenraa
Af BIRGITTE KRAGH

Det er ikke et nyt hus, men et knapt 125
år gammelt ovnhus, som man midt i
maj kunne fejre rejsegilde for. Det lille
murede udhus, der længe har ligget
som en tom skal, er på vej til at genop
stå i sin oprindelige skikkelse.
Forhistorien er, at ejendommen Ja
cob Michelsens gård huser den mu
seumssamling, som tidligere fysiotera
peut Anne-Helene Michelsen har
skabt i sit barndomshjem. Da ejendom
men overgik til kommunalt eje, blev
samlingen sikret, og den drives nu
under Aabenraa Museum. I 1988 blev
234

hele anlægget med det typiske store,
østsønderjyske stuehus, have og ud
huse fredet. Det åbnede for næste
skridt, en gammel drøm om at bagehuset blev restaureret og den store ovn
genopmuret, så der kunne bages rug
brød efter gammel skik.
Ovnhuset er opført 1876 på foranled
ning af de prøjsiske brandmyndighe
ders forbud mod bageovne i stråtæk
kede huse. 11870erne og 1880erne blev
der på lignende måde bygget bagehuse overalt i Sønderjylland. Heraf er dog
kun et mindre antal bevarede, og tilSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 7/8-90

med ofte i så ringe stand, at nedrivning
eller sammenstyrtning er nært fore
stående.
Det gør det ekstra vigtigt at restaure
re ovnhuset, hvis tag- og murværk
dårligt kunne vente længere på en
gennemgribende reparation. Samtidig
blev det muligt at rekonstruere de dele
af huset, ikke mindst bageovnen med
skorstenen, der blev fjernet, da huset i
1916 overgik til hønsehus.
Igennem halvandet års ihærdig søg
ning er det lykkedes at skaffe midler
både fra nationale fonde og fra en lang
række mere lokale, ialt godt 250.000 kr.
For restaureringen står arkitekt m.a.a.
John Kronborg Christensen, Nord
borg, der bl. a. på Frilandsmuseet og
ved Vibæk Mølle på Als har gjort erfa
ringer med genopførelser af bageovns
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 7/8-90

anlæg. Hans undersøgelser har doku
menteret de mange spændende kom
binationsmuligheder med f. eks. en
maltkølle, en ryge-skorsten eller et af
tægtsildsted, som de store murede ba
geovne indgik i. En gruekedel til bryg
ning, vask m. m. var derimod et fast
element i anlægget. Den indgår også i
den rekonstruktion, som nu opføres i
Kolstrup.
Da gulvet i huset blev brudt op, kom
fundamentstenene til den tidligere ba
geovn frem. Både mål og placering var
utrolig nær på det forslag til rekon
struktion, som John Kronborg Chri
stensen havde udarbejdet. Det er der
for med store forventninger, at AnneHelene Michelsen og museet ser hen
til, at ovnen kan tages i brug og indvies
i weekenden, den 8.-9. september.
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Det sker Indtil 15. aug.

Haderslev Museum
Surrogat og illusion
En udstilling om efterligninger, erstatninger, ægthed, livagtig
hed osv. Produceret af Viborg Stiftsmuseum

25. aug. - 23. sept. To tankeverdener
Ideologiske spændinger i kunsten omkring århundredskiftet det forrige og det kommende.
Arr.: Sønderjyllands Kunstforening og Haderslev Kunstfore
ning.
Onsdage i juli

Indtil 12. aug.

Sommeraftener på museet
Med folkedans, gårdsangere, håndværksdemonstration, gym
nastikopvisning, hestevognskørsel m. m., fra klokken 19.30.
Arrangeret i samarbejde med Haderslev Turistforening.

Aabenraa Museum
Tæpper og billeder
Af Jette Kai, Ingerlise Rasmussen og Emmy Lund.
Jakob Michelsens Gård har åben alle søndage i juli kl. 14 -17.

Indtil 1. sept.

Indtil 5. aug.

Indtil 5. aug.

Indtil 26. aug.

1. juli - 31. juli
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Museet på Sønderborg slot.
Tid og sted
Om tidsberegning, tidsmåling og landmåling. Udstillingen
omfatter mange eksempler på naturlige og mekaniske ure,
samt et stort udvalg af sø- og landkort.

Sønderjyllands Kunstmuseum
Emil Jensen (1888-1967)
En glemt billedhugger fra Nordslesvig.
Sønderjysk Malersammenslutning
Sønderjysk Malersammenslutning arrangerer udstilling i
»Pumpehuset« med medlemmers arbejder.

Midtsønderjyllands Museum.
Lægeplanter i natur og have
En udstilling om lægeplanternes historie, samt nutidens brug
af plantemedicin.

Smykker, porcelain og keramik
Af Lene Stevns. Især smykker af narhvaltand.
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på de nordslesvigske museer
11. aug. - 31. okt. Atmosfæren og mennesket
En udstilling om de menneskeskabte påvirkninger, atmosfæ
ren udsættes for, og de følger det har og vil få. Produceret af
Midtsønderjyllands Museum.

Indtil 31. dec.
Indtil 26. aug.

Indtil 9. sept.

Museet Holmen Løgumkloster
Lokalhistorisk udstilling om Storegade.
Medlemmer af Danske Kunsthåndværkeres Landssammen
slutning udstiller egne bidrag og forslag til kirkeudsmykning
og kirkeudstyr.

Skærbækegnens Museum
Glimt af oldtids dage
En udstilling om arkæologi på Skærbækegnen.
Hverdage kl. 10-17. Søndage kl. 14-17. Mandag lukket.

Frøslevlejrens museer
24. juni -11. aug. Åbent alle dage kl. 10-17.
Frøslev Lejren, om lejrens historie under 2. verdenskrig.
Dansk Rødekors Museum om organisationens historie fra
1876 til idag.

Einar Steffens fra museet på Sønderborg Slot med Ole Rømers milevogn, der kan ses på museets
udstilling »Tid og sted«.
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Bognyt
John Johnsen: Peter. En historie fra grænselandet.
112 sider. Forlaget Kulturbøger. Pris: 82 kr.

Missen Vinding Stein. Et knus - i tide. Glimt af
erindring og glæde. 87 sider. Forlaget Melgaard.
Pris: 88 kr.
Begge bøger er erindringsboger med rod i
det sønderjyske. John Johnsen har skrevet
sine barndomserindringer. Han er født i
1907 i et dansk hjem ved Løgumkloster, og
tilbragte hele sin barndom og ungdom i
Sønderjylland i årene op til Genforeningen.
Men han vælger at lade en fiktiv person,
drengen Peter, fortælle historien. Herved
får bogen et beklageligt upersonligt præg.
Dette forstærkes af, at også bogens øvrige
personer er opdigtede. Og man må spørge
sig selv, hvordan man kan skrive erindrin
ger, når læseren bringes i tvivl om, hvornår
det er fiktion, og hvornår det er virkelig
hed, der berettes.
Det er synd. For ingen tvivl om at John
sen er en god fortæller. Og at de børn og
unge, han har haft gennem et langt liv som
lærer, har haft glæde af disse fortællinger.
Med sin alder og sine erfaringer kunne et
personligt erindringsstof have bragt os tæt
ind på livet af, hvordan drengen John
Johnsen oplevede de vigtige år af Sønder
jyllands historie. Herved kunne der mulig
vis også være føjet en ny flig til den store
sønderjyske fortælling. Men som bogen er
fortalt, må vi desværre nøjes med den
gammelkendte historie uden noget nyt
under solen.
Det positive ved bogen er, at ved at lade
drengen Peter blive en slags fortæller, bli
ver det til en børnebog. Peter vokser op på
en gård, og naturen er hans legeplads,
samtidig med at den nationale kamp,
Første Verdenskrig med tvangsudskriv
ning af soldater og varemangel, mødet med
russiske krigsfanger og tilsidst Genforenin
gen bliver indtryksrige episoder i et uskyl
digt barns legeglade hverdag.
Hvis der endnu findes bedstemodre og
bedstefædre, der læser højt for deres bør
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nebørn, vil bogen være god som udgangs
punkt for også at fortælle sine egne minder
videre. Ligesom den kan anbefales historie
lærere til brug i de yngste klasser.

Missen Vinding Stein er født i 1923, og på
bogens omslag fortælles, at hendes »barneog ungdomstid i Sønderjylland er den
kærlige og rummelige baggrund for bogens
mange muntre og eftertænksomme glimt
fra et liv - levet og oplevet. Om stedet er
Sønderjylland, Strøget eller en dansk pro
vins - om formen er prosa eller vers forfatteren kommer os i møde med et glimt
i øjet, boblende af glæde ved at være til.
Netop derved ET KNUS I TIDE til dem som har varme og knus behov«.
Det er en livsglad bog. I prosastykker
fortælles om forfatterens sønderjyske barn
dom på Sundeved, hvor »sønderjyder kan
bøjes - aldrig knækkes«. Videre afsnit om
nisser og gengangere, om spåkoner, om de
gamle landevejskroer, om livet på Strøget,
om at blive ældre, om håb og livsmod. Kort
sagt: Et strejftog gennem de erindringer,
som har gjort forfatterens liv til en tilværel
se fyldt med glæde over at være til. Disse
prosastykker er ind imellem ganske læseværdige, og specielt i afsnittet »For 50 øre
lykke« fortælles sjovt om, hvordan unge
piger i 40eme besøgte spåkoner.
Disse prosastykker afveksles med digte
eller vers over samme tema: Det lykkelige
liv. Og disse digte (beklager at måtte sige
det) gør ikke bogen ære. Flere steder hæver
de sig ikke op over, hvad de fleste af os har
skrevet til skrivebordsskuffen og for omgi
velsernes skyld ladet ligge der.
På sin vis er det prisværdigt, at Missen
Vinding Stein i en tid, hvor fanden ofte
males stort på væggen, stædigt vil dele ud
af sin glæde og fortælle på trods, at livet er
livet værd. Men når hendes glæde bekla
gelsesvis kommer til at virke påtaget, er det,
fordi hun i sin iver glemmer reflektionerne.
Glæden er jo ikke noget i sig selv. Den
bliver først virkelig, når den overvinder
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sine modsætninger. Når den står i forhold
til noget. Og man spørger uvilkårligt sig
selv, hvad det er, Vinding Stein har over
vundet med denne glæde over livet. Svaret
findes ikke i bogen, og herved bliver den
mest til glæde for Missen Vinding Stein og
mindre for os andre.

Erik Lindsø.

Sønderjylland 1914-20. Et 20 min. lydbånd med
tilhørende teksthæfte. Tilrettelæggelse: Henrik
Fangel. Udgivet af Institut for Sønderjysk Lokal
historie og Amtscentralen i Sønderjylland. Pris:
135 kr. + moms, hæfte alene 15 kr.
Til de som ikke måtte vide det, så findes der
i de historiske samlinger i Institut for Søn
derjysk Lokalhistorie i Aabenraa ca. 1000
lydbånd. Sanghistorikeren Karl Clausens
bånd udgør lidt over halvdelen. De øvrige
bånd er samtaler og beretninger af mange
forskellige mennesker, der har haft deres liv
og virke i Sønderjylland. En stor del bånd er
optagelser fra møder og foreninger, sogne
råd, ved indvielseshøjtideligheder, jubi
læer og fester. Alle sammen udgør de brik
ker til en broget mosaik aflivet i landsdelen
i de sidste ca. 100 år. Det er tillige muligt
ved hjælp af disse bånd at bringe glimt af
de store begivenheder i Sønderjyllands
historie i dette århundrede. Og på dette
bånd er der udvalgt ca. 20 min. til en
skildring af de voldsomme begivenheder,
som prægede Nordslesvig fra Første Ver
denskrigs udbrud i 1914 til Genforeningen i
1920.
Der er uddrag af H. P. Hanssens taler i
1914 og 1918. Krigsveteran Henrik Petersen
fortæller om skyttegravskrigene under
Første Verdenskrig. Johs. Jensen beretter
om, hvordan det var at være tilstede under
H. P. Hanssens tale på Folkehjem den 17.
nov. 1918, Hans Jørgen Hansen om afstem
ningen den 10. febr. 1920. Ingeborg Refslund Thomsen (H. P. Hanssens datter) om
grænsestriden og om kongens ankomst til
Aabenraa den 10. juli 1920.
Det er virkelig et spændende bånd at
lytte til, og det tjener Henrik Fangel til ære,
at gøre en lille stump af denne lydskat
kendt for offentligheden.
Specielt skal fremhæves H. P. Hanssens
taler. En ting er at læse dem. Noget andet er
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 7/8-90

sandelig at høre manden selv foredrage
dem med det tonefald og de følelser, der
strømmer ud af højttaleren. Stærk er også
skyttegravsberetningen, og for os som al
drig har mødt Ingeborg Refslund Thomsen,
kan man på båndet lytte sig til en kvinde
med ordet i sin magt. Vittig og behageligt
distancerende til de begivenheder, som
hun har været meget tæt på.
Båndet suppleres med et teksthæfte,
hvor der er båndudskrift, forklarende no
ter, illustrationer og litteraturliste. Lyd
bånd og teksthæfte er beregnet til under
visningsbrug og kan varmt anbefales histo
rielærerne. Også i en tid, hvor alt skal ind
med billeder. Der er mange billeder på
dette lydbånd.
Blot kan man beklage, at Fangel på de 20
minutter har villet favne for bredt. Vel er
båndet kun beregnet som et supplement i
undervisningen, men det er synd og skam,
at nogle af talerne kun levnes få minutters
uddrag. Det er som om, at man har under
lagt sig video-klippe-mentaliteten, hvor vi
skal videre til næste klip, inden vi har
fordøjet det forrige. Her kræver lydmediet
meget mere tid, og det får vi desværre
ikke.
Det skal anbefales Institut for Sønder
jysk Lokalhistorie at følge denne udgivelse
op med flere lydspor. For at nå ud til et
større publikum end skolelærere, kunne
man måske alliere sig med drevne radiofolk
og lave radioudsendelser ud af nogle af de
gamle optagelser. Jeg tror, at lytterne ville
fortjene det.

Erik Lindsø.

Jubilæumsskrift. Sønderborg Cykle Klub 19401990. 58 sider. Hl.
Klubbens æresformand, Jørgen Rudolf
Hansen, beretter om store og små tildragel
ser i cykleklubbens historie på grundlag af
dels avisudklip og foreningsarkivalier, dels
egne oplevelser som aktivt medlem. Ikke
mindst det sidste er med til at gøre beret
ningen levende og interessant.

Hæste nummer af månedsskriftet udsendes med
postvæsenet den 3. september.
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Søndret folk er vokset sammen
Kong Christian 10/s ridt over grænsen
den 10. juli 1920 skulle markere, at 1864grænsen var slettet ud, og at det delte,
danske folk nu atter kunne vokse sam
men. For at understrege det symbolske i
handlingen red kongen på en hvid hest;
for således havde Jomfru Fanny i Aaben
raa spået, at den danske konge ville
komme engang. Villigheden til at opfylde
den gamle spådom vidner om en fin
forståelse for folkeminder i hofstaben og i
det regeringsudvalg, som tilrettelagde
festlighederne.
Ved et rent tilfælde fik det berømte ridt
en ekstra symbolik knyttet til sig. Ved
grænsen trængtes i tusindvis af tilskuere,
og hvidklædte, unge piger kastede blom
ster for hestens fod under ridtet. Hele
dette skue bevægede kongen stærkt, og
ved en pludselig indskydelse bøjede han
sig ned og løftede en lille pige op til sig på
hesten.
Ridtet fortsattes, kongen kyssede bar
net, som slog sine arme om halsen på
ham. Da slog folkejublen sammen om de
to på den hvide hest. Virkeligheden hav
de i skønhed overgået sagnet - Danmark
havde fået sin røvede datter frelst tilbage.
Pressefotograferne sørgede for, at epi
soden blev foreviget, og fotografier blev
bragt både i den danske og udenlandske
presse. Det blev billedet på det søndrede
folk, der var vokset sammen. Kolportører
rejste i efteråret 1920 rundt i Sønderjyl
land og solgte billedet af genforenings
kongen og den lille pige på den hvide
hest til dagligstuevæggene i de tusind
hjem. Kunstnere som Stefan Viggo Peter
sen og Hans Nikolaj Hansen malede
begivenheden til Det nationalhistoriske
Museum på Frederiksborg Slot.
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Det hele skete som nævnt ved et
tilfælde, men virkeligheden rummede
endnu mere symbolik, end det fremgik
umiddelbart af billedet. Den lille pige,
Johanne, havde været asylbam på bør
nehjemmet i Erlev, før hun var kommet i
pleje hos præsteparret Braren i Åstrup.
Pastor Braren var tysksindet, og hans
kone var dansk. Hendes far havde været
præst i Ladelund i Mellemslesvig, indtil
han blev afsat i 1864. Fru Braren ønskede
at se den danske konge vende tilbage til
Sønderjylland, og hun havde syet en
hvid kjole til sin 8-årige plejedatter, som
skulle med op til grænsen. På vej gennem
præstegårdshaven til stationen plukke
de hun i al hast nogle røde og hvide roser.
Den lille Johanne, som rakte blomsterne
frem mod kongen og blev centrum for
hans og alles opmærksomhed, har senere
fortalt, at hun var så bange for at falde af
hesten. Det var derfor, hun slog armene
om kongens hals.
Kongens adjudant sikrede sig navn og
adresse på den lille pige, og til sin fød
selsdag i årene fremover fik Johanne en
hilsen fra Christian den 10. Kongen be
søgte også pastor Brarens flere gange.
Johannes far havde imidlertid lidt svært
ved at »vokse sammen« med menighe
den i Åstrup sogn, hvor 89 % stemte
dansk. Derfor flyttede han til det overve
jende tyske Højer, og her tilbragte Johan
ne resten af sin barndom. I dag bor hun i
Århus.
Kjolen fra den store dag kom - ligesom
ærten i eventyret - på kunstkammer.
Den kan ses på Haderslev Museum, ia
Litteratur: R. Ludvigsen: Kongens ridt. 1920.
H. Neumann: Haderslev Amts Museum, bd 13,
1970.
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