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Knågmøllen ved Kongeåen..................................... 234
Jens K. Lampe, Århus, fortæller historien om en 
vandmølle ved Kongeåen, dens opståen, ombyg
ning til benmølle og genetablering som korn
vandmølle.

Fadderskaber hjalp trængte forsamlingshuse..... 242 
Anne Margrethe Callesen, Vejle, fremdrager et af 
de mange fadderskaber, som fandtes i Danmark 
med det formål at støtte danskheden i Sønderjyl
land - i dette tilfælde forsamlingshuset i Uge.

Sønderjyde på de store have. 3. del.......................  246
Ole Kiil, Virum, slutter sin beretning om sin skæb
nesvangre sejlads over Atlanterhavet i efteråret 
1942 med at fortælle om, hvordan han kom tilba
ge til New York.

Set og sket i Sønderjylland. Grænselandskronik 252 
Hans Fabricius, der er sognepræst i Skodborg, 
giver sit indtryk af stort og småt i Sønderjylland i 
april kvartal.

Det sker - på nordslesvigske museer..................... 259
Museernes arrangementer - og noget om et helt 
specielt museum - Jacob Michelsens gård i Kol- 
strup - som fylder 35 år.

Bognyt.......................................................................... 261

Bagsiden om forsiden: Kongeåen........................... 263
Knågmøllen, hvis historie Jens K. Lampe fortæl
ler side 234- 41, ligger ved Kongeåen, der i år
hundreder var grænse mellem kongeriget Dan
mark og hertugdømmet Slesvig. Fra 1864 til 1920 
var den endda statsgrænse. Herom fortæller Hen
rik Fangel.

Kongeåen, som ses på forsidebilledet, nord for Skodborg, 
hvor åen også kaldes Skodborg å, er ikke noget særligt 
stort vandløb, men har en vigtig plads i Danmarkshistori
en og i danskernes bevidsthed. Herom fortælles på bagsi
den side 263. Fot. Morten Kamphovener, i Historiske 
Samlinger, Aabenraa.
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Knågmøllen, som den fremtræder i dag, set fra syd. Ejeren af den gennem resta urerede mølle, Chr. 
Nissen og hustru, fik i juni 1993 en pris for deres store arbejde med at holde bygningerne i fin stand. 
Prisen er en flise, skænket af Skodborg Kultur- og Miljøfond. Fol. 1990 i Skodborg Hjemstavns
forening.

Knågmøllen ved Kongeåen
Af JENS KONGSTED LAMPE

Jens K. Lampe, Århus, har igennem mange 
år studeret danske møllers og vandmøllers 
historie. En af dem er Knagemøllen ved Kon
geåen. Dens navn røber, at den engang var 
benmølle, og dens historie tilbage fra middel
alderen følges her helt frem til i dag.

Knagemøllen eller Knågmøllen, som den 
rettelig hedder, ligger i Skodborg sogn 
syd for Kongeåens bred i naturskønne 
omgivelser, ca. to km nord for landsby
en Skudstrup. Kongeåen, som admini

strativt skiller Nørre- og Sønderjylland 
og Ribe og Vejle amter fra Sønderjyl
lands amt, udgjorde fra 1864-1920 en del 
af den dansk-tyske landegrænse. Den 
dannes ved en forening eller et sammen
løb af flere mindre vandløb, der i nærhe
den af Vamdrup kirke samler sig til ét. 
Det sydligste af disse små vandløb er 
det længste. Det udspringer ved Dren- 
derupgård nord for Farris og øst for Ba
strup skov. Allerede efter disse sammen
løb kaldes den Kongeåen, men endnu i
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1700-årene benævntes den Skodborg å. 
Den passerer siden det middelalderlige 
voldsted Skodborghus og løber i bugt
ninger vestpå. Kort vest for Gredstedbro 
er der ved udløbet i Vadehavet en sluse i 
havdiget.

Ved Knågmøllen løber åen 32 m over 
havet, ved Foldingbro 22 m og ved Jed- 
sted 2-3 m, så der er et jævnt og ringe 
fald som ved de fleste danske åer. I Skod- 
borg sogn modtager Kongeåen tre tilløb: 
Skodborg bæk, Skudstrup bæk og Ben
bæk. I Skodborg sogn er Kongeåen me
get bred og mellem 1,0 og 1,5 m dyb med 
ret markerede brinker.

Af de mange vandmøller, der i tidens 
løb er drevet af vand fra Kongeåen, er 
Knågmøllen den eneste, der er tilbage. 
Dens historie er et godt eksempel på en 
sønderjysk vandmølles udvikling, blom
string og nedgang og samtidig et gam
melt håndværks uddøen på grund af de 
teknologiske fremskridt og industriali
seringen.

Gamlevad mølle
Den første mølle i sognet blev kaldt Gam
levad mølle. Den blev i 1390 skænket til 
klostret i Løgum af Matthias Christens- 
søn i Hundsbæk, men Løgumkloster, der 
ejede mange vandmøller, solgte den se
nere til slægten Rantzau. Dronning Chri
stine, som var gift med kong Hans (1481- 
1513), førte - da hun blev enke - hofhold
ningsregnskaber og af dem fremgår det, 
at hun i 1520 fik 24 mark årlig af Jens 
Jepsen af den mølle, han havde mellem 
Kolding og Ribe. Desværre nævnes møl
len ikke ved navn, men det kan være 
vandmøllen ved Skodborg. Den eksiste
rede i hvert fald i 1566, da den nævnes i 
et brev fra kong Frederik 2. til enken 
efter Jasper Rantzau, fru Margrethe. 
Møllen hørte under Skodborghus slot 
og var faldefærdig og næsten øde det år. 
Den er efter alt at dømme identisk med 
den mølle, som kaldtes Gamlevad (Gam-
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Udsnit af Generalstabens kort over Slesvig 1855, der viser Kongedens forløb fra Vamdrup i øst til 
Vesterhavet i vest. Knågmøllens beliggenhed er angivet med en pil nordvest for Skudstrup. De 
vigtigste overgange over Kongeden fandtes ved Skodborghus, Foldingbro og Gredstedbro. På udsnittet 
af det moderne kort nederst til venstre ses forholdene i dag omkring Kongedens løb nordfor Skodborg, 
hvor Kndgmøllen er markeret. 1:200.000. Geodætisk Institut. Copyright. (A404/85).

»E knågmøH'«,som den hedder i folkemunde 
siden o. 1830, er uvist af hvilken grund ble
vet til Knagemøllen på skriftdansk, skønt 
alle vandmøller, hvor hovedbestanddelen af 
værket er træ, knager nogenlunde på samme 
made, så det er ingenlunde karakteristisk for 
en enkelt mølle. Sit navn fik den i 1830-31, 
da den blev indrettet som ben- eller knogle
mølle, og ben i betydningen knogler hedder 
på sønderjysk »knage« i flertal og »knag« i 
ental. Men da preusserne, som fra 1864- 
1920 havde magten, ikke kendte å- lyden, 
som inden 1948 blev skrevet aa, er det blevet 
til Knagemøllen - i skrift i hvert fald. Denne 
form bruges i Trap 5. udgave fra 1965, på 
Geodætisk Instituts Færdselskort 1:200.000 
fra 1987 og i Telefonbogen Sønderjylland fra 
1992, så det må jo være i orden.

lawoth) 1390. Kongen udviste træ fra 
kronens skove til en grundig restaure
ring af møllen til fru Margrethe Rant
zau, der styrede Skodborghus indtil 1568, 
da sønnen, Hans Rantzau, overtog lenet.

Vi hører igen om Gamlevad vand
mølle i 1658-59, da de såkaldte polske 
hjælpetropper havde deres hovedkvar
ter på egnen omkring Skudstrup. Under 
dette ophold plyndrede de møllen, så 
den blev en uigenkendelig ruin, og dræb
te præsterne i Skodborg og Rødding. 
Men behovet for en mølle var der stadig 
og på den tid var vandmøller så kostba
re at opføre, at bygherrerne oftest var 
kongen, hertugen eller de store godseje
re. Efterhånden som adelens rolle svæk
kedes, blev det de større jordejere, som 
lod møller opføre, og det var netop til
fældet i Skodborg sogn, hvor ejerne af
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Lundsgård også blev mølleejere og over
lod vandmøllens drift til møllekyndige 
forpagtere. Den, der ejede en grund, som 
lå ud til et vandløb, havde også - under 
visse vilkår - ret til at benytte vandet 
som drivkraft og ret til at lade bygge en 
vandmølle.

Gamlevad eller Lundsgård vandmøl
le, som den også kaldtes, blev drevet 
som en kornmølle i det længste af sin 
eksistens. Som i det øvrige Sønderjyl
land havde man før 1852 mølletvang, 
dvs. at fæstebønderne var henvist til at 
besøge en bestemt mølle, som regel 
jordejerens. Malelønnen var en vis brøk
del af hver skæppe korn, der blev malet. 
Mølleren anvendte et toldekar, dvs. et 
kobbermål med håndtag til at måle den 
part, han skulle have, men indsiddere 
og håndværkere, som ikke selv avlede 
korn og kun bragte mindre mængder til 
møllen, kunne betale i penge eller natu
ralier, f. eks. æg efter aftale med mølle
ren. I 1852 ophævedes mølletvangen i 
hertugdømmet Slesvig.

Ombygning til stampemølle
Vandmøllen i Skodborg sogn var fra 1750 
bortfæstet til Svend Lauridsen, hvis søn 
Peter Svendsen, overtog den 1765. Han 
tilkøbte forskellige fæstegårde, så area
let blev betydelig udvidet. Svendsen re
staurerede vandmøllen så grundigt, at 
den i 1780 så ud som nyopført. Den 
solgtes i 1807 til Mikkel Nielsen, fra 1812 
var Mads Hansen Lund ejer, derefter Jep 
Poulsen fra 1824. Claus Jacobsen fra 1828, 
Holger Matthias Holgersen fra 1833 og 
endelig fra 1838 storbonden, sognefo
ged og Dannebrogsmand Thomas Thom
sen, som var noget af en matador, idet 
han også havde kro og brændevinsbræn
deri. Men det var i Holgersens tid, at 
mølleriet ombyggedes til en stampemøl
le, der kunne knuse dyreknogler. Vand
hjulet drev en aksel, i hvilken der sad et 
antal tappe, som løftede stamperne eller 

hamrene, hvorefter disse ved deres egen 
vægt faldt ned på det materiale, der skul
le behandles.

Årsagen til ombygningen var, at der i 
landbruget o. 1830 opstod et behov for 
kunstgødning eller handelsgødning, ef
ter at den tyske kemiker, Justus Liebig 
(1803-73) som en følge af grundige un
dersøgelser og analyser gjorde opmærk
som på, at når man gennem landbrugets 
produktion tog stoffer fra jorden, skulle 
man tilføre de manglende stoffer igen. 
Ellers blev jorden udpint. Midlet var mi
neralgødning, og rundt om i Tyskland 
og dets nabolande oprettedes benstam
pemøller. Især i de magre og sandede 
egne og på de udpinte jorder var der et 
stærkt behov for tilførsel af ny næring, 
bl. a. det vigtige kalciumfosfat og salpe
ter, og det førstnævnte stof forekommer 
netop i dyrenes knogler. Som foder til 
grise og lam, mod stivsyge og som høn
sefoder var benmel også nyttigt.

Benmøller og benmelsfabrikker
En anden årsag til vandmøllens ombyg
ning var, at man netop o. 1830 begyndte 
at forberede en ny toldordning for kon
geriget og hertugdømmerne, en ordning, 
der skulle tilstræbe ensartede toldsatser 
og en friere handel mellem de to dele af 
monarkiet, og som ville blive til størst 
gavn for hertugdømmerne, hvor der var 
en bedre udviklet industri end i kongeri
get.

Lundsgård benmølle, »e knågmøll«, 
fik hurtigt en ret stor kundekreds, men 
tillige konkurrenter. I det tilstødende 
Ribe amt var der en overgang syv ben
stampemøller, og på halvøen Angel blev 
der oprettet benmøller i Treja, Stenbjerg 
og Vippetorp. I Nordslesvig synes der 
kun at have været J. G. Otzens benmels
fabrik i Sønderborg, der virkede fra 1841- 
1910, foruden »e knågmøll« i Skodborg 
sogn. Den nærmeste konkurrent var 
Gørklint vandmølle ved Holsted å.
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1833 anlagde den britisk fødte grosse
rer, Joseph Owen (1769-1862), Nordens 
første og største svovlsyrefabrik og ben
kulsbrænderi i »Fredens Mølle« på Ama
gerbro ved København. Owen produce
rede det første år 800.000 pund benmel, 
hvoraf godt halvdelen afsattes i Dan
mark og resten eksporteredes. For at kun
ne konkurrere med denne storvirksom
hed, måtte de små benmøller nedsætte 
priserne på deres produkter. Det førte 
naturligvis til, at flere og flere landmænd 

benyttede sig af de nye gødningsmidler. 
I de områder, hvor man anvendte kunst
gødning, voksede landbrugets afgrøder 
kraftigt og høstudbyttet steg i værdi. En 
gammel beretning går ud på, at englæn
derne allerede i 1700-årene opdagede 
benmelets gødningsværdi, da man i Shef
field så, at græsset groede kraftigere, dér 
hvor knivfabrikkerne henkastede det 
ben-materiale, som blev tilovers ved pro
duktionen af knivskafter. Men da Stor
britannien dengang var et ret isoleret
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ørige helt for sig selv, nåede denne vi
den ret sent til det europæiske fastland.

Ligeledes berettes det, at en flittig he
deopdyrker i Vestjylland på sin bryllups
dag strøede sit og konens navnetræk i 
benmel på deres store græsplæne, og 
endnu ved sølvbrylluppet kunne man 
se navnetrækkene som særligt frodigt 
mørkegrønt græs i plænen. Hvorom al
ting er: I sidste halvdel af 1800-årene 
blev der fremstillet meget benmel i hele 
Danmark på adskillige vandmøller, og 
først i 1897 etableredes »Det danske Gød
ningskompagni«, som også importere
de handelsgødning fra andre lande, f. 
eks. Chilesalpeter.

Knågmøllen som benmølle
Knågmøllen i Skodborg sogn havde an
sat en række opkøbere, der hentede 
knoglerne hos husmødrene i de omlig
gende sogne. Oftest var det dog hjem
menes store drenge, der samlede mate
rialet og fik et vist antal pfennig/ører pr. 
pund. Det kunne hænde, at nogle uvor
ne drenge puttede hvide flintesten eller 
kalksten i deres sække og således snød 
sig til lidt flere mønter. Opkøberne var 
oftest fattigfolk, som kørte i en enspæn
dervogn eller vandrede med en træk
vogn fra gård til gård og hus til hus med 
deres byrde.

Skulle benene bruges som gødning, 
blev de først kogt og senere udtrukne 
med benzin eller benzol, hvorved fedtet 
udvand tes. Derefter blev de behandlet 
med skoldhed vanddamp under tryk, 
hvorved limen fjernedes. Siden tørredes 
knoglerne og formaledes til benmel. Ind
holdet var oftest 3,5 - 4,5 % kalciumfos
fat, 20 - 24 % fosforsyre og resten kvæl
stof. Knågmøllen forarbejdede i 1844 o. 
16.000 pund = 8.000 kg ben, men efter 
Treårskrigen 1848-50 blev den igen om
bygget til en kornvandmølle med kvær
ne, sigte, hejseværk og hvad der ellers 
hører til i en mølle.

Igen kornvandmølle
Omkring århundredskiftet holdt mange 
benmøller op, fordi importen af billig 
handelsgødning fra udlandet udkonkur
rerede dem. Der indførtes f. eks. guano 
og salpeter fra Chile og Pe ru. Da forma
lingen af benmel i Knågmøllen hørte op, 
måtte bønderne på egnen søge andre 
sælgere, men i 1859 blev der udgivet en 
bog i Haderslev af Truelsen: »Anviis- 
ning for Landmanden til selv at kunne 
tilberede sin Bengjødning.« Der forelig
ger dog ingen oplysninger om, hvor 
mange landmænd, der fulgte Truelsens 
anvisninger. I stedet for benmøllerne fik 
vi nogle destruktionsanstalter (rakkeri- 
er), f. eks. ved Bro i Ketting sogn på Als 
og i Sdr. Hostrup i Ensted sogn ved 
Aabenraa, hvor man af selvdøde dyr 
fremstillede sæbe og blod- og benmel 
som foderstof til husdyr.

Thomas Thomsen, matadoren, afhæn
dede i 1838 Lundsgård med vandmøllen 
til J. F. V. Johannsen, som også udvidede 
arealet ved tilkøb. Vi har fra skyld- og 
panteprotokollerne en fortegnelse over 
alle mølleejere og -forpagtere, men nav
ne i sig selv siger jo ikke så meget. 1881 
brændte møllen ved lynnedslag, men 
blev opbygget igen året efter. I mange år 
var der bageri i den østlige ende af møl
lehuset. Siden 1878 ejedes møllen og dens 
opstemningsret af interessentskabet 
»Skodborg-Københoved Engvandings
forening«, der ansatte Hans Clement som 
bestyrer. Endnu kan vandingskanalen, 
der anvendtes til engvanding, ses syd
øst for møllen. I 1900 måtte Lundsgård 
med mølle afhændes til den preussiske 
domæneforvaltning. Det var et led i den 
preussiske regerings jordkamp og ger- 
maniserings-politik under fremmedher- 
redømmet, idet man ræsonnerede, at en 
jordløs befolkning var langt lettere at 
fortyske end en besiddende stand.

I tiden 1900-1910 opkøbtes alene i 
Haderslev amt 23 gårde eller andre ejen-
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Knågmøllen var i stærkt forfald, da den i 1965 blev købt af Viggo Nissen. Fot. Skodborg Hjemstavns
forening.

domme med et samlet jord tilliggende 
på 4.000 ha. 1907 sammenlagdes Lunds- 
gård med Urholmgård i Skodborg sogn, 
så Lundsgårds areal nu var på 188 ha.

Efter genforeningen i 1920 overgik 
ejendomsretten til møllen til møller Pe
ter Christensen, Haderslev, og den tidli
gere nævnte engvandingsforening be
holdt i henhold til fredstraktatens man
ge bestemmelser retten til den vandpart, 
den havde lov til at optage i vandingska
nalen. 11923 udstykkedes af Lundsgårds 
jord elleve nye husmandsbrug, mens 
stamparcellen på 48 ha solgtes til Asmus 
Poulsen fra Gejlager i Skodborg sogn, 
der i 1925 afhændede den til Hans Peter 

Backmann. Hans efterfølger var gård
ejer og murer Chr. Nielsen fra Vejen 
Østermark, som restaurerede mølle- og 
stuehus, så disse bygninger fik deres 
gamle skikkelse, dvs. med rødt, afstol- 
pet bindingsværk med løsholte, halwal- 
mede gavle og taget tækket med tagrør. 
Der blev fremstillet et nyt vandhjul, hvis 
diameter næsten var 6 m. Hjulet drejer 
modsat uret, ved at vandet fra den gra
vede kanal presses mod skovbladene for
uden af strømmen i åløbet. I ældre tid 
var der et halvtag over vandhjulet, for at 
forbipasserende heste ikke skulle blive 
skræmt, men i dag er heste jo lige så 
sjældne som husarer.
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Bro og ålegård
Ved møllen var der tidligere en solid 
egetræsbro, som faktisk fra 1864-1920 
forbandt Danmark og Tyskland, idet 
Kongeåen dannede grænse på en stræk
ning af 26 km. Mølleren havde ret til at 
opkræve en broafgift på 10 pfennig imod 
at holde broen vedlige. Folk, der havde 
ærinde til møllen, var dog fritaget for 
bropenge. Under Første Verdenskrig 
1914-18 blev egetræsbroen spærret med 
en solid bom og store afbladede grene af 
hamburgsk tjørn, og en preussisk gen
darm var posteret på sydsiden af åen for 
at kontrollere, at ingen uvedkommende 
kom over den. En af de danske gendar
mer, Jensen, hørte en aften i 1914 en 
stærk buldren nede ved broen og skynd
te sig derned. Her så han to preussiske 
gendarmer, der var i færd med at hugge 
broen op. »Was ist los?« råbte Jensen, »I 
bryder broen op og begynder på midten 
og går nordpå - det er dansk ejendom! 
Vil I se, I kommer væk! Rrraus und 
weiterlusken«. Han var ikke fuldkom
men til at tale tysk, men de to gendarmer 
var slet ikke i tvivl om meningen. For
bløffet skyndte de sig væk, men Jensen 
var fra den dag af ikke godt lidt af de 
tyske gendarmer.

Til møllen hører fra gammel tid en 
ålegård, hvilket vil sige, at mølleren har 
ret til at lede ålene fra Kongeåen ind i en 
ålekiste. 1 de senere år har det dog kne
bet med at have de indfangede ål i fred. 
Den gamle respekt for den private ejen
domsret har været i stærkt aftagende.

Møllens restaurering
Knågmøllen var i brug som vandmølle 
helt op til 1952 med forskellige forpagte
re. Den sidste aktive møller var Carl 
Schultz, der efter nogle års forløb flytte
de til Skodborg som vært i forsamlings
huset. Schultz var veteran fra Første Ver
denskrig og døde som pensionist i Oden
se.

Den 10. november 1953 blev der af 
Nationalmuseet nedsat et særligt udvalg, 
som fik til opgave at finde et passende 
antal vand- og vindmøller, som i tek
nisk, kulturhistorisk og arkitektonisk 
henseende fortjente at blive restaureret 
og bevaret for efterverdenen.

Som teknisk leder og møllekonserva
tor udpegedes af rigsantikvaren ingeni
ør Anders Jespersen. Han ledede en 
grundig restaurering af Knågmøllen i to 
etaper, der afsluttedes i 1973. Allerede i 
1959 var møllen blevet fredet i klasse B. 
Forinden restaureringen blev Knågmøl- 
le opmålt af arkitekt Chr. Justesen. Skovl
hjulet blev senest fornyet 1989-90.1 møl
len er bevaret to kværne, sigte, stigbord, 
sluser, malekarm og et hånddrevet hej
seværk. Den nuværende ejer, murer Vig
go Chr. Nissen (født 1908), købte møllen 
ved en tvangsauktion i 1965, og sammen 
med sin hustru har han viet en stor del af 
sin tid på at vedligeholde og værne om 
møllen og stuehuset. Takket være ægte
parret Nissens velvilje kan besøgende få 
lov til at se kværnhuset og møllehjulet i 
funktion.
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Forsamlingshuset i Uge, fotograferet i 1930'erne. Forsamlingshuset blev indviet den 14. august 1927 
og er opført efter tegninger af arkitekt Jep Fink, Aabenraa. Fot. i privateje.

Fadderskaber hjalp trængte 
forsamlingshuse
Af ANNE MARGRETHE CALLESEN

I Sønderjysk Månedsskrifts omtale af for
samlingshuse i Sønderjylland (1993 side 32) 
nævnes en række fonde, der gennem mange 
dr har ydet støtte til forsamlingshusene. An
ne Margrethe Callesen, Vejle, er ved under
søgelse af et enkelt forsamlinghus, i Uge, 
blevet opmærksom pd endnu en vigtig støtte, 
nemlig de fadderskaber, som blev tegnet af 
nationaltsindede kredse i Danmark. Her be
retter hun om det fadderskab i Ålborg, som 
støttede forsamlingshuset i Uge.

Foruden de fonde, der ydede støtte ved 
oprettelse og drift af forsamlingshuse i 
Sønderjylland, var der også i enkelte til
fælde tale om hjælp fra fadderskaber, 
som blev oprettet i det øvrige Danmark, 
og hvor en kreds af særligt interesserede 
samlede penge ind og gennem personli
ge kontakter med kredse i Sønderjylland 
slog til lyd for, at Sønderjyderne ikke 
kunne klare kampen alene mod de rige
lige økonomiske midler, der fra tysk si-
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de blev sat ind i grænsekampen, men at 
man måtte have hjælp fra »det gamle 
land«.

Redaktør Schiøttz-Christensen, »Aal
borg Stiftstidende«, havde meget stor 
interesse for Sønderjylland og proble
merne i landsdelen, og i årene efter Gen
foreningen gjorde han i sit blad uafbrudt 
opmærksom på, at der stadig var farer 
for den danske sag.

Den 19. januar 1927 omtaler avisen 
den tyske agitation, som særligt udfol
der sig i de truede egne, dvs. der, hvor 
danskheden står svagest, og i måneder
ne derefter bruges der megen spalteplads 
på omtalen af spørgsmål, der har med 
Sønderjylland at gøre. Blandt andet er 
der den 5. februar en opfordring til at 
støtte Landeværnet, og en sangaften til 
fordel for dette får en stor og fyldig re
portage fra festen. Endelig arrangeres 
ture til Sønderjylland for, at man ved 
selvsyn kan finde ud af, hvad det drejer 
sig om.

Den 14. august 1929 dukker for første 
gang en rubrik »Sønderjyske Strejftog« 
op i avisen. Redaktør Asger Karstensen 
fortæller her blandt andet om de bidrag, 
det tyske mindretal får til deres arbejde, 
nemlig penge fra seks stater og seks prøj
siske provinser og alle bykommuner i 
Sydslesvig og Holsten til »De såkaldte 
tyske Fadderskabsforeninger«. Han slår 
her til lyd for, at der fra dansk side tages 
materielt og håndfast på problemet, og 
at der er brug for, hvad der overhovedet 
kan ydes. Landeværnet er på ingen må
de nok.

I yderligere tre strejftog fra den 18., 
20. og 23. august samme år besøger Kar
stensen H. P. Hanssen. Han advarer gang 
på gang mod den tyske offensiv og un
derstreger, at den kamp, der skal kæm-

Opfordring fra Aalborg Stiftstidende den 4. april 
1930 om al være med i et fadderskab for Uge sogn.
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Salen i Uge forsamlingshus med talerstol og scene. Scenetæppet er malet af Christian Christensen fra 
Porskær, der i 1930 blev gift med forsamlingshusets bestyrer, Anna Christensen. Fot. i privateje.

pes, er sønderjyderne ikke i stand til at 
kæmpe alene. Det er en opgave, som 
man fra rigsdansk side må være med til 
at løse, og talen falder herunder også på 
den fare, som forsamlingshusene på 
grund af de rigelige tyske penge befin
der sig i med den ofte temmelig anstreng
te økonomi, flere af dem har.

Ved et møde i Aalborg den 5. decem
ber 1929 fremhævede Karstensen, at de 
penge, man fra dansk side kunne tæn
kes at give, ikke var for at hjælpe søn
derjyderne, men for at styrke danskhe
den i dens kamp mod tyskheden. Han 
mente også, at når folk skulle give, var 
det et ønske, at bidraget havde personlig 

adresse og skulle bruges til konkrete op
gaver.

Under rubrikken »Kulturkampen i 
Sønderjylland« bragte Aalborg Stiftsti
dende den 3. april 1930 en redegørelse 
for det energiske kulturarbejde, tysker
ne udfører og understreger, at man fra 
dansk side gør bedst i at være helt klar 
over denne tingenes tilstand, og der til
føjedes: »Giver vi op i Kampen, eller 
fører vi den med Slaphed, vil Historiens 
Dom blive streng over det Slægtled, der 
forsømte en naturlig Pligt.«

Dagen efter fulgte et opråb til at tegne 
et fadderskab for Uge sogn, der betegne
des som det mest truede i Aabenraa amt.
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Dagligstuen i bestyrerparrets bolig i forsamlingshuset i Uge. Væggene prydes af malerier af Christian 
Christensen, Porskær, der var gift med bestyrerinden. Også andresteder i bygningen, bl. a. i den lille 
sal og i entreen sås hans malerier. Især en frise med kirker var beundret. Christian Christensen har 
malet mange motiver fra Sønderjylland og udstillede bl. a. hos boghandler Bo Bojesen i Aabenraa. Fot. 
i privateje.

Et udvalg af fem fremtrædende borgere 
i Aalborg var nedsat for at forestå opga
ven, og som formand valgte man redak
tør Schiøttz-Christensen.

I juni 1930 blev fadderskabet en reali
tet, og redaktør Schiøttz-Christensen bad 
H. P. Hanssen om at være mellemmand, 
»så pengene kunne finde bedst mulig 
anvendelse og betonede, at af hans bi
stand afhang det, hvad de kunne udret
te.«

Aalborg samlede 2000 kr. sammen 
hvert år i 30'erne, og af dem fik forsam
lingshuset i Uge et rentetilskud på 350 

kr. til restgælden, ligesom gymnastik
ken fik et beløb. Den lokale foredrags
forening havde svært ved at klare udgif
terne til foredragsholdere, så den fik 100 
kr.

Initiativet havde vakt interesse i vide 
kredse i Danmark, men man ønskede at 
se, hvordan udviklingen ville forløbe, 
inden man ville følge eksemplet.

Blandt fremtrædende sønderjyske 
politikere var meningerne delte, og flere 
så i fadderskabstanken en fare for de 
gamle foreninger: Sprogforeningen, 
Grænseforeningen og Skoleforeningen.
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Rigsdagsmand Chr. E. Christensen, As
serballe på Als, kaldte på den anden side 
fadderskabsideen for »Genforeningsar
bejde i egentligste Forstand.«

Den 16. juli 1930 besøger redaktør 
Karstensen i rubrikken »Sønderjyske Bre
ve« formanden for Uge forsamlingshus, 
gårdejer Martin Linnet, for at bringe en 
hilsen fra fadderskabet i Aalborg. Linnet 
udtrykker her sin taknemlighed for støt
ten og siger bl. a.: »Vi trænger haardt. 
Det kniber saa stærkt med Midlerne for 
at faa det hele til at gaa rundt. Vort maal 
er i de seks Vintermaaneder at kunne faa 
et maanedligt Foredrag. Vi tilstræber at 
konsolidere vort Forsamlingshus, vort 
Ungdomsliv, vor Sygepleje med Hen
syn til hvilken vi har staaet overfor mær
kelige Angreb.«

Karstensen slutter med bemærknin
gerne: »Saaledes er Gaardejer Linnet. Og 
saaledes er Aalborgs Uge-Opgave. Der
for gør den næste, der tegner sig for 
Bidrag til Fadderskabet, en god Gerning. 
Gid andre Byer fulgte efter! Landet over!«

Men det går langsomt med at få ud
bredt fadderskabstanken, og i 1935 holdt 
redaktør Schiøttz-Christensen et fore

drag i Statsradiofonien, som han kaldte 
»Fadderskabstanken i det nationale Ar
bejde.« Han redegjorde her meget ud
førligt for hele den baggrund, der i sin 
tid havde fået Aalborg til at oprette et 
fadderskab og udtrykte sin skuffelse over 
den ringe tilslutning, ideen havde fået 
landet over. Han advarede mod den op
blussen af national bevidsthed, der var 
kommet i det nationalsocialistiske Tysk
land.

I en efterskrift til manuskriptet øjner 
han dog lysere tider, idet der er oprettet 
ti fadderskaber, og flere er på vej.

Gennem årene er der livlig forbindel
se mellem fadderskabskredsene i Aal
borg og folkene bag Uge forsamlings
hus. Men ved generalforsamlingen i for
samlingshuset den 28. februar 1942 me
ner et bestyrelsesmedlem, at huset nu 
kan klare sig uden tilskud. Besættelses
tiden har skabt stor tilslutning til arbej
det, så økonomien er fin. Men der er 
ikke stemning for at slutte forbindelsen, 
så da det nye forsamlingshus bliver ind
viet i 1950, er der deltagere fra fadder
skabet i Aalborg, og først i 1973 afbrydes 
forbindelsen.

Sønderjyde på de store have
3. del

Af N. O. KIIL

1 tredje og sidste del afOle Kiils beretning er 
vi ombord på det skib, der reddede de tor
pedoramte efter 17 døgn i åben båd på Atlan
terhavet, og vi følger deres færd tilbage til 
New York. Første og anden del bragtes i 
sommer, i nr. 6 og nr. 7/8.

H.M.S. »Armeria« var et næsten nyt skib. 
Det var for nylig kommet fra England til 
Nordafrika som ledsagerskib i invasi

onsflåden. Konvojen, som den nu ledsa
gede, var hentet i Bathurst, i Gambia. 
Man beklagede meget, at man, i det sto
re og hele, kun kunne byde os på kon
servesmad, men det var herreretter for 
os, så vi behøvede ikke nogen undskyld
ning. Officererne var alle friske og for
nøjelige folk, reservister de fleste af dem. 
Hvad der undrede os var, at vi aldrig 
traf maskinfolk i officersmessen. Mærk-
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værdigvis havde de kun underofficers
rang, selv den ansvarlige leder, der an
detsteds ville bære betegnelsen maskin
chef, eller 1. maskinmester.

Vor hårdt tiltrængte hvile og natte
søvn blev jævnligt afbrudt af sirenelarm. 
Det betød for alle ombord, at de øjblik- 
keligt skulle forføje sig op og udendørs, 
medmindre de på stedet havde pligter 
at varetage. Alarmen tilkendegav, at man 
med Asdic-udstyret, havde fået kontakt 
med et objekt, der kunne være en ubåd. 
Kanon og dybvandsbombekasterne blev 
bemandet, og man ventede spændt på, 
hvad der videre ville ske. Uheldigvis gav 
selv fiskestimer samme reaktion som en 
ubåd, men vi var da kun glade for, at vi 
kun oplevede falske alarmer under vort 
ophold ombord, og for at vi atter kunne 
slumre ind for en stund.

Korvettens chef havde fortalt, at vort 
skibs forlis og vor redning var blevet 
behørigt, telegrafisk indberettet til de 
relevante myndigheder. Vor tilbage
komst til Freetown måtte derfor være 
ventet. Da vi den 8.december stævnede 
ind i havnen regnede jeg med at se en 
repræsentant fra konsulat/mægler på 
kajen, men en sådan var ikke at se. Trans
port var der dog sørget for. Der blev 
taget vare på marinegasterne, vor meni
ge besætning blev kørt til indkvartering 
på en skole, som var inddraget til formå
let, og vi andre blev bragt til byens 
»Grand Hotel«, hvor vi fik anvist ud
mærkede værelser og blev behørigt ekvi
peret. Vi var ankommet i tøj, som ven
ligt var blevet os lånt af »Armeria«s offi
cerer.

Fremdeles var der ingen der viste sig 
fra konsulat/agent, som her var et og 
det samme. Derimod dukkede der en 
deputation af vore egne folk op, med 
anmodning om at få penge til tobak og 
andre fornødenheder. Sammen gik vi til 
konsulatet, hvor jeg fik foretræde hos 
Mr. Christian Nielsen, som dog hverken 

hilste eller så op, da jeg gjorde min entre. 
Han nøjedes med et surt: »Well, what 
happened?« Jeg gav ham et kort resume, 
og overraskede ham med en anmodning 
om udbetaling af penge. Det kunne han 
ikke se nogen grund til, da han, hvad 
rigtigt var, måtte gå ud fra, at vi vel ikke 
stod for at skulle betale for kost og logi, 
som den engelske regering da hidtil hav
de stillet gratis til rådighed. løvrigt hav
de han ingen som helst dokumentation 
for, at nogen af os havde penge tilgode, 
og det var ikke hans opgave at være 
pengeudlåner. Penge kom der dog på 
bordet, men først efter at jeg havde sat 
folkene, der ventede udenfor, ind i sa
gen, og de med opsmøjede ærmer var 
begyndt at trænge ind på hans kontor.

Der lå, til al held, et hollandsk hospi
talskib i Freetown, hvidmalet og med 
store røde kors på skroget. Her var vor 
mand med den lemlæstede arm straks 
blevet bragt ombord til kyndig lægebe
handling. Da jeg besøgte ham, kunne jeg 
med glæde erfare, at han ville beholde 
armen. Man havde transplanteret væv 
og hud fra et af hans lår, så man kunne 
garantere, at armen ville blive så god 
som ny. Jeg forhørte mig hos den an
svarshavende kirurg om hans mening 
om den af mig praktiserede hestekur, 
med ætsende søvand som sårrensnings
middel. Han betegnede den som særde
les fornuftig, og tilføjede, at jeg i og for 
sig ikke godt havde kunnet gøre stort 
andet. Kendsgerningen var da også, at 
såret, under min behandling, var blevet 
friskere og renere, for hver dag der var 
gået. Jeg havde ikke forud tiltroet mig 
selv evner til at håndtere en så barsk 
opgave, og var lettet over at det var gået 
godt, patienten ikke mindre.

Det var meningen, at vi, så snart som 
muligt, skulle tilbage til U.S.A., men det 
var uvist, hvornår det kunne blive, da 
det afhang af skibslejligheden. Vi fik op
lyst, at det godt kunne trække i lang-

248 SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 9-93



drag. Amerikanske skibe, som anløb Free
town for hjemgående, kom fra havnene i 
Guineabugten, og de var som regel alle
rede belagt derfra med søfolk fra andre 
krigsforliste skibe. Et Libertyskib, netop 
ankommet fra Amerika, skulle videre til 
Gambia. Jeg traf kaptajnen, en sympa
tisk, yngre mand, som var meget inte
resseret i mine nygjorte erfaringer. Han 
ville meget gerne have mig med som 3. 
styrmand, for at kunne aflaste skibets 1. 
styrmand, som var besværet af et dårligt 
ben. Det ville konsulen ikke gå med til. 
Han ønskede ikke at blive ladt tilbage 
med vore fjendtligtstemte folk. Jeg måt
te derfor fremdeles vente på skib sam
men med de øvrige.

Medvirkende til forlængelse af vente
tiden var også det forhold, at hjemsen
delsen foregik efter tur. På skolen, hvor 
vor menige besætning befandt sig, var 
der, efter sigende, indkvarteret nær ved 
1000 mand, og på vort hotel var der også 
fuldt hus. Her var vi de eneste ikke- 
englændere. Flere var blevet torpederet 
i samme område som vi, i dagene forud, 
men de var alle ret hurtigt blevet undsat.

Driften af Grand Hotel blev forestået af 
en velgørende hjælpeinstitution, og vi 
fik en udmærket forplejning. Straks ved 
ankomsten fik vi udleveret hvidt trope
tøj med skjorte, korte bukser og trope- 
hjælm. Tøjet, som »Armeria«s officerer 
havde overladt os, kunne vi nu returne
re med tak for lån. Jeg og dækskadetten, 
som jeg delte værelse med, måtte dog 
snart have en ny mundering. En mor
gen, da vi vågnede, var vort tøj forsvun
det. Der kom jævnligt unge tyve på be
søg, fik vi forklaret. De klatrede op til 
værelsernes altaner, hvor de kunne fin
de ulåste døre. De var splitternøgne, og 
medbragt fedt, hvormed de indsmurte 
sig, inden de gik i aktion. En evt. pågri
ber havde ingen chancer for at fastholde 

den åleglatte krop, der som et lyn kunne 
lade sig rutsche ned langs en altanstøtte.

Over hotellets radio havde vi lejlig
hed til at følge med i, hvad der foregik 
rundt omkring på fronterne, hvor meget 
var sket i dagene, da vi var afskåret fra 
omverdenen. Adspredelse, og tilvæn
ning til normal levevis, blev opnået ved 
samtaler og læsning. Billard og andre 
former for underholdende spil, var et 
yndet tidsfordriv. I Freetown havde vi 
fri adgang til den militære officersklub, 
hvor vi jævnligt kom, sammen med de 
andre fra hotellet. Under hjemturen om 
aftenen, skete der ikke sjældent lynan
greb fra lommetyve, som var listet efter 
os. Det fik vi dog sat en stopper for, ved 
at slutte os sammen i konvojformation, 
med hovedgruppen tæt samlet i midten. 
På siderne, foran og bagved befandt sig 
vore hurtigløbere, der satte ind ved det 
mindste optræk til overfald. Angriberne 
fik sig en velfortjent tur i grøften. Et 
yndet tidsfordriv var også den daglige 
tur til stedets markedsplads, hvor der 
var et sandt leben af indfødte i brogede 
gevandter. Handelen gik livligt med 
mærkelige tropefisk, frugter og grøntsa
ger. En snehvid badestrand var også dis
ponibel indenfor rækkevidde.

Julen kom vi til at opleve i Freetown, i 
stegende varme, så det blev altså ingen 
»White Christmas«. Juleaften forløb, ef
ter stedets skik, med tingeltangel, fest og 
ballade i gaderne. 1. juledag blev fejret 
på en mere anstændig facon. En udmær
ket julemiddag blev serveret, og Christ
mas carols blev sunget, i selskab med 
nogle søde sygeplejersker fra militær
hospitalet. Med til julefesten var også 
kaptajn Aage Larsen, som jævnligt be
søgte mig. Han var fører af Ø.K.s motor
skib »Danmark«, da det blev sænket ud 
for Freetown. Han opholdt sig nu i land, 
ansat som havnelods. Det var et fint men
neske, i hvis selskab man kun kunne 
befinde sig godt. Vi talte meget om for-
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holdene derhjemme, og om fremtiden. 
Han havde, efter ansøgning og efter stort 
postyr, fået tildelt en af de sidste nye 
cykler, som fandtes i byen. Alle vendte 
sig efter ham, når han kom strygende, 
da en sådan befordring ikke blev anset 
som passende for en pæn, ældre herre. 
Stedets cyklister var normalt kun unge 
sorte i lømmelalderen. I klublokalerne 
traf jeg andre landsmænd, maskinme
stre fra »Danmark«, der ligesom kapt. 
Larsen, havde fået stillinger i land.

Også nytårsaften blev fejret i Free
town, men på ret stilfærdig vis. Det vir
kede som om balladeenergien var fuset 
af på juleaftensdagen. Nytårsaften slap 
vi også for besøg af vore egne folk, der af 
og til var på farten med en kæp i øret. 
Alle uoverensstemmelser fra båden var 
som blæst bort, og der var ingen ende på 
flinkheden fra alle sider, nu da alt var 
endt godt.

Omend hyren drejede, og hotellets 
turbanklædte kok hver dag bragte mad 
på bordet, blev lediggangen ensformig. 
Dog, årsskiftet bragte den længe vente
de skibslejlighed. En dag lå der pludse
ligt et større antal gråmalede, store pas
sagerskibe på reden. De var alle ombyg
get til troppetransport, og var på et nær 
fyldt op med krigsfanger, som på vej til 
England var kommet rundt Kap Det 
Gode Håb. Det af skibene, som ikke hav
de fanger ombord, skulle gå til New 
York, så her var vor chance. Vi fik be
sked om at gøre klar til afrejse. Hver 
mand fik udleveret en habit, da ankomst 
til New York i januars vinterkulde ville 
være ubehagelig i tropetøj. Med besked 
om at vi skulle ombord i m.s. »Largs 
Bay« blev vi, af en enlig mand i en mo
torbåd, sejlet ud mod rækken af de store 
ankerliggere. Det viste sig, at han ikke 
anede, hvilket af skibene der var »Largs 
Bay«, så der måtte prøves med et gæt. 
Jeg entrede op ad falderebet på det nær- 
mestliggende, hvor jeg blev mødt og 

overfuset af den vagthavende officer, der 
bedyrede, at dette aldeles ikke var »Largs 
Bay«, og han belærte mig om, at jeg al
deles intet havde at gøre ombord i hans 
skib, hvor italienske krigsfanger i øje
blikket var på dæk for at trække frisk 
luft. Da jeg havde forsikret ham om, at 
jeg ikke var kommet for at befri fanger
ne, blev han mildere stemt og nedlod sig 
til at udpege skibet, som vi søgte.

På »Largs Bay« blev vi vel modtaget. 
Det var et stort engelsk skib, hvis freds
tidskapacitet var 800 passagerer, foruden 
en anselig fryselast, hvormed det havde 
været i fart på Australien. Her var der 
ingen pladsmangel. Ombord var der kun 
skibets besætning, og vi andre fyldte ik
ke meget. Vore marinegaster fra båden 
var forlængst draget deres egne veje. Vi 
fik anvist vore respektive sovesteder, til 
hver officer et udmærket kammer på 1. 
klasse, hvor en steward dagligt servere
de morgenthe på køjen. Straks efter vor 
ombordkomst blev der lettet anker, og 
hele flotillen af store skibe stod til søs, 
ledsaget af større, hurtigsejlende mari
nefartøjer. Straks ved morgenbordet fik 
vi et chock. Skibet blev gennemrystet af 
et voldsomt brag, så alle tænkte: nej, det 
kan ikke passe. Vi skal da vel ikke allere
de i baljen igen? Det var heldigvis falsk 
alarm, i forbindelse med en øvelse. Ski
bet var indrettet med et affyringssystem, 
der opsendte en byge af tynde ståltråde, 
beregnet til indvikling i et angribende 
flys propel. Der var tale om en øvelse, 
men de kunne vel have adviseret os der
om.

Vi forblev ikke længe i denne eksklu
sive konvoj, som vi forlod, for ene at 
sætte kursen mod Nordamerika. Det be
kymrede os dog ikke, da hurtigsejlende 
skibe sjældent bliver ubådes bytte på det 
åbne hav. Livet ombord var behageligt. 
Jeg fik lejlighed til at gøre mig fortrolig
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I erkendelse af at handelsfladen under krigen til fulde delte skæbne med USA’s væbnede styrker, blev 
dets personel af kongressen tildelt regulær veteranstatus. Forudsætningen var en pletfri vandel 
(Honourable Discharge) bekræftet af U.S. Coast Guard, hvorunder handelsfladen juridisk horte. Niels 
Ole Kiils certifikat er udstedt den 15. august 1945, da han trådte ud af amerikansk tjeneste. Privateje.

med min nyerhvervelse, en moderne 
mikrometersextant med indbygget be
lysning. Første aften, jeg prøvede den, 
kom jeg under skarp iagttagelse af en 
matros, der var på rundering for at kon- 
trolere mørkelægningen. Jeg blev næste 
dag spurgt, om det var mig der havde 
været på spil med sextanten, hvilket jeg 
naturligvis kunne bekræfte. Det gjorde 
heller ingen ting, men der var en speciel 
årsag til, at det var blevet indberettet. 
Forrige rejse havde de ombord haft en 
hollandsk besætning, hvis kaptajn og 
styrmænd var mødt op med søkort, kro
nometer og sextanter. Til søs gik de i lag 
med navigering, som om skibet var de
res. Da det jo ikke var tilfældet, forlangte 
man deres navigationsudstyr inddraget, 
da sejlruten måtte være skibets hemme
lighed. Alene med min sextant, kunne 

jeg naturligvis ikke bryde nogen sikker
hedsregel. Jeg var kommet billigt til det 
udmærkede instrument, købt af en en
gelsk styrmand på hotellet. Han skulle 
hjem og besætte en lodsstilling i New
castle, og havde mere brug for penge 
end for sextant.

Den 15. januar 1943 tog vi lods ved 
Ambrose fyrskib, og havde inden længe 
Frihedsgudinden i sigte. Som statsejet 
skib blev »Largs Bay« tildelt en fornem 
liggeplads i North River, hvor de for
skellige nationers Atlantlinere plejede at 
ligge i fredstid. Karantæne- og immigra
tionsmyndighederne bordede rutine
mæssigt det ankomne skib. Immigrati
onsfolkene var betænkelige ved mødet 
med os, der var helt uden pas eller andre 
former for identitetsbeviser. Efter nogen 
betænkningstid lød det: »Sorry boys, we
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have to call in the F.B.I.« Dertil var de 
naturligvis velkomne, da vi alle havde 
rent mel i posen. Ombord kom og 
alle måtte igennem et krydsforhør, in
den indrejse blev godkendt. Personligt 
havde jeg vanskeligheder. Mit navn Kiil, 
forekom dem mistænkeligt, og min for
klaring om at det jo blev stavet anderle
des end navnet på den nordtyske by, 
gjorde ikke større indtryk. Jeg måtte nø
je forklare om kontakten med ubåden, 
efter torpederingen, og man måtte vide, 
om jeg havde modtaget noget fra dem. 
Dåsen med forbindingsstoffer interesse
rede dem meget, og de skulle vide, om 
den bar nogen påskrift. Jeg følte nær
mest, at håndjernene begyndte at rasle, 
da jeg berettede om de »Zwei Kilo Ha
ferflocken«, som jeg var uforsigtig nok 
til at citere på originalsproget. Om jeg 
virkelig talte tysk? Det lange og det kor
te var dog, at nåde kom til at gå for ret, så 
at jeg kunne blive lukket ind i »God's 
Own Country« som en fri mand. Det 
skal her siges, at spioner var blevet land
sat i U.S.A, af tyske ubåde, så der var 
grund til forsigtighed.

En ældre distingveret, hvidhåret her
re ventede på mig, ledsaget af en højtstå
ende marineofficer. Han præsenterede 
sig som Ewin Lamar Davis, svigerfar til 
vor omkomne løjtnant, George Taylor. 
Mr. Davis, der senere viste sig at være 
fhv. dommer fra staten Tennesee og fhv. 
medlem af Amerikas højesteret, havde 
skaffet sig mulighed for, på første hånd, 
at blive orienteret om tragediens sam
menhæng. Det skete i form at en indgå
ende, men helt igennem medfølende 
udspørgning, hvis svar han kunne ac
ceptere uden forbehold. Jeg kunne iøv- 
rigt kun udtrykke min medfølelse med 
hans datter. Hun var nu en af de mange 
krigsenker, hvoraf der skulle blive flere.

Jeg indlogerede mig på »The Seamen's 
Institute«, hvor jeg tidligere havde boet i 
perioder. Det var verdens største sø

mandshotel, og havde alle mulige facili
teter. Helt uberettiget gik det under nav
net »The Dog House«. En vinterfrakke 
blev indkøbt, og et nyt pas hentet på Det 
danske Generalkonsulat. Herefter skul
le der så ikke længere kunne opstå pro
blemer med F.B.I.

Tilbage var der nu kun for de hjemvend
te at få indkasseret tilgodehavendet hos 
vort rederi, »American West African Li
ne«, for næsten 6 måneders oversøisk 
fart. Her dukkede en ny ubehagelig over
raskelse op. Under vort fravær var der 
blevet indfør skattepligt, som i U.S.A., 
hidtil kun vedrørte høje indkomster. Nu 
skulle der betales 25% Victory tax af alle. 
Det havde vi svært ved at acceptere, da 
det for os jo blev en helt urimelig lov 
med tilbagevirkende kraft. Desuden 
mente vi, at provenuet fra de ubehageli
ge dage i båden i det mindste skulle 
være skattefrit. Vore egne amerikanere 
måtte bide i det sure æble og betale, men 
ved nærlæsning af bestemmelserne fandt 
jeg ud af, at loven ikke gjaldt for os ud
lændinge, medmindre vi havde fast bo
pæl i U.S.A. Da vi kun havde ret til tre 
måneders ophold ad gangen, var vi såle
des ikke skattepligtige. Det blev pure 
afvist at rederiets hovedbogholder, en 
ubehagelig person, af nøjagtig samme 
støbning som vicekonsulen i Freetown. 
25% skat skulle betales, om vi så peb 
eller sang. Han kunne ikke vide, at vi 
ikke havde permanent opholdstilladel
se, påstod han, og iøvrigt ragede det 
ham en papand. Vi henvendte os så hos 
skattevæsenet, hvor vi fik medhold, men 
dermed var det dog ikke slut med chika
nerne.

Vi havde alle et betragteligt beløb til
gode for overtidsarbejde udført under 
losning og lastning i Afrika. Det blev 
meddelt os, at da vi ikke kunne fremvise 
domumentation for et sådant tilgodeha
vende, ville vi ikke få en rød cent. Vi var
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overbevist om, at rederiet, der gennem 
mange år havde sejlet på Afrika, kunne 
afregne efter statistiske tal fra tidligere 
rejser, dersom lidt god vilje var tilstede, 
men nej. I vrede trak vi os tilbage til 
rådslagning. Et lyst hoved fandt på, at vi 
simpelthen måtte konstruere et overtids
regnskab, baseret på hukommelsen, og 
så lade rederiet forsøge at bevise, at det 
ikke holdt stik. Som sagt så gjort. Vi fik 
vore penge. Ved vort sidste stormfulde 
møde med hovedbogholderen, opstod 
der tumult udenfor døren, og en person 
der brølede som en tyr, truede med at 
ville dreje halsen om på bogholderen. 
Den vrede mand var ikke en af vore, så 
der var altså også andre, der måtte døje 
med den besværlige herre. Fred være 
med ham! Vi kunne finde andre skor
stene der røg.

Inden jeg forlod rederikontoret, fik jeg 
foretræde for direktøren, der havde øn
sket at hilse på mig. Det var en venligere 
herre, der udtrykte sin beklagelse og 
medfølelse over den svære tid, vi havde 
gennemlevet. Måske burde jeg have rå
det ham til at finde sig en anden boghol
der, af hensyn til de fremtidige skibbrud

ne, som utvivlsomt ville følge efter os.
Det var strengt, i de følgende dage, at 

træffes med pårørende til de omkomne. 
Andre måtte jeg skrive til. Afsked blev 
taget med de personer, som jeg havde 
delt ondt og godt med. Vi skiltes for, 
med en enkelt undtagelse, aldrig at træf
fes igen. Mange overlevede næppe kri
gen. Jeg måtte give møde for en sær
domstol, hvor der skulles afgives edsvo
ren erklæring om, at de savnede måtte 
betragtes som døde, og at skibet med 
ladning var gået tabt.

Jeg blev inviteret til fornem middag 
hos Mrs. Taylor, der fremdeles havde 
besøg af faderen. Hun boede i en fashio
nabel lejlighed i East 68th. Street på Man
hattan. Det var en nydelig, tiltalende da
me, tilsyneladende med styrke til at kun
ne bære tabet af den omkomne ægte
mand. Mr. Davis, der residerede i Wa
shington D.C. som præsident for The 
Federal Trade Commission, havde jeg 
senere, efter opfordring, lejlighed til at 
besøge. For mit vedkommende var et 
kapitel af krigen afsluttet. Et nyt ventede 
på sin begyndelse.

Set og sket i Sønderjylland
Grænselandskronik

Af HANS FABRICIUS

Grænselandskronikken for april kvartal er 
skrevet af Hans Fabricius, der har sit daglige 
virke som sognepræst i Skodborg og Skrave.

En lensgreve flytter ud, en prins flytter 
ind. Et barn fra Hamborg bliver bortført 
til Aabenraa. Badevandet ved Sønder
jylland er fint. Nazister mødes nord for 
grænsen. Kirkeministeren besøger Syd
slesvig. Et barn må ikke hedde Bjørn 

med ø. Tønder bliver 750 år. Oliejagt, 
miljøsvin og ozon-alarm. Rødding kom
mune billigst at bo i. Haderslev dårligst 
til at passe børn.

Hvad er stort, og hvad er småt? Hvil
ke begivenheder skal nævnes, hvilke bør 
nævnes, hvilke kan nævnes? Sønderjyl
land - nord og syd for grænsen - er som 
ethvert andet område i Europa et sted, 
hvor der leves, elskes, hades, misundes,
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jubles, diskuteres, kæmpes, sluttes fred. 
Sådan må det være, hvor mennesker skal 
leve sammen, finde sammen eller finde 
sammen - som det vel ligger skjult i ordet 
samfund.

Ny slotsherre
Ikke alle steder syntes man at kunne 
finde ud af tingene i samdrægtighed. 
Eller hva'? På Schackenborg fik man ny 
slotsherre - for nu at bruge avissproget. 
Det lyder jo af noget: slotsherre. Der er 
både romantik og træhest og adelige for
rettigheder gemt i betegnelsen, som må
ske i virkeligheden dækker et hårdt ar
bejde med at holde en stor forretning vel 
kørende og gamle bygninger vel i orden.

TV-Avisen - den, som mener at have 
skabt og at styre alt - nævnte ikke uden 
en vis malice, at lensgreveparret ikke 
var til stede, da Prins Joachim den 2. 
april overtog godset. Celebre navne i 
bedste Se & Hør-stil, som TV- folkene 
også mestrer. Sandheden er vel, at lens
greve Schack og lensgrevinden så ret og 
vidt ud, da de traf bestemmelsen om 
gaven til kongehuset. Efter at have boet 
en årrække i Sønderjylland fornemmer 
jeg betydningen af den danske kongefa
milies tilknytning til landsdelen; skade, 
at et eller andet syntes at være gået skævt 
undervejs. En lille mistanke om et med
ansvar hos pressens folk (dem, man tid
ligere kaldte the gentlemen of the press) 
kan jeg ikke sige mig helt fri for.

Så var vi vel også alle ved at falde om 
af rørelse, da den lokale presse kunne 
fortælle, at landmand Joachim er «uden 
pengetank», fordi der ikke er noget sik
kerhedsnet under den ny-etablerede 
landmand i Møgeltønder hverken fra sta
ten eller det kongelige skatkammer. Vi 
får nok snart prinsen at se blandt egnens 
»græsrodslandmænd«. Det ville være ret 
en sag for journalistiske feinschmecke
re...

Men ganske som lensgreve Otto Di

derik Schack bød Prins Joachims oldefar 
velkommen i Dybbøl Skanse i 1920, by
der vi, der bor i landsdelen i dag, prin
sen velkommen. Knap så stilfuldt som 
dengang, men lige så hjerteligt. Og tak
ker samtidig lensgreveparret, der nu bor 
udenlands...

Materialismens triumf
Ikke mange steder har materalismen fej
ret så store triumfer - eller rettere: ikke 
mange steder er den kommet tydeligere 
til udtryk! - end i den såkaldte grænse
handel. Vi er snart vant til katastrofemel
dingerne fra så den ene, så den anden 
side af grænsen. Nogle gange betaler det 
sig at sige, at forretningen går strygen
de, andre gange er det måske mere for
delagtigt at hævde, at det hele er ved at 
gå rabundus. Hvis man vil trykke kun
derne (til at komme) skal man sige det 
første; vil man trykke politikerne (til at 
ændre på afgiftspolitikken) skal man si
ge det andet. Ak, ja - det er ikke nemt at 
være forretningsmand.

Men øl-kulturen (som i de seneste år 
har udviklet til at være en mangel på 
kultur!) trives blandt danskere, som ik
ke kan gå på gaden eller køre med toget 
eller se en fodboldkamp uden de kost
bare dråber, som altså er billigere på den 
ene side af grænsen end på den anden. 
De samvirkende Købmandsforeningers 
direktør mener, at danskernes køb af øl, 
vin og fødevarer er eksploderet med EFs 
indre marked. Men købmændene syd 
for grænsen mener, at de »nærmest men
nesketomme butikker« taler et andet 
sprog. Øllet er den vare, der skal trække 
kunder til forretningerne, ganske som 
letmælken i den lokale butik nord for 
grænsen. Slagvarer, kalder man det - og 
på den måde kan en kasse øl komme til 
at slå flere gange. Nu venter man, at 
flere grænsebutikker må give op - og det 
kan vel så blive til skade for nogle, men 
måske til gavn for andre.
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Prins Joachim hejste selv flaget i parken 
ved Schackenborg Slot, da han den 7. april 
overtog slottet. Fot. Lis Eeg Sylvest.

Men et marked, der er fælles og frit - 
jo, god morgen, mine blanke støvler! Her 
i sommerens løb skal der opstilles dan- 
kort-terminaler i Flensborg-området, tres 
i alt, og så kan der trækkes, om ikke flere 
kunder til, så måske flere penge ud af 
dem, der kommer. Det er så snublende 
let og fristende med det lille kort. Man 
skal jo ikke have penge op af pungen... 
Så udover ølstrømmen virker de elek
troniske forbindelser da på tværs af lan
degrænser.

Og dog - for den 8. april kunne Jyske 
Vestkysten fortælle, at Tele Sønderjyl
land har »glemt« tyskerne i den lyseblå 
telefonbog. Så det bliver ikke så nemt at 
ringe og reservere de åbenbart livsnød
vendige bajere.

»Et nazistisk drivhus«
Der er også andet, der virker grænse
overskridende. Både landegrænsen og 
hysterigrænsen krydses med brask og 
bram af nazister, anti-nazister, demon
stranter og provokatører af både den ene 
og den anden slags. Derfor kunne Flens
borg Avis citere formanden for en for
ening, der hedder Aktive Modstands
folk i København (og hvad er det mon 
for en? den skal nok ikke forveksles med 
Frihedskampens Veteraner), som kalder 
det »en ubestridelig kendsgerning, at 
Danmark er blevet gjort til et drivhus for 
udøvelse og udbredelse af nazistiske ak
tiviteter«. Måske skulle man melde sig 
blandt dem, der dog bestrider hans på
stand? Fordi nogle sølle politiske afvige-
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re med tåbelige nazidrømme slår sig ned 
her, er vi da vist ikke så ringe, at vi 
fortjener at blive kaldt et nazistisk driv
hus. Bedre ville det være, om vi kunne 
imødegå staklerne med argumenter; det 
er måske dér, det kniber for os, efter at vi 
i mange år har vænnet os fra at imødegå 
de kommunistiske stakler med en or
dentlig argumentation. Som demonstra
tionslivet (for det er åbenbart en livsstil 
for nogle!) og demonstrationsformerne 
har udviklet sig i Danmark på det sene
ste, er det måske på sin plads at opfordre 
alle til at holde på værdigheden i stedet 
for at bruge pøbelens egne metoder.

Et oplyst folk behøver under så nor
male omstændigheder som dem, vi le
ver under, ikke at gå i flok og råbe op og 
smadre vinduer. Endsige betragte poli
tiet som fjender. Et oplyst folk er et folk, 
der vedkender sig sin historie, sin tro, sit 
sprog, sin kultur. Lad os da holde fast 
ved det og så lade det menneskelige, 
politiske vraggods fra det store forlis 
skvulpe i vandkanten. Et oplyst folk tur
de være urørligt. Og skulle nogen mene, 
at det kniber med oplysningen, ja, så er 
det jo noget at tage fat på.

Men »et nazistisk drivhus« - må vi 
være her! Med lidt mindre presse - eller 
en mere besindig presse! - vil planterne 
hurtigt fryse ud, såmænd.

Engholm gik
Et nordisk klingende navn gør det så vist 
ikke. At pressen kalder ham «den tyske 
Clinton« gør det så vist heller ikke. Björn 
Engholm måtte gå som så mange andre 
politikere i Danmark og andetsteds i de 
senere år. Fældet af offentlighedens dom 
- dvs. med medierne som både anklager 
og dommer og oftest uden en forsvarer. 
De falder på deres moral, siges det. For 
de lyver - eller fortier noget. De snyder 
lidt hist og her. De rager til sig af magt, 
af penge, af alskens goder. Og alle vi 
misundelige, der ikke gider gøre arbej

det, står ved sidelinien og klapper eller 
pifter dem ud af banen. For vi ved hel
digvis bedre, og vi har moralen i orden, 
og vi betaler for meget i skat og får for 
lidt for pengene osv.

I forhold til så mange andre skandaler 
synes Engholms forseelse lille, sådan re
trospektivt. Men selvfølgelig - når man 
selv kommer til fadet, fordi andre var 
sunket for dybt i moradset, kan man 
ikke politisk bære at have sagt usandhe
der for en undersøgelsesret. Det kom til 
at koste dyrt. Både den ene og den an
den formandspost og meget andet. Men 
satte han egentlig sympatien overstyr? 
Det kostede ham dyrt, hans parti og hans 
land og politikerne under eet både her 
og der ligeså. Men med de moralske krav, 
der rejses af en ofte amoralsk presse, kan 
vel snart ingen være politiker. Vi har 
ikke brug for en Moralsk Oprustning- 
bevægelse, men vi har nok brug for, at 
alle, både politikere og vælgere, kort sagt: 
folket, besinder sig på, at der altså er 
forskel på ret og vrang, på sort og hvidt, 
på rigtigt og forkert, i denne verden.

Men synd alligevel, vistnok, for både 
Engholm og landsdelen.

En anden Björn
Der var også en anden Björn, der havde 
problemer. Til forskel fra den tidligere 
ministerpræsident ved han det bare slet 
ikke. Hans problem er nemlig hans for
ældres, og de er så heldige (uheldige?) at 
høre til det danske mindretal i Sydsles
vig. Björns mor og far ville, at deres dreng 
skulle hedde Bjørn - altså med dansk ø i 
stedet for et tysk ö. Men den slags ud
skejelser lader sig ikke gennemføre - selv 
ikke i et fællesmarked. Og tysk logik 
fornægter sig ikke, for som personregi
sterføreren i Flensborg siger: Skulle vi 
acceptere de danske bogstaver æ, ø og å, 
ville vi også være nødt til at anerkende 
det cyrilliske alfabet (det, som bruges i 
Rusland og andre slaviske lande).
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Små 10.000 mennesker deltog i det store friluftsmøde i Flensborg ved årsmødet den 6. juni. Som 
sædvanligt var Dannebrog, de nordiske og det frisiske flag hejst på årsmødepladsen. Flere savnede dog 
det flensborgske byflag. Fot. Michael Mauter, Flensborg Avis.

Og det har personregisterfører Elfrie
de Petersen så vel ret i. Det må være et 
problem med det betragtelige russiske 
mindretal i Slesvig-Holsten. Mon ikke 
også hun skulle skifte fra det gode navn 
Petersen til et mere tysk navn? Der er 
åbenbart langt til navnefællesmarkedet. 
Og eftersom personregisterføreren i 
Flensborg er et formentligt såre venligt 
menneske, fortæller hun Flensborg Avis, 
at hun ikke har noget imod, at forældre
ne privat staver navnet med et dansk ø. 
Mine hjerteligste gratulationer til Bjørn 
og hans forældre - og min dybeste med
følelse med personregisterføreren, der 
skal administrere en rigoristisk lovgiv
ning.

Og så ved jeg for resten ikke, hvordan 
man ville forholde sig nord for grænsen, 
hvis der var en, der ville hedde Björn 
med tysk (eller svensk) ö i stedet for det 

danske ø. Men da man her til lands aner
kender navne som Sirikit (Thailand), 
Anatole (Frankrig), Dick (England), vil
le man vel også kunne klare navnet med 
ö. Og dog - for i vore moderne tider kan 
computere kun med vanskelighed klare 
den slags. Og det er jo efterhånden ma
skinerne, der styrer menneskene.

Flagstrid
Også på andre felter kan danskheden 
syd for grænsen løbe ind i problemer. 
Nogle af dem synes her lige syd for Kon
geåen i et vist omfang at være selvfor
skyldte. Som nu »flagstriden« i forbin
delse med de sydslesvigske årsmøder. 
Flensborg by forærer de danske sydsles
vigere byens flag, og skal man dømme 
efter avisbillederne var man glad for ga
ven. Så glad, at man skyndsomst gemte 
den væk, for flaget skulle ikke op på
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Den tyske generalkonsul Hugo Fehrenbach, Aabenraa, og Danmarkssamfundets repræsentant, Sven 
A. Hellesen, Sonderborg, ved overrækkelsen af faner til det tyske mindretals museum i Sønderborg. 
Fot. Paul W. Weber. Deutsches Museum Nordschleswig.

årsmødepladsen; der må kun de nordi
ske flag vaje. Som »kongerigsk dansker« 
forstår jeg ikke den indstilling. Når jeg 
besøger Flensborg, så føler jeg den i man
ge henseender som en nordisk by. Sådan 
er det med symboler. Nogle steder kan 
de bruges til at slå bro over det, der 
skiller - andre steder, som f. eks. i det 
tidligere Jugoslavien, bruges symboler i 
vidt omfang som påskud til strid og 
kamp. Der var da også mindretalspoliti
kere, der ligesom Flensborg Avis tog af
stand fra den stejle holdning. Avisen 
skrev, at det gør ondt, »når vi vender 
vor egen tolerance ryggen ved at afvise 
en givetvis oprigtigt ment imødekom
menhed fra den dansk-tysk styrede Syd- 
slesvig-hovedstads øverste politiske le
delse.« Den slags er nok ikke det rigtige 
signal at sende ud til et Europa, hvor det 
ulmer og gærer alle vegne mellem natio
nale mindretal og flertal. Tænk, om der 
var et sted, hvorfra man kunne vise den 

vej, at det er muligt at være til sammen 
på en fredsommelig og venlig måde.

På den danske side af grænsen går det 
anderledes til; på Valdemarsdagen fik 
det tyske mindretals hjemstavnsmuse
um i Sønderborg overrakt en dansk fa
ne, og ved den lejlighed udtalte den ty
ske generalkonsul Hugo Fehrenbach, 
Aabenraa, bl. a. at tyskerne kun med 
misundelse kan se på det forhold, dan
skerne har til deres højt elskede og ære
de Dannebrog, som i 774 år har holdt sig 
som det danske nationalflag - i modsæt
ning til det unge, tyske nationalflag.

Men hvor går så grænsen? Ja, ikke 
den mellem staterne Tyskland og Dan
mark, men den usynlige folkelige græn
se? For et eller andet sted må den træk
kes! Var det så, hvad Duborg-skolens 
rektor gjorde, da han afslog at tale tysk 
sådan som en far til en ny elev ønskede, 
at han skulle gøre det ved den officielle 
modtagelse af nye elever. »At holde tale
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på tysk fra talerstolen ville være begyn
delsen til enden for Duborg-skolen. De 
er kommet til et dansk gymnasium«, lød 
rektors svar til den tyske far, der ikke 
forstod rektors svar. Han talte dansk, og 
han vedblev at tale dansk. Den usynlige 
grænse er et sted og må fastholdes.

Når man en kølig dansk sommerdag 
sidder her, nordligst i det slesvigske, og 
ser tilbage på april kvartal i grænselan
det, er der mange flere ting, der burde 
nævnes. Ting, der undrer og morer, ting, 
der giver anledning til eftertanke og over
vejelse. Hvorfor var der i Sønderjylland 
større tilslutning til EF-Maastrichtafta- 
len end i resten af kongeriget? Hvorfor 
var man ikke selv til stede, da Skam- 
lingsbanken holdt 150 års jubilæum som 
nationalt samlingssted - og er der mon i 

dag mange andre end mig, der sidder 
med det samme spørgsmål? Og i Bro
ager har kommunen udarbejdet regler 
for hanegal, fordi naboer til hønseholde- 
re føler sig generet. Ja, hanerne overdø
ver måske stereoanlægget, og det er na
turligvis katastrofalt. Og ved Løgumklo
ster der der nogle, der sætter 20-30 milli
oner kroner ind på at finde olie i under
grunden, og hvad skal man så ønske: at 
de må finde den eller, at de ikke må? 
Dansen om guldkalven er blevet afløst 
af dansen om olietønden, for menneske
nes børn bliver aldrig klogere.

Og så var der for resten 429 sydsle
svigske børn, der kom på ferie i Dan
mark. Til lykke med det - til både børn 
og ferieværter!

På Skamlingsbanken markeredes den 18. 
maj 1993 150-året for det første store 
folkelige og nationale møde på Skamling. 
Folketingets tidligere formand, professor 
H. P. Clausen, holdt hovedtalen, og der 
var desuden taler af landdagsmand Karl 
Otto Meyer og Skamlingsbankeselskabets 
næstformand Johan Michelsen. Kolding 
Mandskor sang og Slesvigske Fod regi
ments musikkorps spillede ved denne na
tionale fest, der nok kunne have haft nogle 
flere deltagere. Fot. Historiske Samlin
ger, Aabenraa.
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Det sker - på nordslesvigske museer
35 år

Museet på Jacob Michel
sens gård i Kolstrup kan 
fejre jubilæum.
Anne-Helene Michel
sen er stadig med, når 
dørene åbnes til arran
gementer på Jacob Mi
chelsens gård - eller en 
skoleklasse er på be
søg. Nu sker det dog i 
samarbejde med Aa
benraa Museums med- 
arbejdere, eftersom 
Samlingen på Jacob 
Michelsens gård i 1986 
blev en del af dette. 
Men ideen og intitiati- 
vet lå i mange år ude
lukkende hos Anne-Helene Michelsen, 
der er født på gården.

Da Aabenraa bys vækst omkring 1960 
medførte ekspropriation af gårdens jord 
og udlænger, var det slut med landbru
get på Jacob Michelsens gård, der siden 
1847 havde været i slægtens eje. Går
dens stuehus blev dog bevaret.

Tilskyndet af lokale museumsfolk og 
i samarbejde med farbroderen, amtslæ
ge Mads Michelsen lykkedes det Anne- 
Helene Michelsen at nå så vidt, at det 
gamle køkken og dagligstuen den 1. juni 
1958 kunne åbnes for publikum under 
betegnelsen »Samlingen af gamle ar
bejdsredskaber og bondemøbler.« Ved 
gaver og køb er samlingen vokset, men 
klenodier som den gamle gotiske kiste 
fra 1580, oldemors tinservice og Jomfru 
Fannys rejseskrin stammer alle fra går
den.

Fra køkkenet pd Jacob Michelsens gård i Kolstrup. Fol. 1990. Aabenraa 
Museum.

Siden restaureringen af ovnhuset i 
haven i 1990 er også bagning blevet en 
attraktion ved stedet. De tre årlige ud
stillings- og bageweekender: Efterår, jul 
og forår er blevet en tradition. Og om 
kort tid kan istandsættelsen af huggehu- 
set påbegyndes. Det giver nye mulighe
der for formidling.

Hanne L. Christensen

Alle er velkomne på Jacob Michelsens 
Gård, i Kolstrup, Toften 37, Aabenraa, lør
dag den 11. september, kl. 14-17, hvor arran
gementet står i høstens tegn. Der er gratis 
adgang, smagsprøver og kaffe. Kl. 15.00 hol
der borgmester Jørgen Witte jubilæumsta
len.

Om aftenen er der gammeldags høstgilde. 
Hertil skal reserveres plads på Aabenraa 
Museum (74 62 26 45). Bestilling af omvis
ninger sker sammesteds.
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Museet på Sønderborg Slot
12. sept.: Korkoncert. Choros 77.
20. sept.: Korkoncert. Kekawa-koret fra Letland.
24. sept.: Kunstudstilling. Tre kunstnere fra Slovakiet. I samarbejde med 

Sønderborg Kunstforening.
26. sept.: Koncert. Sønderborg Musikforening.
2. - 3. okt.: Arbejdende værksteder ved Dansk Husflidsforening.
10. okt.: Koncert. Sønderborg Musikforening.
15. okt. - 9. jan.: Udstilling. Istedløven og andre løver.

Tønder Museum
11. sept.: Købmandsudstilling.

Sønderjyllands Kunstmuseum
28. aug. - 3. okt.: Malere på Tønderegnen. Emil Nolde, Peter Nicolaisen, Dan 

Thuesen m.fl.
11. sept. - 24. okt.: Pumpehuset. Bjarne v.h.h. Solberg Installation.

Aabenraa Museum
Indtil 14. nov.: I storm og stille, den sikre havn. En udstilling om sømandsko

ner fra sejlskibstiden til i dag.
11. sept.: På Jacob Michelsens Gård. I høstens tegn. Udstilling og høstgil

de.
Indtil 26. sept.: Udstilling. Svend Havsteen-Mikkelsen. Arr. Aabenraa Kunst

og Musikforening.
9. okt. -14. nov.: Udstillingsværkstedet. Håndlavede dukker til leg og teater.

Haderslev Museum
Indtil 24. okt.: Livets overgange: Fødsel og dåb - konfirmation - forlovelse og 

ægteskab - alderdom, død og begravelse.
Prod. af Langelands Museum.

Midtsønderjyllands Museum
12. sept. - 3. okt.: Maleriudstilling af Dea Enna.
10. okt. - 21. nov.: Astronomiudstilling.

Skærbækegnens Museum
2.-31. okt.: Udstilling af årets gaver til museet.

Hjemmevæmsmuseet, Frøslevlejren
Indtil 31. okt.: Særudstilling: »Marinehjemmeværnet - 40 år«.
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Fra Læsø via Rom til Bovrup
Niels R. M. Oppermann: »Oplevelser og Tanker 
på Vejen - Nogle tidsbilleder af personer og begi
venheder«. Illustrationer af Stig Hoisting, Sunde- 
vedhus 1992.1 kommission hos N. Thomsens Bog
handel, Aabenraa. 82 sider. Pris: 95 kr.

Det er en fascinerende tanke, at det statelige 
gule hus i landsbyen Bovrups centrum, der 
engang husede den danske nazileder Frits 
Clausens lægepraksis og nazipartiets kontor, 
i de sidste to årtier har været i en pensioneret 
romersk-katholsk præsts eje. Præsten har i 
dette hus indrettet sit »Det hellige Sakramen
tes Kapel«, hvor han daglig, som det er en
hver katholsk præsts pligt, frembærer forso
ningsofferet for alle levende og døde.

Niels Oppermanns »Oplevelser og Tanker 
på Vejen« er en særdeles velskreven bog, der 
giver læseren indblik i et livssyn, som mange 
hertillands som regel kun har nogle klichéag
tige vrangforestillinger om. Vi følger i bogens 
forskellige essays journalisten og præsten på 
hans 88-årige vej fra fødeøen Læsø, over Ål
borg, Langeland, Rom og præstegerningens 
forskellige stationer til Sønderjylland. Her har 
forfatteren slået sig til ro efter sin oplevelses
rige ydre som indre vandring. Han ville med 
rette også kunne have kaldt sine erindringer: 
»Min vej til Sønderjylland«.

Især afsnittet om »Sønderjylland og Sun- 
devedhus« (s. 52-56), men også andetsteds i 
bogen kommer interessen og kærligheden til 
landsdelen til udtryk. Allerede i gymnasieti
den i Ålborg, blev denne interesse vakt i ad
junkt Skalbergs timer. Skalberg blev senere 
lektor i nordisk litteratur ved Kiels universi
tet.

Oppermann kalder sig efter sit nu 20-årige 
otium i landsdelen en »Sønderjyde«, og han 
synger en særdeles smuk sang til sin seneste 
hjemstavns pris. Kærligheden til landsdelen, 
hvor »to sprog og to kulturer mødes i gensi
dig lykkelig påvirkning« (s. 55) kommer ty
deligt til udtryk. Bovrup (Sønderjylland) op
fattes ikke som et afsides sted på landkortet, 
men som Europas port til hele Norden.

»Mange venner har jeg fundet hernede«, 
siger Oppermann, »en stor menneskekærlig
hed har mødt mig, og det er som om, årene 
synger »en ny sang« om Sønderjylland for 
det indre fornemmelsens øre, formet af dag
liglivets oplevelser og menneskers påvirk
ning.«

Det er et levende, indfølende og varmt 
menneske, der har sat sig ned ved sit skrive
bord med udsyn til en dejlig parklignende 
have rummende minder fra oldtid til nutid 
for derved at slutte på samme måde som 
hans livs arbejdsår begyndte ( s. 8). Niels 
Oppermanns memento ønskes en stor læser
kreds. Det er det værd!

Günter Weitling

Nils Vollertsen: Dansk i en tysk stat 1945-1992, 
Grænseforeningens Årbog 1993, København 1993.

I år har Grænseforeningen valgt at stille sin 
årbog til rådighed for den sydslesvigske hi
storiker, lic. phil. Nils Vollertsen, der på godt 
30 sider fortæller sin historie om det danske 
mindretal i Sydslesvig siden Anden Verdens
krig. Vollertsen giver en tal- og factsmættet 
fremstilling af det danske syd for grænsen. 
Den er velegnet, når man ønsker at få et første 
overblik over emnet. Men den bør suppleres 
med anden litteratur, hvis man ønsker at træn
ge ind under overfladen og opnå et dybere
gående kendskab til forholdene bagved tekst 
og tal.

Alligevel når forfatteren vidt omkring og 
berører mange spændende problemstillinger, 
som kan give anledning til videregående stu
dier og sikkert også diskussioner. Vollertsen 
beskæftiger sig bl. a. med den sydslesvigske 
hjemstavnsbevægelse i de første efterkrigsår, 
front og bro-gruppens nytænkning af min
dretallet i 1950erne og det sydslesvigske ung
domsoprør. Desuden spiller den politiske si
de af det danske arbejde også en stor rolle. De 
forskellige danske organisationer og institu
tioner i Sydslesvig præsenteres og karakteri
seres. Beskrivelsen føres frem til i dag, hvor
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der gives en status for situationen i 1992. Vol- 
lertsens beskrivelse gengiver et engageret syn 
på mindretallet. Det fremgår tydeligt, at han 
lever med i emnet og er optaget af mindretal
lets historiske og aktuelle forhold.

Endelig tager Vollertsen også identitets
spørgsmålet op. Vollertsen definerer s. 34 den 
sydslesvigske identitet som »et positivt syn 
på det tyske, en bevidsthed om folkeligt og 
kulturelt at høre til Danmark, og at grænsen 
er til stede som del af ens danske mindretals
identitet«.

Desværre mangler der en kilde- eller litte
raturoversigt. Det kunne ellers have været 
rart at få gode råd til videregående læsning. 
Til gengæld suppleres fremstillingen af en 
lang række, fine og meget udsagnskraftige 
illustrationer.

Grænseforeningen har taget et godt initia
tiv med at udgive en længe tiltrængt frem
stilling af det danske i Sydslesvig siden 1945. 
Fremstillingen kan skrives på mange forskel
lige måder. Vollertsen har gjort det på sin 
vis.

Jørgen Kühl

Aabenraa og søfarten
Ole Mørkegaard: Søen, slægten og hjemstavnen. 
En undersøgelse af livsformer på Aabenraaegnen 
1700-1900. København 1993.190 s., ill. Pris: 198 
kr.

Denne bog handler om Aabenraas store skibs
fart år 1700-1900, navnlig 1820-1880, og men
neskene bag den. Emnet er den tid, hvor by
ens skibe hævdede sig internationalt i højeste 
klasse med fragtfart på alverdens have: et 
emne det nok er værd at interessere sig for. 
Det er en præsentabel publikation, hvor illu
strationer af prægtige fartøjer og driftige 
mænd pryder siderne. Man kan være fuldt 
tilfreds med udstyret, men vender man sig til 
teksten, er dette ikke uden videre tilfældet.

Indvendingen mod den er. at den ud over 
at være skrevet for egnens læsere, også har et 
»videnskabeligt« publikum for øje. Det er der 
ikke noget galt i, men det bevirker unægtelig, 
at mange resultater som gråspurve hentes 
ned med kanonsalver af teori. Teorien er den 
etnologiske såkaldte »livsformsanalyse«, der 
er udviklet med baggrund i marxismen, og 
den er ikke altid lige let at sluge.

Ser man bort fra det, er der nu meget godt 
at hente i bogen. Udgangspunktet var en sær
udstilling med hovedvægt på matadoren og 
rederen Jørgen Bruhn (1781-1858), som Mør
kegaard var med til at arrangere på Aabenraa 
Museum. Fra Bruhns livsmønster ledes for
fatteren til det generelle spørgsmål om, hvad 
der lå bag aabenraaegnens rederes typiske 
karrieremønster. Som han viser, var rederne 
gennemgående forhenværende kaptajner, der 
var avanceret hele vejen fra skibsdreng over 
matros til styrmand og kaptajn. De havde 
ikke som første mål at tjene penge, men at 
være i søfarten, enten i spidsen på søen som 
kaptajner, eller når de blev ældre som redere 
på land. I en stor anlagt undersøgelse af 
Aabenraas skibslister demonstrerer Mørke
gård de vekslende vilkår for søfarten fra 1713 
til århundredeskiftet.

Gennemgående dominerede partsrederi 
med lokale ejere, men dampskibsfartens ind
trængen omkring 1880 betød, at fremmed ka
pital vandt overhånd. De hidtidige pengegi
vere, der netop var lokale kaptajner sammen 
med lokale handlende, håndværksmestere og 
bønder nægtede at investere i jern- og damp
skibe.

Det gjorde de, ifølge Mørkegaard, fordi 
Aabenraaskibsfarten var bygget op over det 
lokale - slægten og hjemstavnen. Aabenraa 
med Løjt udgjorde et helt og stærkt miljø, 
hvor alle støttede hinanden i at drive søfarten 
og havde dette som livsopgave. Gennem år
hundreder opbyggedes en kapital af viden og 
penge, der voksede og blev reinvesteret i sta
dig større skibe. I sejlskibenes storhedstid var 
det egentlig kun matroser, der befandt sig i 
»proletarisk« opposition til kaptajnerne, som 
stod uden for denne livsform. Men da damp
skibene kom, brød det sluttede miljø sam
men. De lokale håndværkere sikrede sig ikke 
arbejde gennem deres investeringer i skibe, 
fordi dampskibene blev bygget udenbys, og 
kaptajnerne fandt ikke prestige i at sejle dem.

Kan »Søen, slægten og hjemstavnen« ikke 
anbefales som morskabslæsning, må bogen 
fremhæves for sine mange gode spørgsmål 
og indfaldsvinkler til et centralt emne.

Bjørn Poulsen

Næste nummer af månedsskriftet udsendes med 
postvæsenet den 8. oktober.
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Kongeåen

Det er vel kun få, der idag gør sig særlige 
tanker, når de passerer Kongeåen. Måske glæ
der man sig over det smukke landskab med 
den brede ådal, som åen løber igennem over 
lange strækninger. Der er da også kun meget 
lidt ved åen og dens omgivelser, der i dag 
kan føre tankerne hen på, at Kongeåen gen
nem århundreder var en grænse, fra middel
alderen og indtil 1864 en grænse mellem kon
geriget Danmark og hertugdømmet Slesvig - 
og det betød først og fremmest en toldgræn
se og en administrativ grænse - men fra 1864 
til 1920 en grænse mellem to stater, Danmark 
og Tyskland, men hvor der boede danskere 
på begge sider af grænsen.

At Kongeåen var toldgrænse betød, at der 
skulle opkræves told, når varer blev ført over 
åen. Det var især de store oksedrifter fra 
Jylland, som passerede her, men også for 
andre varer betaltes told. Langt op i tiden 
betaltes tolden enten i Kolding eller i Ribe, og 
der var ikke nogen egentlig kontrol ved selve 
grænsen. De store grænseovergangssteder, 
især for oksedrifterne, var fra vest Gredsted- 
bro, Foldingbro, Skodborghus og Kolding 
bro, men Kongeåen kunne passeres mange 
steder. 11727 kunne der således påvises ikke 
mindre end 35 vadesteder på hele åens for
løb. Passagen var således ikke særlig let at 
kontrollere, og smugleriet florerede da også, 
her såvel som ved alle andre grænser.

Toldgrænsen ved Kongeåen ophævedes i 
1851 og blev flyttet til Ejderen for i 1854 at 
flyttes til Elben, således at kongeriget Dan
mark og dc to hertugdømmer nu var et told
område.

Med afståelsen af hertugdømmerne Sles
vig og Holsten til Preussen efter krigen i 1864 
blev en del af Kongeåens løb - fra Vamdrup 
til lidt vest for Lintrup - en del af den nye 
statsgrænse. Her fandtes to af de vigtigste 
grænseovergange, ved Skodborghus og Fol
dingbro, hvor der var broer over åen. En bro 

fandtes også ved Knagemøllen ved Skud
strup nordvest for Skodborg, således som 
det er omtalt i artiklen side 235-42, samt nord 
for Københoved, hvor lidt jord nord for åen 
hørte til en gård i Københoved syd for åen. 
Her lå et hus, der bar navnet »Frihed«.

Kongeåen var i hele perioden op til 1914 
normalt meget let at passere, såfremt man 
havde sin legitimation i orden, men med 
krigsudbruddet i august 1914 blev grænsen 
en af de stærkest bevogtede grænser i Euro
pa. Pigtråd og vagter sørgede for, at ingen 
kom over grænsen uset, og alligevel lykke
des det for et stort antal tyske soldater, de 
fleste dansksindede nordslesvigere,at flygte 
over grænsen, ialt ca. 2500, som på den måde 
ønskede at komme væk fra krigens rædsler.

Kongeågrænsen var fra 1864 til 1920 en 
forhadt grænse, og de sort-hvide tyske græn
sepæle blev et symbol herpå. Grænsepælene 
optræder på mange postkort, og de indgik i 
nationale sange og digte, som f.eks. Johan 
Ottesens »Det haver så nyligen regnet«, hvor 
det hedder, at »de kan spærre med farver og 
med pæle, de kan lokke med løfter og med 
løn«. På et par af Genforeningsplakaterne ses 
en bro over Kongeåen, og i Helge Rodes skue
spil „Moderen“ tales der i digtet »Sondret 
folk er vokset sammen« om den »Sorgomsu- 
ste Kongeå, atter skal din vove gå, glad igen
nem enge.«

Det er genforeningshåbet, der klinger her. 
Kongeåen var et symbol herpå. Når den ikke 
længere var grænse, så var såret helet og 
sondret folk igen vokset sammen. Det skete 
som bekendt i 1920, og siden da har Konge
åen blot været en ganske almindelig dansk å, 
der glider roligt igennem det flade landskab 
mod målet, udløbet i det store hav.

Litt.: Henrik Fangel: Hilsen fra Grænsen - nationa
le postkort fra en svunden tid, i Sønderjysk Må
nedsskrift 1992, side 113-20.
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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 
for at opretholde en 
dansk livsstil og dan
ske kulturelle traditioner.

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

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




