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Lærer Lars Peter Nørgaard og børnene i Gabøl skole, ca. 1880. Blandt pigerne er formodentlig
lærerdatteren, Birthe Nørgaard, der i sin dagbog fortæller om juletræer i lærerhjemmet i 1880erne. Fot.
i Historiske Samlinger, Aabenraa.

Skolejuletræer - og de tusind hjem
Af LARS N. HENNINGSEN
Juletræet er i dag kendt og brugt i alle de
tusind hjem. Men denne udbredelse er ikke
gammel. Det er mindre end 100 år siden,
juletræet for alvor blev almindeligt i alle
sociale lag og i alle dele af landet. Skole og
kirke var i 1880erne med til at gøre juletræet
kendt også i de mindste landsogne. Arkivar
Lars N. Henningsen, Flensborg, stiller
spørgsmålet, om det var skolejuletræet, som
førte skikken til sejr i alle hjem.

Juletræ i Gabøl skole
Den 29. december 1881 satte den 9-årige
Birthe Nørgaard i Gabøl skole sig til at
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 11/12-90

skrive i sin dagbog. Det var sikkert fade
ren, lærer Lars Peter Nørgaard, som hav
de givet hende ideen til at gå igang. Na
turligvis skrev hun om julen, og der var
rare ting at fortælle: ”Vi fik fri for skolen
eftermiddagen før juleaftensdag. Vi
skulle have et juletræ. Men dagvognen
havde forglemt det. Vi fik da et hos Hans
Iversen Østergaard. Først fik vi nadver.
Vi fik steg og langkål. Så sang vi en salme
og læste prædiken. Så kom juletræet ind.
Det var pyntet med rosiner, figner og alle
slags sukker-godt. Derefter fik vi kaffe.”
Nogle dage efter var der også fest for
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skolebørnene: "På torsdag eftermiddag
(den 29. december) havde skolebørnene
et stort juletræ. De var med allesammen
så nær som Holms og nogle fra heden.
Først læste far et eventyr. Derefter kom
Hans Jørgen Dahl og spillede for os. Vi
dansede til klokken 6. Da fik de kaffe. Så
dansede de til klokken 8. Da kom jule
træet frem. Så sang vi en sang, og derefter
fortalte fader en historie. Vi sang da en
salme. Så uddelte fader og moder og Jens
Lund gaverne. De dansede da igen. Så fik
de kaffe. De gik da hjem".
Juletræet kom igen det følgende år. I
julemåneden 1882 havde Birthe og sø
skende først travlt med at strikke julega
ver, og der blev brygget, bagt og gjort
rent. Endelig kom juletræet. Nu var det
en gran fra Gram, og lærerbørnene gik i
gang med at lave kurve til træet. Langt
om længe var det juleaften: "Mandagen
den 24. på juleaftensdag fik vi først nad
ver. Bagefter læste far en prædiken, og vi
sang en salme. Derefter havde vi jule
træet. Jeg og Thea fik hver et lille barn og
en muffe. Vi fik også et æble og noget
bom."
Mønsteret blev gentaget i 1884: "I julen
havde vi et juletræ. Vi fik et ved Laust
Hybschmann i Nustrup. Mig og Thea
pyntede det. På juleaftens dag fik... fader
et par handsker i juletræet. Ellen fik ryser
(?) til en kjole. Peter fik også et par hand
sker, Magnus og Niels fik hver et par
hoser, Johanne fik en dukke".
I dag kan vi nikke genkendende til
traditionerne i lærerhjemmet i Gabøl. For
os er juletræet noget selvfølgeligt - men
sådan var det næppe i helt samme grad
dengang. Da var skikken ret ny blandt
menigmand på landet. Efter alt at døm
me var det netop i 1880erne, at juletræs
skikken sejrede.

Juletræets udbredelse frem til 1880erne
Det grønne træ havde været kendt læn
ge. Skikken kom sydfra, og i København
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gjorde træet sin entré i 1811 i politikeren
Orla Lehmanns barndomshjem. Sydfra
og fra hovedstadens tyskprægede kred
se og velstående borgerskab bredte skik
ken sig. I storskibsrederen Jørgen Bruhns
hus i Aabenraa var der juletræ før 1854,
behængt med gaver til hvert af børnene
og fra dem til moderen. Også i Sønder
borg kendte man på samme tid til juletræ
og gaver, og på den gode gård Åsgård i
Skast sogn blev højtiden få år senere fej
ret med træ og lys.
Men disse eksempler er alle fra vel
stående og måske moderne hjem. Flere
årtier senere var træet endnu ukendt
mange steder. I den senere amtsskole
konsulent Nicolai Svendsens (f. 1873)
hjem i Hjemsted ved Skærbæk kendte
man ikke juletræ eller gaver, og det sam
me var tilfældet i en del hjem i Møgeltøn
der og Skodborg. Fra Rømø fortæller H.
M. Thade Petersen, barnefødt på Kom
mandørgården, at juletræ først blev kendt
i 1890erne - omend Rømøs tyskdannede
pastor Horstmanns børn på samme tid
kunne glæde sig over juletræets lys i
præstegårdens trygge stuer. På østkys
ten var billedet det samme - juletræet
forekom spred tvis, men kun sjældent hos
jævne folk. Væver Thomas Kaufmann i
Bovrup, som var født 1877, beretter såle
des fra sit barndomshjem på Tombøl
mark, at der hverken vankede juletræ
eller julegaver.
Alligevel vandt juletræet frem just i
disse år - og måske skyldes det især, at
præster og lærere viste vejen. En del ek
sempler peger i den retning. I Møgeltøn
der indførte pastor H. S. Prahl træet, da
han tiltrådte i 1876 som ny præst. I Skær
bæk gjorde menigheden store øjne i 1884.
Da så man for første gang to store jule
træer ved alteret i kirken. Nicolai
Svendsen beretter, at han og de andre
børn aldrig før havde set et juletræ. Sog
nepræsten, den senere så berygtede pa
stor Jacobsen, blev sikkert den dag ret så
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 11/12-90

Juletræ på den store gård Værntimg i Sdr. Hostrup syd for Aabenraa i 1890erne. I det velstående danske
storbondehjem hos gårdejer Jacob Lassen blev der ikke sparet på stadsen - der er dukkevogn, trompet og
dukkehus til børnene - men kvinderne bærer de traditionelle hjemmevævede forklæder. Fot. i privateje.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 11 /12-90
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populær blandt børnene for sin fornyel
se. Han havde i det hele taget sans for det
utraditionelle!
Skolejuletræer 1882-1900
Præsterne gik altså foran, og lærerne
fulgte i hælene. Sådan var det på Sjæl
land. Den senere "grænsepræst" N. P.
Nielsen (f. 1885) kendte i sin barndom på
Sjælland ikke til "julegaver eller juletræ.
Det kom først senere. I skolen havde vi
nok juletræ, men det var efter jul".
Og ligeså var det formentlig i Sønder
jylland, at dømme efter de mange beva
rede skolekrøniker. I henhold til en for
ordning af 14. august 1880 skulle der for
hver skole føres en skolekrønike med
oplysninger om skolens og stedets histo
rie, om lærerne og om de små og store
hændelser i skolens dagligdag. Lærerne
berettede her om skolens bygninger, om
elevskaren, om prøver, ferier, de frygte
de inspektioner af skoleråder og især
kredsskoleinspektører, om skolefesterne
ved Sedantag og Kaisers Geburtstag og
andre nationale mindedage. Lige fra før
ste færd møder vi også kapitler om jule
fester.
Gennem generationer var der holdt
julegilder i skolerne. I Tombøl blev bør
nene fra tidligt i 1800-årene på sidste
skoledag før juleferien beværtet med kaffe
og småkager og efter dansen med smør
rebrød og øl, men der var intet juletræ sådan beretter Th. Kaufmann i alt fald i
sine erindringer. 11880erne derimod hø
rer vi gang på gang om fester med jule
træ, og det synes som om denne skik var
ret så ny i 1880erne. I Broager fik børnene
juletræ i 1882, og i Sdr. Sejerslev tog lærer
Hans Chr. Iversen initiativ til den første
juletræsfest i 1886.
Året efter fortæller den nytiltrådte
lærer Fr. Chr. Bossen om julefesten i
Kongsmark skole: "23.12.1887.1 dag var
der julefest. Til dette formål havde lære
ren pyntet et juletræ. Festen begyndte
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med sang. Derpå var der samtale med
eleverne om julehistorien - sang. Så holdt
læreren en lille tale, og julekærterne blev
tændt. Sang. Lodtrækning om gaverne.
Til slut sang og bøn. Skolen var fyldt til
trængsel af forældrene og andre voks
ne". Skikken slog an, og i de følgende år
tog stadig flere voksne Kongsmark-boere del i højtideligheden.
Ålkær skole i Nustrup sogn fulgte trop
i 1895. Skolebørnene pyntede selv jule
træet, og der var et afvekslende program
med sang, taler og deklamationer. "Efter
højtideligheden fik alle børn gaver - det
var nytte- og legesager. Til slut blev træet
plyndret, og efter sangen "Nun danket
alle Gott" forlod den glade skare skolen".
Gaverne blev i øvrigt betalt af bidrag fra
børnene og kollekt i distriktet.
Inden for lignende rammer blev der
holdt julefest i mange skoler i de følgen
de år. I Harreslev ved Flensborg gav man
endog adgang for en julemand i 1903, og
det lokkede sikkert deltagere til. I Nørre
Løgum deltog i 1895 ca. 150 personer i
skolejulefesten, som delvis blev finansie
ret ved frivillige bidrag. Året efter ind
samlede læreren 53 mark 80 penning til
gaverne. Inden de kunne uddeles, måtte
de forventningsfulde børn dog gennem
et stort program af sang, taler og vek
selsang, og evangeliet blev læst op af en
pige fra klasse III b. Festen i Nørre Lø
gum blev så populær blandt de voksne,
at næppe alle i de følgende år kunne få
plads i skolen ved juletræet.
Juletræsfesterne synes med andre ord
at have været en sammenkomst, hvor
alle kunne være med - i modsætning til
de tysknationale fester Sedantag, Kaisers
Geburtstag osv., som jo kun vakte mod
vilje hos de danske. Måske brugte lærer
ne netop julefesterne som et middel til at
samle børn og forældre om skolen på et
neutralt grundlag, i en tid hvor sprogpo
litikken ellers mest skabte en kløft mel
lem hjemmene og skolen. Om juletræet
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 11/12-90

kunne alle samles. Derfor slog skikken
fast rod, og den overlevede Genforenin
gen - selv om mange lærere sikkert havde
meget hovedbrud med den fest.
Lærerkvaler
En fornemmelse af stemningen - hos læ
rerne og blandt festdeltagerne - giver en
langt senere beretning om skolejuletræet
i Solderup ved Tønder. Det er lærer Nina
Langkilde, som har fortalt om skolejule
træet i Solderup forsamlingshus i 1950.
Beretningen næsten dufter af juletræ og
kaffebord, og man genoplever aftenens
sange, taler og optræden og føler lære
rens kvaler ved pengeindsamling og ret
færdig fordeling af godterne.
I Tråsbøl ved Aabenraa lagde lærer
Niels Jensen heller ikke skjul på arbejdet
med julefesten gennem flere årtier frem
til 1956: ’’December måned er en travl tid
i en landsbyskole; det er juletræet, som
skal forberedes. Der synges julesalmer,
klippes juletræspynt, læses julehistorier,
indøves sketch, gamle danse og sanglege
skal opfriskes, der skal indsamles bidrag
Trykte kilder
Niels Bach: En barndom i 1870-80'erneiSkodborg sogn, i: Historisk Årbog for Rødding
1984.
Kaptajn Hans Bruhns erindringer (1957).
Bertha Hahn: Minder fra Sønderborg og Als
1850-70 (1913).
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(1919).
G. Horstmann: Erinnerungen aus verlorenem
Land (1925).
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derjyske Årbøger 1988.
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for at sikre det økonomiske grundlag for
festen, og dog må skolefagene ikke for
sømmes; arbejdet er faktisk overvælden
de både i og uden for skoletiden”. Ca. 100
børn og ca. 125 forældre samledes hvert
år i gymnastiksalen om ”juletræ med ju
lesalmer og juleevangeliet; - julemand
med juleposer; kaffe og sodavand og
medbragt mad; sketch, sanglege og fol
kedanse”. Det var en lidt broget fest, men
læreren gjorde hvad han kunne for at
give julesalmer og evangelium en frem
skudt plads og at dæmme op for det
øvrige - det lykkedes, også fordi der ikke
måtte drikkes spiritus i gymnastiksalen.
Allerede dengang føltes ”juleræset” som
en udfordring af den gode smag !
De fleste af disse træk i juletræsfester
ne var som nævnt kendt allerede i
1880erne. De var altså næsten en arv fra
den tyske folkeskole! Og mon ikke man
ge børn dengang i 1880eme har plaget
forældrene for at få et træ derhjemme,
ligesom i skole eller kirke. Måske var det
på den måde, juletræet vandt udbredel
se, og blev et egentligt folkeeje.

Niels Peter Olsen: Landsbydreng og lærer i
Nordslesvig, i: Sønderjyske Årbøger 1956.
Thade Petersen: Rømø (1980).
Nicolai Svendsen: Sønderjydsk Skæbne I
(1953).
Dagligliv i Danmark bd. V 1790-1870 (2. udg.
1982).
Utrykte kilder
Skolekrøniker for Broager, Kongsmark, Nør
re Løgum, Tråsbøl og Ålkær skoler (Landsar
kivet i Aabenraa).
Skolekrønike for Harreslev skole (Dansk
Centralbibliotek for Sydslesvig).
Birthe Nørgaards dagbog 1881-84 (privateje).
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Svenstrup kirke set fra sydøst 1959. På kirkegården her gravsattes medlemmerne af den familie, hvis
tragiske skæbne fremgår af fire breve.

Sorgens tunge budskaber
- en ung alsisk families korte livshistorie 1825 -1833
Af PREBEN WOLF

Stor spædhørnsdødelighed og lav middelleve
tid var vilkårene overalt, indtil den moderne
sygdomsbekæmpelse begyndte at slå igen
nem i slutningen af forrige århundrede. I
begyndelsen af samme århundrede oplevede
f. eks. hvert femte barn aldrig sin tre års
fødselsdag, og af den samlede danske befolk
ningvar trefjerdedel under 40 år. Statistik
kerne giver os de nøgne tal, men fortæller
intet om de følelser og familiemæssige konse
kvenser, som døden - dengang som nu - trak
i sit kølvand. Her må vi ty til breve og andre
personlige beretninger.
Nedenfor tegner Preben Wolf, Humlebæk,
gennem en række breve et billede afen ung
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tuberkuloseramt alsisk familie, som i løbet af
kun syv år helt blev udslettet. Brevene er
skrevet til forfatterens tip-tip oldemor og er
gået i arv gennem slægten til Preben Wolf.
Retsskrivningen i brevene er tillempet mo
derne dansk.
De fire breve, som gengives i det følgen
de, efterlader et stærkt indtryk af, hvor
ledes en sygdom som tuberkulosen hær
gede med katastrofale følger selv for
nogle af dem, der tilhørte den mere
velstillede del af den alsiske landbefolk
ning i begyndelsen af 1800-tallet. Samti
dig får man et billede af varme familieSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 11/12-90

forhold, også hvor der - som her - er tale
om stedbørnsforhold og relationer mel
lem svigerforældre og svigerbørn. Mest
slående er nok gudfrygtigheden og den
fromme resignation over for skæbnen,
som entydigt opfattes som Guds vilje.
Brevene udtrykker en naturlig åbenhed
over for døden og dødsprocessen, der bl.
a. kommer frem i refererede samtaler
mellem en døende og hendes ægtefælle,
og i den nøgterne holdning til de prakti
ske ting, der må gøres, når der er sygdom
og død i huset.
Afsenderne af det første brev fra ja
nuar 1826 er den 24-årige, nygifte Ane
Ebbesen f. Thomsen og hendes knapt 27årige mand, Mathias Vogelsang Ebbe
sen, der var landmand og teglværksbe
styrer på Gøllinggård i Stevning i
Svendstrup sogn på Nordals. De tre
sidste breve fra 1831, 1832 og 1833 står
Mathias Ebbesen alene for.
Modtageren af alle fire breve er Ane
Ebbesens stedmor, hendes far, proprie
tær Jørgen Thomsens anden kone, Sop
hie Thomsen til Julianeberg ved Vejle.
Det første brev fra Ane Ebbesen er
overvejende lyst i tonen, selv om hun
savner og føler sig lidt svigtet af sin yngre
bror, Jørgen, ligesom der i hendes mands
tilføjelse til brevet er en antydning af, at
familien måske kunne have anledning til
at være bekymret for Anes helbred. Men
lad nu brevene tale for sig selv.
1. Ane Ebbesen til Sophie Thomsen, Ju
lianeberg.

Svenstrup d. 10. januar 1826.
Kære gode moder!
Jeg takker Dem ret meget for Deres me
get kære brev, som jeg med stor glæde
har modtaget, og så fornøjede det mig
meget, at jeg så deraf, at De alle var friske
og raske. Jeg burde rigtignok have skre
vet Dem før til, men min gode moder må
have mig undskyldt for denne gang, da
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 11/12-90

jeg nu har ventet brev fra min broder. Jeg
ville ikke skrive før, jeg havde fået brev
fra ham, men da jeg nu måtte vente for
gæves og ikke engang formår ham til at
skrive et brev til mig, så er det mig ikke
muligt at bie længere. Vi har også ventet
ham herop i disse dage, da vejret og
vejen har været så god, også til den 4.
januar ønskede vi, at han skulle komme,
da min mand og jeg var til bal i Nord
borg; da havde det nok været en stor
fornøjelse for os, dersom han havde væ
ret med. De kan tro, at vi taler ofte om
ham i disse dage, og tillige om De vil hilse
ham fra min gode svigermoder (og sige),
at han er en skidt broder, da han hverken
kan skrive eller komme. Vi kørte derind
om eftermiddagen klokken 8 og kom
ikke hjem inden om anden dagen ved
samme tid. Jeg befinder mig ret godt
derefter og er rask. Det er vi dog gudsketak alle og ønsker, at jeg med det
første måtte erfare det samme for mine
kære forældre, søskende og især, hvorle
des min gode fader har det, da han er kun
i seng, men må dog være fornøjet ved at
være nogenledes. (Faderen dør fem dage
senere, den 15. januar, i en alder af kun 48
år. P.W.)
Jeg skal også hilse Dem alle mange
gange fra mine kære svigerforældre og
ønsker Dem en fornøjelig og af Gud
velsignet nytår, og ligeledes ønsker min
mand og jeg Dem, og tillige at De må leve
i mange år med hinanden. Jeg har ellers
været meget rask i vinter og kan komme
ad by (hjemmefra), når jeg vil. Jeg har
også haft en ret fornøjelig jul og ofte
tænkt på, hvorledes De har det hos Dem.
Jeg har allerede fået to nye kjoler, som
min gode svigermoder har foræret mig,
og en sort fløjlshat med fjer på, og jeg er
nu ved at spinde hjem det uld, som jeg
også vil have til en kjole.
Jeg vil kun nu bare ønske, at jeg kunne
få den fornøjelse, at De og min gode
fader ville komme herop og se, hvorledes
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jeg har det, da jeg er ganske overbevist
omz at De vil være fornøjet dermed. (Her
beder Ane om at få en ikke nærmere
angiven bog og nogle opskrifter, mode
ren har lovet at sende med broderen
Jørgen, og derefter slutter hun således:)
Jeg beder nu at hilse min gode fader og
søskende fra os alle, men først og sidst
hilses De fra min gode mand, og jeg er
stedse Deres oprigtige og hengivne dat
ter Ane Ebbesen.
Dersom Jørgen skulle komme til at
køre herop, så lad endelig Sophie og
Bekka komme med. (Sophie og Bekka er
Ane Ebbesens halvsøstre på h.h.v 9 og 11
år. P.W.)

fra Svendstrup kirke den 1. juli 1829, og i
kirkebogen anføres som dødsårsag bl.a.
"Brøsttranghed". Det trediebarn, en søn,
som blev døbt Frederik ligesom den før
ste, kom til verden i 1830, men døde og
blev begravet ca. et år senere den 12. maj
1831.1 kirkebogen står der, at barnet var
svagt fra fødslen og, at det "endte sine
dage nærmest af svindsot..". Det er om
dette barn Ebbesen skriver i det følgende
brev.

2. M. V. Ebbesen til Sophie Thomsen.
Stevning d. 13. maj 1831.

Anes mand har en tilføjelse til brevet, der
i respektfulde, men for nutiden lidt
svulstige vendinger udtrykker varme
følelser og taknemmelighed over for svi
gerforældrene for deres godhed mod
ham og hans familie. Han prøver des
uden på at bortvejre en eventuel be
kymring hos svigermoderen for Anes
helbred efter ballet i Nordborg, idet han
slutter sin efterskrift således:
"Jeg ser, at Ane har skrevet, at hun var til
bal forleden, men De skal ikke frygte for,
at hun har fordanset sig, thi jeg passede
godt på hende.
Mange hilsener til Dem og hele (den)
kære familie forbliver jeg Deres lydige og
ærbødigste svigersøn M. V. Ebbesen"

Herefter følger en lang periode, hvorfra
der ikke er bevaret breve mellem den
unge familie i Stevning og moderen/
svigermoderen på Julianeberg. Fra an
den side ved vi imidlertid, at Ane Ebbe
sen i september 1826 fik en søn, som kom
til at hedde Frederik efter sin farfar. Han
døde kun 1 år og 24 uger gammel den 9.
marts 1828. Mindre end et år efter fik de
unge en datter, som dog kun bliver et
halvt år gammelt. Barnet blev begravet
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Kære svigermoder!
Med dybt såret hjerte og et nedbøjet sind
må jeg atter til at melde Dem et par ord,
ihvor tungt det end falder mig. Vores
kære og så gode lille dreng er ikke mere.
Han endte sin korte jordiske bane den 9.
maj afen tilsyneladende vattersot og vist
nok også en del for tænder, dog Gud
være lovet uden, at vi så synderlig jam
mer på ham. Kære svigermoder, jeg
behøver ikke for Dem at fortælle vor sorg
og vort tab; det er nu det tredie barn, vi
således har måttet ledsage til sit hvile
sted. Ane og jeg befinder os dog så no
genlunde og beder Gud, at han vil styrke
vort sind og hjerte, at vi nogenlunde kan
finde os i vor hårde skæbne.
Mange hilsener til Dem og (den) kære
familie fra min gode Ane og mig forbli
ver jeg stedse med højagtelse Deres hen
givne svigersøn M. V. Ebbesen.

Ikke alene har familien nu mistet deres
tre børn, men også Ane Ebbesens syg
dom må på dette tidspunkt være stærkt
fremskredet. I marts 1832 føder hun sit
fjerde barn, en pige, som får navnet
Anna Brigitha Margrethe, men tre måne
der senere er kræfterne udtømte.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 11 /12-90

3. M.V. Ebbesen til Sophie Thomsen.
Gøllinggård d. 29. juni 1832.
Kære svigermoder!
Med inderlig vanmodighed og et dybt
såret hjerne må jeg tilmelde Dem Deres
kære datters og min uforglemmelige og
højtelskede Anes død, som indtraf ons
dagen den 27. juni om morgenen kl. 6.
Det var nu 14 uger siden, hun kom i
barselsseng. De første 3 å 4 uger var hun
endda temmelig vel, men i de sidste syv
uger har hun bestandig måttet holde sen
gen, og i en tid af fire uger har jeg altid
båret hende af og i den, da hendes kræf
ter mere og mere tog af, dog Gud ske tak
uden at lide meget. Jeg gjorde også for
hende, hvad der var muligt, både med
lægehjælp såvelsom med min egen hjælp
og tjeneste. Hun tænkte bestandig at
komme sig igen indtil de sidste par dage,
da hun nok mærkede, at der ikke blev
noget af (det), og da jeg blev overbevist
om, at hun havde denne tro, skjulte jeg
heller ikke mine tanker for hende, nemlig
at jeg havde samme tro, hvorover hun
blev så tilfreds og takkede mig for, at jeg
ville sige hende det. De kan ikke, kære
svigermoder, forestille Dem hvilken dag
denne sidste var for mig. Jeg sad ved
hendes seng den hele dag og nat, veg
ikke fra hende, vi talte om alle vore
anliggender og kunne ikke noksom tak
ke hverandre for vores gensidige forhold
og kærlighed til hinanden. Kære, kære
Ebbesen, hvor du har været god imod
mig, sagde hun så mange gange. Gud
være lovet, at hun følte sig lykkelig, og at
jeg kunne modtage hendes tak med en
god bevidsthed. Hun bad mig hilse Dem
og hendes kære søstre, og således lå hun
og talte den hele dag og var så veltilfreds
med Guds vilje. Det er mig rigtignok
tungt, sagde hun så ofte, at oplukke mine
øjne, thi hvor jeg ser hen, så ser jeg dig,
mit kære barn og dette dejlige hus, hvil
ket jeg alt har så tungt ved at forlade,
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men jeg må jo finde mig deri og du også,
thi det er Guds vilje.
Kære svigermoder lad mig se, De snart
skriver mig et par ord til. De kan jo let
forestille Dem, hvorledes jeg befinder
mig. Mit spæde barn og min kære salig
Anes familie er min eneste trøst, og jeg
håber da også, at De ikke glemmer mig.
Mange hilsener til Dem og kære døtre fra
Deres dybt sørgende svigersøn M.V.
Ebbesen.
Jeg har så tungt ved at skrive disse
linier, men jeg håber, at det er Dem
kærere at erfare det fra min egen hånd
end ved en fremmed. Salig Ane bliver
begravet søndag eller mandag, da hun
ikke kan stå længe.

I januar 1833 sender Ebbesen sit sidste
brev til svigermoderen.
4. M. V. Ebbesen til Sophie Thomsen.

Gøllinggård d. 11 januar 1833.
Kære svigermoder!
Atter må jeg til at sende Dem et sorgens
budskab. Min lille Ane Birgithe Margret
he er ikke mere. Hun endte sin korte
jordiske bane i onsdags den 9. januar lidt
over trefjerding år gammel, hendes helsot
var ligesom hendes øvrige søskendes en
langsom tæring og hensvinden, og tillige
også for tænder, som hun nu allerede
havde seks af. Hun for meget roligt og
stille hen, uden at jeg Gud ske tak så
noget ondt på hende, thi jeg sad ved
hendes vugge med hendes lille hånd i
min. Gode svigermoder, når De vil sætte
Dem i mit sted, da vil De visselig finde,
at jeg har stor årsag til at være bedrøvet
og sørgmodig, og jeg er også fuldkom
men overbevist om Deres og kære fa
milies deltagelse. Det er nu det fjerde
barn, jeg således må følge til gravens
bred, og det som endnu værre er, at jeg
også har måttet ledsage disse kære børns
gode moder og min så højt elskede og
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uforglemmelige kære Ane til hendes
hvilested. Kun tanken om genforening
med alle disse kære er det eneste, der
gyder nogen lindring og trøst i mit beIdemte hjerte. Nu går jeg alene her tilba
ge og er forladt af alle dem, som udgjor
de min højeste lyksalighed her i livet, og
som alle var mig så kære, thi De ved gode
moder, hvorledes min salig Ane og jeg
levede sammen, hvilken kærlighed og
omsorg vi stedse havde for hverandre,
og kun ligesom udgjorde et liv. Når vi
kun kunne være sammen, fornøjede og
glædede vi os i medgangsdage, og når
sorrig og modgang indtraf, var det altid
let for den ene at trøste og muntre den
anden. Nu er alt dette forbi for mig, men
jeg må jo finde mig i skæbnen, skønt den
er hård.
Jeg takker Dem endnu mange gange
for den kærlige modtagelse og udsøgte
godhed mod mig, da jeg sidst havde den
fornøjelse at være hos Dem. Altid har det

været en sand glæde at være på det kære
Julianeberg, og stedse skal det blive mig
en kær erindring om de forbigangne
dage.
Til slutning ønskes Dem og kære Deres
døtre et glædeligt og et af Gud velsignet
nyt år af Deres altid med sand højagtelse
meget hengivne svigersøn M.V. Ebbesen.
Det sidste barn blev som alle de foregå
ende begravet af sin farfar, provst Eb
besen i Svendstrup, der i Idrkebogen
indførte bl.a. følgende: "..hendes helsot
var ligesom alle hendes allerede henfarede 3 søskende og moder brysttæring."
Kun otte måneder senere døde Mathias
Vogelsang Ebbesen "efter langsom hentærelse" og "efter 3 ugers sygeleje". I løbet
af mindre end syv år havde den frygtede
sygdom berøvet ham kone og fire små
børn, nu tog den ham selv. Han blev kun
34 år gammel.

Fra Svenstrup kirkebog. Blandt de døde 1832 er Ane Thomsen, der på venstre side af opslaget registreres
som nr. 10 blandt de døde i 1832.Hun er død den 27. juni og begravet den 1. juli. På højre side afopslaget,
der gengives her, har præsten, Frederik Ebbesen, til venstre skrevet: »Landmand Hr. Matthias Ebbesens
Hustru i Stevning. Hun varen dt. (datter) af Proprietær Jürgen Thomsen paa Julianeberg i Jylland.«
Til højre er angivet hendes alder samt følgende oplysning: »1825 indlod hun sig i Ægteskab med hendes
efterlevende Mand og avlede 4 Børn, to Drenge og 2 Piger af hvilke kun den sidste dt. Margrethe
efterlever hende. - Svindsot var hendes Helsot.«
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Foreninger og foreningsliv
Indsamling af arkivalier
Af PETER FRANSEN
En indsamling og registrering af forenings
arkivalier er for øjeblikket i gang i Sønderjyl
land. Om baggrunden for denne kampagne hvorfor det er så vigtigt at indsamle fore
ningsarkivalier, hvordan kampagnen fore
går, og hvor man kan henvende sig - herom
fortæller kampagnens daglige leder, cand.
phil. Peter Fransen fra Institut for Sønder
jysk Lokalhistorie i Aabenraa.

I midten af forrige århundrede oplevede
Danmark det såkaldte folkelige gennem
brud. Det var resultatet af en udvikling,
der gik tilbage til landboreformerne i
1700- tallets slutning, og som tillige skal
ses på baggrund af skoleloven af 1814.
Allerede i begyndelsen af det 19. år
hundrede opstod de første folkelige be
vægelser med hver sit formål og hver sit
program, der ønskedes gennemført. Også
i Sønderjylland udvikledes - ikke mindst
i forbindelse med det nationale røre ved
midten af det 19.årh. - sådanne folkelige
bevægelser, ligesom de første foreninger
dannedes. Efter indførelsen af forsam
lings- og ytringsfrihed - i Sønderjylland
med den preussiske foreningslov af 1850
ved indlemmelsen i Preussen i 1867 blev foreningen den naturlige form for
bevægelser, grupper og forsamlinger af
enhver art, og der dannedes et meget
stort antal foreninger, der snart dækkede
alle samfundets områder. Inden for
landbruget vandt andelstanken frem, på
linje med forholdene nord for Kongeåen,
og der skabtes et stort antal andelsfore
ninger, bl.a. i form af andelsmejerier. De
store nationale foreninger, såsom Sprog
foreningen, Vælgerforeningen og Skole
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 11/12-90

foreningen skabte et tæt netværk af tillidsmænd og medlemmer ud over hele
landsdelen.
De nationale foreninger har af natur
lige grunde præget Sønderjylland stærkt,
ikke blot før 1920, men også efter 1920
med bl.a. Det Unge Grænseværn og Dan
ske Samfund, der var organiseret i lo
kalforeninger ud over hele landsdelen.
Også foreninger som Dansksindede
sønderjyske Krigsdeltagere (DSK) og
Foreningen af Krigsbeskadigede og
Faldnes Efterladte er et resultat af
landsdelens specielle forhold.
På de fleste områder ligner forenings
strukturen i Nordslesvig dog strukturen
i det øvrige land. Her findes foreninger
med politiske formål (bl.a. partiforenin
ger), foreninger med kulturelle formål
(f.eks. foredrags- og teaterforeninger),
foreninger med økonomiske formål (f.
eks. håndværkerforeninger, fagforenin
ger og landboforeninger) og foreninger
med fritidsaktiviteter som formål (f.eks.
sportsforeninger).
Alle spiller de en væsentlig rolle i vort
dagligliv, og deres betydning som initia
tivtagere og igangsættere indenfor såvel
den private som den offentlige sektor har
været særdeles stor. Befolkningens en
gagement i foreninger har været af væ
sentlig betydning for udviklingen af vort
politiske system og dets måde at fungere
på. Andelsbonden, arbejderen og den
politisk interesserede borger lærte her en
væsentlig del af de elementer, der er
forudsætningen for et levedygtigt de
mokratisk system såvel i lokalsamfundet
som på landsplan. I mange foreninger
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Uddeling af julepakker i Kogeforeningen i Aabenraa i slutningen af 1950erne. Kogeforeningen i
Aabenraa er en af de mange, private understøttelses- og hjælpeforeninger, der fandtes, før det offentlige
overtog al bistand til familier og personer, der ikke kan klare sig selv. Disse foreninger er væsentlige, når
man vil studere den sociale forsorgs historie. Kogeforeningen i Aabenraa er stiftet i 1862 og eksisterer
stadig, men med en noget anden funktion end i 1862. Dens arkiv er afleveret til Landsarkivet i Aabenraa.
Fot. Historiske Samlinger i Aabenraa.

mødtes man endvidere på tværs af soci
ale og økonomiske skel.
Studiet af foreningslivet har derfor stor
kulturhistorisk og samfundsmæssig be
tydning. Herigennem får man viden om
og forståelse af befolkningens egne akti
viteter på en måde, som kun i mindre
grad er mulig udelukkende ved hjælp af
offentlige institutioners arkiver. For at
kunne foretage sådanne undersøgelser
af de folkelige bevægelser, deres formål,
opståen, medlemskreds og aktiviteter må
kilderne dertil imidlertid bevares. Kil
derne er især de mange foreningsarkiver,
hvoraf nogle allerede er indgået i de lo
kalhistoriske arkiver og andre arkiver.
Langt de fleste ligger imidlertid stadig
rundt omkring, ofte under dårlige eller
utilfredsstillende opbevaringsbetingel
ser. Hertil kommer, at mange foreninger
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i tidens løb er opløst eller nedlagt, lige
som der i disse år sker store ændringer,
der bevirker, at mange foreningsformer,
der har deres udspring i en tidligere tids
åndelige og politiske røre, ændres eller
forsvinder helt. At foreningsarkiver går
til grunde eller forsvinder i forbindelse
med en forenings ophør, er ikke ual
mindeligt, og det er derfor nødvendigt at
gøre en aktiv indsats for at hindre, at
dette sker.
Indsamlingskampagne
Det er på denne baggrund, at Sammen
slutningen af Lokalarkiver (SLA) i Dan
mark igennem en årrække har stået bag
en systematisk indsamling af de folkeli
ge bevægelsers arkiver, organiseret
amtsvis af amtssammenslutningerne
under SLA. Disse kampagner er nu genSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 11/12-90

nemført i de fleste danske amter og har
de fleste steder løbet over 1 1/2 år. Kun
Sønderjyllands, Ringkøbings og Born
holms amter mangler. Indsamlingskam
pagnen afsluttedes i 1989 i Århus amt,
mens Vestsjællands amt og Ribe amt er
igang med sidste fase, udgivelse af en
registratur.
I Sønderjylland er det således SLA’s
amtsorganisation, Lokalhistoriske Arki
ver og Samlinger i Sønderjylland (LASS),
der skal forestå indsamlingskampagnen.
LASS er stiftet i 1979 og har for tiden 50
arkiver eller foreninger som medlemmer,
spredt ud over hele amtet, og således at
der er mindst et medlem og dermed et
arkiv i hver kommune.
Fra d. 1. september 1990 er kampagnen
for indsamling og bevaring af Fore
ningsarkiver i Sønderjylland for alvor
kommet igang. Både indsamling og regi
strering af materialet i fuld gang.
Målet er på et år at nå rundt til alle
arkiver i landsdelen. Det indsamlede
materiale opbevares og registreres lokalt
i områdernes arkiver. Samtidig vil der
ske en central EDB- registrering af mate
rialet på Institut for Sønderjysk Lokalhi
storie i Aabenraa. Kampagnens succes
afhænger helt af, hvor stor en lokal op
bakning, der kan opnås.
Hvad er det, der konkret efterlyses?
Det er alt, hvad der er produceret af
skriftligt materiale, dvs. forhandlings
protokoller, vedtægter, regnskabsmate
riale, foreningsblade osv. Også billeder
og genstande ja, alt vedrørende forenin
ger har interesse.
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Hvad gør man, hvis en forening bliver
nedlagt, eller man tilfældigt støder på
protokoller/papirer fra en forlængst
nedlagt forening? Smider man dem i
containeren? Nej, kontakt det lokalhi
storiske arkiv i området.
Er man selv med i foreningslivet i dag,
så bør det overvejes, om der passes or
dentligt på foreningens papirer - dette er
jo også vigtige historiske dokumenter.
Ønsker foreningen at hjælpe med at be
vare materialet for eftertiden, så bør lo
kalarkivet kontaktes.
En aflevering til et lokalarkiv betyder
ikke, at materialet kommer udenfor fore
ningens rækkevide. Arkivet ordner og
registrerer materialet og opbevarer det
på betryggende vis, så det altid vil stå til
rådighed for foreningen. Naturligvis
stilles materialet ikke til rådighed for
offentligheden, hvis foreningen ikke øn
sker det. Der kan laves bestemmelser
om, at det først må bruges efter f.eks. 50
eller 100 år, eller at det kun må benyttes
med bestyrelsens tilladelse.
Gør det til en rutine med mellemrum
at aflevere foreningsmateriale til lokal
arkivet - det kan afhjælpe pladsproble
mer, og ingen føler sig fristet til at smide
noget ud.
Har dette sat nogle tanker igang ved
rørende mulige foreningssarkiver, så
kontakt lokalarkivet i Deres område. De
er ligeledes velkommen til at kontakte
Institut for Sønderjysk Lokalhistorie,
Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa, tlf.
74625860. Så vil instituttet stå for den
videre formidling.
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Kongeåen eller Skelbækken
Det tyske mindretal og grænserevisionskravet i 1920erne
Af HENRIK BECKER-CHRISTENSEN

Den 30. november føjes endnu et stort værk
til den lange række af doktordisputatser med
emner fra Sønderjyllands historie, når Hen
rik Becker-Christensen, der er ansat ved In
stitut for Grænseregionsforskning i Aaben
raa, ved universitetet i Odense, forsvarer sit
store tobindsværk, "Det tyske mindretal i
Nordslesvig 1920-32", for den filosofiske
doktorgrad.
Værket skildrer,hvordan mindretallet var
sammensat, opbygningen af dets organisati
on, præsenterer dets ledende personer og be
handler mindretallets grænsepolitiske virke.
Centralt står grænserevisionskravet, og der
gøres udførligt rede for mindretallets leder,
pastor Johs. Schmidt- Wodders kamp med den
kreds indenfor mindretallet, som kaldes Kongeå-folkene, og som krævede Kongeåen gen
etableret som grænsen mellem Danmark og
Tyskland.
Men der var også andre synspunkter in
den for det tyske mindretal omkring en even
tuel ny grænsedragning. Det er disse syns
punkter som granskes nærmere her.
Dagen før Christian 10. foretog sit be
rømte rid t over den gamle grænse syd for
Taps, udstedte han den 9. juli 1920 et
åbent brev til den nordslesvigske befolk
ning. Her udtrykte kongen sin taknem
melighed over genforeningen og gav
sønderjyderne et tilsagn om sin beskyt
telse. Samtidig udtalte han dog også sin
forventning om, at ”...alle landsdelens
beboere... vil anerkende Os som deres
rette konge og med trofasthed efterleve
rigets grundlov og de love, anordninger
og andre befalinger, som nu eller senere
måtte udgå til dem”. Med udtrykket "alle
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landsdelens beboere" lå der nok en sær
lig hentydning til dem, der havde været
imod Nordslesvigs afståelse.
Få dage senere fik kongen imidlertid
svar på tiltale. Det skete da han den 12.
juli besøgte Tønder. Samme dag offent
liggjorde pastor Schmidt et åbent brev i
Neue Tondemsche Zeitung med over
skriften ”Til Hans Majestæt Kongen af
Danmark''. Her blev kongen gjort bekend t
med, at den tysksindede befolkning loyalt
ville efterleve den nye herbergstats love,
men pastor Schmidt understregede
kraftigt, at denne loyalitet ikke var det
samme som en tysk anerkendelse af
grænsen. Tværtimod satte de tysksindede
deres lid til, at der en dag ville blive
truffet en ny afgørelse.
Den 15. august 1920 blev dette græn
serevisionskrav gjort til hovedpunktet i
Schleswiger Wählervereins nye program.
Det blev heri udtalt, at selvbestemmel
sesretten ikke var blevet gennemført "rent
og retfærdigt” ved grænsedragningen
mellem Danmark og Tyskland, og at
Wählerverein derfor krævede en "revi
sion”. Med disse ord var bolden blevet
givet op til en ny runde i det dansk- tyske
livtag om det gamle hertugdømmes
statsretslige tilhørsforhold.
Hvor den nye grænse skulle ligge, og
på hvilket grundlag den skulle flyttes,
blev der ikke sagt noget nærmere om.
Årsagen hertil var den simple, at man
ikke kunne blive enige herom. Indsæt
telsen af et krav om en "revision” af
grænsen i Wählervereins program var
det største krav, mindretallet kunne
samles om. Med den valgte fremgangsSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 11/12-90

Bladhovede fra bladet »Die Königsau«, hvis første nummer udkom i Berlin i 1921. Det rejste kravet om
Kongeåen som Tysklands nordgrænse og stod skarpt overfor bl. a. pastor Schmidt-Wodders holdning
til spørgsmålet om en grænserevision.

måde var det fra starten blevet forsøgt at
udskyde det kildne spørgsmål om, hvor
en fremtidig grænse mellem Danmark
og Tyskland skulle ligge til en uvis
fremtid.
Det lykkede dog kun delvis. 11920erne blev Schleswigscher Wählerverein
flere gange rystet af en voldsom strid om
formuleringen af grænserevisionskravet.
Striden blev så heftig, at det for de øvrige
deltagere i debatten stort set kun blev til
en bekendelse for eller imod de to ho
vedsynspunkter - om man, som en
gruppe tysksindede i Haderslev ønske
de det, enten åbent skulle proklamere
Kongeågrænsen som det fremtidige mål,
eller om man skulle følge pastor Schmidts
formel og undlade på forhånd at binde
sig til en bestemt grænselinie. På denne
baggrund var det småt med andre til
kendegivelser - i hvert fald af en sådan
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art, at de også kom til at nedfælde sig i det
bevarede skriftlige kildemateriale. Det er
kun blevet til nogle få brikker, der sam
menlagt ikke aftegner et klart billede.

Tilslutning til "Haderslev-aktivisterne"
Indledningsvis er det vigtigt at slå fast, at
aktivisterne i Haderslev havde en langt
stærkere tilslutning til deres grundlæg
gende ønske om at få genskabt Kongeå
grænsen end de forskellige styrkeprøver
i Schleswigscher Wählerverein giver
indtryk af. Flere gange kunne Kongeåfolkene mobilisere et flertal på hjemme
banen i Kreiswählerverein Hadersleben.
Tilsvarende bekendte toneangivende
kredse i Kreiswählerverein Apenrade sig
også i deres stille sind til Kongeågræn
sen. Det fremgik bl.a. i 1921 af et brev fra
skibsreder Jacob Jebsen til pastor Sch
midt. Her skrev Jebsen: ”Som De ved,
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står jeg sagligt så temmelig på Råbens
standpunkt, men anser en betoning af
dette for taktisk forkert i øjeblikket." Jebsen ønskede ikke en offentlig diskussion
af spørgsmålet og mente, at "vi anderle
destænkende" måtte tie, så længe sagen
ikke var aktuel. Dog havde Haderslevfolkene ret i, at der ikke altid skulle skri
ves om det tyske Højer og Tønder.1)
Bemærkningen om de "anderledes
tænkende" gik næppe så meget på målet
som på midlet, hvor Jebsen ligesom Kongeåfolkene i Haderslev ikke var begej
stret for pastor Schmidts betoning af
selvbestemmelsesretten som grundlag for
en grænserevision. Åbenbart tænkte
mange inden for mindretallet lige som
Jebsen. I 1927 skrev pastor Schmidt til
historikeren Karl Alnor i Kiel, at han
havde nok Kongeåfolk blandt den ældre
generation, "...sandsynligvis flertallet,
måske endda det overvældende flertal,
og jeg sporer til Aabenraa helt tydeligt
Flensborgs indflydelse, men jeg ypper
ikke kiv med dem, og i det store og hele
er de kloge nok til at indse, at min parole
er den eneste mulige."2)
At mange blandt den ældre generati
on af tysksindede, som Schmidt konsta
terede, så med sympati på Haderslevaktivistemes ønske om en grænse ved Kongeåen, fik de rig lejlighed til at bevidne på
flere Wählervereinsmoder. Når de trods
alt holdt sig i skindet og fulgte pastor
Schmidts parole om ikke på forhånd at
proklamere en bestemt grænselinie,
havde det flere årsager. Mange opfattede
det uden tvivl ligesom skibsreder Jebsen
som et taktisk spørgsmål, som der ikke
var grund til at strides om. Medvirkende
hertil var, at spørgsmålet om en græn
seændring ikke var aktuelt og havde en
mere akademisk karakter. Hertil kom, at
Schmidt i de afgørende øjeblikke kunne
støtte sig til Schleswig-Holsteiner Bund
og den autoritet, som dets skiftende formænd havde. Disse kunne igen påberå322

Mindretallets leder,pastor Johs. Schmidt-Wodder,
taler ved et møde, uvist hvor og hvornår. Fot.
Historiske Samlinger, Aabenraa.

be sig de udenrigspolitiske hensyn, der
gjorde sig gældende i Tyskland og som
stillede sig i vejen for en proklamering af
Kongeågrænsen.
Som årene gik, blev skellet mellem
pastor Schmidt og de potentielle Konge
åfolk også mindre i takt med, at Schmidt
reviderede sin grænserevisionsopfattel
se. Det var især tilfældet, efter at han
offentligt begyndte at afsværge sin tidli
gere bekendelse til selvbestemmelsesret
ten. Endelig var Kongeåfolkene i Ha
derslev også selv med til at jage deres
sympatisører over i pastor Schmidts lejr.
Ved deres voldsomme og ofte meget
personlige angreb på mindretalslederen
og konstante mistænkeliggørelse af hans
gøren og laden, havde de mere besindige
hoveder ikke andet valg. Der var således
en dyb sandhed i Harboe Kardels kon
statering efter et Wählervereinsmode i
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september 1927, at Kongeåfolkene i Ha
derslev endnu engang havde reddet pa
stor Schmidt ved deres ubeherskethed?)

foretrak han sine egne paroler, fordi de
ifølge pastoren var mest virksomme på
længere sigt. I den forbindelse beklagede
han sig over, at man var så "fanatiseret" i
Haderslev.4)

Advokat G. Vogelgesang
En af dem, som det ind imellem også var
vanskeligt for pastor Schmidt at bide Karl Alnor
skeer med, når talen kom på grænsere I årene mellem 1920-1932 blev der også
visionskravet, var lederen af Kreditan luftet andre synspunkter med hensyn til
stalt Vogelgesang i Haderslev, Georg grænserevisionskravet. Fælles for dem
Vogelgesang. Han hørte ikke til de var, at der var tale om spredte, ofte en
egentlige Kongeåfolk, men var stærkt keltstående tilkendegivelser. Undertiden
kritisk over for pastor Schmidts tackling kunne de nok afvige fra Wählervereins
af grænsespørgsmålet, som han fandt officielle holdning, men i reglen gav de
verdensfjern og følgelig ikke egnet til at ikke anledning til polemik. Mens pastor
få tag i befolkningen. Om en fremtidig Schmidt fra anden halvdel af 1920erne
grænse netop skulle ligge ved Kongeåen, satsede på at genforene så godt som hele
var ifølge Vogelgesang et spørgsmål af Nordslesvig med Tyskland, var hans
underordnet betydning. Han var derfor biograf Karl Alnor mere beskeden. Såle
enig med Schmidt i, at Kongeåen ikke des ville han, som han betroede Ernst
skulle nævnes i Wählervereins program, Schröder i 1932, lade sig nøje med Bis
men der skulle sættes noget lige så virk marcks gamle forslag fra Londonforsomt i stedet. For - som Vogelgesang i handlingerne i 1864 om en grænse, der
1926 belærte Schmidt om - "afviser De fra Knivsbjerg gik nord om Rømø. I prak
Kongeåparolen uden at sætte en anden sis ville det betyde, at Danmark fik lov til
forståelig i stedet, frygter jeg, så vil be at beholde Haderslev amt. En sydligere
folkningen ikke mere forstå Dem. Sæt linie - f. eks. Tiedje-linien - kunne ifølge
ningerne i vores program er for magre til, Alnor kun komme i betragtning ved en
at enhver vælger begejstret kan gøre dem større føderativ løsning, hvor Danmark
til sine egne og kan forstå dem i deres blev tilsluttet en mellemeuropæisk told
fulde omfang og følger."
union, og den øvrige del af Nordslesvig
Schmidt burde derfor udarbejde nog kom til at indtage en autonom stilling. At
le nye sætninger og derved vise befolk disse ønsker ikke var umiddelbart reali
ningen de store mål, som mindretallet sable, lagde Alnor dog ikke skjul på.5)
havde. De skulle imidlertid være nøje
Alnors konstruktion byggede på en "af
forbundet med dagligdagens behov, for tale" mellem Danmark og Tyskland. Det
ellers ville de ikke få nogen gennem var den samme løsningsmodel pastor
slagskraft i befolkningen. Selv gav Vo Schmidt var nået frem til. Andre holdt
gelgesang et bud herpå, da han samme år fast ved selvbestemmelsesretten, men
udarbejdede et programudkast til Wäh lagde noget højst forskelligt heri. Ernst
lerverein. Pastor Schmidt var dog ikke Schröders unge lærling, Harboe Kardel,
enig med ham. I et brev til redaktør Ernst drømte om et Stortyskland, der - som
Schröder skrev Schmidt i 1927, at Vogel han i 1925 skrev - var "...unsere Hof
gesangs politiske opfattelse ville være fnung". Hertil hørte Østrigs "Anschluss"
rigtig, hvis Nordslesvigs "Anschluss" til til det tyske rige. I længden ville ingen
Tyskland stod lige for døren. Da det ifølge magt på jorden ifølge Kardel kunne næg
Schmidts opfattelse ikke var tilfældet, te den tyske nation grundsætningen om
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 11/12-90
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Johannes Tiedje (1879-1946), der i 1920 var ansat i det tyske udenrigsministerium som særlig
sagkyndig i grænsesspørgsmålet, fremsatte etforslag om en grænse nord for den såkaldte Clausen-linje.
Tiedjelinjen, som den kaldtes, og som gik nord om Højer, Tønder og Tinglev, blev en forløber for det
hjemmetyske krav om grænserevision. Tiedjelinjen blev sammen med Clausen-linjen,der blev identisk
med den nye grænse, gengivet på en nødpengeseddel fra Tinglev kommune. På den modsatte side af
pengesedlen læses bl.a. »Recht zu machen für jeden Mann, ist eine Kunst die Plebiscit nicht kann.«

selvbestemmelsesretten. Parolen ”heim
ins Reich” var det løsen, som i stadig
stigende grad ville lyde fra Østrig og
Tyskland, og som ”...vi alle går ind for.
Vores højeste mål er, at alt som er tysk,
bliver sammenfattet i et stort rige.”6)
Indbefattet i dette håb var også Nord
slesvig. I sin dagbog vedkendte Kardel
sig i 1924, at flertallet af landsdelens ind
byggere aldrig havde været tyske, og det
derfor gjaldt om at vinde befolkningen
for den tyske sag. Men målet var hele
Nordslesvigs genforening med Tyskland.
På dette punkt var han enig med Kongeåfolkene.7)
H. C. Lei
Det samme gjaldt også en mand som
gårdejer H. C. Lei, Snogbæk, der kom til
at lægge navn til Lei-bevægelsen, og som
i 1928 kandiderede ved landstingsval-
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get. 11927 skrev han en artikel i årsskrif
tet for Verein Heimattreuer deutscher
Nordschleswiger, hvor han, som det hed
i overskriften, forklarede: ”Warum wir
wieder zu Deutschland zurück wollen".
Spørgsmålet om "hvorfor” begrundede
han bl.a. med de dårlige økonomiske
forhold i Danmark, men i den foreliggen
de sammenhæng er det mere spørgsmå
let om, ”hvordan” man skulle komme
tilbage til Tyskland, der er af interesse.
Nødtilstanden i Nordslesvig bevirkede
ifølge Lei, at stadig flere dansksindede
nordslesvigere offentligt bekendte, at
”...vi må igen tilbage til Tyskland, det er
vores eneste redning, jo tidligere, jo
bedre”.
At der ikke var meget hold i denne
påstand, måtte Lei dog sande det følgende
år, da han sammen med pastor Schmidt
søsatte den såkaldte Samlingsbevægelse.
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I den nævnte artikel skrev Lei, at den
ønskede grænseændring ikke skulle ske
på grundlag af en krig eller en voldsfred.
I stedet forestillede han sig, at flertallet af
den nordslesvigske befolkning i en nær
fremtid ville henvende sig til Folkefor
bundet med kravet om en ny folkeaf
stemning "lige til Kongeåen". Den nye
folkeafstemning skulle foregå "...med den
samme stemmeseddel i hånden som i
1920, men denne gang med retfærdige
afstemningsbetingelser." Det skulle så
ledes ikke ske under trykket af franske
bajonetter, som det blev udtrykt, men
efter folkeretlige grundsætninger som frie
nordslesvigere. Herved ville vejen blive
banet for landsdelens genforening med
Tyskland.
Hvordan folkeafstemningen skulle
foregå i praksis - om den skulle være
kommunevis eller en bloc og eventuelt
omfatte hele det gamle hertugdømme,
kom Lei ikke ind på. Tydeligvis var det
imidlertid en grænse ved Kongeåen, han
satsede på.8)

Jacob Bödewadt
I modsætning til nogle af de foregående
repræsentanter for mindretallet havde
redaktøren af Neue Tondemsche Zei
tung, Jacob Bödewadt, i første halvdel af
1920eme en lidt mere realistisk erkendel
se af selvbestemmelsesrettens bæreevne
i den tyske sags tjeneste. Nok havde han
i diskussionerne med Kongeåfolkene søgt
at slå bro mellem de forskellige stand
punkter ved at erklære, at der ikke var
nogen modsætning mellem selvbestem
melsesretten og ønsket om en grænse
ved Kongeåen.9) I et brev til den tyske
rigskansler Stresemann regnede han i
1923 dog kun med, at det var i "en stor del
af det nu afståede område", at der var
mulighed for at vinde et flertal af befolk
ningen for Tyskland. Ligesom pastor
Schmidt havde han således på dette tids
punkt i praksis afskrevet den nordligste
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del af landsdelen. Det fremgik også af, at
Bödewadt over for Stresemann tog stærk
afstand til Kongeåparolen og skrev, at
den eneste ansvarlige vej frem var en
fastholden ved folkenes selvbestemmel
sesret.
At han mente det alvorligt, blev be
vidnet af pastor Schmidt, der 1922 i et
brev til Alnor skrev, at sidstnævnte kun
ne forlade sig på, at Bödewadt "...med
fuld overbevisning og ikke kun af taktik
går ind for selvbestemmelsesretten."10)
Lorenz Christensen
En anden, som i 1920erne tog selvbe
stemmelsesretten alvorligt, var Lorenz
Christensen. Han havde en kort tid været
tilknyttet Neue Tondernsche Zeitung,
men var siden kommet i et stærkt mod
sætningsforhold til pastor Schmidt. Det
viste sig tydeligt i 1929, da Lorenz Chri
stensen holdt et foredrag i Studenter
samfundet i København om "hjemmetyskheds-problemet". Han bekendte sig
her ikke kun til selvbestemmelsesretten,
men talte også Roma imod ved at genop
live den hedengangne Tiedje-linie. Lo
renz Christensen udtalte således, at
mindretallet anerkendte selvbestemmel
sesretten "...som det uomgængelige
grundlag for Slesvigs statsretslige stil
ling, men vi anerkender ikke og kan ikke
anerkende, at selvbestemmelsesrettens
principper er sket tilstrækkelig fyldest
ved grænsereguleringen af 1920 med dens
zoneinddeling og de forskellige afstem
ningsregler inden for disse zoner. At af
stemningen måtte finde sted, vil næppe
blive bestridt af nogen ansvarlig tænken
de tysker ...Men grænsen blev ikke lagt
der, hvor den efter afstemningens resul
tater skulle være blevet lagt: nemlig efter
princippet: lige store ofre på begge sider
af grænsen. Danmark burde have accep
teret tanken om en grænseregulering, der
så nogenlunde havde svaret til Tiedjelinien og var bleven ført nordlig om Tøn-
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der og Højer. Da det ikke er sket, opret
holdes fra vor side grænserevisionskra
vet. Efter min anskuelse burde så ved en
eventuel nyordning af grænseforholde
ne de retningslinjer danne grundlaget,
der er blevet opstillet af den hamburgske
folkeretslærer Lauen: Afstemning efter
mindst mulige forvaltningsenheder, og
grænsedragningen efter en linie, der
lægger lige store mindretal på begge si
der af grænsen.”11)
Lorenz Christensens opfattelse af
grænserevisionskravet er refereret ud
førligt, da den var noget af et særsyn.
Nok blev der ofte inden for mindretallet
mere eller mindre helhjertet henvist til
selvbestemmelsesretten, men det hørte
absolut til undtagelsen, at nogen offent
ligt drog en så mådeholden konsekvens
af dens brug i praksis. At Lorenz Chri
stensen dog ikke holdt sig helt til selvbe
stemmelsesretten og inddrog andre ele
menter, så som princippet om lige store
mindretal, fremgår af det foregående.
Her kunne han foruden Rudolf Lauen
hente inspiration fra pastor Schmidts
grænserevisionsudtalelser fra årene
mellem 1919-20 - udtalelser som pastoren
i mellemtiden forlængst havde frasagt
sigLorenz Christensens optræden i Kø
benhavn førte da også til et heftigt sam
menstød mellem ham og mindretalsle
deren. I Nordschleswigsche Zeitung
skrev redaktør Julius Kähler, at Lorenz
Christensen ikke havde nogen som helst
betydning inden for mindretallet. Tilsva
rende lagde pastor Schmidt luft mellem
sig og den unge hjemmetysker ved i et
interview at udtale, at ”...jeg kender hr.
Christensens politiske anskuelser for lidt
til at kunne sige, om hans udtalelse om
den mest egnede grænselinie i fremtiden
er mere end en aftvungen indrømmelse,
eller den er udtryk for en velovervejet
overbevisning. I hvert fald har den kun
værdi som en enkelt mands overbevis326

Lorenz Christensen

ning og svarer ikke til vort program.”12)
Lorenz Christensen gav senere igen i
Fyns Tidende, hvor han blev spurgt, om
han og pastor Schmidt var uenige om
grænsespørgsmålet. Hertil svarede Lo
renz Christensen, at "...det kan man må
ske godt sige... Min stilling er ellers den,
at jeg ubetinget står på selvbestemmel
sesrettens grund. Fra anden side er man
for så vidt mindre ubetinget, som man
ønsker at tage hensyn til momenter som
”forholdet mellem Tyskland og Norden”,
”økonomiske forhold” og til en vis grad
også til ”historiske forhold”. Jeg ønsker at
selvbestemmelsesretten skal gælde også
i fremtiden.” De nævnte citater var en
direkte hentydning til pastor Schmidt.
Lorenz Christensens udtalelser indbragte
ham da også megen ros fra det ellers over
for det tyske mindretal så stærkt kritiske
tidsskrift Grænsevagten. Her skrev hi
storikeren Vilhelm la Cour, at det vist var
første gang, der fra hjemmetysk side var
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 11/12-90
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blevet givet udtryk for "...en så ædruelig,
saglig og rolig opfattelse. Det er utvivl
somt første gang, en hjemmetysker har
drøftet sin sag med os på en sådan måde,
at han uvilkårligt har kunnet gøre krav
på tillid og sympati."13) Få år senere kun
ne Grænsevagtens tillid til Lorenz Chri
stensen ligge på et meget lille sted.
Skudsmålet er imidlertid med til at de
monstrere, at Lorenz Christensen var
noget af en enlig svale inden for min
dretallet med sin udlægning af grænse
revisionskravet - i hvert fald når det skulle
gøres offentligt.

De tysksindede arbejdere
Tilsvarende var mindretallets venstre
fløj - de tysksindede arbejdere - meget
tilbageholdende med at udtale sig om
grænsespørgsmålet. De fleste af dem var
organiseret i og stemte på Det danske
Socialdemokrati og holdt sig hermed
fjernt fra mindretallets politiske aktivite
ter. Medvirkende hertil var også det
danske og det tyske socialdemokratis
grænseoverenskomst fra 1923, der lagde
låg over dette stridsspørgsmål. En følge
var, som den tyske konsul i Aabenraa
noterede i 1926, at Wählervereins agitati
on mod Versaillesfreden virkede som en
hæmsko på de tysksindede arbejderes
tilslutning til Slesvigsk Parti.
Dog findes der et eksempel på, at nogle
tysksindede arbejdere i Sønderborg, der
formentlig stod uden for socialdemokra
tiet, tog aktivt stilling til grænsere
visionskravet. Det skete ved dannelsen
af Freisinniger Verein Sonderburg. Den
3. november 1929 vedtog den et program,
i hvilket det bl.a. blev udtalt, at grænse
spørgsmålet ikke var blevet endeligt løst
ved afstemningen i 192014). En bloc af
stemningen i 1. zone og afstemnings
tidspunktet, hvor Tyskland var økono
misk og politisk afkræftet, bar præg af en
tilsløret anneksion. Det hindrede, at den
stedfundne afgørelse kunne opfattes som
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 11/12-90

bindende. Derfor ønskede Freisinniger
Verein en ny afgørelse på et senere tids
punkt "...gennem en fuldstændig demo
kratisk og fri afstemning på grundlag af
fredelige og oprigtige forhandlinger
mellem Danmark og Tyskland, uden
indblanding af andre statsmagter." En
afgørelse ad magtens vej blev afvist på
det skarpeste.

Menigmands synspunkt
Mens de fleste af de omtalte personer
hørte til Tordenskjolds soldater inden for
mindretallet, var det småt med tilkende
givelser fra de meniges rækker. Et enkelt
udslag heraf var det, da Th. Lassen,
Roager, den 30. december 1921 skrev til
pastor Schmidt, at det havde knebet med
juleglæden på grund af de dårlige øko
nomiske udsigter. I den forbindelse kun
ne han berette, at en bekendt havde sagt,
"... at nu ville de have bud til pastor
Schmidt om at få det hele omforandret og
igen få mark, thi kronerne er virkelig alt
for knap."13) Det var den slags overvejel
ser, der også senere i 1920erne kunne
skabe opbakning til ønsket om en flyt
ning af grænsen til Kongeåen.
Bortset fra disse mere økonomisk be
tingede tilkendegivelser er det vanske
ligt at lodde den tilslutning som grænse
revisionskravet havde inden for mindre
tallet. Under grænsekampen 1918-20 var
der sket en stærk mobilisering af den
tysksindede befolkning i Nordslesvig,
som kulminerede ved folkeafstemningen
den 10. februar 1920. Eftervirkningerne
af denne nationale mobilisering bevir
kede uden tvivl, at mange tysksindede i
de første år af 1920erne nærede et stærkt
ønske om, at det hele skulle blive "om
forandret". Den store tilslutning i de første
år til Wählerverein, der havde grænse
revisionskravet som sit vigtigste pro
grampunkt, kan tages som et udtryk
herfor.
Efterhånden som gemytterne faldt til
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roz og erkendelsen bredte sig, at en
grænserevision ikke stod lige for døren,
var det andre mere dagligdags spørgs
mål, der optog sindene. Det var dette
forhold, der fik Georg Vogelgesang til i
1924 at skrive, det ikke nyttede noget,
”...at 10-20 folk i Nordslesvig fatter pla
ner og beslutninger, hvis befolkningen
ikke står bag dem og gør disse beslut
ninger og ønsker til deres egne.” Befolk
ningen var ifølge Vogelgesang uskolet i
politisk kamp og tænkte, at lederne ville
ordne det. Derfor forholdt den sig i ro,
hvilket gav modstanderne lejlighed til at
udbasunere, at det tyske spørgsmål i
Nordslesvig var ”...das hohle Machwerk
einzelner Querköpfe”.16)
Passiviteten bevirkede, at Wählerve
reins medlemstal blev næsten halveret i
løbet af 1920erne. Det kan kun tages som
udtryk for, at mindretalsledelsens poli
tiske virksomhed og herunder den ivrige
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3.N.X. Harboe Kardel: Tagebücher28.9.1927
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diskussion om grænserevisionskravet
ikke havde tag i bredere kredse inden for
mindretallet. Symptomatisk i den hense
ende var det, at Wählervereins Vorstand
på et møde den 19. august 1932 i Tinglev,
Iwor man diskuterede en flytning af
toldgrænsen op til Kongeåen, måtte
konstatere, at ”...en betragtelig del af be
folkningen ønsker overhovedet ikke no
gen ændring af forholdene, fordi de ved
den officielle danske politiks nuværende
fremgangsmåde kan friste livet.” At
denne opfattelse i en vis udstrækning
også gjorde sig gældende inden for egne
rækker lå mellem linierne. Det var først
Hitlers magtovertagelse i Tyskland og
hans succesfulde ”heim ins Reich” politik
i anden halvdel af 1930erne, der igen var
i stand til at skabe en bredere opbakning
til grænserevisionskravet inden for
mindretallet.

9. Se f. eks. V11.5.1. Schleswigscher Wähler
verein Ort und Kreis Apenrade: Verhandlun
gsprotokolle 1920-24, møde 17.3.1923 (AD
VN)
10. Abt. 399.71 nr. 121, brev 2. 5. 1922 fra
Schmidt til K. Alnor (S.-H.L).
11. Sønderjydske Aarbøger 1929. s. 248-249.
12. Nordschleswigsche Zeitung 18.4.1929.
13. Grænsevagten XII s. 85-86.
14. Programmet er trykt i Nordschleswigsche
Zeitung 27.11.1929.
15. Abt. 399.71 nr. 188, brev 30.12.1921 fra Th.
Lassen til Schmidt (S.-H.L).
16. Abt. 399.71 nr. 196, "Rechtsanwalt Vogel
gesang - Hadersleben schreibt am 21. sept.
1924 an den Schleswigschen Wählerverein
nachfolgenden Bericht über Organisations
fragen" (S.-H.L).
Forkortelser:
ADVN: Archiv deutsche Volksgruppe Nord
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S.-H.L.: Schleswig-Holsteinisches Landes
archiv.
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Set og sket i Sønderjylland
Grænselandskronik
Af ESKILD BRAM

Grænselandskronikken for juli kvartal - må
nederne juli, august og september - er skrevet
afen af veteranerne i den sønderjyske presse,
redaktør Eskild Bram, Haderslev.

lige ryttere dokumenterer det. Vinderen
af turneringen udråbes til ringriderkon
ge. Bliver den sejrende en pige, må der
være tale om en dronningeværdighed.

Juli og august måneder kaldes med et
ord af uklar oprindelse for agurketid. I
dag kan man få agurker hele året, men
meningen er uforandret den, at de måne
der, da man var så heldig at kunne dyrke
egne agurker på friland, faldt sammen
med ferie og lukketid, hvorfor avisernes
kilder tørrede ind og randt ud med tynd
benede nyheder.
Bedømmer man juli kvartal som en
helhed, var der kun tynde skiver agurker
i tekster, billeder og overskrifter. Det
sønderjyske presse-show var ikke op
hidsende. Udenrigspolitikken, som el
lers i følge visse meningsmålinger inter
esserer folk mindre end lokalstoffet, stjal
en stor del af orienteringsbehovet. Vore
tanker var ved Den persiske Golf. Krig
med giftgas? Afsindige oliepriser? Selv
den ”utrolige" øst-vest-optøning, demo
kratiets lavineagtige skred gled noget i
baggrunden.
Denne proportionsangivelse er an
vendt for at sætte den nu følgende græn
selandskronik om stort og småt "her på
bjerget" på rette plads.
Man kunne hefte sig ved byfester her,
ringridninger der, for slet ikke at tale om
de tiltagende musik-festivals, der virker
som magneter på de unge. Om de popu
lære ringriderfester kun den bemærk
ning, at her er et felt, hvor kønsdiskrimi
neringen er overvundet i strakt galop.
Pressefotos af de mest fotogene kvinde

Læserbrevs-topscorer
Den uden våbenhvile fortsatte slesvig
ske krig om sergentskolen i Sønderborg
er formentlig den "sag", der i årevis har
leveret de fleste spaltemillimetre læser
breve i aviserne. For første gang er der
sendt en appel helt til tops, nemlig til
statsminister Poul Schlüter. Måske er det
sket i erkendelse af, at Schlüter jo bl. a.
kan takke alsiske vælgere for sin politi
ske karriere. Det var vælgere i Augustenborgkredsen, der var med til at sætte den
nuværende statsminister ind i Folketin
get ved et valg i 1964
Bliver Sønderborg ikke garnisonsby
mere, synes Haderslev at have fået i hyl
de og fylde. Som noget af en sejrsmelding
lød det, at Haderslevs gamle preusser
kaserne denne sommer og for første gang
i mange år kunne indkalde et hold re
krutter. Men det var kun en beskeden
begyndelse. Kasernen, der er blevet om
bygget flere gange, vil efterhånden blive
fyldt helt op. Man forstår da så godt, at
folk i Sønderborg kunne have forventet
en mere ligelig fordeling.
Måske derfor blev der senere skudt
med skarpt! Den 8. sept. hed det i en
dagsbefaling fra socialdemokraterne i
Sønderborg- området i et "usædvanligt
skarpt brev" til partiledelsen, at nu kun
ne det være nok. Tiden var inde til at tage
garnisoneringsplanen op i lyset af udvik
lingen i Østeuropa og de ændringer, den
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Ringridning har igennem mange år hørt til sommerens store begivenheder, men i dag skal man til de
store ringriderstævner i Aabenraa, Sønderborg og Gråsten for at opleve de meget store fester. At der
tidligere også var mange deltagere og tilskuere ved ringriderstævnerne i de små byer, fremgår af dette
billede fra Kliplev ca. 1905, men som man ser var ringridning dengang udelukkende et anliggende for
mænd. Historiske Samlinger, Aabenraa.

medfører for dansk forsvar. Dermed er et
lokalt anliggende bragt op på det inter
nationale plan.
Vi tippede på, at sagen om sergentsko
len i Sønderborg har haft den højeste
læserbrevs-score. I det mindste næst her
efter følger indsigelser mod kommunale
planer om at nedlægge en lilleskole her
og forvisning af de ældste klasser til en
naboskole der. Indlæg om disse sager er
ofte underskrevet af flere forældre. På
denne måde er det også lykkedes at få en
afgørelse ændret. Det er et sundt tegn, at
forældrekredsen har sympati for deres
skole og gode argumenter til at have
sympatien i.

To skelsættende begivenheder
I juli måned markeredes to begivenheder
i Sønderjyllands historie, som har sat
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dybe skel i vor historie. I Christiansfeld
blev der i 1864 undertegnet en militær
våbenstilstand, der reelt betød: Sønder
jyllands rige af din hånd, herre konge!
Den egentlige afslutning på den for os så
ulykkelige krig fandt sted efter forhand
linger i dagene 18.-20. juli 1864 mellem
den danske overkommandos udsending,
oberst Heinrich Kaufmann (de Mezas
stabschef til og med rømningen af Danevirke) og den preussisk- østrigske be
fuldmægtigede, oberstløjtnant von
Stiehle. De skæbnesvangre forhandling
er førtes på Brødremeninghedens Hotel i
Christiansfeld. Med den lokale turist
forening som initiativtager afsløredes der
på samme dato, som våbentilstanden
trådte i kraft, den 20. juli, en mindevæg
om begivenheden i det i forvejen histori
ske hotel. Det er en af de ældste bygninSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 11/12-90

ger i herrnhuterbyen, bygget 1773 som
Gemeindelogis.
Den 10. juli fejredes 70-årsdagen for
Sønderjyllands ublegnede stjernestund.
Det er genforeningsdagen. Kært barn har
mange navne; der er dem der holder på,
at 15. juni er genforeningsdagen. Den
historiske genforening fandt sted 10. juli.
Det var denne dag, Christian 10. red den
gamle grænse ned. Dengang brugte man
ikke at klippe rød-hvide snore over.
Jydske Tidende bragte på jubilæums
dagen bogstavelig talt kongeridtets
næstvigtigste person ind i billedet. Det
var den lille hvidklædte pige på kongens
hvide hest. Navnet er Johanne Herlak,
datter af sognepræsten i Åstrup ved Ha
derslev, Jürgen Braren. Braren var tysk
sindet, men upolitisk i sin holdning over
for menigheden og fuldt loyal i sin em
bedsførelse. Ved at tilbageskrive pres
seskik anno 1990 til 1920 har jeg ligesom
haft en åbenbaring om, at i hvert fald én
københavneravis ville have brugt re
portage-overskriften: "Kongen valgte en
tysk pige". Dengang slap der ikke noget
ud!
I de senere år har man derimod set
faktiske overskrifter der har lydt omtrent
sådan:"Kongen valgte den forkerte hest!"
Efter at have taget sig af genforenings
pigen, hvis kjole med røde bånd i hvert
fald var snehvid - se den selv på Haderslev
Museum! - gik Jydske stærkt i brechen
for, at også kongehesten var så hvid, som
hvidt bare kan være. Anledningen til
dette noget forsinkede dementi er gen
tagne rygter, udsprunget af arveprins
Knuds (redigerede) erindringer, der som
en afmytologisering antyder, at hesten
"smittede af". Der findes (fandtes) hele to
kompetente sønderjyder, Jens Skau,
Nygård og Jens Dall, Hoptrup, der både
har kendt og passet "skimmelen", men
det vil føre for vidt at komme ind på de
nærmere omstændigheder. Det afgøren
de er, at genforeningshesten var født som
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 11/12-90

albino, en zoologisk garanti for, at hesten
umuligt kan have været andet end hvid.
Dermed være myten hvidvasket.

Katte, sæler og spillefugle
Hele denne dyresnak kan videreføres
med, at Haderslev foruden at have været
"Årets by" i begyndelsen af juli tildeltes
endnu en attribut, nemlig en kåring som
"Årets Katteven". Prisen blev uddelt af
foreningen Kattens Ven, der naturligvis
også begrundede udmærkelsen. Der er
næppe flere kattevenner i Haderslev end
i andre byer, men kommunen som bor
gerlig myndighed har den rette indstil
ling. Den lader nemlig sagkyndige både
indfange vilde katte og tilbyde at fange
og neutralisere katte fra sådanne ejen
domme, hvorfra erfaringsmæssigt man
ge vilde katte har deres udgangssted.
Vi husker stadig og ser de triste billeder
for os af det store mandefald blandt den
i forvejen indskrumpede bestand af sæ
ler i Vadehavet. Endnu en dyreart stod
åbenbart foran udryddelse på grund af
den tiltagende tilsmudsning af havene.
Men man skal ikke fælde en for hastig
dom. I følge Jyllands Posten for 4. sep
tember har den veterinære højskole i
Hannover efter foretagne undersøgelser
kunnet fastslå, at sældøden skyldes en
virus, der er slæbt til vore farvande af en
anden sæltype. Tilbage bliver så en
formodning om, at det notorisk forure
nede Vadehav kan have svækket sæler
nes modstandskraft over for den død
bringende virus.
Trækfugle er med til at berige marskens
fauna. Kommer der nu også spillefugle
på træk? Ifølge pressemeddelelser af 16.
august har et selskab ved navn Højer
Investsøgt Justitsministeriet om tilladelse
til at indrette spillecasino i statens tidli
gere forsøgsstation Hohenwarte ved
Højer Sluse og i givet fald byde på pas
sende lokaliteter her. På Hohenwarte har
der bl. a. været anlagt forsøg, der skulle
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give et fingerpeg om, hvorvidt det var
muligt og lønsomt at dyrke grøntsager i
marsken i samme skala, som det er lyk
kedes for hollænderne. Også Hohenwar
tes bygningshistorie er speciel. Gården
er opført i 1860eme af en tysk velhaver
som en kopi af universitetet i Kiel! Bliver
der nu casino her, kan man tale om denne
verdens omskifteligheder.

Et fornuftægteskab
Har vi glemt, at Carlsberg og Tuborg i sin
tid konkurrerede på livet løs, men nu
lader øllet skumme i den samme kasse ?
Det var en landsbegivenhed. Som en re
gional foreteelse har fusionen mellem
Jydske Tidende og Vestkysten samme
vægt. Andre fagfolk gned sig i øjnene, da
de omkring 20. juli kunne læse, hvad der
forestod omkring årsskiftet. Begge blad
ledelser erkendte åbent, at dette var et
fornuftægteskab.
Jydske Tidendes morgengave bestod i
en fuldt moderne trykkeriafdeling i
Vonsild, lige netop hvad Vestkysten
havde brug for, men sidstnævnte kan
indskyde et betydeligt større oplag. Af
samme grund får hovedredaktionen
sæde i Esbjerg, ikke så lidt af et offer,
skulle man mene for en avis, der har haft
sin længste tid i Kolding, men omsider
fik taget springet ned til den sønderjyske
centerby Aabenraa.
Enhedsavisen kommer til at hedde
"Jydske-Vestkysten". Det er et navn, som
råber højt om, at ingen af parterne har
turdet smide barnet ud med badevandet.
Jydske Tidende har ofret ”Tidende”, men
da bladet i forvejen mand og mand
imellem kort og godt hedder "Jydske”, er
offeret til at bære. Det vil folk i øst fortsat
sige, og i vest bliver alt jo ved det gamle;
men som bladhovede er ”Jydske-Vest
kysten” et kunstprodukt, et knyttet barnehoved, der løber ud i sandet.
Med den epokegørende bladfusion
slettes en gammel abonnementsgrænse.
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Vestkysten oprettede redaktioner i den
vestlige del af Sønderjylland allerede i
1920. Jydske Tidende, der selv i starten
var en fusion af flere mindre konservati
ve aviser, lagde først ud fra Kolding i
1929. Lidt forenklet sagt kom banelinien
Fredericia-Padborg til at markere skellet,
hvor Vestkysten "sad” på den vestlige del
med Tønder og Rødding som sværvæg
terne. ”Jydske” bed sig fast i det østlige.
Forholdene ændrede sig i 1972, da Vest
kysten førte krigen over i fjendens lejr i
de østsønderjyske købstæder, men Jyd
ske Tidende holdt skansen øst for baneli
nien.
Ved Jydske Tidendes start i 1929 mød
te bladet en anden tværgående ”demar
kationslinie”. Det var såmænd den hi
storiske Kongeågrænse. Koldingstoffet
bragtes i den første tid sammen med det
sønderjyske. Den gik bare ikke. I forholdet
til Vestkysten gjaldt Kiplings ord: Øst er
Øst, og Vest er Vest. Men også på den
udgivermæssige nord-syd-akse viste det
sig, at Kongeåen endnu i vore dage er en
dyb, dyb vandgrænse. Bjørn Svensson
har sagt, at kulturgrænsen ved Kongeåen
tydeligst kan påvises i Jydske Tidendes
abonnementsprotokol.

To portrætter og en maler
Erik Jessen, den tidligere travle købmand,
borgmester og som amtsborgmester en
slags "den første sønderjyde", er som
pensionist blevet meget skrivende. Her
tænkes ikke så meget på, at han som
formand for store pengeinstitutter sætter
sin underskrift på virkelig kostbare pa
pirer, men på dette alsidige menneskes
rolle som dagbladskommentator. Den
foreløbige rekord blev sat den 14. august
i "Jydske Tidende", da Jessen over en hel
side portrætterede sin portrættør. Den
sidste var maleren Viggo Kragh-Hansen.
Anledningen til den voluminøse journa
listiske udfoldelse var en dobbelt. Dels
fyldte Kragh-Hansen 80 år på udgivelSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 11/12-90

Ved en sammenkomst på Folkehjem den 8. september afsløredes Viggo Kragh-Hansens maleri af
gårdejer Marten Refslund Poulsen fra Bovlund. På billedet byder Sprogforeningens formand, bibliote
kar Jørgen Mågård velkommen. Fot. Ernst Winckelmann/Jydske Tidende.

sesdatoen, og dels havde Erik Jessen,
mens han sad model, haft tid og lejlighed
til at føle sit offer på tænderne. Det færdi
ge maleri skal ophænges i Nykredits lok
aler i København. Viggo Kragh- Hansen
malede også i sin tid Erik Jessen som led
i amtsrådssalens kongerække.
Den 8. september bragtes en minde
rune over en af den nationale kamps
både begavede og begejstrede mænd.
Gårdejer Marten Refslund Poulsen fra
Bovlund (1874-1960) fik sit portræt, mal
et af Viggo Kragh-Hansen, afsløret i bil
ledgalleriet på Folkehjem, af et vittigt
hoved omdøbt til det sønderjyske Pan
optikon.
Refslund Poulsens særdeles kontante
indsats faldt i årene fra 1909 til 1914, da
han var landbrugskyndig direktør for
Nordslesvigs Kreditforening. Dette real
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kreditinstituts formål var at træde til med
midler, når en danskejet landbrugsejen
dom var truet. Samme vigtige kapitel i
Sønderjyllands nationale trængselsår ru
briceres sædvanligvis som ”Jordkampen”.
Refslund Poulsen har selv skrevet om
tidens landøkonomiske forhold, bl. a. i
sine erindringer. Disse bøger kan anbe
fales for deres tørre lune under brug af en
egen underfundig selvironisk form.
To kvindelige pionerer
Går man det nationale billedgalleri på
”Folkehjem” igennem, rejser den spar
somme ophængning af kvinder det ri
melige spørgsmål, om sønderjyske piger
kun fortjente den passive minderune:
”Alt, hvad fædrene har kæmpet / mød
rene har grædt.”
Ovenstående efterrationalisering er
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Anna Kjems
ved spinderokken
i Husflidsgården
i Harreslev.

min tilskyndelse til at fastholde mindet
om to i juli måned afdøde kvinder, der
fortjener at blive portrætteret i ord. Den
ældste er Anna Kjems, Husflidsgården i
Harreslev, der blev 97 år. Hun var datter
af det fra fremmedherredømmets tid
markante ægtepar, Hans og Hansigne
Lorenzen i Ballum. Anna Kjems tog sam
men med sin mand, Niels Kjems, begge
musiske mennesker, som det hedder i
tidens sprog, til Sydslesvig efter genfor
eningen. De antog begge for legalitetens
skyld tysk statsborgerskab. Anna Kjems
udviklede sig af pædagogiske grunde til
en slags altmuligkvinde inden for hån
darbejdet, elevflokken blev større og
større. Hun var en årrække formand for
Den Slesvigske Kvindeforening, var
stærkt benyttet som foredragsholder og
fik udgivet et par erindringsbøger.
Afdøde Bodil Bennike, hvilehjemmet i
Sillerup, tidligere Haderslev, var den
første danske børnehaveleder i Flensborg
efter 1920. Hendes hædersnavn i Syd
slesvig er Moster Bodil, og det siger dog
noget om en anerkendt pionergerning i
dag, da der drives henved 60 danske
børnehaver i Sydslesvig. Ved siden af
småbørnspædagogikken brugte Bodil
Bennike næverne til at røre i store grødgryder. Emæringssitua tionen var elendig
i efterkrigsårene, så den materielle om
sorg for børnene var mindst lige så vigtig
som den pædagogiske. Moster Bodil var
barnebarn af højskoleforstanderen i
Rødding og venstrepolitikeren Sofus
Høgsbro. Hun var enke efter oberst Ove
Bennike.
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Nye mindretalserklæringer?
Grænselandets to nationale mindretal fik
senest med de såkaldte KøbenhavnBonn-erklæringer anerkendt deres fulde
rettigheder til fri kulturel og politisk ud
foldelse. Skulle der siden have fundet
krænkelser sted fra herbergsstaternes si
de, kan det kun have været undtagelser,
der bekræfter reglen. Men så opstod der
på dansk side ængstelse for, at den fore
stående sammenslutning af de to Tysk
lande under en ny, fælles grundlov kun
ne kuldkaste de velerhvervede rettighe
der. Den sønderjyske, social-demokratiske folketingsmand Sven Taanqvist retSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 11 /I2-90

tede en forespørgsel til statsminister Poul
Schlüter med anmodning om at forhin
dre det værste. Schlüters svar lod ikke
vente længe på sig. Den folkeretslige sta
tus med henblik på de to vigtige mindre
talserklæringer ville hverken blive ændret
eller ophævet, hed det beroligende.
Også på tysk side blev der reageret.
Den slesvig-holstenske landsregerings
mindretalskommitterede Kurt Hamer var
af ganske samme opfattelse, men den 5.
september meddelte "Flensborg Avis":
En enig landdag pålagde i går landsrege
ringen i Kiel, at den i Forbundsrådet (
forbundsdagens landsting) skal virke for,
at nationale mindretals og folkegruppers
rettigheder sikres i den tyske grundlov i
forbindelse med foreningen af de to Tys
klande. Der skulle altså ikke blive nogen
mistelten her. Men, ordsproget siger: det
værste ved at blive hængt er tanken om
det.
Den danske landdagsmand i Kielparlamentet, Karl Otto Meyer, tog ligele
des til orde i hele sammenslutningspro
blematikken. I en kronik i "Flensborg
Avis" skrev han bl. a., at han ikke frygtede
et samlet Tyskland på grund af dets
økonomiske og militære styrke. Derimod
frygtede han et stort Tyskland med sociale
spændinger. En forsmag på det havde
man allerede fået gennem en voksende
arbejdsløshed i DDR. Hvad de hjemlige
forhold angår, nærede Meyer den be
kymring, at Sydslesvig kunne gå hen at
blive et randområde i forhold til en ny
kraftakse Hamburg-Lybæk-DDR. Også
dette kunne få sociale konsekvenser.
Nedsattes de militære udgifter, ville det
ramme mange arbejdspladser i Sydsle
svig. Politisk kunne det derfor blive nød
vendigt at kræve, at besparelser i for
svarsbudgettet skulle anvendes til
skabelse af nye arbejdspladser i de un
derudviklede områder.
Det aktuelle spørgsmål om sikringen
af det danske mindretals rettigheder i
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 11/12-90

Sydslesvig blev anskuet fra en ny vinkel
af den nævnte mindretalskommitterede
Kurt Hamer i en artikel i "Flensborg Avis"
den 21. sept.
Hamer foreslår, at de nationale min
dretal i den tyske fællesstat - DDR "med
bringer" f. eks. sorberne - får deres eget
sekretariat i Berlin, helt og holdent fi
nansieret af forbundsregeringen. På læn
gere sigt mener Kurt Hamer iøvrigt, at
sikringen af de europæiske mindretals
rettigheder bliver et europæisk anlig
gende.
Samme emne var - meget naturligt - i
forgrunden på Sydslesvigsk Vælgerfore
nings årsmøde den 23. sept. Efter indlæg
af bl. a. landdagsmand Karl Otto Meyer
vedtog de delegerede en resolution, som
kræver en i forfatningen forankret sikring
af nationale mindretals kulturelle egen
art og politiske arbejde.
Mindretallenes styrkemål
Når man underholder sig med udenfor
stående om vore mindretal, falder næs
ten altid det spørgsmål: hvor mange
drejer det sig om? Skal der gives et rede
ligt svar, må der tages alle mulige for
behold. Vi har ingen tællinger eller Gal
lupundersøgelser, der kan fremlægge en
facitliste. I øvrigt er "sindelagssnuseri" i
følge de førnævnte mindretalserklærin
ger ikke tilladt. Det eneste vejledende
materiale, vi har, er de nationale fore
ningers størrelse, stemmetallene ved valg
og - ikke mindst - elevtallet i mindretal
skolerne.
Hvad netop det sidste angår, offent
liggjorde begge parters skoledirektioner
i begyndelsen af september en statistik
over det samlede elevtal ved det nye
skoleårs begyndelse efter sommerferien.
Det hjemmetyske skolevæsen gik frem
med 37 elever til ialt 1186 elever. De 53
danske privatskoler i Sydslesvig gik ind
i et nyt skoleår med et samlet elevtal på
5257. Det er en stigning på 57 i forhold til
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Prins Joachim indviede Danevirke-gården den 25. august og betegnede i sin indvielsestale det færdige
resultat som en lykkelig udvikling mellem dansk og tysk i grænselandet. Også på anden måde betegner
museet noget nyt: det er det første museum mellem Kongeå og Ejder, hvor tekstningen konsekvent er
på både dansk og tysk. - Til højre museets leder, den sydslesvigske historiker, Jørgen Kühl. I Sønderjysk
Månedsskrifts augustnummer er der redegjort nærmere for baggrunden for oprettelsen af dette
museum. Fot. Flensborg Avis.

sidste år. Tilgangen til 1. klassetrin er dog
dalet fra 566 til 520. Tallene giver begge
steder udtryk for en vis stabilisering.
Tysk og dansk
Et af de nyeste bidrag til hjemstavnslitte
raturen er museumspædagog Inge Adriansens meget grundige og i sin konklu
sion originale påvisning af, i hvilken
udstrækning folkeminder og moders
målet er blevet brugt og misbrugt i den
tysk-danske nationalpolitiske agitation.
En anmelder skrev, at Claus Eskildsens
”best-seller" fra 1936, "Dansk Grænselære", med Inge Adriansens værk har fået
en for så vidt kongenial, men tiltrængt
revision ud fra tidens egne forudsætnin
ger.
Der har fra dansk side flere gange væ
ret fremsat ønske om, at de tyske museer
i Sydslesvig også tekster genstandene på
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dansk, i første række museet på Gottorp
Slot og vikingemuseet i Hedeby. En kor
respondance fra Sydslesvigsk Pressetje
neste meddelte den 13. sept., at det kom
munale museum i Flensborg vil gå en
dnu videre, nemlig i sine udstillinger
fremover i højere grad markere Flens
borgs danske historie. Denne større alsi
dighed vil blive realiseret, når museet
har fået gennemført en udvidelse. Der er
bl. a. tale om at arrangere en særudstil
ling om Flensborgs ældste historie i både
dansk og tysk perspektiv.
Overlærer N. H. Rose, Rødekro, der er
en flittig skribent og idemand på det
kunstneriske område, slog i en kronik i
Jydske Tidende den 19. sept. til lyd for
oprettelsen af et museum for sønderjyske
kunstnere fra C. W. Eckersberg til Harald
W. Lauesen. I følge forslaget skulle amt
og kommuner finansiere driften, mens
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 11/12-90

udstillingsgenstandene skulle bestå af
ting fra de bestående sønderjyske mu
seers kunstsamlinger og i form af udsta
tioneringer eller deponeringer fra nule
vende kunstnere, eventuelt arvingerne
efter sådanne.
Sygehuskrig udbrudt!
Sygehuskrigen i Sønderjylland brød for
alvor løs, da amtsrådets sygehusudvalg
midt i september fremsendte tre model
ler til en omstrukturering af sygehus- og
sundhedsvæsnet. Et af forslagene forud

ser væsentlige indskrænkinger især for
sygehusene i Aabenraa og Tønder. I
Vestslesvig har samtlige politiske partier
taget et fælles initiativ, der kraftigt bak
ker Tønder Sygehus op. Men besparelser
skal gennemføres, uanset amtet regner
med at sætte skatten i vejret. Så er der
mere trøst at hente i den seneste statistik
over ledigheden i Sønderjylland. Den
viser, at ledigheden i årets første fire
måneder har været faldende i forhold til
samme periode 1989.1 år er der kommet
flere kvinder og unge i arbejde.

Middelalderens krise i Sønderjylland
- en kommentar til H. V. Gregersen:
»Det skæve Sønderjylland - hvorfor?«
Af CARSTEN PORSKROG RASMUSSEN
Tidligere på året udsendte dr. phil. H. V.
Gregersen, Haderslev, en bog, der behandler
den landbrugskrise, som i senmiddelalderen
også ramte Sønderjylland. Denne krise dan
ner ifølge Gregersen en del af baggrunden for,
at Sønderjylland i dag er "skævt". Den østli
ge del af Sønderjylland har igennem århund
reder - befolkningsmæssigt og økonomisk domineret over den vestlige del. Historikeren
Carsten Porskrog Rasmussen, Aabenraa, har
læst Gregersensbog og er ikke på alle punkter
enig med forfatteren. Han fremlægger her
sine synspunkter på en del af Gregersens
argumentation.

Store dele af Europa blev i 1300-tallet
ramt af en krise, der lagde gårde og
landsbyer øde. I Danmark var historike
ren C. A. Christensen den store pioner i
udforskningen af denne krise. Allerede i
1930 påviste han et generelt fald i land
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 11 /12-9Ü

gilde og jordpriser i 1300-tallet. I to store
artikler fra 1960erne fremdrog han flere
eksempler på, at godsejernes indtægter
faldt. Han påviste, at hele landsbyer blev
lagt øde, og ikke mindst viste han, at
landbrugets struktur ændrede sig. Før
midten af 1300-tallet fandtes der mange
store gårde med tilknyttede småbrug efter kJisen kom den middelstore bonde
gård til at dominere.1)
Også i de andre nordiske lande har der
været stor interesse for den senmiddelal
derlige krise. Det var derfor naturligt, at
man vedtog at gennemføre et fællesnor
disk ødegårdsprojekt med en række lo
kale studier. I Danmark blev der udpeget
seks analyseområder: Hornsherred i
Nordsjælland, hele Falster, et område
ved Århus, et område ved Ribe, egnen
ved Vojens og en del af Aabenraa-egnen.
Der er udarbejdet delrapporter fra alle
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områderne, men i flere år har kun Horns
herredrapporten foreligget på tryk. Den
største delanalyse, Falsterrapporten, er
dog udkommet for nylig.
Men inden Falsterundersøgelsen er
udkommet, har H. V. Gregersen, der var
hovedkraften i undersøgelserne af det
østlige Sønderjylland, meldt sig med
bogen »Det skæve Sønderjylland - hvor
for?«, som er hans konklusion på den
lokale ødegårdsundersøgelse.
Gregersen har naturligt nok været
optaget af det kraftige, naturskabte skel,
der går ned gennem Sønderjylland: is
randslinien. Vest for israndslinien er
jorden sandet, østpå er den leret og frugt
bar. I 1600-, 1700- og 1800-årene var
Østsønderjylland da også både tættere
befolket og langt mere opdyrket end eg
nene vest for israndslinien. Gregersen fik
den lokale ødegårdsundersøgelse til at
omfatte områder på begge sider af dette
skel med det formål at påvise, hvilke
forskelle der gjorde sig gældende. Meget
rimeligt udvidede han undersøgelsen fra
de to små områder, der oprindeligt var
udpeget, til hele egnen omkring Haders
lev, Vojens, Aabenraa og Padborg.
Det er Gregersens tese, at det var kri
sen, der gjorde Vestsønderjylland til et
fattigere, tyndere befolket og mindre
opdyrket område end Østsønderjylland.
Han søger at vise, at tyngdepunktet før
den tid tvært imod lå vest for israndslini
en. Han argumenterer for, at stednavne
stoffet er ældre vestpå, at kronens ind
tægter i 1200-tallet skulle være højere
vestpå end østpå, og at den gamle søn
derjyske adel holdt til i midtlandet.
I 1300-tallet indtraf der en krise, der
lagde gårde, landsbyer og kirker øde.
Gregersen mener, at krisen skyldtes, at
klimaet blev koldt og fugtigt. Det med
førte, at næringssalte blev udvasket af de
sandede jorder i Midt- og Vestsønderjyl
land, og jordbunden blev sur. Under disse
forhold kunne kun lyngen rigtigt trives,
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H. V. Gregersens undersøgelsesområde med
markering af vestgrænsen for morænelandskabet
og det vestligste forløb af det nord-sydgående
færdselsstrøg (Sakservejen). Det skæve Sønder
jylland, side 6.

så hederne bredte sig. Det førte til hun
gersnød blandt befolkningen, og Greger
sen mener, at mange flygtede østpå.
Han mener nemlig ikke, at der var
krise på den gode jord. Tværtimod frem
hæver han, at kirkerne blev udvidet - et
tegn på velstand og befolkningsvækst.
Han hævder, at der ved østkystens byer
opstod fattigkvarterer, befolket af flygt
ninge vestfra, og han mener, at der op
stod tilsvarende flygtningekvarterer i
mange landsbyer østpå.
Tesen er således beundringsværdig
klar og til at tage fat på. Grundlaget for
den kan imidlertid diskuteres. Det vil ske
i det følgende.
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Krisens geografiske udbredelse
At krisen i det lange løb ramte området
vest for israndslinien hårdest, kan næp
pe anfægtes. Hele landsbyer lagdes øde
vestpå, og 3-4 sognekirker forsvandt i
krisens kølvand. Mange steder skal man
op i 1800-tallet, før de ramte områder
atter kom under plov.
Østegnen klarede sig bedre, herom
ingen tvivl. Det bedste indicium er, at der
ikke blev nedlagt sognekirker på den
gode jord. Det må betyde, at man undgik
drastiske ødelæggelser af hele egne. Og
så de andre undersøgelser under det nor
diske ødegårdsprojekt viser, at krisen
ramte den dårlige jord hårdere end den
gode.2) Det er dog at trække konklusio
nen vidt, når Gregersen hævder, at der
slet ikke var krise i det østlige Slesvig. C.
A. Christensen mente i sin tid det mod
satte og påpegede, at der også var tale om
øde landsbyer og faldende afgifter på
den gode jord. Gregersen mener imidler
tid, at det skyldes ødelæggelser under
krigene mellem kongen og de holstenske
grever. Det kan han vise eller sandsyn
liggøre i nogle tilfælde, men ikke i alle.
Et hovedpunkt i argumentationen er
udviklingen på den frugtbare halvø Løjt.
I midten af 1300-tallet havde Slesvig
Domkapitel en del gods i sognet, samlet
i præbendet Avbæk (et præbende er det
gods, der var afsat til at lønne et medlem
af domkapitlet). Præbendet omfattede
bl. a. en meget stor gård i Avbæk med
mølle og tilhørende småbrug. Det er et
typisk eksempel på højmiddelalderens
godssystem, hvor en stor del af jorden
blev drevet under store gårde, der ydede
meget høje afgifter til godsejeren. Ar
bejdskraften kom efter alt at dømme fra
de småbrug, der som regel hørte til de
store gårde.
100 år senere var både den store gård
og de små brug borte. Kapitlet havde slet
ikke gods i Løjt sogn mere, og bispen
havde kun nogle få almindelige bonde
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gårde, som til sammen gav langt mindre
afgifter, end den store gård og dens møl
le havde gjort. Gregersen har i flere sam
menhænge hævdet, at præbendet Av
bæk blot var inddraget af kronen og gjort
til en del af kancelligodset Høgebjerg.3)
Han har imidlertid intet belæg for denne
teori, og den passer dårligt med de kil
deudsagn, vi har. Så vidt vides blev Hø
gebjerg først oprettet midt i 1500-tallet af
jord fra en stor, konfiskeret bondegård
og et par nabogårde.4) Det forklarer,
hvordan godsets jord senere lå som en ø
midt i landsbyen Skovbys marker, og det
passer desuden godt med den størrelse,
godset havde. Avbæk var derimod sene
re en lokalitet i det sydvestlige hjørne af
nabolandsbyen Stolligs mark. Her havde
Høgebjerg ganske vist også jord, men
den var frem til 1700-tallet dækket af
skov. Selv hvis denne jord skulle stamme
fra præbendet Avbæk, modbeviser det
ikke, at præbendet faktisk var lagt øde
som landbrug.
Vigtigere er det imidlertid, at C. A.
Christensens resultater ikke står og falder
med udviklingen i Løjt sogn. Han påvi
ste klare krisetegn på Sjællands gode jord.
Hele landsbyer forsvandt, de helt små
brug blev nedlagt, og godsejerne måtte
acceptere voldsomme landgildefald. Erik
Ulsig har påvist noget tilsvarende på
Århusegnen. Falster, én af landets frugtbareste egne, mærkede også til øde byer.5)
Faktisk var der også ødegårde i mindst
én del af det frugtbare Østsønderjylland,
nemlig Angel.6)
Gregersen søger ikke desto mindre at
vise, at det østlige Slesvig tvært imod var
præget af vækst, mens der var krise vest
på. Østkystens sognekirker fik næsten
alle store udvidelser i senmiddelalderen,
og byerne fik nye »slumkvarterer«, som
efter Gregersens mening må have været
befolket af flygtninge vestfra. Gregersen
gør dog billedet lidt mere entydigt, end
det er. På hans kort (side 92) placeres

339

udvidelserne i Bjolderup kirke vest for
israndslinien før 1300. I værket »Dan
marks Kirker« anses de tværtimod for at
være sket efter 1300. Øster Løgum kirke
vestpå angives at have fået »mindre ud
videlser« - Vamæs kirke mod øst deri
mod »større udvidelser«. Begge dele kan
i høj grad diskuteres.
Tilbage står ikke desto mindre en me
get markant række kirkeudvidelser på
Haderslevegnen samt i Løjt. At de er tegn
på økonomisk eller befolkningsmæssig
vækst er klart nok. Spørgsmålet er,
hvornår udvidelserne og dermed væks
ten fandt sted. Gregersen skelner kun
mellem udvidelser før og efter 1300.
Ganske vist er det vanskeligt at opnå
mere præcise dateringer, men faktisk er
stort set samtlige udvidelser på Haders
levegnen sengotiske og dermed efter 1400
- flere kan endda ret sikkert placeres
omkring år 1500 (Øsby, Hammelev, dele
af Vilstrup).7) Disse udvidelser siger mere
om udvildingen efter krisen end under
den. Det er i øvrigt slående, at de store
udvidelser (bortset fra Kliplev) skete i
den del af undersøgelsesområdet, der i
hvert fald senere var stærkest engageret
i studeavl. Vi ved, at studeeksporten tog
et opsving sidst i 1400-tallet, så måske er
der en sammenhæng heri.8)
Når det gælder fattigkvartererne i
byerne, er det påfaldende, at næsten alle
kildebelæg er fra tiden omkring 1500 el
ler senere. Grundlaget for at hævde, at
disse kvarterer er skabt af flygtninge
vestfra i 1300-tallet må betegnes som
særdelses usikkert.
Skal man konkludere på dette, kan det
slås fast, at krisen ramte vestegnen hår
dere end østegnen, og virkningerne var
langvarige vestpå. Østpå er det usikkert,
hvor hårdt krisen ramte, men den synes
at have bragt højmiddelalderens gods
system til ende. Østegnen kom dog i ret
høj grad over krisen, og senest omkring
år 1500 var området atter i vækst.
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Krisens årsager.
Det er Gregersens opfattelse, at krisen
skyldtes en klimaforværring. Han byg
ger denne opfattelse på to argumenter.
Dels mener han som sagt, at krisen kun
ramte den dårlige jord, hvilket ville pas
se med en ændring af naturforholdene.
Dels mener han at have fundet et direkte
bevis for klimaforværringen og dens
virkninger i Bent Aabys analyse af pollen
fra Abkær Mose ved Vojens.9) I mosen er
der bevaret pollen fra mange tusinde år.
Ved at analysere, hvilke pollen der fin
des i lag fra forskellige perioder, kan man
sige noget om plantedækket omkring
mosen i fortiden. Der er dog det problem
ved tolkningen, at det er svært at vide,
hvor stort et område der er kommet pol
len fra. Formentlig har mosen fået tilført
pollen fra et større område, når terrænet
var åbent, end når det var dækket af
skov. Et andet problem i den foreliggen
de situation er, at mosen ligger tæt ved
israndslinien. Den ligger dog på den
vestlige side, og sammen med vestenvin
dens dominans gør det, at mosen for
mentlig hovedsageligt siger noget om
udviklingen i Midt- og Vestsønderjylland. Det synes både Aaby og Gregersen
i hvert fald at mene.
Analysen viser, at egnen omkring
Abkær Mose hovedsageligt må have være
dækket af skov fra ca. år 500 til ca. 1100.
Derefter veg skoven og landet blev mere
åbent. Bent Aaby tolker det sådan, at
mennesket har ryddet skoven for at bruge
jorden til græsning og til dels agerbrug.
Omkring år 1300 ses en hastig vækst i
pollen fra hedelyng. Her finder Greger
sen det afgørende bevis. Klimaet var ble
vet koldere og fugtigere, og efter årtiers
udvaskning af næringsstoffer kunne kun
lyngen trives på de sandede jorder.
Gregersen går imidlertid hen over, at
det i første omgang kun var en kort tid, at
lyngen beherskede egnen omkring Ab
kær Mose. Formentlig i begyndelsen af
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 11/12-90

Rise kirke lidt vest for Aabenraa med sin senmiddelalderlige kirkeudvidelse - det store vesttårn, hvis
underste del er inddraget som en del af kirkeskibet med plads til menigheden. Fot. 1956, Nationalmuseet

1400-tallet veg det åbne land atter for
skov. Først 200 år senere tog heden på ny
over. Der er således ikke tale om et kon
stant lyngdække, der kan hænge sam
men med et bestemt klima.
Gregersens opfattelse af hedens og
lyngens måde at brede sig på stemmer i
øvrigt dårligt med de iagttagelser, der er
gjort i vort århundrede. De viser, at lyn
gen viger for skov, hvis mennesket hol
der sig væk. Heden er menneskeskabt.
Den er et kulturlandskab - omend natur
ligvis et uønsket kulturlandskab - skabt
afen uhensigtsmæssig udnyttelse af are
alet fra menneskets side.
Det forekommer mig, at Gregersens
klimaforværringsteori alt i alt stemmer
med for få af de kendte fænomener til at
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 11 /12-90

være tilfredsstillende som overordnet
forklaring på krisen. Den teori, Gregersen
indirekte går imod bogen igennem,
rækker stadig længere: tanken om, at
befolkningen i 1300-tallet faldt drastigt
som følge af en stribe epidemier. Et så
dant befolkningsfald er en naturlig for
klaring på, at der opstod ødegårde og
øde byer over hele landet, hvad Greger
sen ikke for alvor har prøvet at modbevi
se. Og først og fremmest forklarer denne
teori, hvorfor prisen på jord og fæsteaf
gifterne faldt voldsomt i løbet af 50-100
år. Der blev overskud af jord og mangel
på mennesker til at dyrke den. I det lange
løb måtte det få konsekvenser for, hvor
meget godsejerne kunne presse ud af
deres fæstebønder. Et voldsomt falden-
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de folketal forklarer også, hvorfor man
måtte opgive de store gårde, drevet af
tilknyttede "husmænd". Man har ikke
kunnet finde husmænd nok.
Hvorfor ramte denne krise specielt
egnen vest for israndslinien? Rasede pes
ten hårdere dér end andre steder? Næp
pe. Men pollenanalysen kunne tolkes
sådan, at jorden vestpå allerede var ud
pint, før epidemierne kom. Den egnede
sig simpelt hen dårligt til middelalderens
form for landbrug. Når skoven var helt
væk, tog udvaskningen til. Græsmarker
ne blev gradvist til hede. Hvis store dele
af befolkningen østpå blev bortrevet, så
der var ledige gårde på den gode jord, så
skulle pokker da stå i at friste et magert
liv på sandjord og hede. Jeg er enig med
Gregersen i, at der er sket en vandring fra
vest mod øst. Men jeg vil gætte på, at
mange af dem, der brød op, blev solide
fæstebønder østpå frem for at havne i
byernes fattigkvarterer - hvis der over
hovedet fandtes større slumkvarterer
omkring år 1400.
Hvornår befolkningen atter tog til at
vokse, er svært at vide. Forskellige ting
tyder på, at krisen i Danmark var overHenvisninger
1. C.A. Christensen: Nedgangen i landgilden
idet 14. aarhundrede, Historisk Tidsskrift, 10
rk. 1, 1931; Krisen på Slesvig Domkapitels
jordegods 1352-1437, Historisk Tidsskrift, 11.
rk. VI, 1960; Ændringerne i landsbyens øko
nomiske og sociale struktur i det 14. og 15.
århundrede, Historisk Tidsskrift, 12. rk. I,
1964.
2. En oversigt over de påviste ødegårde og
landgildefald findes i Svend Gissel m.fl.: De
sertion and Land Colonization, Upsala 1981,
s. 78ff (v. Jørn Sandnes).
3. H. V. Gregersen: Senmiddelalderlig øde
lægning på det slesvigske domkapitels gods.
Kongemagt og samfund i Middelalderen.
Festskrift til Erik Ulsig, 1988, s. 337-45; sam
me: i Hans H. Worsøe (red.): Løjt sogns histo
rie, 1988, s. 31-34; Det skæve Sønderjylland hvorfor? 1990, s. 45-49.
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vundet omkring år 1500, men noget
egentligt befolkningsoverskud kan man
ikke tale om. Så vidt vi kan se, var der
stadig ikke flere mennesker på landet,
end der var gårde til. På Fyn udgjorde
antallet af huse således kun ca. 5 % af
gård tallet.10) Den vækst, der kan konsta
teres i Østslesvig, har vel til dels været en
befolkningsvækst. Men det kan i mindst
lige så høj grad være en velstandsvækst,
da denne egn i meget høj grad kom til at
nyde godt af de nye muligheder for at
levere stude til Holland og Tyskland.
Kirkeudvidelser handler ikke kun om
folketal, men også om rigdom og kirkelig
interesse.
Vesteregnen forblev tyndt befolket, så
længe der var plads østpå. Desuden blev
den ramt afen hårdhændet udnyttelse af
dens ressourcer, der atter fik heden til at
brede sig. Skoven blev hugget om til
brændsel og tømmer, bl. a. under krig og
besættelse, og østerlændingene sendte
får og kvæg ud på det overdrev, der
opstod. Dyrene holdt skoven væk - og
skabte formentlig derved i høj grad he
den igen.

4. August Reimers: Das Kanzleigut Höcke
berg und seine Besitzer seit ca. 1550. Zeitschrift
der Gesellschaft für Schleswig- holsteinische
Geschichte, bd. 57, s. 262ff.
5. Jvf. note 2.
6. Hans Joachim Kuhlmann: Besiedlung und
Kirchspielorganisation der Landschaft An
geln im Mittelalter. Neumünster 1958.
7. Danmarks Kirker. Haderslev Amt, s. 261 ff,
303f, 331 ff, 363ff, 378ff, 450,477ff, 582, 614.
8. Poul Enemark: Flensborg og oksehandlen i
årtierne op til 1500. Sønderjyske Årbøger 1989,
s. 67-98.
9. Bent Aaby: Mennesket og naturen på Abkær-egnen gennem 6000 år, Sønderjysk Må
nedsskrift 1986, s. 277-90.
10. Erland Porsmose: Den regulerede lands
by, Odense 1981, s. 265- 74 og 282-85.
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Replik fra H. V. Gregersen
Redaktionen har fra H. V. Gregersen modta
get følgende kommentar til Carsten Porskrog
Rasmussens omtale af bogen:

Redaktionen har godhedsfuld t ladet mig
gennemlæse Carsten Porskrog Rasmus
sens lange anmeldelse. Jeg mener i mit
forord til bogen at have dækket mig ind
over for synspunkter, der ikke svarer til
mine, og skal derfor ikke indlade mig på
en diskussion med andre opfattelser.
I det østlige Danmark forekommer det
mig, at det især er på de sandede jorder,
at der er tale om en egentlig ødelægning.
Det gælder f. eks. det såkaldte Olden

område i Hornsherred- rapporten. Falster-undersøgelsen, som forelå, inden
min bog blev udsendt, forekommer det
mig, viser kun meget få eksempler på en
generel ødelægning.
Hvad Carsten Porskrog Rasmussen
skriver om forholdet Avbæk Præbende Høgebjerg Kancelligods, kan jeg ikke til
slutte mig.
H. V. Gregersen: Det skæve Sønderjylland hvorfor? Studier, udgivet af Historisk Sam
fund for Sønderjylland, nr. 5. Aabenraa 1990.
115 sider, ill. Pris for medlemmer: 98 kr, i
boghandlen: 148 kr.

»Mennesket og redskaberne« på
Bov Museum
Af UWE DALL
Det er ikke hver dag en ny museumsbygning
i Sønderjylland kan tages i brug. Det skete
imidlertid den 5. oktober, da Bov Museums
nybygning blev indviet. Den nye bygning
rummer først og fremmest en stor samling af
landbrugsredskaber. Uwe Dall, der er mu
seumsinspektør ved Aabenraa Museum, har
været konsulent på opbygningen af den nye
udstilling og fortæller her om museet og dets
enestående samling.

Bov museum har eksisteret i de nuvæ
rende rammer på den tidligere frigård
Oldemorstoft siden 1979, hvor bygnin
gerne blev overtaget af den lokale, histo
riske forening, »Historisk forening for
Vis herred« og indrettet til lokalmuse
um.
Hovedbygningen og udlængerne
rummer i dag en række samlinger omfat
tende redskaber og genstande fra land
brug, handel og håndværk; desuden fin
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 11/12-90

des en mindestue for digteren Karsten
Thomsen. Det grænselandshistoriske
kommer til udtryk på mange måder, bl.
a. gennem en udstilling om det tidligere
gendarmkorps.
Den 5. oktober 1990 indviedes tre py
ramideformede udstillingsbygninger
med et samlet areal på 600 m2 samt et
kældermagasin på 225 m2. Her skal
etableres en udstilling af landbrugsred
skaber, husgeråd og tekstiler samlet si
den 1947 af planteavlskonsulent N. A.
Drewsen, Hokkerup - ialt 4.500 genstan
de, fortrinsvis fra det lokale område.
Genstandene og redskaberne stammer
fra perioden 1850-1950, og er udtryk for
den påvirkning landbruget i nævnte
periode modtog fra teknikken og natur
videnskaberne, og for hvordan den af
land boreformeme frisatte bonde forstod
at udnytte disse nye landvindinger i sin
bedrift.
fortsættes side 346
343

Det sker - på de nordslesvigske
museer
Dobbelt udstilling i Tønder
I perioden 12. okt - 2 dec. 1990 viser
Tønder Museum en fotoudstilling om
ufaglærte kvinders arbejdsliv. Udstil
lingen hedder "De oversete" og fotogra
fierne er optaget af Marianne Grøndahl
for Kvindeligt Arbejderforbund i Dan
mark. Sammen med fotoudstillingen har
Tønder Museum opbygget fire tableauer
der viser familiens, især kvindernes
hverdagsliv i 1950erne i Tønder.
1950erne var et årti, der sin underlige
bleghed til trods gik svanger med alle de
ændringer i vores dagligliv, som vi i dag
lever med, uden altid at føle, at vi selv har
besluttet, at sådan vil vi gerne have, at
det skal være.
1950erne anskues som det sidste årti,
hvor kvinderne i provinsen endnu var
hjemmegående og sørgede for, at famili
ens liv hang sammen. Det var det sidste
årti, hvor TV endnu ikke havde erobret
den hædersplads som betydningsfuldt
"familiemedlem", som det snart skulle få.
Det var det årti, hvor lovbefalet øget ferie
til lønarbejdere, sammen med bedre løn
startede familiernes muligheder for at
komme ud at rejse, først på campingferi
er og senere på charterrejser. Det var kort
sagt det årti, der i sine sidste år gav
startskudet til den højkonjunktur, der i
1960erne radikalt satte ændringerne
igennem.
De fire tableauer på udstillingen på Tøn
der Museum viser et hjemmevaskeri, et
køkken, en stue og en "fritidsscene".
Scenerne viser ikke ændringerne, men
hvordan familiens dagligdag var, lige
inden ændringerne for alvor satte ind.
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Det er en erindringsbefordrende udstil
ling, der umiddelbart taler til alle, der har
oplevet 1950erne. Samtidig er den god at
bruge som udgangspunkt til fortælling
er for børn og børnebørn om en tid, der er
tæt på og alligevel så uendelig fjern.
Inger Lauridsen

Hverdagsliv i 1950erne. Amatørfoto af en glad
mor med sine tre børn i kakkelovnsfy ret lejlighed.
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Aabenraa Museum
Indtil d. 16. nov.: En særudstilling om vejrhaner og andre vindfløje.

d. 1. til d. 31. dec.: Alverdens Julekager. Juleudstilling på museet.
d. 15. og
d. 16. december:

Julebagning på Jakob Michelsens gård, en aktivitet i forbindelse
med udstillingen på Aabenraa museum

Museet på Sønderborg Slot
Indtil 6. jan. 1991: TEKNORAMA. En udstilling om naturvidenskab og teknik. En
række grundlæggende fysiske og tekniske principper forklares.
De besøgende har mulighed for at lave egne eksperimenter med
de udstillede effekter.

2. dec.:

Gammelt legetøj. Et rigt udvalg af museets samlinger af gammelt
legetøj.

Haderslev Museum
Mennesket og tiden. En udstilling med plancher og genstande om
Indtil 21. nov.:
begrebet tid og tidsmåling, og om menneskets forhold hertil.
Produceret af Rundetårn.

Fra 1. dec.:

Flimmer. Medlemmer af Sydjyllands Kredsen i Danske Kunst
håndværkeres Landssammenslutning udstiller nye arbejder.
Arrangør: Haderslev Kunstforening

Tønder Museum
De oversete. En udstilling om ufaglærte kvinders arbejdsliv, ud
Indtil 2. dec.:
arbejdet af Arbejder Erindringer i Århus for Kvindelig Arbejder
forbund. Sammen med denne udstilling har Tønder Museum
opbygget nogle tableauer, der viser familiens, især kvinders,
hverdagsliv på Tønderegnen i begyndelsen af 1950erne. Se om
talen på modsatte side.

Midtsønderjyllands Museum
Indtil 24. marts
Museet har åbent efter aftale.
1991:

9 dec.:

Julestue. Der afholdes julestue i museets særudstillingssal, med
juleklip, spil om pebernødder og julehistorier.

Museet Holmen Løgumkloster
Indtil d. 31. dec.: Lokalhistorisk udstilling om Storegade i Løgumkloster.
Indtil d. 31. dec.:

Rum for Samling. Den svenske arkitekt Rolf Berghs lysarkitektur.
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Bov Museums nye, pyramideformede museumsbygninger set fra landevejen.

fortsat fra side 343

N. A. Drewsens samling illustrerer
tydeligt periodens produktionsudstyr.
Redskaberne er karakteristiske ved de
res enkle mekaniske konstruktion. De
fleste til at bevæge ved hjælp af fod/
hånd eller dyrs trækkraft, en række af de
nyere ved hjælp af motorkraft. Sidste
afsnit i samlingen udgøres af de fra he
stetræk til traktortræk omdannende ma
skiner.
Det særegne i Drewsens samling bli
ver imidlertid enheden af mennesket og
redskabet og kraften. Her vises en perio
de, hvor bonden havde hånd på det ofte
hestetrukne redskab, og hvor bondekon
en tog hånd om arbejdet ude og inde.
Med efterkrigstidens industrialisering af
landbruget opløses denne enhed og for
svinder.
En del af de mange genstande er op
magasineret, andre udstilles i de nye
bygninger. Ideen bag udstillingen har
været gennem en tematisk opbygning at
vise funktionsområderne i datidens
landbrugsbedrift.
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Gennem porthvælvingen i Oldemors
tofts ladebygning kommer den besøgen
de ind i Hal 1, hvor en gårdsplads er
omgivet af »bygninger«, i hvis rum de
enkelte produktioners redskaber vises,
f.eks. husflid, ostefremstilling, vævning,
tørveproduktion etc.
Hal 2 rummer redskaberne til mark
arbejdet og afgrødebehandlingen ordnet
efter gangen i bondens år: fra pløjning og
såning over høst til tærskning og viderebearbejdning af afgrøderne frem til fod
ringsfasen.
Samlingen giver et stærkt indtryk af
menneskets evne til at bruge og udvikle
de forhåndenværende muligheder i det
dengang ofte drøje slid med at forvandle
en genstridig natur til frugtbar kultur.
Her møder man mennesket som skaber
og bruger af redskaber.
Bov Museum med den nyindrettede udstil
ling af landbrugsredskaber, tekstiler og hus
geråd, samlet af N. A. Drewsen, er åben tirs
dag-søndag kl. 14-17, mandag lukket. Efter
den 1. december er museet lukket indtil den
26. marts 1991.
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Steen Søgård: Tøndermarsken, mennesker, natur,
beskyttelse. 32 sider. Udgivet af Miljøministeriet.
Pris: 20 kr.

Marsken er et enestående landskab, som er
populært i vide kredse. Derom vidner en
strøm af forskellige publikationer, som gen
nem de sidste 20 år er udgivet om emnet. Den
sidst tilkomne er et nydeligt informations
hæfte, der tydeligt bærer præg af at henvende
sig til de mange turister, der hvert år gæster
marsken. Teksten er kort og klar, som den bør
være i sådanne udgivelser, men den ville
givet have vundet, hvis en del administrati
onssnak om tilsyn, udvalg og mængder af
gødning pr. hektar, var udeladt. For de lokal
kendte er der ikke meget nyt at hente i hæftet,
men så kan man i stedet glæde sig over en
fremragende grafisk tilrettelæggelse og nog
le meget flotte illustrationer. Specielt betages
man over Carl Chr. Christiansens farvefoto
grafier.
siva
Fire fortællinger om barndom og opvækst i tegl
værksmiljøet ved Flensborg fjord. Optaget på bånd
af Karsten Biering. Udgivet af Infoko, Jernbane
gade 24, 6270 Tønder. Pris: 50 kr.

Det sønderjyske lydværksted Infoko har ef
terhånden udgivet en del sønderjyske bøger
på bånd (og står iøvrigt også for udgivelsen af
Sønderjysk Månedsskrifts lydudgave). Med
dette bånd har man udnyttet en anden mulig
hed, som denne teknik giver, nemlig at udgi
ve rigtig »levende« fortællinger i form af op
tagne båndinterviews. Det er folkeminde
forskeren Karsten Biering fra Københavns
Universitet, som var en af hovedpersonerne
bag det store Teglværksprojekt i begyndelsen
af 1980erne, der har tilrettelagt denne udgi
velse på grundlag af egne interviews. På bån
det bringes ialt fire interviews, tilsyneladen
de i uredigeret (men vistnok forkortet?) form.
Det der adskiller et sådant bånd fra båndene
med de indlæste bøger er, at vi her hører den
berettende person selv fortælle. Det er fire
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forskellige stemmer, og det er fire forskellige
mål - sønderjysk i mere eller mindre stærk
grad - som her høres vekslende med inter
viewerens rigsdanske, let københavnske
spørgsmål. Vi kommer således meget tæt på
og også godt rundt om emnet - teglværksmil
jøet omkring Egernsund - hovedsagelig i pe
rioden ca. 1910 til slutningen af 1930erne,
men med udløbere næsten helt op til vor egen
tid. Udvalget af interviews til båndet - to
mænd og to kvinder, tre fra arbejderside og
en fra teglværksejernes side, tre »indfødte«
og en indvandret polak - bidrager stærkt til, at
emnet belyses så fortrinligt. Det der nok især
slår en tilhører, er det utroligt hårde slid, som
disse mennesker har oplevet helt fra barns
ben, og heroverfor den ældste af de interviewedes meget stærke understregning af, at
hun havde en lykkelig og god barndom, hvor
et stærkt samliv med forældrene skabte en
tryghed, som mange børn idag må savne.
Det er en god idé med en sådan udgivelse
af erindringer på bånd, og man kan kun op
fordre Infoko til at gå videre i samme spor,
der måske også kan inspirere arkiver og
samlinger, der ligger inde med sådanne bånd,
til at forsøge sig med lignende udgivelser.
En anden mulighed er indlæsning af nedskrevne, men ikke trykte erindringer. En så
dan udgivelse har Infoko netop annonceret
her op til jul. Det er erindringer, der er hentet
i Arbejderbevægelsens Arkiv, som skal for
midles ud til alle abonnenter på Infokos lyd
avis. Forhåbentlig kan andre også få glæde af
dem, for disse erindringer er ligesom de fire
fra Egernsund ikke kun for svagtseende, de er
for alle historisk interesserede, der har læst til
at lytte til og drage nytte af menneskers beret
ninger om vilkår og liv i tiden, der gik forud
for vores.
hf

Næste nummer af månedsskriftet udsendes med
postvæsenet den 9. januar 1991.
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Gotiske kirkeudvidelser
i Sønderjylland
Hoptrup kirke, der ses på forsidebilledet side
305, ligger placeret på en bakkeknold i den
nordvestre ende af Slivsø-lavningen. Oprin
deligt bestod kirken af et romansk kor og
skib, opbygget i kvadersten, og den adskilte
sig ikke på nogen måde fra de over 2000
kirker, der i perioden op mod midten af 1200tallet spredte sig over hele landet. Men fra
omkring 1400 og de næste godt 100 år frem
må Hoptrup kirke næsten konstant have været
arbejdsplads for et hold bygningsarbejdere.
Det romanske skib blev forlænget både
mod øst og mod vest, det gamle kor blev revet
ned til fordel for et nyt og større, der blev
tilføjet korsarmbygninger på begge sider af
skibet, ligesom et sakristi blev tilbygget koret
og et våbenhus skibets sydside. Alle disse
tilbygninger blev udstyret med hvælv, og der
blev indbygget hvælv i det romanske skib.
Omkring reformationen havde Hoptrup
kirke således gennemgået en udvikling, der
ikke blev andre sønderjyske landsbykirker til
del, måske bortset fra kirkerne i Løjt, Øsby og
Kliplev.
Over hele landet var perioden efter midten
af 1300-tallet præget af en voldsom bygge
aktivitet ved kirkerne, hvilket tildels står i
modsætning til den romanske periode, hvor
man nok opførte kirkerne med kor og skib,
men kun meget sjældent tilføjede andre
bygningsdele til dette faste skema. I Sønder
jylland er der således kun bevaret en romansk
tilbygning, nemlig tårnet på Notmark kirke.
Næsten alle sønderjyske kirker blev i sen
middelalderen genstand for en eller anden
form for ombygning. Af de minimum 126
kirker, der vides opført i Sønderjylland i
middelalderen, er der i dag bevaret 103, og
kun otte af disse har ikke været genstand for
en eller anden form for senmiddelalderlig
om- eller tilbygning. Den mest rendyrkede
romanske kirke, vi finder i dag, er Libjerg
kirke, der hverken har fået våbenhus, tårn
eller hvælv.
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Langt over halvdelen af de 103 kirker,
nemlig 65, fik tilføjet et gotisk tårn, der der
med er den mest almindelige senmiddelal
derlige bygningsændring i landsdelen, men
også mange kirker fik våbenhus (37) eller et
sakristi (22).
Disse bygningsændringer fordeler sig no
genlunde jævnt over hele landsdelen, hvilket
iøvrigt også synes at være tilfældet med de
udvidelser af skibet, enten i østlig eller vestlig
retning, som 21 sønderjyske kirker var gen
stand for i senmiddelalderen. Pudsigt er det
dog her at konstatere, at skønt kirkerne i et
bælte ned gennem landsdelen ikke har fået
skibet udvidet i senmiddelalderen, så befin
der fire ud af ni kirker med romanske udvi
delser af skibet sig i det område, nemlig Bylderup, Ravsted, Bedsted og Bevtoft.
Derimod tegner de regionale forskelle in
denfor Sønderjylland sig tydeligt, når man
ser på, hvilke kirker der har fået tilføjet ka
peller, og hvilke der har fået indbygget hvælv.
De ti landsbykirker, der er blevet forsynet
med et eller flere gotiske kapeller, er alle
placeret øst for hærvejen, og af de 56 kirker,
der er forsynet med gotiske hvælv, ligger
langt de fleste på Østkysten. Således har alle
kirker på Als, undtagen Asserballe, og alle
kirker omkring Haderslev fjord, undtagen
Starup, gotiske hvælv.
Interessant i denne sammenhæng er det at
se på den procentvise fordeling af gotiske
hvælv på landsplan. På Sjælland og Fyn er ca.
90 % af alle kirker overhvælvede, hvorimod
dette kun er tilfældet i omkring 30 % af kir
kerne i Nord- og Vestjylland. Et mellemsta
dium i denne tilsyneladende klare tendens
indtager Østjylland og Sønderjylland med
henholdsvis 68 og 54 %. Hvis de gotiske kir
kehvælv kan tages som udtryk foret samfunds
økonomiske overskud, så har dette overskud
i senmiddelalderen helt klart ligget i den
østlige del af det nuværende Danmark.
Lennart S. Madsen
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