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Til vore abonnenter
I nær fremtid udsender ekspeditionen ind
betalingskort, og som altid henstiller vi til 
vore abonnenter, at man snarest belejligt 
sender pengene for et abonnement 1974, 
i alt 42,00 kroner, der dækker såvel tidsskrift 
som moms og forsendelse - samt adgang til 
at købe Historisk Samfunds publikationer til 
samme billige pris, som de tilbydes Samfun
dets medlemmer.

Til de abonnenter, der har været så venlige 
allerede nu at have indbetalt pengene for 

abonnement 1974: Vær venlig at kaste ind
betalingskortet bort - det er umuligt for eks
peditionen at sortere kortene efter betalings
tidspunkt, så alle modtager et indbetalings
kort.

Ekspeditionens adresse:
Sønderjysk Månedsskrifts ekspedition, 
Landsarkivet,
Haderslevvej, 6200 Åbenrå.
Telefon (04) 62 46 83.

Haderslev museum
Udstillinger forår 1974

16. februar-3. marts 1974:
Kunstudstilling af keramik.
Nell Bernard.

Født i København. Bosat i Frankrig 1950-69. 
Siden 1969 ophold i Danmark. Nell Bernard 
udstillede første gang i 1970 og har siden 
haft flere særudstillinger på danske museer, 
biblioteker og kunstforeninger. Derudover 
udstillet på Å-udstillingen 1971, K. P. Århus 
1971, Nordisk Kunstfestival Ribe 1972.
Nell Bernards arbejder er udført i brændt ler 
og glasur. Hun udtrykker sig stærkt og di
rekte-en arv efter faderen Robert Jacobsen.

Arrangør: Kunstforeningen for Haderslev og 
Omegn.

9. marts-24. marts 1974:
Kunstudstilling.
Per Kirkeby.

Født 1938. Cand. mag. (geologi) 1964. Per 

Kirkeby er en kunstner med et alsidigt virke
felt som maler, billedhugger, happeningar
rangør, filmkunstner og digter. Er som maler 
tilknyttet Decembristerne.
Har deltaget i såvel inden- som udenlandske 
udstillinger: Lunds Konsthall 1968, Louisiana 
1970 og 1972, Den Danske Kunstudstilling i 
Paris 1973.
1965 modtaget Statens treårige legat for bil
ledkunstnere og 1973 tilsvarende for forfat
tere.

Arrangør: Kunstforeningen for Haderslev og 
Omegn.

Åbningstider: 
hverdage kl. 10-17, 
søn- og helligdage kl. 10-12 og 14-17. 
Langfredag, 1. påskedag 
og 1. pinsedag lukket.
Indtil 30. april 74 gratis adgang hver søndag.

Bymuseet i Flensborg
afholder udstilling fra 3. februar til 3. marts

Gerda Schmidt-Panknin
Billeder fra UdSSR



»Kriegsgefangenepost« fra juli 1917 til L. S. 
Ravns forældre. Teksten på postkortets bag
side er simpelthen afsenderens navn og adres
se. Et lakonisk, men efter omstændighederne 
fuldt tilfredsstillende indhold.

Et møde med en fransk officer
AF L. S RAVN

Da fhv. skoleinspektør L. S. Ravn, Haders
lev, blev taget til fange af franskmændene i 
efteråret 1914, blev han stillet over for en 
fransk officer, hvis overraskende kendskab 
til sønderjyske forhold kom den unge, dansk
sindede soldat i tysk uniform til gode.

Allerede den 17. oktober 1914 - altså kort 
efter Marneslaget - blev jeg sammen med 
to kammerater taget til fange af franskmæn
dene på en natlig patrulje mellem linierne. 
Det var nærmest uforsvarligt at sende os tre 
unge uerfarne og ringe uddannede ud på en 

opgave, vi ikke havde fået nærmere instruk
ser om. Vi nåede godt nok i mørket frem til 
de franske skyttegrave, men blev på tilbage
vejen mødt af en fransk patrulje, der var på 
vej hjem, blev standset af et »Halt, wer 
da?«, hvorpå jeg på tysk svarede med løse
net, der var »Schleswig-Holstein«. Så lød 
det »Qui vive?« og jeg var klar over, at det 
var franskmændene, en 20-30 mand, der nu 
langsomt trængte hen imod os. De skød ik
ke, vel nok fordi det ville være blevet opfat
tet som fjendtlig ild af deres egne i skytte
gravene - og det blev vor redning. Jeg lod
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Jr« Iwfajlt forjetter.
»Den trofaste Forjætter«, titel
bladet er gengivet i naturlig stør
relse. Den lille bog var det ene
ste, forfatteren fik med hjem 
efter 56 måneders fravær.

til tyvtv ®aø i gHaanrbrtt.

„$)e ftørfte og btrebarefte 
gorjættelfer tre o£ ftænfebe."

(2. $et 1, 4.)
Øurrrnt fra ©nørirk.

gorlagt af SBibeb og Troftatforeningen 
i ß^riftian^fdb.

1913.
Tnjtt ()o^ TZaitin, (ffyriftiandfdb.

bøssepiben pege lige mod stjernerne som 
tegn på, at vi ikke ville åbne ild, og ganske 
langsomt kom den franske sergent hen imod 
mig og tog geværet ud af hånden på mig. 
Jeg indrømmer, at jeg på et vist tidspunkt 
havde gjort op med, hvad jeg regnede med 
ville ske, og at den tanke gik gennem mit 
sind, at far og mor aldrig ville vide, hvor 
jeg havde endt løbet.

Franskmændene i forreste linie behand
lede os pænt, som »Bon camerade«, fordi vi 
ikke havde skudt. Fronten lå på dette tids
punkt ret stille her foran Moulin sous tous 
vents, hvor 84. Inf. regiment også senere 
flere gange har ligget i stilling og lidt svære 
tab. Vi blev kun ført nogle få kilometer bag 
fronten og landede efter nogle dages march 
i Villers Cotterets, hvor jeg mødte nogle 
landsmænd. Vi var for få til en fangetrans
port og havde det ikke rart. Civilbefolknin
gen i disse egne, hvor tyske tropper havde 

været fremme før Marneslaget, var forståe
lig nok hadefulde, og vore vagter måtte lige 
ud sagt beskytte os mod overlast. Det er 
bedst at lade disse oplevelser ligge.

Men jeg skal fortælle om mødet med en 
fransk officer af høj menneskelig karat, og 
hvad det medførte.

En aftenstund - det var før vi nåede til 
Villers Cotterets - blev jeg ene mand beord
net til at blive udspurgt af en officer; jeg 
gættede på, at det var en akademisk histori
ker, hvis hverv det i hvert fald på dette tids
punkt var at udspørge krigsfanger. Jeg fik 
straks indtryk af en dannet, human officer.

Lemfældigt forhør
Først nogle få rutinespørgsmål, der i og for 
sig var ret ligegyldige. Vi der havde ligget i 
forreste linie anede meget lidt om, hvad der 
egentlig skete og røbede bestemt ikke noget
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Ad ukendte veje nåede denne lap papir (gen
givet i 2/3 størrelse) frem til Lorenz Ravns for
ældre 8. 11. 1914:

»Liebe Eltern. Am 17. Oktober bin ich zu
sammen mit Marius Ravn aus Hadersleben und 

Dierks - Schlesivig auf einer Patrouille in fran
zösische Gefangenschaft gekommen. Seid nicht 
besorgt, es geht mir bis jetz sehr gut. Die herz
lichsten Grüsse Euch Lieben

Euer Lorenz.

af værdi i så henseende. Det viste sig da og
så, at det, man var ude efter, var de dag
bøger, nogle soldater førte. De kunne for
tælle adskilligt, blandt andet om tabene. Jeg 
havde ikke ført dagbog, så på spørgsmålet, 
om jeg havde noget skriftligt på mig, rakte 
jeg officeren den lille røde bog, som min far 
havde givet mig under vort sidste møde i 
Slesvig. Han åbnede den og udbrød: Hvad 
er det, det er jo ikke tysk! Lad mig indsky
de, at han begyndte samtalen på fransk, 
åbenbart fordi han var klar over, at jeg var 
lærer og talte fransk til husbehov. Men mit 
skolefransk var ikke indstillet på samtale om 
dagligdags emner, så det gik meget trevent. 
Så slog løjtnanten om og talte tysk og af en 
franskmand at være ualmindelig godt tysk.

Den trofaste Forjætter
Bogen, jeg gav løjtnanten, hed »Den tro

faste Forjætter« og indeholdt betragtninger 
til hver dag i måneden. Den var oversat fra 
engelsk og udgivet af Bibel- og Traktatfor
eningen i Christiansfeld, trykt hos Fr. Mar
tin i Christiansfeld i 1913. For den, der ik
ke er fortrolig med forholdene i Nordslesvig 
i tiden op til 1914, lyder det nok ret ejen

dommeligt, at min far, der var tysk lærer, 
gav mig, der skulle ud i krigen i tysk uni
form en danskskreven bog med. Far var ud
dannet på Tønder seminariums danske afde
ling og tysk forblev livet igennem trods alt 
et fremmed sprog, der ikke kom inden for 
vort hjems vægge, når det ikke af en eller 
anden grund var nødvendigt, og da slet ikke, 
når det drejede sig om livets alvorligste 
spørgsmål. Dermed være ikke sagt, at han 
ikke var en loyal embedsmand i sin gerning, 
for det var han. Men i denne afskedsstund 
gav han, der nok opfattede situationen mere 
alvorligt end vi unge, mig bogen med orde
ne: Tag den med derud, min dreng, og kan 
du få lejlighed til det, så tag den frem hver 
aften på månedens dag. Mor og jeg gør det 
samme, og så kan vi mødes, selv om 100 
mile skiller os. Bogen er det eneste, jeg fik 
med hjem efter 56 måneders fravær.

En humanist
Tilbage til den franske løjtnant. Han viste 

tydeligt interesse og spurgte: Fra hvilken 
egn kommer De? Fra Nordslesvig. Taler De 
dansk? Kan De læse dansk? Jeg tog den lille 
bog og læste tilfældigt nogle linier fra den 
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13. dag i måneden: »Alle ting tjene dem til 
gode, som elske Gud«. Han fulgte med, da 
jeg oversatte ordene til tysk. Og nu røbede 
han et ganske forbavsende kendskab til vor 
hjemstavn, kendte Flensborg, Dybbøl, Got- 
torp, selv § 5 og citerede ordene »Schleswig- 
Holstein meerumschlungen«. Hvem var han, 
der sad der over for mig? Og så sagde han, 
og husk det var i oktober 1914, hvor det så 
alt andet end lyst ud for Frankrig: Når kri
gen er forbi, og Guillaume (Wilhelm II) ik
ke længere er kejser i Tyskland, så får vi 
Alsace og Lorraine tilbage, og Deres hjem
stavn kommer tilbage til Danmark.« Som 
den vantro Thomas, det indrømmer jeg, 
tænkte jeg: Der skal løbe meget vand i 
stranden, før det sker, der er meget lang vej 
igen. Men den 10. februar 1920 mindedes 
jeg den franske officers ord; han fik jo ret!

Nu gav han mig bogen tilbage med orde
ne: For Dem er krigen forbi, for os er den 
kun lige begyndt. Da isen var brudt og sam
talen ret utvungen, tog jeg mod til mig og 
spurgte, om jeg måtte fremkomme med et 
ønske. Jeg var bekymret, fordi mine foræl
dre intet kunne vide om min skæbne. Vi var 
jo som sunket i jorden, og vore kammerater 
søgte vitterligt næste nat efter spor af os 
uden at kunne opdage noget. Var det mu
ligt, at give dem efterretning om, at jeg var 
i live?

Et usædvanligt feltpostbrev
Det kunne selvsagt først ske, når en fan

ge var kommet i en lejr og var registreret. 
Efter en kort pause rakte han mig alligevel 
en strimmel papir og en blyant. De må skri
ve Deres navn, og at De befinder Dem i fan
genskab og intet andet. Efter min anmod
ning fik jeg lov til også at nævne mine to 
kammeraters navne. Så fik jeg en konvolut 
og blæk, skrev min fars adresse og tilføjede 
i min naivitet Feldpostbrief, som vi gjorde 
det derovre, hvor jeg kom fra. Jeg overveje
de et øjeblik: Der ligger brevet, men det 

nytter ikke meget, hvis det ikke kommer 
længere. Løjtnanten kaldte på en ung offi
cer fra værelset ved siden af. Æskulapstaven 
på ærmet røbede, at det var en læge. Jeg op
fattede ikke hele samtalen, men blev dog klar 
over, at lægen skulle afgå til den sveitsiske 
grænse. Fik han visse direktiver? Jeg ved det 
ikke. Inderst inde troede jeg ikke ret meget 
på, at brevet ville nå frem ad den vej. Men 
det gjorde det altså. Det lå den 8. november 
i min fars brevkasse, åbenbart uden at være 
gået gennem censuren, uden noget stempel 
eller andet holdepunkt, der kunne vise ad 
hvilken vej, det var nået frem. Gåden vil al
drig blive løst.

Mine forældre havde for få dage siden 
fået deres breve til mig tilbage fra regimen
tet med den kolde forretningsmæssige på
skrift: Zurück vermisst (tilbage, savnet). For 
mange hjem betød det en ulidelig uvished, 
lange ventetider, indtil håbet brast. Her var 
ingen tvivl mulig, og efter sigende gættede 
man på flere forklaringer, ingen så usand
synlig som den virkelige.

80 mark i guld
Jeg havde 80 mark i guld i den læder

pung, som den tyske soldat bar på sit bryst. 
Dem havde min far trods min protest givet 
mig ved afskeden i Slesvig. Nu var guld jo 
ikke så sjældent i 1914 som senere, og min 
far holdt fast ved, at jeg skulle have penge
ne med. Det var lykkedes mig indtil da at 
redde pengene til trods for, at en fange må 
aflevere alt, hvad han har på sig, bogstave
lig talt alt. Men hvorlænge ville det gå 
godt? Jeg besluttede at gå lige til sagen i den 
givne situation, tog pengene frem fra skjule
stedet og sagde: Dem vil jeg under de fore
liggende forhold nødig miste. Løjtnanten 
kiggede lidt på mig og spurgte så: Vil De 
overlade pengene til mig, så skal De nok få 
dem igen. Uden at betænke mig ret længe 
svarede jeg: Jeg overlader trygt pengene til 
en fransk officer. Læderpungen blev lagt i
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Den første fangelejr var den smukke kloster
kirke i Fontgombaud. Bænkene var fjernet, en 
bræddevæg skilte alteret fra kirkerummet, gul
vet blev strøet med halm, og alt var parat til

fangerne. Uden for kirken blev der rejst et træ
skur - det var køkkenet, som fungerede tilfreds
stillende. Fangerne sultede ikke.

en stærk konvolut med mit navn, mit re
giments- og kompagninummer og mit iden
titetsnummer, en snor om det hele og så far
vel da til pengene og til den franske officer, 
der aldrig havde udleveret sig, men som 
havde behandlet en værgeløs fange fra en 
fjern landsdel, som han havde et forbavsen
de kendskab til, så humant, så nobelt og 
hjælpsomt. Jeg glemmer aldrig denne hæ
dersmand og håber, at krigen har skånet 
hans liv.

Vi flakkede rundt i nogen tid endnu, skif
tede gentagne gange vagtmand og blev en
delig tildelt en transport af fanger fra Flan
dern og landede nede i Abbaye de Fontgom
baud, et gammelt forladt kloster, der ikke 
var forberedt på vor ankomst. Men få timer 
efter vor ankomst blev jeg ene af hele trans
porten kaldt hen på det interimistiske kon
tor. Deres navn? Må vi se Deres identitets
mærke. Voila, c'est pour vous! Man åbnede 
pakken og jeg fik udleveret mine 80 mark 
i guld, hver eneste en. En ejendommelig si

tuation! Jeg var lejrens rigeste mand og 
kunne hjælpe mine kammerater, for guld 
var guld også i Frankrig.

Pakken med pengene må givetvis være 
gået fra den for vor lille flok krigsfanger 
ansvarlige befalingsmand - som regel en 
sergent — og til den næste og eftersom vi 
flere gange skiftede vagthold igen til den 
næste for til sidst at lande hos den ansvar
lige officer for togtransporten fra Villers 
Cotterets til Fontgombaud. Vidste man ikke, 
hvad pakken indeholdt, eller bar den en på
tegning af den officer, der tog imod mine 
penge, eller fungerede militærmaskinen selv 
i krigstid så lige ud sagt beundringsværdig 
perfekt, så kæden ikke blev brudt. De fle
ste krigsfanger havde mistet alt, hvad de 
ejede, inden de nåede i lejr; men mine penge 
tog en fransk officer vare på, og de blev 
udleveret uden kommentar.

Af alle oplevelser under mit lange fan
genskab hører de her skildrede til de ejen
dommeligste.
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»Vi er selv 
historie«
AF ANDERS
FEILBERG JØRGENSEN

Den 12. januar 1974 blev kunstnerinden 
Franziska Clausens portræt af Sprogforenin
gens formand, fhv. højskoleforstander J. Th. 
Arnfred afsløret på Folkehjem, Åbenrå.

Rektor ved Århus Statsgymnasium An
ders Feilberg Jørgensen overdrog Sprogfor
eningens gave til Billedsamlingen med føl
gende ord:
Sprogforeningens styrelse har overdraget 
mig det ærefulde hverv at tale i dagens an
ledning, nemlig den at Sprogforeningen 
skænker til Folkehjems billedsamling det af 
Franciska Clausen malede portræt af Sprog
foreningens formand.

Det er en både nem og svær opgave.
Nem derved, at forstander Arnfreds ar

bejde gennem mere end et halvt århundrede 
er landskendt og har sat sig dybe spor på 
flere områder, som forsåvidt ikke har min 
omtale behov - og tillige vanskelig, da man 
ved en sådan lejlighed gerne vil undgå så
vel det banale som det nærgående, det alt 
for personlige, netop fordi vi i denne kreds 
sætter Arnfred så højt og véd, hvordan han 
selv skyr de store ord. Jeg har derfor valgt 
som ledetråd for, hvad jeg gerne vil sige, 
titlen på en bog, der udkom for en halv snes 
år siden om en anden kulturpersonlighed fra 
dette århundrede, unægtelig af en helt anden 
observans, den hedder »Vi er selv historie«. 
Det opfatter jeg på den måde, at vi alle er led 
i en historisk sammenhæng, alle er vi med 
i en udviklingsproces, genstand for en sådan 
og/eller - mere eller mindre - medskabende 
i et af flere faktorer betinget forløb.

Arnfred er i usædvanlig grad en sådan

medskabende faktor, han er ikke blevet hi
storie, da han stadig er aktiv og levende, 
men han er historie, har præget sin tid på 
en række områder, som jeg kort skal berøre.

Højskole-grænselandsbefolkning
Arnfreds livslange virke ligger på det vi med 
Grundtvig kalder det folkelige arbejde, som 
vi vel alle véd hvad er, men det er vanske
ligt definérligt og man skal måske nok være 
dansk for at forstå den grundlæggende be
tydning af et folkeligt liv. Vi kender fra den
ne landsdels historie den betydning, de frie 
efterskoler og folkehøjskoler i Danmark hav
de for os i udlændighedstiden. Det åndelige 
rygstød, den vækkelse, inspiration, som de 
unge fra Nordslesvigs førende samfundslag 
modtog under ophold på disse skoler, kan 
næppe overvurderes. Det er rimeligt at til
føje, at der også kan tales om en indvirkning 
på disse folkelige skoler fra hele grænse
landsproblematikken, altså om en frugtbar 
vekselvirkning. Det gælder jo i ganske sær
lig grad skolen i Askov, grundlagt i Rødding 
og flyttet nordpå efter grænsedragningen i 
1864. Arnfred begyndte som bekendt i
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Askov i 1910 og var skolens forstander ind
til for en snes år siden. Og det ligger i klar 
forlængelse af denne virksomhed, når han 
fulgte opfordringen til at træde ind i tilsyns
rådet for Foreningen til det danske sprogs 
bevarelse i 1931.

Tradition-fornyelse
Betragter vi dette århundrede under ét, er 
det nok sådan, at der går et dybt og afgøren
de skel på de fleste områder med 1. verdens
krig. Den omvurdering af alle værdier, den 
atomisering af tilværelsen, som præger vor 
tid, satte ind med århundredets første store 
katastrofe. De, der omkring 1914 var modne 
mennesker, havde fået eller udviklet deres 
livsholdning før denne katastrofe og kunne 
vel trods alt leve videre på kulturarven fra 
det 19. århundrede. Jeg tillader mig i denne 
sammenhæng at opfatte Arnfred som en 
fuldgyldig repræsentant for traditionen fra 
en periode, som i hvert fald set i tilbagesku- 
en havde faste værdinormer at bygge på. 
Men samtidig dermed har De vist en im
ponerende åbenhed overfor meget af det, 
der har optaget de yngre generationer, så
ledes at De på frugtbar måde i Deres person
lighed har kunnet forene traditionsbevidst
hed med fornyelse. Sammen med de andre 
navnkundige lærere, der knyttedes til Askov 
højskole omkring 1. verdenskrig kom nye 
emner, nye undervisningsformer ind i sko
len, og gennem de mange år har De evnet 
at få unge i tale.

Et andet eksempel på fornyelse vil jeg ger
ne have med.

Det var tidsskriftet Dansk Udsyn, som De 
var medredaktør og formodentlig medsstifter 
af. Det gav virkelig, hvad navnet lovede, og 
det er imponerende at det stadig udkommer. 
Deres bidrag til tidsskriftet er båret af sam
me udsyn og vidsyn, som er karakteristisk 
for Dem på andre områder, og dette kan må
ske have været den anden årsag til, at De 
følte Dem tiltrukket af netop Sprogforenin
gen.

Sprogforeningen
Her må jeg i om jeg så må sige sprogfor- 
eningsmæssig ubeskedenhed citere min gam
le ven og byfælle Nicolai Svendsen, som da 
vi engang drøftede de forskellige nationale 
foreninger ved den lejlighed sagde om 
Sprogforeningen »den har jo en langt videre 
horisont«. Dette være sagt uden forklejnelse 
af andre foreninger, men det forekommer 
mig, at den kloge gamle mand i Tønder har 
ret, og i hvert fald passer vor formand som 
hånd i handske til denne opfattelse, og net
op med sit vidsyn, sin evne til at fremhæve 
arbejdets videre horisont og perspektiv har 
han haft afgørende betydning for Sprogfor
eningens fortsatte eksistens.

Nu skal en forening jo ikke bestå, blot 
fordi den er til, og en sådan opfattelse ligger 
naturligvis Arnfred fjernt, idet han nok er 
traditionsbevidst, men tillige traditionskri
tisk. Han har ved lejlighed givet udtryk for, 
at hvis Sprogforeningen skulle være over
flødig, vil han ikke være fremmed overfor 
tanken om dens forsvinden. Nu skulle en 
sådan situation næppe komme til at fore
ligge og da især ikke under vores nuværende 
EF-vilkår, forudsat at vi mener noget med 
talen om det danske sprogs røgt og pleje på 
begge sider af statsgrænsen.

Vores ældste nationale forening har i sin 
nu 93-årige levetid haft 8 formænd, deraf 
de 3 (H. P. Hanssen, Jacob Petersen og J. Th. 
Arnfred) i det sidste halve århundrede 
Sprogforeningens formål har uforandret lig
get på det folkeligt kulturelle område, som 
Gustav Johannsen udtrykte det i 1880: — »vi 
som dengang sluttede os sammen, vidste og 
følte, at et folks første og sidste eje er dets 
sprog, med det lever og dør det, og vi ville 
ikke dø, og det vil vi ikke endnu.«

Foreningens første formand J. P. Jung- 
green sagde samme år: - »denne forening 
skal ikke drive politik«. I vore dage bevidst
gøres vi jo til at indse, at alt er politisk, og 
Junggreens udtalelse er kun dækkende i den 
forstand, at Sprogforeningen som organisa- 
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tion aldrig har grebet direkte ind i politik. To 
gange har der derimod været indvirkning 
den anden vej: foreningens medlemstal gik 
noget tilbage i 1920'ernes begyndelse, for
modentlig på grund af grænsestriden, og en 
snes år senere under Sydslesvig-røret ville 
man have Jacob Petersen med til at støtte 
et politisk initiativ. Vi husker tydeligt hans 
klare afvisning deraf og hans lige så klare 
og helhjertede tilsagn om, at Sprogforenin
gen ville tage del i det kulturelle arbejde i 
Sydslesvig. Denne problematik var afklaret, 
da Arnfred efter Jacob Petersens død i 1952 
trådte til som formand. Og han kunne ved 
den lejlighed foruden at minde om, at Sprog
foreningens opgaver er de samme, som da 
foreningen blev stiftet 1880, tillige tilsige 
kulturarbejdet i Sydslesvig foreningens ful
de støtte. Vi har været enige med vor for
mand om, at Sprogforeningen ikke skal 
flytte til Sydslesvig, som nogle har fore
slået, men deltage efter behov i det uhyre 
betydningsfulde arbejde for det danske sprog 
i Sydslesvig, og det har vi betonet i vedtæg
terne, som siger at bestyrelsen skal have 
mindst én repræsentant for de dansksindede 
sydslesvigere.

Ide og realitet
Vi, der er til stede her, véd jo, at en af de 
væsentlige sider i Grundtvigs pædagogiske 
program gjaldt fjernelsen af skellet mellem 
åndeligt og legemligt arbejde. At Karl Marx' 
ideologi også hævder sammenhængen mel
lem materielt og åndeligt virke, mellem idé 
og realitet, forringer jo ingen af dem!

Det er en kendt sag, at historiske skildrin
ger af Grundtvigianisme og højskole betoner 
denne vækkelsesbevægelses betydning også 
for dens tilhængeres praktiske dygtiggørelse, 
og her er Arnfred et strålende eksempel. De 
har ikke nøjedes med at være lærer, De har 
ikke alene været forkynder. Det livssyn, der 
har båret Deres åndelige virke, er markant 
sat i den materielle virkeligheds tjeneste.

De har skabt, været med til at skabe syn
lige monumenter for Deres praktiske virke 
for samfundet. Som eksempel på Deres prak- 
tisk-organisatoriske arbejde skal jeg blot 
nævne Deres livslange medarbejderskab og 
lederskab indenfor andelsbevægelsen, der 
spænder lige fra brugsen i Askov til Fælles
foreningen for Danmarks brugsforeninger, 
Andelsbanken og Andelsudvalgets ledelse.

Og skulle jeg fremhæve nogle synlige mo
numenter på Deres livsvej, vælger jeg den 
nye Askov højskole, hvor som allerede be
rørt ramme såvel som indhold fulgte med ti
den og var med til at præge den, endvidere 
Refugiet i Løgumkloster og nu det fornyede 
Folkehjem.

Vi véd alle, at Arnfred i overensstem
melse med sin tilbageholdne natur har frem
hævet andres indsats for disse værkers til
blivelse, men jeg går ingen for nær ved at 
sige med et kendt historisk citat: »Uden Dem 
var vi ikke her«.

Når det efter lange års arbejde lykkedes at 
skaffe det væsentlige økonomiske grundlag 
til veje for Folkehjems fornyelse i form af 
det nødvendige statstilskud, er det først og 
fremmest takket være Deres anseelse og au
toritet. Folkehjems tidligere noget forpjuske
de skude er nu ved at blive bragt flot. Det 
skal der også fra Sprogforeningens tilsyns
råd og ledelse siges Dem en helhjertet tak 
for. Og den samme tak skal lyde for Deres 
indsats ved udformning og vedtagelse af for
eningens vedtægter fra 1972 og for Deres 
forbilledlige ledelse af vore møder gennem 
årene.

Jeg slutter med at takke initiativtageren og 
den energiske drivkraft i denne begivenheds 
tilblivelse fru Anne Marie Skau, som sygdom 
desværre forhindrer i at være med i dag, og 
til at takke for de økonomiske bidrag fra 
venner nord og syd for statsgrænsen.

Hermed overdrager Sprogforeningen Fran
ziska Clausens maleri til Folkehjems billed
samling, en fremragende malers portræt af 
et fremragende menneske.
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Tre søskende: 
Hildegard, Heinrich 
og Hans Mose- 
gaard.
Foto ca. 1914.

Grænsebarnet
AF HANS MOSEGAARD

Hans Mosegaard, der i dag arbejder som fi
gurant på Det kongelige Teater, er oprindelig 
uddannet som bager i Haderslev, hvor han 
voksede op.

Han har gennem et langt liv prøvet lidt af 
hvert, snart som bager, snart på utallige an
dre måder, som chancerne nu bød sig. Han 
har været i Canada og Australien, men i dag 
er han begyndt at skrive sine erindringer.

Her følger de første sider, hvor han for
tæller om livet i sin barndoms by.

Hvis jeg ikke var blevet opfordret af en be
tydningsfuld forfatter, ville jeg ikke vove at 
forsøge at skrive om mit liv og mine ople
velser.

Jeg er vistnok en urolig natur, men den 
omtalte forfatter mener, det skyldes, at jeg 
er et såkaldt »Grænsebam«.

Denne påstand har sat mine tanker i gang 
og vækket hukommelsen, og jeg er kommet 

til at tænke på de mange modsætninger i 
Sønderjylland, navnlig før genforeningen: 
Dansk, tysk og rigsdansk, alt dette, som 
man ikke hæftede sig særligt ved, da man 
var barn, men først senere stod klart for en, 
da man havde det hele på afstand.

Til en begyndelse må jeg fortælle, at min 
far var født af danske, pæredanske, forældre 
i Haderslev. Farfar var født i 1845. Min 
far var som mange andre unge håndværke
re taget på valsen sydpå, helt ned til Nord
hausen, en af Tysklands største skråtobaks
producerende byer. Far var tobaksspinder. 
Lønnen var meget lille i forhold til den i 
Nordtyskland.

Der arbejdede mange kvinder på disse fa
brikker, deriblandt min mor. Hun havde 
haft en streng og glædesløs barndom på et 
vaj senhus.

I 1902 kom jeg ind i billedet og min sø
ster i 1904. Det er ikke så meget jeg husker 

41



fra den tid, fordi vi flyttede til Haderslev i 
Sønderjylland, da jeg var 4 år.

En tid gik min mor på arbejde på tobaks
fabrikken, og derfor blev jeg anbragt i dag
pleje, da jeg var ca. 1 år gammel, hos en 
kone, der, efter hvad der fortælles, gav bør
nene sukker med brændevin på; så sov de 
så rart hele dagen og var ikke til besvær. 
Men til gengæld var jeg ikke til at styre, 
når jeg kom hjem om aftenen.

Der taltes en frygtelig dialekt, som jeg al
lerede talte, mine 4 år til trods. Jeg husker, 
da jeg med mine forældre kom ind på et 
traktørsted og satte os, fik mine forældre 
serveret et eller andet. Da de ville give mig 
noget, ville jeg ikke tage imod det. På fore
spørgsel hvorfor jeg ikke ville, svarede jeg 
ganske tørt: »Der Mann bringt mir erst 
was«. Jeg havde den ide, at manden også 
ville komme med noget til mig.

Engang mødte vi et sørgetog. Det var en 
soldat fra 1871, som skulle begraves. Der 
var en æresvagt med, som skulle give salut 
over graven. Dette vidste jeg ikke, så jeg 
spurgte, om mændene ikke var rigtig døde 
endnu og først skulle skydes helt ihjel.

Min mor og jeg kom en dag ind i et bage
ri, hvor mesteren var en kæmpestor tysker 
ved navn Ätzerot. Da vi kom udenfor, 
spurgte jeg min mor, om Ätzerot også 
brugte natkjole. Det kunne hun ikke svare 
på.

Jeg syntes, at alle folk var sorthårede, 
hvilket de nok også har været på de kanter, 
så jeg regnede med, at selv om jeg var næ
sten hvidhåret, ville jeg nok også få mørkt 
hår.

Til Haderslev
I 1906 flyttede vi til Haderslev. Det var 

en stor omvæltning. En lang rejse var det på 
de tider - rigtig gammeldags 4. klasse, nær
mest en kreaturvogn med nogle bænke. Her 
kom folk med kurvekufferter, kasser med 
fjerkræ, sække med kartofler og alt muligt 
andet. Da vi var ankommet til Haderslev, 

blev vi installeret i en kælderlejlighed i sam
me hus, som mine bedsteforældre boede i. 
Min bedstemor husker jeg kun lidt om, da 
hun døde kort efter vor ankomst. Men jeg 
husker hendes begravelse. Da kisten blev bå
ret ud af stuen, stod der to bukke tilbage, og 
jeg benyttede lejligheden til at bruge den ene 
som hest, hvilket afstedkom stor forargelse 
hos mine tanter.

Min bedstefar
Min bedstefar var en lille mand med over

skæg og et lille fipskæg. Han var kommet 
ind til byen som ung landarbejder eller bon
dekarl, som man sagde dengang. Han ar
bejdede sig op til opvarter på »Harmonien«, 
de dansksindedes højborg. Der går utallige 
historier om hans slagfærdighed og rapkæf- 
tethed. Han serverede her i mange år. En
gang til et bryllupsgilde spildte han suppe 
på brudens kjole. Brudgommen gav ondt af 
sig, hvorpå bedstefar tørt sagde: »Åh, skidt 
med æ kjoel, det er væst for den køn sop«. 
Bedstefar talte meget gebrokkent tysk, men 
i den første tid talte han dog tysk med mig, 
og jeg blev hurtigt hans kælebarn.

Senere flyttede vi til en bedre lejlighed i 
udkanten af byen ved et stort savværk med 
tømmerplads. Her var dejlig tumleplads for 
os børn. Lige bag ved tømmerpladsen lå der 
en stor gård med marker og enge og en stor 
frugthave, af hvis frugter vi stjal hvert ef
terår. Det sønderjyske voldte mig ikke man
ge kvaler. En del børn talte jeg tysk med, 
andre sønderjysk. Vore naboer var også 
kommet sydfra, så deres piger talte tysk med 
os. Naboen i det andet lille hus, der også lå 
i nærheden af tømmerpladsen, var vejmand 
og havde tre drenge, den yngste på min al
der og den ældste seks år ældre. Familien 
var dansksindet, men kunne tale tysk.

I 1908 oprandt den første skoledag for 
mig og vejmandens søn. Da min mor og jeg 
stod uden for huset og var klar til afgang, 
jeg med min fine nye randsel på ryggen,

42



Havens hyggehjørne. Fra venstre: Rasmus Mo- 
segaard (= farfar), Johan Mosegaard (=far), 
Peter Mosegaard (=farbror), Magda Mosegaard 
(g. m. Peter Mosegaard). Hans Mosegaard selv 

i hvid bluse, til højre hans mor i sort kjole med 
datteren Hildegard (har bevæget sig) og niecen 
Anny. Foto ca. 1909.

kom vejmandens drenge og skulle i skole. 
De mente godt, de kunne tage mig med, og 
resultatet blev, at jeg fulgtes med dem, men 
jeg havde en fornemmelse af, at min mor 
og jeg blev snydt for noget. Jeg kunne ikke 
rigtig gøre mig klart, hvad det var.

Skolen var og er stadig seminariets øvel
sesskole. Med opsyn af seminariets overlæ
rer blev vi undervist af 19-20 årige semina
rister af ældste klasse. Vi havde en semina
rist for hvert fag, og så vidt jeg husker, 
skiftede de hvert halve år. Når vi fik en ny, 
forsøgte vi altid at lave grin med ham, idet 
vi undertiden opgav forkert navn. Vi anede 
jo ikke eller tænkte over, at de stod under 
dobbelt ild. Jeg overværede engang, at vor 
hidsige sang- og musiklærer gav en semina
rist en overhaling, så r'eme rullede; jeg 
havde meget ondt af den unge fyr.

Da de fleste seminarister var sydfra, kun

ne vi børn tale dansk sammen. Når jeg siger 
dansk, mener jeg sønderjysk. De fleste børn 
kunne ikke tysk, så det var jo lidt besvær
ligt for dem.

Skriften var stiv. Vi lærte kun de gamle, 
gotiske bogstaver. Når vi en gang imellem 
skulle være fine på den, prentede vi vore 
navne med latinske bogstaver.

Lussinger kunne vi godt få af de unge se
minarister, men var sagen mere alvorlig, 
blev vi sendt ned til rektor, og så var det 
spanskrøret.

Jeg hørte ikke til de dygtigste elever. Min 
håndskrift er og var dårlig. Jeg fik dårlige 
karakterer derfor, men det var, som om al
ting afhang af den forbistrede håndskrift. 
En dag syntes jeg, at jeg havde gjort mig 
særlig megen umage, men belønningen var 
en endnu siettere karakter. Da opgav jeg 
helt og holdent. De fag, jeg syntes bedst 
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om, var geografi og sang, og regning havde 
jeg ingen kvaler med. Når vi havde geogra
fi, sad jeg altid og drøm te mig ud i den 
store, eventyrlige verden. Jeg husker ikke at 
have hørt et ord om Danmark i geografiti
merne, men vi skulle lære en masse om 
Friederich der Grosse-krigene og om kejser
ne. Sangtimerne var dejlige. Allerede fra an
den klasse sang vi tostemmigt - jeg sang 
anden stemme, men synge alene generede 
jeg mig for, og trods klø gjorde jeg det ikke.

Gymnastiktimerne var noget for sig. Til 
at begynde med måtte vi lære at marchere 
som soldater i kolonner fire og fire - højre 
om og venstre om. Og snart kom den stren
gere gymnastik i reck og barre. Jeg var hel
digvis kraftigt bygget, så jeg klarede mig, 
men Gud trøste de andre. Læreren var der 
med det samme — op med jer, og så blev 
de knebet på mange sadistiske måder. Der 
var særlig en, der var styg. Da han var ble
vet indkaldt og var hjemme på orlov som 
19-årig løjtnant under krigen, ville vi dren
ge gerne have banket ham, men turde ikke 
på grund af uniformen.

Profeterne og en endefuld
Vi havde kolossalt meget udenadslæren, 

blandt andet profeterne; engang, da jeg ik
ke kunne dem, blev jeg sat til at skrive dem 
tres gange. Det blev min far for meget, og 
han sagde til mig, at jeg skulle lade være og 
give læreren besked på, at jeg ikke måtte for 
min far. Resultatet var en endefuld. Da stil
lede min far hos læreren og spurgte, om han 
ikke kendte det fjerde bud. En anden gang 
skulle vi stille tolv drenge om aftenen i se
minaristens pensionat, for at den samme læ
rer kunne høre os. Vi aftalte at mødes på 
én gang, og det gjorde vi og lavede et for
færdeligt hus. Resultatet blev, at vi blev ja
get ud omgående.

Vi havde fået en stor, flot gymnastiksal, 
som blev færdig lige inden 1914. Oppe i 
den ene gavl inde i salen stod med store 

bogstaver: »Gedenk dass du ein Deutscher 
bist«. Om det skulle formane os til at være 
gode og dygtige, ved jeg ikke, men jeg tænk
te, at det var da noget skørt anmassende.

Skolen havde sit pibe- og trommekor, som 
gik i spidsen og musicerede, når vi marche
rede ud af skolen, enten til en udflugt eller 
til den årlige sejrsfest for Sedan i 1871, 
som blev holdt ude ved en restaurant i sko
ven. Lige inden krigen fik jeg en tromme og 
blev optaget i koret, som det kaldtes, men 
måtte snart aflevere den til det såkaldte Ju
gendwehr, knægte på 16 år.

Seminaristerne skulle også lære at spille 
på orgel, og så skulle de altid bruge en 
dreng til at træde bælgen. Dette arbejde har 
jeg udført nogle gange og tjent nogle pfen
nig.

Man skulle jo også skrive stil hjemme. 
Det var ikke min lyst. Opgaven hed engang: 
Skriv om sommerferien. Det blev til få lini
er. Rationalisering var jo ikke så langt frem
me dengang, men jeg skrev, at om morge
nen gik vi ud at bade, og det gjorde vi også 
om eftermiddagen, og det gjorde vi hver 
dag i hele ferien. Punktum. Det gav en balle.

Julefesterne står for mig som det skønne
ste fra skoletiden. Hele seminariet og skolen 
blev samlet i seminariets aula, der var over
fyldt med buster og billeder af tyske konger 
og kejsere. Der var et stort juletræ med mas
ser af lys. Rektor talte, seminarister og dren
ge sang i kor, og der var fællessang. »Stille 
Nacht, heilige Nacht.« Det var meget stem
ningsfuldt. Denne tyske tekst har altid 
gjort og gør stadig mere indtryk på mig end 
den danske Glade Jul. Så kom Knecht Rup
recht ind med en stor tøjkurv, fyldt med 
godter. Vi var ikke forvænt med den slags.

Klassekammeraterne
Det var en meget blandet klasse, jeg gik 

i. Det viste sig navnlig senere mange år ef
ter vor skoletid. Ikke færre end fire blev læ
rere. Den allermest dovne og stædige, men 
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ikke dummeste er i dag en af de mest vel
havende borgere i byen. Nogle af dem blev 
tyskernes håndlangere trods det, at man i 
netop disse hjem talte udelukkende dansk. 
Flere rejste til USA og Canada, og en var 
endog med det canadiske korps i Europa.

Hos den dovne, som for øvrigt var en af 
mine bedste kammerater, legede og sloges 
vi bedst. Faderen havde en gæstgivergård, 
og her var rigtig tumleplads i gården, haven, 
stalden og på loftet. I haven arrangerede vi 
en dag en stor kamp mellem to partier, som 
vi kaldte tyskere og danskere. Det blev en 
drabelig dyst, hvor vi brugte stokke og gre
ne. Ingen vandt, men vi fik tærsk alle sam
men uden undtagelse.

Den dovne var, i modsætning til sin bror, 
meget opfindsom og geskæftig. For ti pfen
ning i timen lærte jeg at køre på cykel hos 
ham. Dengang var en cykel ikke enhver be
skåren.

Fødselsdagene i gæstgivergården så vi 
hen til som det helt store. Engang fik vi 
rombudding med rigtig rom i. Der var fak
tisk så meget i, så det kunne mærkes på min 
opførsel, da jeg kom hjem.

Mine forældre
Mit hjem kan vel ikke siges at have været 

helt almindeligt. Mine forældre var vidt for
skellige naturer. De var begge to meget op
taget af den socialdemokratiske bevægelse, 
og var antimilitaristiske. Min far var også 
meget optaget af sin fagforening.

Min mor begyndte i en forholdsvis ung 
alder at skrive socialt betonede ting til 
»Vorwärts«, det socialdemokratiske blad. 
Hun skrev også en del bøger, nogle skue
spil samt juleeventyr. Der kom en del skue
spillere i vort hjem. Vi børn lyttede og su
gede alt det fremmede til os, og vi fik set 
en del teaterstykker.

Min mor kom mere og mere ind i det po
litiske arbejde og blev i 1919 som den før
ste kvinde valgt ind i den preussiske land

dag, men hun kom ikke af sted. For det før
ste var der endnu uro i Berlin, og for det an
det bad jeg hende blive af hensyn til min 
bror, som dengang var fem og et halvt år 
gammel.

- og anden familie
Når vi havde fødselsdag og ellers havde 

besøg af min fars familie, blev der snakket 
dansk og tysk i flæng. Tanterne var gode til 
at synge, og selv om de var meget dansk
sindede, generede det dem ikke at synge på 
tysk. Min far havde noget familie på den 
anden side af grænsen dengang. Det var 
jernbanefolk, prægtige typer var de, stille, 
rolige, joviale, ualmindelig flinke menne
sker. De var det første pust, jeg fik af Dan
mark. Det er svært at forklare, hvad man 
følte, men man fornemmede en helt anden 
atmosfære hos dem.

Der var også en del danske, historiske 
billeder, som gav mig et forhåndsindtryk af 
Danmark. Min bedstefar boede efter at han 
var blevet enkemand på en dansk stiftelse; 
det vil sige, at de gamle mennesker fik et 
værelse og fælleskøkken gratis til deres rå
dighed samt middagsmad. Det var fine be
tingelser dengang og ikke enhver beskåret. 
Det var, om jeg så må sige, for de gode dan
ske mænd.

Når man kom ind til bedstefar, så man 
ham som regel i en sky af tobaksrøg. Lang 
pibe og pladetobak røg han. På et lille bord 
stod en Kristusfigur ved siden af Danne
brog, og ovenover hang der et billede af en 
dansk konge, ridende langs en kornmark 
med en adjudant efter sig. På den anden væg 
hang et billede, der gjorde dybt indtryk på 
mig. Det forestillede den danske dragon Jens 
Kjeldsen, der kæmpede alene mod de preus
siske husarer, og hvor den ene af dem for
søger at komme bag på ham og skyde ham 
ned med en revolver. Bedstefars kommen
tar var: »De fejge preussere«! Jeg havde al
tid syntes, at husarerne var så flotte, når de 
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kom til vore egne på manøvre, men det var 
jeg færdig med.

I mit eget hjem havde vi et billede af de 
sammensvorne ved Finderup lade. Det var 
et dystert billede, mændene kraftige og he
stene var flotte, især skimlen imponerede 
mig. Dette billede gav også sit bidrag til mi
ne forestillinger om Danmark. Videre havde 
vi to litografier, forestillende Goethe og 
Schiller. Under dem stod en bogreol, som 
min far havde lavet af gamtrisser. Billeder
ne ville jeg have givet meget for at eje i dag, 
men de er blevet borte.

Et kig ind på exercerpladsen
Haderslev var en garnisonsby, hvor der 

lå et infanteriregiment, nr. 84. Vi børn vid
ste god besked med graderne. Tjenestetiden 
var to år. Der var Hauptmann, Leutnant, 
Feldwebel, Unterofficier og Gefreiter. Feld
webelen var nok den, der råbte højest. Det 
var sådan, så man kunne høre det langt 
bort. Der var mange typer blandt befalings- 
mændene. Der var ham med den flade, tyk
ke nakke og stort Kejser Wilhelm-skæg og 
monokel. Han var vel nok den mest utilta
lende, når han stod der med skrævende ben 
og brølede. Vi stod ofte i udkanten af exer
cerpladsen og kikkede på soldaternes øvelser 
og gymnastik. Det gik hårdt til. Engang, da 
vi stod som så ofte og så på, var der en re
krut, der ikke kunne trække benene op over 
bommen nede fra jorden. Befalingsmanden 
kaldte på mig: »Kom her hen, min lille 
dreng, kan du gøre det?« Jeg sprang til og 
havde let ved det. Jeg blev helt ked af det, 
da befalingsmanden derefter bemærkede til 
rekrutten: »Der kan De se, den lille dreng 
kan gøre det«. Havde jeg vidst, at jeg skul
le bruges til det, havde jeg ikke gjort det. 
Militæret havde en stor badeanstalt ved 
dammen. Der havde vi drenge lov til at ba
de, så meget vi ville. Når soldaterne marche
rede derud, foregik det altid med sang. Vi 
kendte alle sangene. Der hang altid en ejen

dommelig lugt ved dem og deres tøj. Da 
krigen kom, sang de den om »Siegreich wol
len wir Frankreich schlagen«, men det blev 
som bekendt løgn.

Krigsudbruddet 1914
Så kom den mere alvorlige tid i 1914. Det 

var meget dystre dage der i august. Folk 
talte om, hvem der nu kunne vente at blive 
indkaldt til reserven og hvornår, og at den 
krig ikke ville vare længe. Den nat kunne 
jeg ikke ligge tør i sengen. Jeg husker tyde
ligt, som var det i går, da garnisonen sam
men med de indkaldte reservister drog af 
sted til banegården med deres nye feltunifor
mer og betræk på deres pikkelhuer. Det var 
et dystert, knugende syn. Der blev ikke 
sunget som sædvanligt. Vi stod på torvet 
lige uden for kasemegården, og det varede 
meget længe, inden de tusind mand var 
marcheret forbi os. Der var mange kendte 
ansigter imellem. Det var genindkaldte, som 
var bosiddende i Haderslev.

Mange af vore lærere, seminaristerne, 
blev indkaldt, så overlæreren måtte overtage 
en del af undervisningen. Snart kom der 
sejrsbulletiner i form af »Ekstrablate«, en 
løbeseddel. 50.000 russere var taget til fan
ge. Brüssel var faldet. Så fik vi fri fra skole. 
Det gik hals over hoved med de sejre.

På det tidspunkt, da krigen brød ud, var 
jeg netop blevet bydreng hos en købmand, 
og han kom næsten hver time de første da
ge af krigen og skrev nye forhøjede priser 
på skufferne. Dette kunne jeg ikke rigtig 
fatte, da jeg vidste, at der ikke var kommet 
nye varer på lageret.

Da bønderne manglede arbejdskraft på 
grund af indkaldelserne, blev vi drenge op
fordret til at melde os frivilligt til at deltage 
i høstarbejdet. Jeg kom af sted sammen med 
en 13-årig kammerat, der før havde prøvet 
det. Vi arbejdede ved tærskemaskine og 
måtte så følge trop med de voksne. Der var 
nogle af de såkaldte zünftige tyske hånd
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værkssvende, der også havde taget arbejde. 
De tog det ikke så nøje med, om jeg fik 
stukket den rigtige ende af neget hen, men 
selv måtte jeg aflevere det rigtigt til ham, 
som skar båndet over og puttede kornet i 
tærskemaskinen. Ind imellem fik manden så 
den forkerte ende og gav ondt af sig. Jeg 
klagede til bonden og forklarede ham sagen; 
det hjalp ikke. Men pludselig blev jeg gal og 
gik op på mit værelse, tog min rygsæk og 
begyndte at gå de 13 km til Haderslev. Se
nere kom så kammeraten med lønnen til 
mig.

Min far blev indkaldt
Der kom lister over de døde og sårede og 

savnede, og der var altid nogen iblandt, som 
man kendte. Min far blev indkaldt i marts 
1915 og fik sin rekruttid i Flensborg.

I juni samme år blev han sendt til Polen 
til fronten. To dage før afrejsen, jeg var da 
13 år, var jeg i Flensborg for at sige farvel 
til ham. Det var uendelig tungt og trist. Jeg 
holdt mig tapper lige til det sidste på bane
gården, men da far sagde, at jeg skulle hilse 
og sige til mor, at han nok skulle komme 
hjem igen, kunne jeg ikke længere holde 
sluserne lukket, for jeg syntes, at det var så 
usikkert, som noget kunne være. Vi gik i 
stadig rædsel for meddelelsen om, at min 
far var faldet, men det gjorde han ikke.

I juni 1915 fik jeg en ny budplads hos en 
bager. Det blev min skæbne, for jeg kom i 
lære året efter - jeg, som havde sagt, at jeg 
ikke ville være bager og arbejde inden døre. 
Mesters navn var udpræget tysk, men han 
var helt igennem dansksindet. Mesters 81- 
årige fader stod altid om lørdagen og lavede 
nogle særlig pyntelige kager til om sønda
gen. Ved dette arbejde hørte jeg ham ofte 
synge danske sange: »Den gang jeg drog af 
sted« og noget med at give den tyske puk- 
kelblå. Mester var noget påholdende og sag
de altid: »A æ it fedde, men a æ spesomle. 
Mange bække små gør en stor å.«

Tre generationer: Rasmus, Johan og Hans Mose- 
gaard. Foto 1919.

Martin
Der var en gammel fordrukken original i 

byen, som boede på fattiggården, Martin 
hed han. Han havde så mange små tjanser 
hos folk, såsom at hente svinetønden blandt 
andet hos bageren. Belønningen skulle være 
en kaffepunch. Inden han kom tilbage, an
bragte mester en flaske med klart vand ved 
siden af den rigtige flaske brændevin. Kaf
fen blev bragt ned i bageriet, og Martin 
skænkede selv i af flasken med vand, og jeg 
ser tydeligt mester stå og sige holdt: »It for 
møj!« Martin mærkede tilsyneladende intet, 
men jeg tænkte ved mig selv, at mester var 
rigtig simpel over for sådan en sølle mand.

I min bydrengetid havde vi endnu en 
svend, en såkaldt rigsdansker, som var fra 
Aalborg. Han talte jo så pænt, så pænt i for
hold til os andre. Det var, som om de men
nesker, der talte sådan, var mere dannede, 
hvad de selvfølgelig ikke var - men sproget 
gør så meget.

Bag om huset lå domkirken, og her havde 
jeg en tjans med at ringe solen ned hele 
sommeren om aftenen kl. 10. Som regel 
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havde jeg nogle kammerater med, men man
ge gange måtte jeg alene derop, og det fandt 
jeg var meget uhyggeligt. Først hen over 
hvælvingerne og så op i tårnet. Der var så 
lydt og så skummelt.

I bagerlære
Da jeg kom i lære, måtte jeg gå i aften

skole, som vi kaldte det, (teknisk skole). Vi 
bagerlærlinge lærte kun lidt regning og 
skrivning og havde en time gymnastik om 
ugen. Læreren vi havde, var en stor tysk 
patriot med stiv flip så høj som en manchet. 
Han havde mistet sin søn i krigen, men al
ligevel sagde han ordret, at hans søn havde 
givet sit liv med glæde for fædrelandet. Da 
kunne jeg ikke dy mig og sagde, at det gjor
de min far ikke. Senere mod slutningen af 
krigen manglede der i en gymnastiktime en 
af kammeraterne. Læreren spurgte, om vi 
vidste noget om, hvor han var, og en svare
de: »Er ist im Land, wo Milch und Honig 
fliesst«, altså Danmark. Der var mange, der 
gik den vej. Da min far havde en onkel, som 
boede i Frørup 150 meter fra den gamle 
grænse, har jeg aldrig fundet ud af, hvorfor 
han ikke tog hele familien med og gik over 
grænsen til Danmark. Jeg tror, jeg havde ta
get chancen.

Krigen gik videre med al dens rædsel og 
sorg og med knaphed på alt, særligt på føde
varer. Folk ligefrem sultede, navnlig solda
terne sultede. Kohldampf schieben som de 
kaldte det. Det lader sig vanskeligt oversæt
te. Det er sådan noget som at skubbe hvid
kålsdampe i maven. Når vi knægte var sam
men, talte vi meget om mad og andet mund
godt. Vi var altid sultne. Jeg klarede det 
selvfølgeligt lidt bedre, da jeg kunne spise 
lidt i bageriet. Yngre og yngre årgange blev 
indkaldt. Hos min mester, som også var ind
kaldt, bagte vi kun tre dage om ugen. For at 
jeg kunne få noget at bestille de andre dage, 
blev jeg sendt ud hos en lille rugbrødsbager 
og skulle så være der fire dage om ugen.

Strenge arbejdsvilkår
Ugentlig fridag kend tes ikke, og arbejds

tiden var normalt 11 å 12 timer daglig. Af 
lutter pligtfølelse sov jeg næsten ikke den 
nat, hvor jeg skulle møde om morgenen. 
Det griseri jeg fandt i dette bageri har jeg 
aldrig nogen sinde set siden, til trods for jeg 
har været igennem flere hundrede bagerier. 
Maskiner fandtes der ingen af, rugdejen blev 
æltet med hænderne. Straks jeg trådte ind i 
bageriet, et lavloftet rum med gammel bræn
deovn og en smal gang op langs ovnen blev 
jeg ilde til mode. Jeg hørte lyde oppe fra 
gangen. Er det mus spurgte jeg? Nej, det er 
et par syge høns der får lov at gå herinde, 
svarede mester. Så opdagede jeg et par ka
ninbure under bageribordet. Ja, det var alt
så for koldt ude i denne tid for kaninerne. 
Vandet løb hen over gulvet. En dag lod me
ster sit vand i asken i hjørnet ved ovnen. En 
anden dag havde han en bulden finger. Klu
den blev bare fjernet og så æltede vi rug
brødsdejen. Jeg ved ikke om disse bakterier 
på den buldne finger og andre ting, der fak
tisk blev steriliseret i ovnen, var mere farlige 
end alle de kemikalier man nu til dags put
ter i melet og andre fødevarer, men uappe
titligt og ækelt var det i hvert fald. Nå, men 
jeg fik da lært at lave rugbrød samt at save 
og kløve brænde. Det sidste kom mig til 
gode, da jeg kom til Canada og fik arbejde 
i skovene. Mester var meget dansksindet og 
han havde arbejdet i Danmark. Fortalte, at 
man der arbejdede hårdere i bagerierne, 
hvilket jeg senere har måtte give ham ret i. 
I øvrigt mener jeg i denne forbindelse at 
kunne sige, at der ikke findes bagere der er 
så alsidige og dygtige som de danske.

I efteråret 1918 lakkede krigen mod sin 
afslutning. Drengene født i 1900 var blevet 
indkaldt. På kasernen lå der 600 af disse 
store børn, der så vidt vides var kommet fra 
det østlige Tyskland. Den spanske syge var 
begyndt og hærgede voldsomt blandt disse 
unge. Man begravede 25-30 af dem hver 
nat.
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Et regiment dragoner fra Baden havde 
været stationeret i byen de sidste halvandet 
år. Efter sigende af frygt for invasion af 
englændere nord fra. Dragonerne talte den 
sjove badensiske dialekt, og hvor de kom 
galt af sted med pigerne, blev det næsten 
altid tvillinger, et i øvrigt mærkeligt fæno
men.

Våbenstilstand
Så kom våbenstilstanden. Soldaterne, der 

var hjemme på orlov fra fronten skulle ef
ter forlydende ikke rejse tilbage. Min far var 
netop hjemme på orlov, og glæden var selv
følgelig stor. Jeg ser ham den dag i dag flå 
uniformen af sig og kaste den på gulvet. Der 
kom nyheder fra Kiel om matrosernes myt
teri, der blev til revolution. Jeg så, hvordan 
menige soldater på gaden rev distinktioner
ne og deres berømte jernkors, som alle syn
tes at være i besiddelse af, af officererne. 
Der blev dannet soldater- or arbejderråd.

Det hele var så hektisk. Soldaterne fra 
fronten strømmede hjem. Togene igennem 
Tyskland var overfyldt - mange hang uden 
på togene og blev dræbt ved viadukterne. 
Jeg var flere gange med til socialdemokrati
ske møder sammen med mine forældre. De 
dansksindede begyndte at røre på sig. Til
fældigt kom jeg til at overvære et møde for 
de danske. Man talte dansk på mødet, hvil
ket var en overraskelse, idet jeg aldrig før 
havde hørt dette på et møde. Man talte om 
genforening med gamle Danmark. Den mu
lighed havde jeg aldrig hørt eller drømt om. 
Smuglerierne over grænsen fra Danmark 
tog til dag for dag. Alt kunne bruges og af
sættes. Navnlig peber og håndsæbe var der 
forretning i. Min far og jeg fik udstedt et 
pas og så gik turen til Kolding. Her var nok

Hans Mosegaard. Foto 1969.

at se på for mig. Tænk, jeg som det sidste 
år kun havde haft et par tyske soldaterstøv
ler, disse her store raflebægre, at gå med, 
kunne se masser af pæne støvler og sko i 
vinduerne, og hvis man havde haft råd, købe 
dem med det samme. Desuden smør, kød, 
ost og flæsk i lange baner. Her så jeg for 
første gang en cigaretautomat. Det var sla
raffenland for mig.

Farvel til Haderslev
På grund af tobaksmangel var der ingen 

arbejde til min far ved faget. Flere tog nord
på. Min far fik tilbud om arbejde fra Silke
borg og rejste i februar 1919. Resten af fa
milien fulgte så efter i april.
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Du skønne land -
AF MORTEN KAMPHÖVENER

Den tyske fredsforening, hvis formand var 
pastor Johs. Schmidt, Vodder, udgav i årene 
fra 1910-13 i alt seks hæfter under titlen 
»Stimmen aus Nordschleswig«, som bragte 
en række betragtninger, rettet mod den prøj
siske tvangspolitik, men dog vendt imod 
danske forhåbninger om Nordslesvigs gen
forening med Danmark. En af de flittigste 
bidragsydere var seminarielærer Chr. Tränck- 
ner i Slesvig, senere lærer ved den tyske 
folkehøjskole i Rendsborg. Blandt disse bi
drag er også talrige oversættelser af danske 
sange, salmer og ballader. Vi kan nævne 
»Fra fjerne lande kom hun, dronning Dag
mar« af H. Hertz, Brorsons »Op al den ting, 
som Gud har gjort«, »Her vil ties, her vil 
bies«, Ingemanns »Fred hviler over land og 
by« og »Nu ringer alle klokker mod sky«, 
og endelig fra Norge Bjørnsons »Løft dit 
hoved, du raske gut« og Henrik Ibsens »Nu 
løftes laft og lofte«. Der er foretaget andre 
oversættelser af danske salmer fra dansk til 
tysk. Nævnes kan, at generalsuperintendant 
Th. Kaftan, der lagde vægt på sin fortrolig
hed med det danske sprog, har oversat Bror
sons »I denne søde juletid« og den norske 
præst Wexili »Tænk når engang den Taage 
er forsvunden«.

Særlig bemærkelsesværdig er Tränckners 
oversættelse af Edv. Lembkes »Du skønne 
land med dal og bakker fagre« (i 1. hæfte for 
1912), af hvilken han har oversat de fire 
første vers, men udelader det sidste »Den 
fagre kampens pris har dansken vundet«. 
Den tyske oversættelse lyder:

Du schönes Land mit Tälern, Hügeln, 
Wäldern, 

Mit grünen Wiesen und mit goldnen Feldern, 
Wo durch Gebüsch sich schlingen 
Die Bäche silberklar,

Wo alle Hecke klingen
Von süsser Sänger Schar.
Mancher Held von des Kampfs Beschwerde 
Ruht er aus, tief in deiner Erde.

Mancher Held!

Nun bist du zweier Kämpfer Preis geworden, 
Zwei Freier kamen dir, von Süd und Norden. 
Der eine kam im Glanze 
Des Reichtums und der Macht, 
Mit einem Hochzeitskranze 
Voll Herlichkeit und Pracht.
Schlangengleich wollt' er dich umarmen, 
Schlangengleich wehrt er dich zu warnen.

Schlangengleich!

Der zweite gab die Hand dir schlicht und 
stille,

Dein Glück zu gründen war sein Wunsch 
und Wille.

In seiner Stimme tönte 
Ein alter, lieber Klang, 
Den keiner noch verhöhnte, 
Dem er zu Herzen drang: 
Kindheitston war's aus goldnen Tagen, 
Kindheitston alter Freud und Klagen, 

Kindheitston!

Er ist gewachsen aus der gleichen Stamme, 
Genährt hat dich mit ihm die gleiche Amme. 
Wie könnt er je dich hassen?
Er ist dir herzlich gut.
Er jauchst für dich zu lassen 
All seines Herzens Blut.
Nur für dich floh sein Schwert die Scheide, 
Harter Schlag dröhnte auf der Heide.

Nur für dich!

Chr. Tränckner føler sig dog tilskyndet til at 
medgive sin oversættelse den forklaring, at 
Lembcke 1859 skrev sin sang som et udtryk
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Mens Edv. Lembcke boede i dette hyggelige, 
stråtækte hus på Åstrupvej i Haderslev, skrev 
han »Du skønne land med dal og bakker fagre«.

Ejendommen hed dengang »Jørgenslyst« og 
billedet opbevares i Haderslev byhistoriske Ar
kiv (se side 64).

for dansk fortørnelse over, at det »oprørske« 
Slesvig og Holsten havde fået hjælp og ven
skab hos det tyske forbund. At hans omdigt
ning ikke blev modtaget med fuld sympati 
ses af, at en ukendt forfatter gav sin mening 
til kende i følgende strofer:

Wohl kenn' ich ein Brautpaar im Norden - 
Die beiden, sie werden bleiben
Bis auf den jüngsten Tag 
Zwei Seelen und ein Gedanke, 
Zwei Herzen und ein Schlag!

Oversættelsen af den i Nordslesvig så ofte 
sungne sang til grænselandets pris kan kalde 
på sproglig interesse, også hvad de små mild- 
nende lempelser i ordvalget angår. Tränckner 
selv mener, at når sangen stadig blev sunget 
i Nordslesvig, var det nærmest af de yderlig
gående kredse, som mente i den at kunne 
høre ønsket om en ydre genforening med 
Danmark. Ellers, mener han, at det i almin
delighed blot var vemodige erindringer om 
gamle tider, da man hørte til et land med 

samme sprog og kultur og i religiøs følelse 
og væremåde endnu (den gang) følte sig til
knyttet sydpå, til Sydslesvig, for ikke at tale 
om det fremmede store tyske fædreland.

Dengang mente Tränckner at kunne tage 
ordene om »Bejleren fra Norden« som et 
»fortidsminde« fra en tid, da dansk og tysk 
levede side om side under et helstatsstyre. 
Men Lembcke havde nok haft en fornem
melse af, at det var »bejleren«, der havde 
vundet, måske ved tanken om sejren for otte 
år siden. Og festdeltagerne på »Harmonien« 
i Haderslev, hvor sangen blev sunget for før
ste gang, har sikkert følt det på samme måde. 
Eller var der nogle, som tvivlede?

Da Chr. Tränckner oversatte sangen, har 
han efter alt at dømme forestillet sig en fre
delig helstatstilstand, men ganske vist under 
tyske fortegn. Men et par år senere brød den 
første verdenskrig ud, og den førte nye pro
blemstillinger med sig, som blev overvundet 
i den tid, der forløb, indtil den næste stor
krig skabte en ny situation, den, vi oplever 
idag.
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Nærbillede og perspektiv
AF J. HOPPE

Sønderjyden og udlandsdanskeren /. Hoppe, 
p. t. Åbenrå, giver et meget personligt bidrag 
til diskussionen om og kritikken af Aage 
Trommers bog om Modstandsarbejdet under 
den anden verdenskrig. (Se Sønderjysk Må
nedsskrift 1973-8, side 248).

Aage Trommers bog »Modstandsarbejde i 
Nærbillede« bærer den meget forpligtende 
undertitel: Det illegale arbejde i Syd- og 
Sønderjylland under den tyske besættelse af 
Danmark 1940—45. Det er en bog, man har 
ventet længe på. Efter fremkomsten har den 
delt skæbne med et andet værk, der har be
skæftiget sig med besættelsestidens historie, 
Victor Sjøquist: Erik Scavenius; begge har 
forårsaget en kort debat og synes allerede 
nu at være taget til efterretning. Besættelses
tiden er vel i disse år næsten interesseløs. Ad 
åre kommer interessen nok igen.

Redaktør Egon Hansens anmeldelse i Søn
derjysk Månedsskrift gav Trommers værk 
karakter af opslagsværk og kritik for mang
lende evne til at sprænge rammerne for den 
historiske lærebog. Denne vurdering dækker 
nok et almindeligt indtryk. Der klages jævn
ligt over, at det er en meget tung bog. Har 
man efter beskeden evne forsøgt at arbejde 
med dens beskrivelser og konklusion, fore
kommer en mere detailleret stillingtagen be
rettiget.

Man kunne vel indledende stille det 
spørgsmål, om det i det hele taget har væ
ret muligt at skrive en modstandsbevægel
sens historie på regionsplan og dog med ge
nerelt sigte. En vældig ophobning af data 
ligger i arbejdets natur, og det er tvivlsomt, 
om disse kan gengives på anden måde end 
ved simple referater.

Denne dataophobning gør værket usårligt, 
fordi ingen nulevende formentlig kunne stil
le et materiale på benene, der over en bred 
front kunne anfægte værkets kilder. Den en
keltes mulighed er dog til stede: ud fra egne 
erindringer og eventuelt arkivmateriale at gå 
ind på den ene og anden detaille. Tilmed er 
tiden vel så fremskreden, at konfrontationer 
kunne ske med reduceret lidenskab. Som ver
den har udviklet sig siden krigens ophør er 
der næppe heller de store ønsker om pane
gyrik, inspiration eller personlige ønsker om 
at være nævnt. Egen indsats' skrøbelighed 
erindres sikkert af de fleste nulevende mod
standsfolk som noget uomtvisteligt.

Vender man tilbage til værkets undertitel, 
må det konstateres, at det udstrakte efterret
ningsarbejde i Sønderjylland kun strejfes, 
skønt det havde rødder tilbage til første ver
denskrig, en effektiv efterretningspresse, der 
arbejdede mere uhindret end andre former 
for illegalt arbejde. Man synes også, at en 
skildring af de tyske sikkerhedsorganers or
ganisation, metoder og medlemmer egentlig 
også skulle være et nødvendigt supplement. 
Andre områder lader forfatteren ligeledes 
ejendommeligt uænsede, således flygtninge
smuglingerne over grænsen; de begyndte i 
trediverne og fortsatte hele besætteistiden 
igennem, endnu i forårsmånederne i 1945 
var de genstand for en af de kendteste dan
ske stikkeres interesse. Og meget andet kun
ne nævnes.

Man fornærmer næppe forfatteren ved at 
hævde, at en afgrænsning ville have været 
en fordel for idé og komposition. Bogen har 
visse lighedspunkter med Trommers dispu
tats om jernbanesabotagen: Enkelte områder 
drages frem af sammenhængen og underka-
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stes en streng vurdering ud fra tekniske og 
faglige kriterier. Det er selvfølgelig en ab
solut hæderlig procedure, når den klart præ
senteres i sine begrænsninger. Modstands- 
arbejde i nærbillede er imidlertid ikke den 
altdækkende historie om det illegale arbejde 
i Syd- og Sønderjylland. Det er snarere en 
kritik af det systematisk organiserede mod
standsarbejde fra begyndelsen af 1944, da 
regionerne oprettedes, til befrielsen. Selvføl
gelig med skitseringer af forhistorie og en 
lang række momenter af sideløbende eller 
sekundær betydning. Var bogens idé præ
senteret som sådan, ville en faglig diskussion 
have været mulig, kilder kunne have været 
vurderet og konklusioner drøftet, alene fordi 
emnet var identificeret og afgrænset. I lighed 
med disputatsen kunne man have afholdt 
manøvrekritikker eller militære fagvurderin
ger. De er udeblevet denne gang. Egon Han
sen savner de sprængte rammer. Spørgsmålet 
er nok også, om resultatet er et opslagsværk.

Trommer docerer således grundigt arkiv
materiales prioritet fremfor referat og be
dømmelse og principielt med rette. Enhver 
aktiv aktør vil dog erindre, at besættelses

tidens illegale og lejlighedsvis legale arkiv
materiale var af særlig beskaffenhed og be
hæftet med unøjagtighed. Nøglepersoners 
hastige kommen og gåen, ordrer og hand
linger med kort varsel, utallige individu
elle overlæg og beslutninger uden sammen
hæng til foresatte instanser, rygtedannelse, 
manglende autentisk nyhedsdækning slørede 
mangt og meget i besættelsestiden, også på 
steder, hvor man normalt kunne forvente det 
uantastelige.

Har man således kunnet følge en gruppe
dannelse med rod tilbage til studenterdemon
strationerne i 1941 og udviklende sig over 
alle illegale felter indtil efteråret 1944, hvor 
den opløstes ved arrestation, Sverigesflugt 
og individuelt ophør, er det lærerigt at søge 
dens spor i Trommers værk. Gruppens saga 
omfattede to handlinger, den ene ikke nævnt, 
den anden anført i en sammenhæng, der er 
ukendt for de dengang involverede. I det va
cuum, der opstod ved gruppens sprængning, 
refereredes handlingsforløb og ordregivning 
af en person, der tilfældigt måtte søge at hit
te rede i noget, hvor kun usikre informatio
ner forelå. Resultatet er en tilsyneladende 
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autentisk rapport fra efteråret 1944. Der er 
ikke tale om sjusk fra forfatterens side eller 
et engang foregået tyveri af »ære«, men blot 
tidens vilkår. Overlevende gruppemedlem
mer vil i dag kun kunne give et tilnærmel
sesvist rigtigt referat af deres indsats i de 
nævnte år, men de ville kunne eftervise en 
anden sammenhæng på et konkret område. 
Selv på åstederne og ganske kort tid efter, 
lod den så heftigt attråede objektive sandhed 
sig ofte ikke rekonstruere.

Der indrømmes ligeledes med rette en be
tydelig, men stærkt betinget rolle til erin
dringsstof, beretninger og interviews, og alle 
vil formentligt indrømme disses usikkerhed 
og subjektive karakter. Men det må undre, 
at forfatteren ikke har noteret en anden 
iøjnefaldende svaghed: Dette stofs ufuld
stændighed. Der var modstandsfolk, der gik 
hjem den 5. maj, hængte bøssen i skabet og 
ikke udtalte sig offentligt om deres oplevel
ser og meninger. Der er en meget lang vej 
over til den anden grøft, som vi også kender 
så godt: Fabuleren, fantasteri, romantiseren. 
Problemet har ikke været den gyldne mid
delvej så meget som at få den tavse minori
tet frem, og det må betvivles, at det er lyk
kedes. Der er byer, hvor personer og begi
venheder forbliver ukendte, selv om nøgter
ne kendere af disse ville have forsvoret det. 
Der er på den anden side stof, der er mere 
end tilgodeset. Har værket ikke helte, så har 
det køer, der er malket for hårdt. Forbindel
sen ind i personkredse har formentligt været 
noget ensidig.

Interviewerne har efter befrielsen opsøgt 
de fleste erkendte nøglepersoner, men med 
huller. Når det fremhæves, at 10 % af de i 
1962-63 udsendte spørgeskemaer til 900 
tidligere modstandsfolk blev besvaret, må 
det stilfærdigt men bestemt siges, at dette 
resultat ikke har meget at gøre med syste
matik og repræsentativ udvælgelse at gøre. 
Metoden i sig selv rummer faren for for
deling. Tiden er gået, og et mere kvalifice
ret erindringsmateriale lader sig næppe mere 

opstille. En tidkrævende vandring i marken, 
en stikprøvevis analyse af hændelsesforløb 
ville have tilskyndet til en forsigtigere og 
mere åben bedømmelse af adskillige hand
lingsforløb.

Måske i afmagt overfor dette så omfatten
de og uhåndgribelige materiale har Trommer 
grebet til skematisering, generalisering og 
meget håndfaste konklusioner. Mange tidli
gere modstandsfolk vil have følelsen af, at 
dette har været en farlig vej. Fra den 9. april 
om morgenen, hvor der var folk, der havde 
åbnet ild, hvis de havde haft noget at skyde 
med, og op til befrielsen foregik en proces af 
individuelle overlæg og beslutningsmodnin
ger. Hvad de resulterede i, hvad de kanali
seredes ind, kan ikke letfærdigt tvinges i 
faste rammer. Trommers begrebsverden er 
ikke realistisk. Han ignorerer således den 
meget betydelige påvirkning, der udgik fra 
reaktionerne mod Antikominternpagten, og 
som via studerende ungdom spredtes udover 
landet. Hans kommunister og Dansk Sam
ling-folk er ejendommeligt konstante figu
rer, skønt de ikke var identiske i 1939, un
der besættelsen og for eksempel i 1950. Han 
irriterer visse læsere ved ikke at have blik 
for det flydende, der prægede mange begre
ber under besættelsen, at meget, som både 
forud og senere kun kunne opfattes entydigt, 
dengang var noget meget bevægeligt. Kri
gens kaotiske væsen var også over Dan
mark. Det var ikke de skarpe definitioners 
tid.

Trommers værk ville have vundet meget 
betydeligt, hvis det i højere grad havde for
søgt at vurdere de forudsætninger, mod
standsbevægelsen måtte overvinde i de før
ste år. Det var et land, der næsten var af
rustet, som forudseende havde opløst de fri
villige korps, som den 9. april valgte en 
blanding af det abstrakt-heroiske og for- 
nuftsbeprægede. Der var kapitulation og 
samarbejde efter en kort kamp med nogle 
dusin sårede og døde, så der var lidt til om
verdenen og noget at lægge kranse for. Der
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var sind og handlinger domineret i næsten 
uforestillelig grad af appellen til samfunds
sindet, kongens bud, den overvældende ind
bankning af ro og orden og enhver illegal 
handlings mulige kollektive konsekvenser. 
Hele denne proces kunne efter besættelsen 
have været studeret på baggrund af det ma
teriale, som et utal af opstande og friheds
bevægelser senere har skabt, og dog tan
geres emnet kun periferisk. Manøvrekritik
ken synes at være det væsentlige. Når der 
reageres så heftigt mod denne, skyldes det 
vel, at man læser den som et stykke banalt 
defaitistisk historieskrivning af mellemkrigs
kaliber. Vel også, at der er en følelse af, at 
næsten alle krigens militære tiltag, det være 
sig Polens forsvarskamp, den engelsk-ameri- 
kanske bombekrig mod Tysklands byer osv., 
alle kan kritiseres sønder og sammen, men 
ikke rives ud af en naturgiven sammenhæng. 
Lejlighedsvis også med undren over, at 
feinschmeckerne ignorerer emner, der kunne 
ligge nærmere for hånden. Den 9. april hav
de en militær indsats af nogen effekt jo væ
ret mulig uden tab af menneskeliv alene ved 
at sprænge nogle broer og minere nogle hav

ne og flyvepladser. Regeringen kunne have 
erhvervet sig en hurtig indflydelse også efter 
29. august blot ved at have bjerget et par 
våbendepoter over datoen.

Den væsentligste indvending ligger imid
lertid på et andet felt. Den militære indsats 
også i illegal sammenhæng kan indrømmes 
etisk og psykologisk betydning, som Trom
mer gør det, men det væsentlige turde dog 
være dens relation til politiske mål og mu
ligheder. En opregning af resultater, lidte tab 
og personlig indsats skal vel ske under en 
eller anden form, men den militære drifts
økonomi kan reserveres militære fagskrifter. 
Den primære vinkel på den militære indsats 
må være, om den skaber basis for resultater 
af politisk natur, eller om form, omfang og 
effektivitet indebærer risici og slutteligt gi
ver fejlslagne forhåbninger. Det perfekt 
kæmpende Israel er i alle dets krige eksem
pel herpå.

Den, der har levet med i besættelsestidens 
forvirrende år vil erindre mange bevæggrun
de til et modstandsarbejde: Blind antitysk- 
hed, fanatisk nazihad, kommunistisk tro, 
frygt for folkets sjæl om man vil, opportu
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nisme, oplevelseslyst, letsind. Den personlige 
overbevisning er, at det er detailler, der ek
sisterede sideløbende med og dækkende over 
et stykke enkel fornuft. Ved Tysklands ne
derlag var det bedst, at Danmark stod som 
et klart antinazistisk land, der havde været 
villigt til at bringe ofre i den fælles kamp, 
og at ofre og resultater forhåbentlig var til
strækkelig store til, at landet kunne få lov 
til at tale med om og bestemme over dets 
skæbne. Scavenius' mening, citeret i Sjø- 
quists bog, at alt ville være i orden, hvis 
man smed ham ud og tiljublede eventuelle 
besættelsesstyrker, forekom hasarderet. Efter 
hvad lægmænd har kunnet bedømme, var det 
modstandsbevægelsens ære, at den styrede 
mod det mål, som ikke særligt duelige, men 
utrættelige dilettanters indsats skabte.

Allerede ved doktordisputatsen spurgte 
adskillige, hvad Trommer egentlig ville med 
sit forfatterskab, og der vil blive spurgt igen. 
Denne bog er ikke den fuldstændigt dækken
de beretning; den punkterer nogle myter og 
skaber andre, den docerer og skematiserer, 
men overbeviser den? Hvad skal den midal
drende forhenværende tro, når han aldrig 
har været kommunist, Dansk Samling eller 
K.U. eller drevet terrænsport. Når han er 
vokset op i et Venstre-landbohjem, hvor man 
stod på gårdspladsen den 9. april og græd og 
bandede, og allerede i 1941 hørte Jørgen 
Gram spørge Søren Brorsen, hvad nu, hvis 
det er den forkerte hest, vi holder på? Hvis 
hans første modstandsinspiration går tilbage 
til lærere og præster, som formentligt var 
socialdemokrater og radikale, der forsigtigt 
men tidligt sagde til unge mennesker: I må 
ikke risikere noget for pjat, men vi kan vist 
ikke undgå, at vi også skal udrette noget. 
Det havde været klogt, om Trommer havde 
indrettet en bås til det atypiske, til enkelt- 

tilfældene, og det kunne være opportunt at 
spørge i syd- og sønderjyske modstands
kredse, om denne bås skulle være stor eller 
lille.

Krigens blanding af rationelle handlinger 
og det modsatte, dens enorme spild, dens så 
vanskeligt bedømmelige sejre og nederlag, 
har siden præget verden. Krigens væsen fra 
det abstrakt-heroiske til det koldt fornuft
betonede og videre til det grusomt påtvung
ne har vi stadig for øje. Modstandsbevægel
sers opståen og famlen fra det kluntede til 
det betydningsfulde og deres stadige følge
svend, civilbefolkningernes umådelige lidel
ser, er ved at være universitetsfag og emne 
for små røde bøger. Det er meget få mod
standsfolk, der ikke erindrer den illegale tid 
som præget af angst, vanskeligheder og egen 
utilstrækkelighed. Det mærkes i så ringe 
grad i dette værk. Det blev en indsats, som 
meget få høstede nogen personlig fordel af. 
Et blik på de folkevalgte efter befrielsen hav
de også været vel anbragt, særligt i Sønder
jylland.

Tilbage står stadig spørgsmålet, hvad i al
verden drev jævne mennesker til at risikere 
liv, helbred og familie i noget, der for de fle
ste af den tids aktører også forekom af be
grænset virkning.

Tid og situation kommer næppe ens igen. 
Manøvrekritikken mødes derfor nok stille i 
sindet med ønsket om, at der aldrig bliver 
lejlighed til at gøre det bedre. Måske bør 
modstandsfolkenes svindende og så blandede 
skare være stor nok til at erkende på sønder
jysk: Vi havde dum lykk'.

Sluttes skal der med en påstand om, at der 
endnu mangler meget i beretningen om det 
illegale arbejde i Syd- og Sønderjylland un
der den tyske besættelse af Danmark 1940- 
45.
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Botillas skab
AF JENS CHR. BENDORFF

Postbud Jens Chr. Bendorff, Øster-Højst, gi
ver et tidsbillede fra gamle dage i Ballum. 
Han skriver om de vanskelige kår, eng-fat
tige bønder sad i, om udskiftningen med 
dens jordfordelings-stridigheder og endelig 
om det smukt bemalede skab, som Botilla 
Petersdatter i 1770 fik i medgift, og som i 
dag står på Tønder Museum.

I ældre tid var det en livsnødvendighed for 
bønderne, at de var i besiddelse af enge. Jo 
flere og større, des bedre. Enge lagde grun
den til velstand både for den enkelte og for 
hele sognet.

I de sogne - eller dele af sogne - der var 
velsignet med større engstrækninger, var 
velstand til huse. Men der er jo også de egne, 
hvor der ikke findes nævneværdig eng i mi
les omkreds, og de bønder, der før i tiden 
ikke havde enge, var ilde farne.

Der var således i de to små landsbysam
fund, Buntje og Rejsby i Ballum sogn, ti fæ
stebønder, til hvis halvgårde der ikke hørte 
enge. Der var ingen steder, hvor de kunne 
bjærge tilstrækkelige mængder hø til vinter
fodring, og det var kun lidt og dårligt hø, 
der kunne skrabes sammen på diger og langs 
grøftekanter. Den sparsomme kornavl på den 
tids marker rakte heller ikke vidt, så der har 
ikke været meget til græsning heller og end
nu mindre til fodring. Følgelig har bønderne 
været ude af stand til at svare fæsteafgif
terne til grevskabet eller tiendeafgifterne til 
præst og degn.

De ti fæstebønder, der i det følgende er 
tale om, er Laust Sørensen, Hans Boysen, 
Niels Thygesen, Bende Nissen og Jacob Niel
sen i Buntje, samt Peter Thygesen, Peder 

Nielsen, Anders Nielsen, Jacob Kars tensen 
og Jess Nielsen i Rejsby. Allesammen fæste
re under Schackenborg.

Til erstatning for de manglende enge hav
de disse mænd og deres forgængere gennem 
mange år haft en slags tillægsjord. Herska
bet på Schackenborg havde for en rimelig 
pris overladt dem halvanden ødegård i Hy- 
bjerg i Mjolden sogn med tilhørende enge, 
som de kunne drive i fællesskab.

Ganske vist lå de Hybjerg enge ikke lige 
uden for døren. Der er vel en halv snes kilo
meter mellem Buntje—Rejsby og Hybjerg. 
Men dette med afstanden var mindre væ
sentlig; havde man blot engene, skulle man 
også nok få gjort brug af dem.

En kontrakt fra 1760
I 1760 havde lejemålet af de Hybjerg enge 

varet i mange år — åbenbart gennem flere 
generationer. En tidligere forpagtningskon
trakt udløb i 1737. Den blev fornyet efter 
ansøgning af de daværende bønder på de 
samme fæstegårde. For dem har situationen 
været mindst ligeså fortvivlet, idet de i deres 
ansøgning anførte, at de ikke kunne avle så 
meget hø, at de kunne »overføde een eneste 
Ko«. Desuden har de efter forældrene måttet 
overtage en betydelig restancegæld. Endelig 
gjorde de gældende den store belastning, at 
de »sammen med Bønderne i Møgeltønder 
Birk er besværet med at vedligeholde Veje, 
Damme og Diger«.

Men nu (1760) var udskiftningen i Bal
lum sogn forestående og dermed overgangen 
fra fællesdrift til enkeltmandsbrug. I sam
menhæng dermed landmåling og bonitets
deling. For datidens bønder en stor omvælt-

57



Det tohundrede år gamle, restaurerede skab.

ning, som sikkert de fleste - og især de æl
dre - har mødt med megen skepsis; forståe
ligt nok. (Udskiftningen for Ballum sogns 
vedkommende trak dog i langdrag, idet man 
først 1774 begyndte i Ballum enge).

Overalt hvor udskiftningen skred frem, 
blev der i videst muligt omfang draget om
sorg for, at hver enkelt ejendom fik tildelt 
så og så megen eng i rimeligt forhold til 
ejendommens størrelse. Det samme gjaldt 
fordelingen af bymarker, drav og hede.

Jordfordelingen var imidlertid en vanske
lig opgave. Der skulle almindeligvis tages 
hensyn til mange meninger om retfærdig 
fordeling, og langvarige stridigheder bøn
derne imellem var da heller ikke usædvanlig.

Muligvis har alt dette medført, at grev 
H. G. Schack på Schackenborg har fundet 
det nødvendigt og formålstjenligt at forny 
lejekontrakten med de Buntje og Rejsby fæ
stebønder, for, som det hedder, at få leje
målet lagt i faste rammer.

Kontrakten, der er dateret den 12. maj 
1760, går ud på, at de førnævnte schacken- 
borgske undersåtter i Buntje og Rejsby i 
Ballum sogn til deres engeløse gårde får til
delt en del af herskabets landerier, de så
kaldte halvanden ødegårde i Hybjerg i Mjol- 
den sogn, som deres forgængere har haft 
gennem mange år, og »hvor de til deres Kre
aturers Vedligeholdelse Vinteren over kan 
bjerge det behørende Høe«.

Lejeprisen var følgende: i indfæstnings- 
penge skulle de erlægge 166.32 Rigsdaler. 
Dette beløb skulle betales straks. Derefter 
skulle de til hvert års Mortensdag (11. no
vember) i landleje prompte og til rette tid 
udrede 120 Rigsdaler danske Kroner in na
tura. Men så forblev også de, såvel som de
res forgængere, fremdeles forskånet for al 
anden udgift og fæstearbejde. Skulle en af 
bønderne fraflytte sin ejendom, skulle de an
dre ni tilsammen betale 10 Rigsdaler for 
brug af den fraflyttedes andel.

Hybjergengene var, som tidligere nævnt, 
indgået under deres fællesdrift; men herefter 
stod det dem frit for »at dele disse Jorder 
imellem sig, som de bedst veed og kand«. 
Dog på betingelse af at de selv erholdt de 
med delingen påkommende udgifter, foruden 
at de selv skulle sørge for indgravning af de
res engparceller i lighed med de andre na
boer i Hybjerg. Kontrakten slutter i øvrigt 
med følgende: »— i det øvrige skall de være 
deres Herrskab og deres beskikkede Fuld
mægtig ved Grevskabet, efter Loven, i alle 
Maader hørig og lydig, samt intet til Grev
skabets Herligheders og Rettigheders For
krænkelse foretage, giver og yder, hvad Kir
ken og Kirkens Tienere tilkommer, og ellers 
i alle Maader opfører sig mod deres Herr
skab, alle og enhver, som det tro, flittige og 
lydige Tienere og Fæstebønder efter Loven 
egner og omstaar. Alt under dette deres Fæ
stes Forbrydelse og anden vedbørlig Straf 
efter Loven og Kongelig allernaadigst ind- 
gangne Forordninger.«

Sådan lød i det store og hele de vilkår, 
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hvorunder de Buntje og Rejsby fæstebønder 
i 1760 fortsatte fæstet af Hybjerg, som de 
derefter med rette og tilhørende rettigheder 
måtte »besidde, have, nyde og bruge«. De ti 
bønder har så fremdeles kunnet svare enhver 
mand sit og i øvrigt klaret dagen og vejen. 
Alt i alt en akkord til fælles bedste.

Botillas skab
Der er unægtelig sket store forandringer 

siden da. I dag, godt og vel to hundrede år 
efter, tilintetgøres i tonsvis af halm på de 
selvsamme marker, hvor fæstebonden i sin 
tid møjsommeligt værnede og samlede de 
sparsomme strå!

En af de førnævnte fæstebønder, Anders 
Nielsen i Rejsby, var født den 9. august 
1727, som søn af Niels Nielsen og Karen 
Nielskone og overtog fødehjemmet efter fa
deren. Fredag den 9. november 1770 indgik 
han ægteskab med 21 år yngre Botilla Pe- 
tersdatter, der var født den 30. april 1748, 
datter af Kiesten og Peter Thygesen i Nør- 
hus, Ballum sogn.

I medgift fra hjemmet fik Botilla bl.a. et 
klædeskab; smukt bemalet med dekorative 
mønstre efter datidens skik og brug, samt 
påtegning af hendes navneinitialer og års
tallet 1770.

Men Botilla blev tidlig enke; Anders døde 
den 30. juli 1786, 59 år gammel.

Lad mig her indskyde, at samme Anders 
Nielsen den 20. januar 1780 solgte »et lidet 
stocke Unyttige Heede Jord beliggende Sy
den Casper Nielsens Toft paa Visbye Mark, 
til Jef Lauritzen Lund i Rejsby for 100 
Mark«.

Da Anders døde, var Botilla endnu kun 38 
år. Hun giftede sig igen tre år senere, den 6. 
februar 1789, med Lars Petersen fra Hjerp- 
sted.

Årtier skred hen. En ny generation afløste 
den gamle. Botilla og Lars Petersens datter, 
Botilla Marie og hendes ægtefælle Peter 
Knudsen Hansen, overtog ejendommen efter 

Lars Petersen den 8. oktober 1831. Botilla 
Marie døde imidlertid ret tidligt, og deres 
ægteskab var barnløst. Peter Knudsen Han
sen giftede sig igen senere, og en ny slægt 
var dermed rodfæstet på den gamle fæste
gård.

Tider og skikke skiftede; men Botillas 
klædeskab forblev det samme. Blot blev dets 
oprindelige kunstfærdige bemaling i tidens 
løb oversmurt med flere lag maling i for
skellige farver alt efter, hvad der »passede 
bedre«. Alligevel kom den tid, da Botillas 
klædeskab måtte vige og give plads for nye 
indbogenstande, der fulgte med nye beboere 
på ejendommen.

En nænsom restaurering
Både Botilla og skabets oprindelse var for

længst gået i glemmebogen, da overinspektør 
Lund Christiansen, Øster-Højst Antik, for et 
par år siden i tjenstligt øjemed besøgte ejen
dommen og ved samme lejlighed erhvervede 
det gamle skab. Det henstod da i et børne
værelse; men stadig i brug til diverse gang
klæder som på Botillas tid.

Hjemme på værkstedet indledte Christian
sen et langvarigt og tålmodigt arbejde med 
fjernelsen af de ydre lag maling, og en skøn
ne dag fremstod skabet igen, som da Botilla 
Petersdatter i 1770 som ung nygift kone sat
te det på plads i stuen i sit fremtidige hjem 
i Rejsby Ballum.

Dets oprindelige farver er naturligvis fal
mede en del i de mellemliggende to hundrede 
år, men klædeskabet som sådant er uforan
dret. Det er mere end nogensinde kommet til 
ære og værdighed, eftersom dets plads nu er 
på Tønder Museum - en væsentlig kontrast 
til et børneværelse.

Og Botilla! ja, livet igennem og så længe 
det har stået i hendes magt, har hun utvivl
somt med nænsom hånd syslet og værnet 
om denne hendes arvedel intet anende, at 
der engang skulle blive gjort så megen stads 
af hendes klædeskab.
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Tønder borg 1585
AF EMIL LORENZEN

Dolly Selmer-Lorenzen (1900-1973) skæn
kede sin hjemby Tønder et værdifuldt maleri 
af Tønder Borg fra tiden omkring 1585 
(størrelse 105 X 65 cm) som tak for en lyk
kelig barndoms- og ungdomstid, som hun 
har tilbragt inden for byens mure.

Gaven er særlig værdifuld, da der i Nord
slesvig kun er bevaret rester af borganlæg
gene i Sønderborg og Tønder fra det 15. eller 
begyndelsen af det 16. århundrede; dog ken
des anlægget også fra gamle billeder. Af 
Tønder Borg er i dag kun bevaret porthuset 
og en kælderafdeling i borgens østfløj, ho
vedbygningen. Det foreliggende maleri blev 
til på grundlag af billeder og et omfattende 

skriftligt materiale.
Kunstneren, der skabte værket, er Hein

rich Jäger. Han er ikke ret kendt af den bre
de offentlighed; beskæftigelsen med kunsten 
er ham nok! Blandt nulevende landskabs
malere i vor hjemstavn regnes han imidler
tid for en betydelig kunstner, hvilket be
kræftes af de billeder, som han hjembragte 
fra øerne Bornholm og Sild.

Inden maleriet blev påbegyndt, havde jeg 
lejlighed til at anstille visse kritiske under
søgelser, og resultaterne heraf har maleren 
anvendt.

Til den endnu bevarede del af porthuset 
førte en tredelt bro, der var bygget af ege
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træ. Adgangen til borgen spærredes af en 
vindebro, som kunne åbnes og lukkes fra 
selve porthuset. I dag kan man endnu se 
kædernes valseformede ruller på begge sider 
af portåbningens rundbue. Broen bestod af 
en 67,82 m lang brobelægning, som på mid
ten blev afbrudt af en klapbro.

Det var ikke let at trænge ind i borgen ved 
nattetid eller under krigeriske overfald, når 
broerne var lukket, især da en falddør yder
ligere spærrede sidste del af porten.

Den på maleriet viste østfløj var særligt 
udsat for fjendtlige angreb og derfor stærkt 
befæstet. Johann Baptista Pahr havde fra 
Sverige indført det italienske bastionsfor
svarssystem med dets skyttegange, voldan
læg, tårne og skyttereder, som beskyttede 
borgen op til teglstenenes yderste kant. På 
grund af tårnenes forbavsende store antal 

inden for et snævert område opnåede man 
den største effekt.

Ejendommeligt virker de tværliggende 
gavle af »Bremer sandsten«, som er anbragt 
på østfløjen, hvoraf kun fem er synlige, me
dens der i alt fandtes tolv.

På maleriet fremtræder borganlægget ikke 
som en arkitekts tegning, lige taget af tegne
brættet, men det er en kunstners arbejde, 
præget af samspillet mellem farve og lys: 
- Den høje himmel over Nordf rislands vidt
strakte, flade marskområde kan være him
mel og helvede - den skaber bestandigt no
get nyt. Heinrich Jäger var i sin unge år læ
rer på den nordfrisiske ø Før; havet, land
skabet og himlen har præget ham, og ud fra 
sine oplevelser har han skabt en himmel, der 
passer til borgen.

Fra Felsted kirkebog
VED HANS AUTZEN JØRGENSEN, ÅBENRÅ

Død 27.9.1862. Begravet 2.10.1862.
Hans Hansen Stensvang, enkemand på 

Tombøl Mark. Han var født i Stensvang på 
Tombøl Mark d. 15.5.1790, døbt den 18. 
maj. Søn af gårdmand Hans Petersen og 
hustru Kirstine født Hansen. Faderen døde 
17.7.1800. Moderen d. 25.11.1851. Brode
ren theol, cand. Peter H. Steensvang døde 
i Constantinopel 1816. Søsteren Maria Eli
sabeth, gift med aftægtsmand Nis Hansen 
(Erichsen) i Tombøl lever endnu, har 5 
børn. En søster Anna Cathrine gift med 
gårdmand Peter Jessen, Uge, er død for flere 
år siden. År 1815 d. 18. februar ægtede han 
Gunder Maria født Nissen, datter af bols
mand Nis Nissen i Tombøl. Hun døde 16.8. 
1860 hos datteren på Tombøl Mark. Han 
har ført et bevæget og eventyrligt liv, blev 
i årene 1830-40 overbevist om at have del

taget i at forfærdige og udgive falske ban
kosedler, dømtes til slaveri, men flygtede for 
øvrigheden, brød ud af arresten i Odense og 
holdt sig i lang tid skjult i en hule på sin 
mark. Ved krigens udbrud blev han som 
dansk spion fængslet i Tønder, anstillede sig 
vanvittig og blev omsider fri. Kongen be
nådede ham aldeles, og han solgte gården 
1852 og flyttede til Sønderborg. Siden byg
gede han et hus ved Bjerning kirke, Tyr
strup pastorat, men solgte det 1856 og tog 
ophold hos datteren Anna Margrethe gift 
med gårdmand Andreas Jørgensen på Tom
bøl Mark, som har 7 børn. En anden datter 
(ældre) Stine Marie er gift med gårdmand 
Hans Hansen i Stepping (6 børn). En søn 
Peder døde 1843.

Han døde efter kort sygeleje af en brok
skade. Alder 72 år 4 mdr. 12 dage.
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Grænselandsdagbog
VED FR. RUDBECK

SYD FOR GRÆNSEN

1. december: Sydslesvigs første kvindelige 
præst, pastor Alice Bielefeldt indsættes i sit 
emebed som dansk præst i Frederiksstad og 
Bredsted.

Den danske menighed i Valsbøl holder 50 
års jubilæum med udgivelsen af en minde
bog og en festgudstjeneste i Valsbølhus.

6. december: Rådmand Jacob Meyer tilbage
viser i Flensborg byråd et angreb fra CDU- 
fraktionen om,at SSV stiller overdrevne krav 
for de danske institutioner, ved at pege på, 
at det sagligt kan påvises, at Flensborg fi
nansielt aflastes betydeligt af de danske in
stitutioner.

7. december: I Slesvig indvies en nybygning 
til den danske børnehave i Bustrupdam.

9. december: Til Kredsdagsvalget i det frem
tidige Flensborg-Slesvig amt opstiller SSV 
følgende kandidater: Ernst Meyer, Medelby, 
Jørgen Hentschel, Slesvig, A. Kronenbitter, 
Lyksborg og Gerhard Wehlitz, Kappel. Des
uden opstilles bl.a. Gerhard Ernst, Husby, 
Ernst Vollertsen, Lyrskov, Günter Weber, 
Harreslev, Hans Parmann, Slesvig og Niels 
Bøgh Andersen, Jaruplund.

12. december: Arnæs er med 556 indbygge
re fortsat den vesttyske forbundsrepubliks 
mindste købstad. Til gengæld er Kappel efter 
sammenlægningen med kommunerne Melby, 
Kopperby og Kappel Land vokset til 11.000 
indbyggere.

Borgmester dr. Helmuth Christensen gen

valgtes for en niårig periode som borgmester 
med alle stemmer i Flensborg byråd.

13. december: Århus amtsråd yder et tilskud 
på 20.000 kr. til en stærkt tiltrængt ombyg
ning af den tidligere danske skolebarak i 
Hørnum på Sild. Ombygningen skal bruges 
til et weekend- og kursushjem for Sydsles
vigs danske Ungdomsforeninger.

Økonomiminister dr. Jürgen Westphal er
klærer under et besøg i Åbenrå, at det ikke 
var hans hensigt i Bruxelles at drive uden
rigspolitik på Danmarks vegne. Han fandt 
dog en dansk-tysk drøftelse om samarbejds
muligheder over grænsen i forbindelse med 
EF-udviklingen rimelig og en efter indbyrdes 
aftale afstemt fælles regionalpolitik ønskelig. 
Han vil gå ind for, at såvel dele af Slesvig- 
Holsten som Nordslesvig skulle kunne få 
andel i den særlige EF-udviklingsstøtte til 
grænseområder.

15. december: I følge det af Flensborg byråd 
vedtagne budget for finansåret 1974 vil der 
blive ydet følgende tilskud til danske formål 
i Flensborg:
Børnehaver ..............................  228.000 DM
Elev-kørselstilskud .................. 15.000 DM
Fritidshjem .............................. 17.500DM
Vedligeholdelse af sportsanlæg 37.000 DM 
Fritidscentret i Engelsby ........ 80.830 DM
Dansk Centralbibliotek........... 35.000 DM 
Dansk Sundhedstjeneste......... 36.000 DM 
Fritidsklub for ældre............... 4.000 DM
Dansk Kunstforening ............. 2.500 DM
Dansk teatervirksomhed ........ 18.000 DM
Dansk voksenundervisning ... 25.000 DM

I alt........................................... 498.830 DM 
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19. december: Myndighederne i Bramsted- 
lund kommune ønsker ikke at yde tilskud 
til oprettelse a£ en tysk børnehave i Ladelund 
under henvisning til, at børnene i Bramsted- 
lund kunne besøge den stedlige danske bør
nehave.

Under drøftelser i amtshuset i Husum om 
det planlagte projekt »Nationalpark Vade
hav« udtales en række betænkeligheder. 
Gårdejer Carsten Boysen, Risum, pegede så
ledes på, at den ægte landvinding ikke måtte 
forhindres, og at friserne ikke ville lade sig 
umyndiggøre.

20. december: I Slesvig amt sker en større 
kommunesammenlægning omfattende Have
toft og Hostrup, Havetoftløjt og Torsballe, 
Brekling og Bjernt, Moldened Fysing og Slål- 
by, Bøl og Bølskovby, Borne Lindå og Ke- 
telsby. Desuden vil Geel Brodersby og Gol
toft blive lagt sammen.

21. december: Den tyske Grænseforening 
meddeler, at kontakten til offentligheden vil 
blive udvidet gennem oprettelse af en presse
tjeneste, som skal informere gennem presse, 
radio og TV samt skabe større forståelse for 
det tyske kulturarbejde på begge sider græn
sen.

NORD FOR GRÆNSEN

2. december: Ifølge beretningen om skole
væsnet i Sønderjyllands amtskommune for 
1973 besøges landsdelens 140 kommunale 
skoler af 38.989 elever. Heraf går 1627 i 
børnehaveklasser. Ved samtlige skoler er 
normeret 2241 stillinger. 3 danske privat
skoler besøges af 748 elever. De 21 tyske 
privatskoler besøges af 1394 elever. Hertil 
kommer 56 i det tyske gymnasium. Desuden 
går 1365 elever i statens øvelsesskoler. Samt
lige skoler besøgtes af i alt 42.564 elever.

Heraf er 3,4 pct. tyskundervist. Landsdelen 
har i alt 40 idrætshaller, 27 svømmebade og 
desuden 58 ungdomsklubber med 3855 med
lemmer.

3. december: Med indvielsen af Engsig bør
nehave har Åbenrå nu 12 danske børnehaver 
med 416 normerede pladser og en dækning 
på godt 62 pct.

Dronning Ingrid deltog på Haderslev Ka
tedralskole i stipendieuddelingen fra Ingrid- 
fondet til 8 stipendiater.

Af en undersøgelse foretaget af instituttet 
for folklore ved Kiels universitet fremgår, at 
86 pct. af Bund deutscher Nordschleswigers 
medlemmer læser mindretalsavisen Der 
Nordschleswiger.

Kun på følgende vejstrækninger i Sønder
jyllands amt vil der blive bevaret vejtræer: 
Sønderborg-Dybbøl banke, i Årøsund by, 
langs vejen ved Mommark og ved Gram slot 
og på vejen Tønder-Møgeltønder. Ellers vil 
de øvrige ca. 3000 vejtræer, der er tilbage, 
være fældet omkring udgangen af 1975.

4. december: Ved folketingsvalget vælges i 
Sønderjyllands amtskommune på Centrums- 
Demokraternes liste chefredaktør les Schmidt 
som repræsentant for det tyske mindretal. 
Listen får i alt 11.625 stemmer. Heraf faldt 
3802 personlige stemmer på les Schmidt og 
415 på mindretallets anden kandidat, Chr. 
Nissen, Sofiedal. I øvrigt valgtes i Sønder
jyllands amt for Socialdemokratiet Erik An
dersen og Knud Nielsen, for Det radikale 
Venstre Svend Ingomar Petersen, for Det 
konservative Folkeparti Johs. Burgdorf, for 
Venstre Peter Holst og for Fremskridtspartiet 
Kristen Poulsgaard og Helge Dohrmann.

8. december: Folketingsmand les Schmidt 
finder i en samtale med Flensborg Avis, at 
det danske mindretal i Sydslesvig fremtidig 
vil være i stand til at blive repræsenteret bå
de i Bonn og Kiel ved at foretage tilsvarende 
skridt, som det tyske mindretal har taget.
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11. december: Åbenrås ældste danske for
ening Frederiksklubben fejrer sit 125 års ju
bilæum.

15. december: I anledning af, at stifteren af 
Det unge Grænseværn, fhv. viceskoleinspek
tør Peter Marcussen fylder 75 år, får han til
delt Johan Karo Weimanns legat på 7.500 kr.

18. december: Centrums-Demokraterne i 
Nordslesvig vil ved det kommende amts
rådsvalg opstille på egne lister og anser det 
i øvrigt ikke for sikkert, at man ved et kom
mende folketingsvalg vil fortsætte samarbej
det med det tyske mindretal.

19. december: Poul Härtling udnævner gård
ejer Johan Philipsen, Lundtoftgård, til ar- 
bejds- og boligminister i sin nydannnede 
Venstre-regering.

Fhv. folketingsmand Hans Schmidt-Oks- 
bøl anmelder i et brev til folketingets præsi
dium Slesvigsk Vælgerforbund som politisk 
organisation for Slesvigsk Parti med den mo
tivering, at Bund deutscher Nordschleswiger 
har opgivet sin position som organisation 
for partiet ved at udskifte Slesvigsk Parti 
med Centrums-Demokraterne.

Turistforeningen for Rømø-Skærbæk mar
kerer 25 års dagen for Rømødæmningens 
indvielse ved en »genindvielse«.

20. december: Fhv. folketingsmand, amts
rådsmedlem Peter Gorrsen vælges til for
mand for Amtsrådsforeningen.

22. december: Kristeligt Folkepartis formand 
Jens Møller finder det glædeligt, at der igen 
findes en mindretalsrepræsentation på Chri
stiansborg. Man har længe savnet en tysk 
nordslesvigsk repræsentant, fastslår han.

23. december: Historikeren, dr. phil. Vilhelm 
la Cour fylder 90 år.
30. december: Socialdemokratiet i Nordsles
vig har i 50 år eksisteret som amtsorganisa
tion. Den første formand var redaktør C. 
Swanholm, Haderslev.

31. december: 2/s af det tyske mindretals stu
derende læser ved danske universiteter, og 
Vs studerer i Tyskland, fremgår det af en 
oversigt givet på Schleswigsche Verbindungs 
årsmøde.

Formanden for Bund deutscher Nord- 
schleswiger, gårdejere Harro Marquardsen 
erklærer i en nytårsudtalelse til Der Nord- 
schleswiger, at der ikke foreligger tegn på 
splittelse indenfor mindretallet efter valget. 
Der kan være delte meninger, men det er 
kun et sundhedstegn, mener han.

Haderslev byhistoriske arkiv
Den daglige leder af arkivet, socialinspektør 

Olav Christensen minder om, at alt ældre skrift
ligt materiale har interesse for arkivet. Ligeledes 
modtager man med glæde ALLE ældre og yngre 
fotografier, selvfølgelig helst med oplysning om 
person- og stednavne, måske dato for fotogra

fiet, men også billeder, helt uden oplysninger vil 
man gerne have. De kan blive nyttige på mange 
måder, måske kan det endda lykkes at tids- og 
stedfæste dem ved hjælp af andre billeder.

Adressen er Haderslev Rådhus.
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OUGAARDS
Boghandel

Vi har altid det bedste af den nye 
og den ældre litteratur 
på hylderne

Haderslev - Tlf. 52 25 71

Grænselandets liv 
Grænselandets sang

møder De I

Syd- og Sønderjyllands store blad

Idrætshøjskolen I Sønderborg
Højskole med lederuddannelse I 
gymnastik, boldspil, fri idræt og 
svømning.
6 mdrs. vinterkursus for mænd og 
kvinder fra 3/10-28/3.
3 mdrs. sommerkursus for mænd 
og kvinder fra 3/5-28/7.
Tlf. (04)42 18 48 Bent Brier

row®
De har hørt om det penge
løse samfund... det er noget 
med checks . . . det er noget 
nemt . . . noget der holder 
orden i det økonomiske.
Tal med banken 
- de taler Deres sprog.

SYDBANK »
- den sønderjyske bank K

Besøg 
landsdelens 

museer

BOGTRYK . OFFSET . BOGBIND

Th. Laursens Bogtrykkeri A/s
Jernbanegade 8, Tønder, tlf. 7215 50

M. Schaumanns Klædefabrik A/S

Afd. for kemisk rensning TRYLIN 
Haderslev

WINDFELD-HANSENS 
BOMULDSSPINDERIER A/S

VEJLE

LØGUMKLOSTER HØJSKOLE
5 måneder fra januar. Korte kursus 

Juni-december.
Tlf. (04) 74 33 25.

ANDELSBANKEN
Sønderjydske Afdelinger

Jyllands 
Kreditforening

HADERSLEV 
TELEFON NR. (04) 52 27 25

Sønderjydsk 
Tæppefabrik
A. R. KjærbyA-S

Højer

Læs

Dannevirke
Sønderjyllands ældste blad

Ladelund 
Landbrugs og Mælkeriskole

Brørup station

A/S Sønderjydsk Frøforsyning

Frøavl & Frøhandel
Aabenraa

OVE ARKIL A/S

CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR

HADERSLEV

Hejmdal5
^bogtrykkeri]

AABENRAA TLF. (046) 2 31 32

Spare- og Laanekassen 
for Hobro og Omegn



Sønderjysk Månedsskrifts adresse:
H. P. Hanssensvej 9, Haderslev, 
tlf. (04) 52 17 37.
Redaktørernes adresser:
Viceskoleinspektør W. Christiansen, 
Brorsonsvej 37, Tønder, tlf. (04) 72 18 78.
Viceskoleinspektør Chr. Stenz, 
Tøndervej 173, Åbenrå, tlf. (04) 62 14 50. 
Cand, polit. Inger Bjørn Svensson, 
H. P. Hanssensvej 9, Haderslev.
Tryk: Th. Laursens Bogtrykkeri a-s, 
Tønder.

HADERSLEV BANK
AKTIESELSKAB

HØJST ANTIK
Bredgade 4, Øster-Højst (14 km nord
øst for Tønder).

Sønderjyske antikviteter sælges. 
E. Lund Christiansen, Bredgade 4, 
6254 Øster-Højst. Tlf. (04) 74 51 36.

DANEBOD HØJSKOLE - ALS
3 mdr. sommer-, 5 mdr. vinterskole

Tlf. (04) 46 41 12

Gunnar Rasmussen

HORSENS HAVN
• Mange moderne stykgodskraner
• 7,00 m vanddybde
• Havnen kan besejles dag og nat
• Store arealer ved kaj og jernbanespor 

ledige til udleje

TRY
HØJSKOLE

OT
Q CO

SØNDERBORG HANDELSSKOLE
Handelsgymnasium - Handelshøjskole

afdeling
Sdr. Landevej 30 - Tlf. (04) 42 55 25

Selskabs- og udflugtskørsel
Ruteautomobll-Aktleselskabet 

for Haderslev Amt og By

Haderslev, tlf. (04) 52 38 55

Morsø Støbegods
Aktieselskabet

N. A. Christensen & Co.
Kongelig Hofleverandør 

NYKØBING MORS

TØNDER STATSSEMINARIUM
Grænselandsseminariet 

Tilmelding for 1973/74 helst Inden 
1. maj, senest 30. Juni.

Telf. (04) 72 12 30

BRØDRENE GRAM % . VOJENS




