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Til vore abonnenter
I 1974 fylder Sønderjysk Månedsskrift 50 år 
- en forbavsende alder for et lokal-historisk 
tidsskrift, endda det eneste danske histori
ske tidsskrift, der udsendes som månedlig 
publikation. Desværre må vi markere jubilæ
umsåret med at sætte abonnementsprisen 
op til 42- kroner årlig. I dette beløb er dog 
medregnet både MOMS og forsendelse.

Vi benytter lejligheden til samtidig at frem
hæve den gamle sandhed, at jo større et 
oplag man trykker, des billigere bliver de 
sidste hæfter - gennemsnitsprisen for hæf
terne falder altså, jo flere abonnenter man 
har. Vil vore læsere hjælpe på økonomien 
med at udsprede kendskabet til Sønderjysk 
Månedsskrift (især hvordan man tegner 
abonnement), gør vi opmærksom på, at vi 
altid gerne og gratis sender prøvenumre til 
interesserede.*)

Vi søger også at stabilisere økonomien 
ved at indskrænke udgifterne. De fire store 
museer i Nordslesvig udgiver i løbet af for
året sammen en museumsbog, der antagelig 
får et omfang på knap tre af Sønderjysk Må
nedsskrifts normalhæfter. Denne årbog bli

ver udsendt til vore abonnenter i stedet for 
to hæfter. Dens format bliver så tæt ved 
vort format, at museumsbogen uden videre 
kan indbindes sammen med Sønderjysk Må
nedsskrift. Årbogen bliver rigt illustreret 
(flere billeder, end vi har råd til), og foran
dringen er ellers, at museumsstoffet nu bli
ver samlet i stedet for fordelt jævnt over 
årgangen.

Endelig er man inde på overvejelser om 
at udgive en indholdsfortegnelse for de før
ste halvtreds årgange, en fortegnelse, der 
er hårdt brug for, så det store historiske 
materiale, videnskabeligt og folkeligt i bro
get mangfoldighed, bliver let tilgængeligt for 
alle. Endnu er den økonomiske baggrund for 
dette arbejde desværre ikke i orden. Men 
har man fødselsdag, har man jo lov at ønske.

Med venlig hilsen
Redaktionen

*) Sønderjysk Månedsskrifts ekspedition: 
Landsarkivet, Haderslevvej, 6200 Åbenrå. 
Telefon: (04) 62 46 83. Hverdage kl. 9-16.

Sønderjyllands kunstmuseum
Udstilling 19. januar til 17. februar 1974

KONKRETISTER
Åbent daglig 10-17, onsdag tillige 19-21. Mandag lukket. Arbejder af Jette Bille, Gorm Erik
sen, Ole Folmer Hansen, Arne Heuser, Mogens Lohmann, Knud Mühlhausen og Helge Roed.

Besøgsrekord
i Frøslevlejrens Museum 1973

Besøgstallet i Frøslevlejrens Museum satte i 
1973 ny rekord med i alt 26.022 gæster. Det 
er godt 2.000 flere end året før. Det største 
månedlige besøg var i feriemåneden juli, 
hvor 6.497 fandt vej til den tidligere fange
lejr. Blandt gæsterne var der 12.658 børn og 
unge under uddannelse, og der blev talt 399 

skoler og større selskaber.

Frøslevlejrens Museum er lukket i vinter
månederne, men skoler og større grupper 
kan få adgang efter aftale med opsynet, mu
seumsbetjent Hans Bruun, (04) 67 65 57, eller 
(privat) (04) 67 35 68.



Plade af sølvblik, gennemboret og med påbe
gyndt indridset tegning af Sankt Anna selv- 
tredie. Til venstre ses den kronede Maria, til 
højre Anna, der synes at holde Jesus-barnet. 
Måske er det tænkt som et pilgrimsmærke, men 
i så fald af usædvanlig fin art. Stykket, der er 
50X38 mm, er først for nylig blevet færdig- 
konserveret. Pundet i Årup kapel 1965. Natio
nalmuseets 2. afdeling.

Et møntfund 
fra Årup 
valfarts kapel
AF JØRGEN STEEN JENSEN

De mønter, der blev fundet ved udgravnin
gen af Årup valfartskapel, afslørede blandt 
andet kapellets internationale betydning. — 
Herom skriver museumsinspektør, cand. art. 
Jørgen Steen Jensen, Nationalmuseet, Køben
havn.

Artiklen har i en lidt anden form været 
trykt i Nordisk Numismatisk Unions med
lemsblad.

Blandt de nyere arkæologiske opdagelser i 
Sønderjylland må Årup kapel i Ensted sogn 
(Lundtoft-Vis herred) rangere højt. Det blev 
tilfældigt opdaget 1959 ved vejarbejde, og 
kapellet, der ligger ind under en vejgaffel, er 
blevet udgravet i to omgange af National
museet (ved J. Blache Holm, 1959, og ved 
Erik Skov, Morten Aaman Sørensen og 
Viggo Petersen, 1965).

Ved gravningerne er det blevet konstate
ret, at der har været to bygninger. Den første 
bygning, der må stamme fra 1400-tallet, har 

formentlig været af bindingsværk, men den 
må snart være blevet for lille. Derefter har 
man o. 1500 planlagt en ny bygning og er 
begyndt med koret, der tydeligvis har været 
færdigbygget. Derimod er skibet ikke blevet 
bygget til ende, idet de to nordligste søjler 
aldrig er nået ud over udgravning til funda
mentet1. Den sidste bygning skulle have 
været meget betydelig. Tilsammen ville kor 
og skib have målt 35 meter i længden og 
have været henholdsvis 11,5 og 21 m brede. 
Skibet var kvadratisk og bestod af et midt
skib og to sideskibe; det er illustrerende, at 
midtskibet skulle have været bredere end 
midtskibene i Løgum klosterkirke og Haders
lev domkirke2.

1 Arkitekt Elna Møller, »Danmarks Kirker«, 
samt museumsinspektørerne Fritze Lindahl, 
Knud Liebgott, Erik Skov og Morten Aaman 
Sørensen, Nationalmuseets 2. afdeling, har 
venligst meddelt disse enkeltheder.
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Anlægget var ejendommelig nok knap 
nævnt i de skriftlige kilder. Resultaterne af 
den første udgravning nåede lige at komme 
med i Danmarks Kirker, Åbenrå amt, og ved 
den lejlighed fandt man kun kapellet nævnt 
ét sted, nemlig i fortegnelsen over Slesvig- 
bispens cathedraticumafgifter fra 1523, hvor 
»Arup« nævnes side om side med sognekir
ken Ensted og med samme beløb, 12 skilling 
lybsk3. Man mente, at kapellet, hvortil der 
må have været store valfarter, kunne være 
blevet ødelagt og sløjfet ved Reformationen, 
f. eks. da Frederik I's tropper plyndrede 
Åbenrå 15234.

Mønterne
Lad os imidlertid, før vi går videre, vende 

os til de mønter, der er fundet i Årup kapel.
Sommeren 1959 blev der fundet 9 mønter 

(Møntsamlingens fundprotokol, FP 2634): 
1-5 Danmark. 1 Rigsrådet, 1448, Malmø, 
hvid. 2-5 Christiern I, Malmø, hvide. 6-7 
Hamborg. Hulpenninge, 1400-tal. 8 Meck
lenborg. Hulpenning, ca. 1400. 9 Wismar. 
Hulpenning, ca. 1400, Oertzen 193. Ingen af 
disse mønter er særlig opsigtsvækkende; det 
er vel så nogenlunde den småmønt, der har 
været almindelig brugt i 2. halvdel af 1400- 
tallet.

Da udgravningerne 1965 kunne fortsættes 
ind under vejen og dermed midt gennem ka
pellet, var høsten af mønter meget rig, nem
lig 71 stk. (FP 2876). 1-27 Danmark. 1-2 
Rigsrådet, 1448, hvide, Malmø. 3-9 Chri
stiern I, hvide, Malmø. *10-27 Hans, skil
ling, København; hvide, Ålborg (3) og 
Malmø (14). *28-35 Norge. Hans, hvide. 
36-43 Holsten. Hulpenninge med nældeblad, 
ca. 1500, Jesse 249. *44 Bar. Robert (1355— 
1411), tournos, forgyldt (?) og gennemboret,

2 Danmarks Kirker, bd. XXII, Åbenrå amt, 
ved Erik Moltke, Elna Møller og Vibeke Mi
chelsen, Kbhvn. 1959, s. 1864^1869. 

de Saulcy V, 2. *45-*55 Mecklenborg. Blaf- 
fert, slutn. af 1300-tal, Oertzen 171; hulpen
ninge, Oertzen 182,183 (7), 186 var. 56-*58 
Güstrow. Magnus og Balthasar af Mecklen
borg (1477-1503), dreilinge, Gaettens 87 
(2); Albreckt af Mecklenborg, dreiling 1528, 
Jesse 634 var. 59 Hamborg. Blaffert, ca. 
1400-1450, Jesse 280. *60-62 Lübeck. Wit
ten 1502, Jesse 591. 63-*64 Lüneborg. Hul
penninge, 1400-tal, Jesse 191; blaffert, slutn. 
af 1400-tal, Jesse 288. *65-*66 Stettin. Bo- 
gislaus X, schilling 1499, Dannenberg 387 
var.; witten 1520, Dbg. 429 var. *67-68 
Stralsund. Schilling 1522 og witten uden år 
(o. 1522), Dannenberg 297 og 309 var. *69 
Hessen. Heinrich III (1458-1483), heller, 
Hoffmeister 127. *70 Dortmund. Maximi
lian I (1493-1519), Vé albus, Berghaus, pl. 2, 
33. 71 Lille middelalderlig regnepenning el. 
hgn.5

Ja, således så den liste ud, som min kollega 
Kirsten Bendixen opstillede efter at have 
behandlet de fundne mønter. Og man kan 
roligt sige, at vor viden om Arup kapel her
med er blevet en del forøget. Først og frem
mest, så er det ikke 1523, at det blev øde-

3 Diplomatarium Flensborgense, udg. H. C. P. 
Sejdelin, II, Kbhvn. 1873, s. 164.

4 Jfr. Johan Hvidtfeldt: Plyndringen af Åben
rå 1523, Sønderjyske Årbøger 1956, s. 99- 
101.

5 P. Berghaus: Münzgeschichte der Stadt Dort
mund, Dortmund 1958; H. Dannenberg: 
Münzgeschichte Pommerns im Mittelalter, 
Berlin 1893; J. C. C. Hoffmeister: Historisch- 
Kritische Beschreibung aller ... Hessischen 
Münzen etc., Cassel 1857; R. Gaettens: Bei
träge zur Münzkunde und Geschichte von 
Mecklenburg, Rostock und Wismar, Halle 
a. S. 1932; W. Jesse: Der Wendische Münz
verein, 2. Ausg., Braunschweig 1967; O. 
Oertzen: Die Mecklenburgischen Münzen, I, 
Schwerin 1900; F. de Saulcy: Recherches sur 
les monnais des comtes et dues de Bar, Paris 
1843. - En summarisk oversigt over fundet 
i Hordisk Numismatisk Årsskrift (NNÅ) 
1966, s. 143.
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Mønter fundet ved udgravningen 1965 (FP 2876). 7,10 og 19: Danmark, Christiern I, hvid, Malmø; 
Hans, skilling, København og hvid, Malmø. 28: Norge, Hans, hvid, Bergen. 38: Holsten, hulpen- 
ning, o. 1500. 44: Bar, hertug Robert (1355—1411), tournos, senere gennemboret og muligvis for
gyldt. 45 og 55: Mecklenborg, blaffert, slutn. af 1300-tal og hulpenning. 58: Güstrow, Albreckt af 
Mecklenborg, dreiling 1528. 60: Lübeck, witten 1502. 64: Lüneborg, blaffert, slutn. af 1400-tal. 65- 
66: Stettin, schilling 1499 og witten 1520. 67: Stralsund, schilling 1522. 69: Hessen, Heinrich III 
(1458-1483), heller. 70: Dortmund Maximilian I (1493-1519), V* albus.
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lagt. Mønt nr. *58 fra Güstrow er den yng
ste mønt i fundet, og vi kan altså uden videre 
gå ud fra, at det først er efter dette år, kapel
let er blevet sløjfet.

Den geografiske spredning af mønternes 
oprindelse er bemærkelsesværdig. Et dansk 
kirkegulvsfund vil især være præget af møn
ter fra Danmark og hulpenninge fra Nord
tyskland. Men her er desuden otte norske 
mønter samt en mønt fra Bar (et hertugdøm
me i Lorraine), to mønter fra Stettin, en fra 
Hessen og en fra Dortmund. Bar, Hessen og 
Dortmund optræder sjældent eller aldrig i 
vore kirkegulvsfund, så det er et ret sikkert 
indicium for, at pilgrimmene er kommet 
langvejs fra. Også fra Nordtyskland og Pom
mern er der en temmelig stor repræsentation. 
Endelig er kong Hans' skilling og toumosen 
fra Bar af en størrelse, der sjældent eller al
drig findes i et »normalt« kirkegulvsfund. 
Så store mønter ofredes (eller tabtes!) ikke 
til daglig. Men i Årup har det altså været 
anderledes, her har man ofret rundhåndet, 
når man kom som pilgrim.

Fundet i Rise kirke
Hvis man skal sammenligne mønterne fra 

Årup kapel med et tilsvarende sønderjysk 
fund, må det blive de 93 mønter, der 1968 
blev fundet i Rise kirke, også i nærheden af 
Åbenrå6. Heraf var de 57 danske fra midten 
af 1200-tallet til midten af 1400-tallet, og 
22 var nordtyske senmiddelalderlige hul
penninge, hovedsagelig fra Hamborg, Meck- 
lenborg og Lübeck. Herudover var der 8 
nordtyske senmiddelalderlige sølvmønter, 
mest witten, samt nogle andre, i denne for
bindelse mindre interessante mønter. Ganske 
vist var de nævnte witten fra både Rostock, 
Stettin og Wismar, men så stor geografisk 
spredning som i Årup var der ikke.

6 FP 3030, jfr. NNÅ 1970, s. 241.

Lad os vende tilbage til kapellet og dets 
historie. Det er altså nok blevet sløjfet i de 
nærmeste år efter 1528 under det reformato
riske røre, der gik over Sønderjylland7. Ka
pellets størrelse har medført, at det var en 
begivenhed, der ikke gik helt upåagtet hen. 
Det er vist rimeligt at tro, at Niclaus Manuel, 
forfatter til et lille skrift »Dialogus om den 
papistiske Messe«, udgivet i Malmø 15338, 
havde Årup kapel i tankerne, da han skrev 
om »Det Capel, som war udi Obenraa«, og 
som var blevet brudt ned i bund og grund af 
bønderne9. Navneligheden mellem Åbenrå 
og Årup kan nemt forklare misforståelsen. 
Redaktionen af »Danmarks Kirker« foreslog 
i sin tid10, at oplysningen gik på Sankt An
dreas kapel i Åbenrå by, men da kendte man 
endnu ikke Årup.

Vi kan følgelig slutte, at Årup kapel må 
være blevet ødelagt efter 1528, hvorfra den 
seneste mønt stammer, men før 1533, hvor 
skriftet om den papistiske messe udkom.

Efter at have identificeret »Det Capel som 
war udi Obenraa« med Årup kapel, 6-7 km 
syd for byen, kan vi søge andre oplysninger 
fra skriftlige kilder. Her er ikke foretaget 
nogen udtømmende undersøgelse, blot nogle 
af de mest nærliggende skal her nævnes. 
Selve digtet »Dialogus om den papistiske 
Messe« fortæller, at kapellet var indviet til 
Sankt Anna, Marias moder, en helgen, der i 
Senmiddelalderen ansås for særlig tilgænge
lig for jævne menneskers bønner, og som 
følgelig var meget populær11.

7 Jfr. Vilh. La Cour i Sønderjyllands Historie, 
II, Kbhvn. 1937-1939, s. 328ff.

8 Lauritz Nielsen: Dansk Bibliografi 1482- 
1550, Kbhvn. 1919, nr. 166.

9 Skriftet er genudgivet i Danske Magazin, 
2. bd., 1746, hvor de anførte steder findes 
s. 90-91.

10 Danmarks Kirker, Åbenrå amt, s. 1714.
11 Jfr. Ellen Jørgensen: Helgendyrkelse i Dan

mark, Kbhvn. 1909, s. 103-106 og Tue Gad: 
Helgener. Legender fortalt i Horden, Kbhvn. 
1971, s. 65-66. - Therkel Mathiassen har
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Arup kapel, 1:300. Opmåling efter udgravningerne 1959 og 1965 af /. Blache Holm og M. Aaman 
Sørensen. Original i Nationalmuseets 2. afdeling. Man ser det lille ældre kapel, der helt omsluttes af 
det nyere anlæg, hvoraf kun koret med sikkerhed vides færdigbygget.

Endnu et sted omtales dette Skt. Annas 
kapel, nemlig i et skrift af Erasmus Lætus. 
Her nævnes en række valfartskapeller fra 
den katolske tid; først Skt. Anna i Åbenrå, 
og derefter kommer de endnu eksisterende 
kirker i Karup og Ry12. Det vidner om Årup 
kapels berømthed, når det nævnes på linje 
med to så kendte valfartssteder, nemlig »Hil
gens tede« eller Årup ved Åbenrå, Gettorf 
(i Dänischwold), en ukendt lokalitet »tho 
Calvarie« samt Aachen13.

været inde på samme tanke, da han i Trap's 
Danmark, 5. udg., bd. X, 3, 1967, s. 932 
skrev, at kapellet var viet Skt. Anna. Lige
ledes har H. V. Gregersen i Åbenrå Bys Hi
storie, I, 1961, s. 66, foreslået, at det enten 
var Skt. Andreas kapel eller Årup, der var 
blevet nedrevet (jfr. også note 13).

12 H. F. Rørdam: Bidrag til den danske Refor
mationshistorie, Nye Kirkehistoriske Sam
linger, II, Kbhvn. 1860-1862, s. 287; her 
udgaves Erasmus Lætus' historiske arbejder 
efter et håndskrift (Erasmus Lætus, 1526- 
1582, dansk humanist, Dansk biografisk

Leksikon, bd. 15, 1938, s. 84-87).

For 15 år siden kendte man intet til Skt. 
Annas kapel i Årup. Men efter fundet af dets 
ruiner står oplysningerne i de få og spredte 
skriftlige kilder i et helt andet lys. Endelig 
har møntfundet fortalt os om det liv, der må 
have hersket i kapellet, og det har på afgø
rende vis bidraget til at datere tidspunktet 
for kapellets ødelæggelse. Tilsammen har de 
arkæologiske, skriftlige og numismatiske kil
der fortalt os om et af Sønderjyllands vigtig
ste valfartssteder fra tiden lige før Reforma
tionen.

13 H. V. Gregersen: Gettorf og Årup som val
fartssteder, Sønderjysk Månedsskrift, bd. 41, 
1965, s. 226-227 med henvisning til Kurt 
Hector: Die Kirche und das Kirchspiel Get
torf im ausgehenden Mittelalter, i Jahrbuch 
der Meimatgemeinschaft des Kreises Eckern
förde, 19, 1961, s. 36. - Gregersen foreslår 
antydningsvis, at kapellet i Årup kan være 
opført af Claus Ahlefeldt til Søgård efter 
1480 nærmest som en slags spekulation, men 
denne hypotese kan i følge sagens natur 
næppe bevises.
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En flygtningeskæbne
AF CHARLOTTE KAUPAT

Godt en månedstid før krigens afslutning, 
den 3. april 1945, kom en flok østtyske 
flygtninge fra København til Tønder, hvor
fra de et par dage senere sendtes til mindre 
lejre omkring i amtet. Omkring halvtreds 
fik ophold i Sønder Sejerslev, og blandt disse 
var Charlotte Müller (i 1952 gift Kaupat). 
Hun måtte dog ved ankomsten til Tønder 
først tilbringe et stykke tid på et lazaret, 
der var indrettet til flygtninge, inden hun 
igen kunne slutte sig til de andre. Hun var 
uddannet som sygeplejerske og havde i sine 
unge år haft ophold i Sverige for at dygtig
gøre sig til en missionsgerning blandt blinde 
i Persien.

Vinteren 1944/45 var hun flygtet fra en 
omringet by i Østprøjsen til Königsberg. 
Derfra var hun sammen med tre andre van
dret over isen til Gdansk, hvorfra hun sam-

Hvor så det venligt ud, når man bestrøg de 
grå mørtelfuger mellem de røde teglsten med 
hvid kalkfarve! Hvor meget bedre kunne 
man så ikke fastholde den fattige vestsles
vigske sol på husmurene!

Far havde hentet mig ved bussen, og mens 
vi gik ad den propre landsbygade, forekom 
det mig, at der slet ikke var så grusomt frem
med her. Foran et havehegn blev han ståen
de. Husene var trukket et stykke tilbage, så 
de gav tilstrækkelig plads til en smuk have 
foran. Her boede en ung bonde med kone og 
barn. En dag havde de inviteret far til af
tensmad. De fik røræg med flæsk og fed le
verpølse og dertil vidunderlig mælk. I det 
store hus med butik boede købmand Thyge- 
sen. Her kunne man købe de dejligste ting, 

men med adskillige andre omkring påsketid 
kom med skib til Danmark.

Nu er hun bosat i Arolsen, Waldeck. Un
der et »gensyn med Danmark« i 1968 holdt 
hun et foredrag i Sejerslev, hvor hun på en 
levende måde fortalte om sine mange ople
velser, der i virkeligheden var en skildring 
om et kapløb mellem liv og død, og beret
ningen gjorde et dybt indtryk på tilhørerne. 
Førstelærer Erling Koster, Sønder Sejerslev, 
bad hende om at opnotere disse minder. Hun 
opfyldte ønsket, men nøjedes dog med at 
koncentrere skildringen om de indtryk og 
oplevelser, opholdet i Danmark bragte hende. 
Den bringes her i stærkt forkortet form, 
oversat af viceskoleinspektør Werner Chri
stiansen, Tønder.

hvis man havde kroner. Ved holdepladsen 
hos Marie Jacobsen blev man betjent med et 
forstående, varmt hjerte, og i det samme hus 
boede også den venlige, blonde fru Engel, 
der gjorde sit navn al ære, og som jeg ube
tinget måtte lære at kende i morgen. Men 
for ganske simpelt at foregribe begivenhe
dernes gang: den gode fru Engel havde gjort 
min far den glæde, idet hun ganske uventet 
havde tilbudt ham et varmt bad.

Ja, så var vi der. Til venstre fra skolen 
strakte en lang, grå bygning sig; dens vin
duer sad helt oppe under taget, og ud af ind
gangen kom fru Fischerchen, vor tro ledsa
ger på flugten, trippende. Så førte far mig 
ind i den store sal, som en konge fører sit 
barn ind på slottet. Jeg var grænseløst skuf- 
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fet. Så længe jeg havde været på sygehuset 
i Tønder, var opholdet her noget midlerti
digt. Men skolen skulle på ubestemt tid være 
mit hjem.

Lærer Lagoni havde - ganske vist med 
tungt hjerte - stillet sin smukke gymnastik
sal til rådighed. Langs væggene var der op
redt strålejer, hvor flere end et halvt hun
drede mænd og kvinder og børn i broget 
blanding havde deres natteleje. I salens 
midte stod lange borde med bænke ved beg
ge sider. Skabe var der ikke, kufferterne og 
rygsækkene fik deres pladser under bordene. 
Men lys og luft var der i overflod.1

Min far var så ivrig efter at vise mig al
ting og præsentere sin datter. Mon ikke det 
var det, der fik hans ansigt til at stråle? At 
han havde mig igen. Hvad gjorde det så, om 
det var i eget hjem som engang i det fjerne, 
tabte Østprøjsen eller i det lyse, venlige 
skolehjem i Nordslesvig? Anden skat havde 
han ikke. Fattig er kun den, der er alene. 
At også hans anden datter, som han så ofte 
søgte i tankerne, var i live og netop denne 
sommer opholdt sig ikke langt borte, nemlig 
på øen Nordstrand, kom han ikke til at 
erfare.

Megen sygdom
Jeg fik hurtigt meget arbejde. Spændingen 

under den lange, anstrengende rejse var ve
get for udmatteisens endelige ro. Jeg havde 
jo selv erfaret det på egen krop, da jeg på 
rejsen fra København til Tønder blev plaget 
af min gamle malaria. Særlig de gamle og 
små børn var udsat. Den mindste forkølelse 
blev til en alvorlig sygdom. Desuden gjaldt 
det om at bekæmpe utøjet, som mange havde 
fået på rejsen til Danmark.

Hvorfor havde man engang lært at pleje

1 Det må bemærkes, at det ikke var de danske 
myndigheder, der skulle sørge for indretnin
gen af lejren. W. Chr.

de syge, og hvorfor lå der en hvid kittel i 
kufferten? Jeg fik uden at have anmodet 
derom udleveret et Røde Kors armbind og et 
legitimationskort, da jeg en dag skulle led
sage en syg til lazarettet. Ikke bare mødre, 
men også børn havde lidt usigeligt, og de 
unge mødre var taknemmelige, fordi de igen 
kunne give deres børn god mælk. Da vore 
soldater drog i krig, arvede jeg fra en af 
disse en kasse med forbindsstof og medika
menter; den var nu en sand guldgrube.

Flygtninge til dansk gudstjeneste
Pinsedag havde vi fået tilladelse til at del

tage i den danske gudstjeneste. Jeg samlede 
alt mit mod og spurgte, om jeg bagefter 
måtte synge for vore folk.

Kirkevejen gennem de dugfriske enge og 
marker var på denne solrige majmorgen en 
eneste lærkejubel. At vi så godt som intet 
forstod af prædikenen, var ikke tragisk. Vi 
vidste, at det var pinse. Efter gudstjenesten 
sang vi: »O, Helligånd, kom til os ned«, og 
med lærer Lagoni ved orglet sang jeg den 
danske pinsesalme, som jeg kendte fra Sve
rige: »I al sin glans nu stråler solen«. Til 
sidst istemte jeg den gribende salme af Bach: 
»Er du hos mig, går jeg med glæde til min 
død og hvile«. Det var, som om en anelse 
strejfede mig.

Da jeg kom hjem, fandt jeg min far lig
gende på sit stråleje med kuldegysninger og 
feber. Det blev en tung nat for mig. Den næ
ste dag kom lægen fra Højer. Når man tilses 
af en læge som doktor Rasmussen, vokser 
tilliden frem hos både syge og raske. En 
kæmpe mod nød og død, og hans store var
me hænder vil kunne formå at gøre alt godt 
igen. Og alligevel kunne han ikke give mig 
håb: en dobbeltsidig lungebetændelse og en 
hjerteinfarkt hos en næsten 70-årig mand, 
der havde udstået mange strabadser. Skulle 
jeg miste min far her i et fremmed land? 
Lærer Lagoni kørte selv til byen for at hente 
medicin og gav på hjemvejen besked i den 
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danske præstegård. Far fik overladt red
skabsrummet som sygestue, og en seng fik 
han også. Jeg redte mit stråleje op ved siden 
af ham, så jeg kunne våge hos ham dag og 
nat. Pastor Petersen kom og holdt en stille 
altergang, og bagefter trøstede min far mig: 
»Græd ikke, mit barn, Guds ager er hele 
verden. Jeg er beredt, når Herren kalder. Ja, 
Herre, din vilje er god.«

Doktor Rasmussen kom flere gange, og 
hver gang forundredes han. Min far kom sig 
langsomt, jeg fik lov til at beholde ham end
nu en tid. Hver dag modtog han utallige 
beviser på kærlighed, både fra tysk og dansk 
side. Så godt ville jeg ikke have kunnet pleje 
ham derhjemme! Hvad fik vi ikke foræret af 
gode sager! Da han bedredes, fik han appetit 
på en dejlig brødsuppe med flødeskum og 
rosiner, og den fornemste menu kunne ikke 
have smagt ham bedre. Han havde endnu 
et ønske: et vaskefad. Hvor kan et sådant 
hvidt, emaljeret vaskefad være en skat, når 
man har været henvist til at vaske sig i bru
serummet.

Dansk sommer
Sommeren var allerede vidt fremskredet, 

da jeg for første gang igen dristede mig til 
at tage en spadseretur. Hvor gjorde det godt 
at have fødderne på en rigtig vej, at komme 
ud fra sygestuens dumpe snæverhed ud på 
markens lyse, luftige vidde. Her var så stille, 
en mild vind strøg sagte gennem løvet. Hvor 
var haverne frodige. De svulmede af duft 
og farve. Alle sanser mættedes. I borgmeste
rens2 have blomstrede roserne, ferskenfar
vede og blodrøde. Han sad selv foran døren 
og passede sit barnebarn. Han var en høj 
mand med et skarptskåret ansigt og med 
hvidt skæg. Han hilste venligt på mig og 
hørte til min fars befindende. Det var vel
gørende, at de alle, i det mindste de ældre, 
forstod tysk. Hvor samme sprog knytter

2 Sognefogden Laust Eriksen. W. Chr.

sammen. Mon der ville være så mange krige, 
hvis alle folkeslag talte ét sprog. Burde vort 
slægtled ikke sørge for, at ungdommen fra 
de enkelte lande fik lært hinanden at kende. 
Her i Nordslesvig var der intet had. Både 
danskerne og tyskerne var lige deltagende og 
hjælpsomme i ord og gerning.

Frivillige undervisning
Vort brogede, tilfældige skæbnefællesskab 

var meget børnerigt. Vi havde nitten børn, 
og af disse var fjorten skolepligtige. Børn 
bliver hurtigt fortrolige med nye omgivelser. 
For dem er fortiden ingen belastning, og det 
fremtidige vækker ikke ængstelse. De lever 
fortrøstningsfulde og glade dagen lang i øje
blikket. Sådan nød også vore børn landlivets 
frihed, marskens rige, grønne vidder, den 
friske havvind, den varme, helsebringende 
sol. Men de små tørstede også efter viden. 
De betragtede de danske skolebørn hver 
morgen med en vis misundelse, endskønt de 
om eftermiddagen i kammeratligt samvær 
tumlede omkring med dem på sportspladsen. 
Hvor længe havde de ikke måttet undvære 
skolen, som især i de lange krigsår gav dem 
mere frihed end ønskeligt.

Jeg forbarmede mig så over dem, men 
hvor skulle jeg få materiale fra? Igen hjalp 
lærer Lagoni mig. Han hentede fra sit skole
skab to gange 14 hæfter og blyanter, men 
hans skolebøger kunne vi ikke benytte. Fra 
en tysk lærerinde i nabobyen fik jeg, hvad 
jeg havde brug for. Alt det nazistiske stof i 
læsebøgerne blev fjernet. På et atlas kunne 
vi opsøge vor hjemstavn. Og hvilken lyst 
var det at lære. Hvor meget lettere går det 
ikke med lektierne, når det sker frivilligt, ja, 
når børnene selv ligefrem kræver at lære, 
frem for at de skal lystre et hårdt: »Du 
skal«.

En septemberaften omkring klokken ni 
blev jeg kaldt ud i skolegården. Dér stod 
sognefogden. Hans hvide skæg lyste i mør
ket. Hans øjne så så alvorligt gennem de 
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guldindfattede briller: »De må bort,« sagde 
han sagte, og da jeg uforstående så på ham, 
gentog han med en tonløs stemme: »Ja, alle 
må bort til Tønder, til en interneringslejr. 
De små lejre skal opløses. I overmorgen vil 
de blive afhentet i bil.« Jeg stod som forste
net, og det varede en evighed, inden jeg 
kunne fatte det. Skulle jeg nu straks med
dele mine fæller det. Ak nej, de fleste sov 
allerede, og i morgen kunne det være tidligt 
nok.

Så var da vor første sommer i eksil i fri
hed og venlighed til ende. Hvad ville der nu 
komme? Fangenskab bag mure og pigtråds
hegn? Det var bittert, og bitter var også 
bevidstheden om vor hjemløshed. Og allige
vel. Hvor mange fangne havde vel fået 
skænket en sådan sommer? Den, der med 
taknemlighed mindes det forbigangne, vil 
det kommende næppe nogen sinde bringe 
bekymringer.

Tak, sol og vind over de grønne marker, 
tak, alle venlige hjerter, som hin sommer 
skænkede os nyt mod og gav os en lille 
smule hjemfølelse.

I Tønder
Det ufrivillige ophold i det stille vestsles
vigske sogn blev en velgørende rekreations
tid for Charlotte Müller, og det samme gjaldt 
sikkert de mange måneder, hun sammen 
med omkring 1300 flygtninge kom til at til
bringe på Eksercergården i Tønder.

»Den danske leder, hr. Marquardsen,« be
retter hun, »sørgede på eksemplarisk vis for 
at yde os en god forplejning. Han bestræbte 
sig på at »regere« os på en menneskeværdig 
måde og deltog sammen med danske og ty
ske gæster i vore kulturelle arrangementer: 
teater, koncerter og andet.« Selv ydede hun 
en trofast indsats inden for lejrens menig
hedsarbejde. Hun forestod religionsundervis
ningen for samtlige ti årgange og ledede bør- 
negudstjenesten. Lærerinde fru Moltke havde 
påtaget sig hvervet som pædagogisk rådgi

ver, og der kom til gensidig glæde et smukt 
og inderligt samarbejde mellem dem.

21 år efter
Da Charlotte Müller efter 21 år atter kom 

på besøg hos os, opsøgte hun også de mange 
venner i Tønder. Hun anmeldte sit uventede 
besøg hos fru Moltke telefonisk, og hun skri
ver: »Jeg tror, at fru Moltke ikke kunne være 
blevet mere forbavset, hvis shahen af Persien 
havde ringet!«

Opholdet i Tønder havde også et andet 
formål. Hun ville se til faderens grav. Tre 
dage før jul 1945 var han afgået ved døden 
og fik sit sidste hvilested på Tønder kirke
gård. Så kom han alligevel til at ligge i frem
med jord.

Nej, det er ikke suk og klageråb, der præ
ger hendes smukke skildring. Hendes stærke 
tro og gudhengivne sind gav hende kraft og 
mod til at møde de talrige trange dage, der 
blev hendes og de mange flygtninges tunge 
skæbne.

Hun slutter et brev med en gengivelse af 
et tysk digt (af Fritz Woike):

Du musst nicht immer fragen: 
Warum das mir, 
kommt in den dunklen Tagen 
das Leid zu dir . . .

Det lille vers, der utvivlsomt stod som en 
leveregel for hende, bringes her i oversæt
telse :

Du skal ikke spørge: hvorfor nu til mig, 
når tunge lidelser kommer til dig. 
Den kære Gud sender dem, og han vil vide, 
hvad der tjener dig bedst, hvorfor du må lide. 
Din klage forstummer, når du spørger hvortil. 
Guds fred da i hjertet sig sænke vil. 
Dog kommer lykkens timer til dig, 
så spørg da med tak: hvorfor nu til mig.

9



Socialdemokratierne og 
Sønderjylland
AF BJØRN SVENSSON

Den unge socialistiske historiker Gerd Calle
sen, der har sin rod i det tyske mindretal, 
har udgivet en materialesamling om social
demokratiernes holdning til det slesvigske 
spørgsmål. Her bliver den kritiseret af re
daktør Bjørn Svensson, Haderslev, der tidli
gere har imødegået Gerd Callesens fremstil
linger vedrørende disse forhold, se Sønder
jysk Månedsskrift 1970, side 217-253 og 
390-411, samt 1971, side 68-69.

Gerd Callesen, der i 1970 skrev dissertation 
om »Die Schleswig-Frage in den Beziehung
en zwischen dänischer und deutscher Sozial
demokratie von 1912 bis 1924«, er vendt 
tilbage til emnet med en materialesamling, 
der er udgivet på forlaget Fremad i samar
bejde med Selskabet til forskning i arbej
derbevægelsens historie, under titlen »So
cialdemokratiet og internationalismen«, der 
dog får en drejning i undertitlen »Kilder til 
belysning af det danske socialdemokratis 
syn på det slesvigske spørgsmål«, der atter 
undergives en begrænsning på det indre ti
telblad med tilføjelsen »1906-24«.

Det udvalgte kildemateriale er delt i fem 
afsnit, hvert forsynet med en indledning af 
Gerd Callesen, der skal hjælpe med forstå
elsen af kildens indhold og give den nød
vendige baggrundsviden samt opridse nogle 
af situationens problemer.

Baggrunden
Jeg mener nu, at man savner den nødven

dige baggrundsviden, når Gerd Callesen ik

ke kort resumerer det danske socialdemo
kratis støtte til de tyske partifæller i Søn
derjylland helt fra 1872 på bekostning af 
landsdelens danske parti, der nedvurderes i 
kraftige vendinger. Til billedet hører f.eks. 
de danske socialdemokraters tilfredshed 
med valget 1886, der bragte katastrofen 
over danskheden i Flensborg, hvor den ty
ske socialdemokrat Heinzel trak stemmerne 
fra Gustav Johannsen og dermed hjalp den 
tyske storborger Gottburgsen til at blive 
valgt. »Socialdemokraten« var tilfreds med 
den skæbne, der var overgået det danske par
ti, »det parti, hvis fædreland er den plet og 
klat, hvor hadet til fremmede nationer gror 
stærkest«, og drog vidtgående konklusioner 
med hensyn til fremtiden: »At de slesvigske 
arbejdere, som har givet Heinzel deres stem
mer, ikke mere længes tilbage til det for
henværende fædreland, bør ikke forundre.«

Kun når man medtager denne baggrund, 
forstår man helt situationen i 1906, hvor 
Gerd Callesen begynder. I øvrigt er hans 
kommentarer af en karakter, der kræver, at 
man behandler de pågældende afsnit hver 
for sig.

Aflyst møde 1906
1. afsnit handler om udfyldningsvalget den 
23. oktober 1906, da H. P. Hanssen efter 
Jens Jessens død valgtes til tysk rigsdags
mand med 10.315 stemmer, medens den sto
re tvangsfortysker, formanden for den ty
ske forening, amtsdommer Hahn fik 5115 
stemmer og socialdemokraten Peter Michel
sen 765 stemmer. Det særlige i situationen
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Th. Stauning var det naturlige centrum, da det 
danske socialdemokrati ved en slags afleverings
forretning eller sammenslutningsmøde i Åbenrå 
den 18. juli 1920 overtog de nordslesvigske par
tiforeninger.

Partisekretær Wilhelm Haberlandt, Flensborg, 
forsikrede på de tyske socialdemokraters vegne, 
at de ville forsvare mindretallenes ret. Stauning 
svarede, at det ville begge socialdemokratier, og 
optimistisk tilføjede han, at i fremtiden ville der 
herske fred ved grænsen, der var anerkendt af 
begge partier.

Staunings nationale udvikling er ikke kort
lagt. 11912 tog han Sundbos parti imod Marott- 
Sabroe, og når fhv. folketingsmand Jens Bladt i 
Flensborg Avis den 27. oktober 1973 omtaler 
Stauningmødet i Flensborg den 9. januar 1914 
som udslag af hans »varme interesse for græn
selandet«, er det en fejlvurdering. Mødet var 
arrangeret af de tyske socialdemokrater, det var 
deres sag, han kom for at støtte som taler, og 

det var ikke Flensborg Avis, men den socialisti
ske presse, han anbefalede.

Stauning blev udvist af de tyske myndighe
der, efter den første motivering fordi han ville 
tale på dansk, efter en senere fordi han blandede 
sig i tyske indenrigspolitiske forhold.

Udvisningsordren blev senere annulleret, så 
han i 1915 kunne rejse til Berlin for at sikre sig, 
at de tyske socialdemokrater - trods en foruro
ligende proklamation - stadig var rede til at 
give den sønderjyske befolkning selvbestemmel
sesret.

Stauning fandt, at løsningen i 1920 delte pas
sende mellem de to nationer; han satte derefter 
ind på at fastholde grænsen, og Stauning-Wels
overenskomsten om grænsen og mindretalsbe
handling regnes for hans værk. Den var i øvrigt 
en forlængelse af en aftale mellem de to social
demokratier 1921, som var inspireret af venstre
regeringens udenrigsminister, Harald Scavenius.

var en aftale mellem de danske og de tyske 
socialdemokrater om at holde et fælles valg
møde i Frederikshøj kro lige nord for græn

sen. Det var et tysk ønske at få en dansk 
socialdemokratisk repræsentant med som ta
ler på dette valgmøde, men efter at samtlige 
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andre danske partiers rigsdagsgrupper hav
de henstillet, »at ingen rigsdagsmand delta
ger i det nævnte møde, da det ellers kunne 
få udseende af en indblanding fra dansk 
side i indre tyske anliggender«, vedtog den 
socialdemokratiske rigsdagsgruppe at tage 
henstillingen til følge.

Situationen var temmelig speget, fordi der 
altså ved siden af de danske sønderjyders 
naturlige reaktion imod kongerigsk støtte til 
de tyske socialdemokrater forelå nogle rigs- 
politiske betænkeligheder. Men Gerd Calle- 
sen kommenterer, som om Frederikshøj-mø
dets aflysning udelukkende er en imøde
kommenhed over for de sønderjyske prote
ster imod dette angreb i ryggen. Han burde 
have oplyst, at den danske regerings betæn
keligheder, der gjorde udslaget, havde et 
helt andet udspring.

Ruslands nederlag over for Japan havde 
trukket Danmark ind i det udenrigspolitiske 
søgelys, i Tyskland frygtede man efter Tan
ger-konfrontationen i 1905 en engelsk land
gang med 100.000 mand på dansk territo
rium, og fra dansk side var man stærkt op
taget af at demonstrere en absolut neutral, 
ja næsten loyal holdning over for Tyskland, 
og man havde højst fortroligt nogle meget 
vanskelige forhandlinger løbende dels om 
forsvaret (Lütken-samtalerne), dels om Søn
derjylland, hvor man var ved at opnå en op- 
tantkonvention, der kunne give statsborger
ret til henved 5000 optantbørn. I denne si
tuation ville et tysk oppositionsvalgmøde på 
dansk område med deltagelse af en dansk 
rigsdagsmand være en udfordring over for 
det tyske styre, som måtte være den danske 
regering meget ubelejlig.

Gerd Callesen skriver intet om denne bag
grund og kommer derved til at fortegne hele 
billedet omkring det, han kalder »et så 
skarpt sammenstød i 1906«.

Hovedvalg og omvalg 1912
2. afsnit er ligeledes koncentreret om en 

valgsituation i Sønderjylland, men Callesen 
har givet det overskriften »Diskussionen 
om internationalisme og nationalisme i So
cialdemokratiet 1912«; det er denne diskus
sion, han lægger vægten på, og udvalget af 
artikler er i dette afsnit stort set udmærket. 
Men igen svigter kommentarerne, så bille
det fortegnes.

Hovedvalget til den tyske rigsdag fandt 
sted den 12. januar 1912, men i kredse, hvor 
ingen kandidat opnåede tilstrækkeligt stem
metal, var der senere bundet omvalg. Den 
aktuelle strid gjaldt Aabenraa-Flensborg 
valgkreds, hvor omvalget fandt sted den 20. 
januar mellem den frisindede købmand Leu
be, der blev valgt med 13.797 stemmer, me
dens socialdemokraten Peter Michelsen ikke 
blev valgt, da han kun fik 10.521 stemmer. 
Ved hovedvalget den 12. januar havde Mi
chelsen fået 7.977 stemmer. Ved omvalget 
havde Michelsen altså fået 2.544 stemmer 
ekstra, de fleste uden tvivl tilført fra dansk 
side. Den danske kandidat, Peter Grau, hav
de ved hovedvalget opnået 3.560 stemmer, 
hvilket ikke gav adgang til at deltage i om
valget. Man regnede dengang med, at halv
delen af de danske stemmer ved omvalget 
blev lagt på Michelsen, medens den anden 
halvdel blev hjemme.

Gerd Callesen, der burde have medtaget 
disse oplysninger, skildrer situationen, som 
om den nævnte partidiskussion om nationa
lisme og internationalisme tog sit udgangs
punkt i en opfordring fra den socialdemo
kratiske redaktør i Esbjerg, I. P. Sundbo, til 
danske sønderjyder om at stemme på den 
tyske socialdemokratiske kandidat ved om
valget. Det er imidlertid ukorrekt, som jeg 
allerede har dokumenteret i Sønderjysk Må
nedsskrift 1970, august, side 230-232, i en 
36 siders imødegåelse af Callesens disputats, 
som han åbenbart har glemt, siden han hver
ken nævner den i sin litteraturliste eller ta
ger hensyn til dens dokumentation. Sundbo 
gik ind for, at de sønderjyske arbejdere 
skulle stemme tysk-socialdemokratisk alle-
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Peter Michelsen fra Flensborg var blandt de fø
rende inden for det tyske socialdemokrati i Søn
derjylland, en fin type, søn af en angelbo, der 
havde deltaget i krigen 1864 på dansk side, og 
selv var han gift med en dame fra Horsens, 
altså i alle henseender egnet til at trække stem
mer fra de danske sønderjyder over til det tyske 
socialdemokrati. Ved valget i 1906 fik han dog 
kun 765 stemmer halet ud af slagsmålet mellem 
H. P. Hanssen og stortyskeren Hahn. Ved valget 
i 1912 ønskede man fra socialdemokratisk side, 
at danske skulle stemme på ham allerede ved 
hovedvalget, skønt stemmerne ville blive truk
ket fra den danske kandidat, Peter Grau, medens 
det danske parti anmodede dem om at vente til 
omvalget, hvor den danske kandidat ikke var 
med i løbet, og denne problemstilling gav an
ledning til stor strid. Men de danske anbefalin
ger, Peter Michelsen havde fået i tidens løb, 
kom i afstemningstiden til at støtte hans parole, 
at arbejderklassen skulle stemme tysk for at be
vare forbindelsen med den store tyske arbejder
bevægelse og den store tyske kultur. Da L P. 
Nielsen i 1924 undsagde socialdemokraterne i 
Flensborg på grund af den tyske undertrykkel
sespolitik, var hans brev stilet bl. a. til Peter 
Michelsen. Men på 10 års dagen for afstemnin
gen i L zone kunne 1. P. Nielsen sende en tak 
»for udmærket samarbejde i de 10 år«, og Peter 
Michelsen medunderskrev en genhilsen: »Vi er 
nu som dengang af samme mening som I, at det

er vor opgave at hele de sår, som er slåede. 
Ledet af vor internationale solidaritetsfølelse har 
vi i disse år ført en dådkraftig kamp mod chau
vinismen og arbejdet lige så energisk for en 
forening af de to beslægtede og hinanden tilhø
rende nordgermanske folk.«

rede ved hovedvalget, til trods for at deres 
stemmer denne dag så ville gå fra den dan
ske kandidat Peter Grau og dermed glide ud 
af den nationale mønstrings status. Det kan 
tilføjes, at Peter Grau selv anbefalede de 
danske vælgere at stemme på den tyske so
cialdemokrat ved omvalget. Her var altså in
tet modsætningsforhold mellem sønderjyske 
og danske socialdemokratiske ledere.

Men diskussionen mellem Sundbo og de 
partifæller, der protesterede imod hans op
fordring (P. Sabroe og Emil Marott), bliver 
stillet i et helt andet lys, når den som hos 
Callesen fremstilles med omvalget som ud

gangspunkt, hvor problemet i virkeligheden 
lå ved hovedvalget.

De danske sønderjyders villighed til at 
stemme på en tysk socialdemokrat ved om
valget er så meget mere iøjnefaldende, som 
denne imødekommenhed ingenlunde blev 
gengældt af de tyske socialdemokrater. I 
1902 vedtog de tværtimod nogle retnings
linier af en helt anden karakter. Fra 1902 
var det en socialdemokratisk partiparole i 
Sønderjylland at ved omvalg, hvor valget 
står mellem en dansk og en tysk borgerlig 
kandidat, »må danskernes national-opposi
tionelle stilling ikke være bestemmende for 
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vore partifællers holdning«; de må kun 
stemme på den danske kandidat, dersom 
denne »afgiver bindende erklæring« om at 
opfylde visse socialdemokratiske program
punkter. Med andre ord måtte en dansk ar
bejder, der ved hovedvalget havde stemt på 
en tysk socialdemokrat, som ved omvalget 
var gledet ud af billedet, ikke nu stemme på 
den danske kandidat og hjælpe ham ind i 
landdag eller rigsdag på en tyskborgerlig 
kandidats bekostning, medmindre han var 
parat til at opfylde det tyske socialdemokra
tis betingelser. Så hellere støtte en tysk-bor
gerlig!

Blandt de alt for få forklarende noter op
lyser Gerd Callesen side 17, at Marcus Ru
bin i sin bekendte artikel i Preussische Jahr
bücher 1911 havde erklæret, »at ingen an
svarlige i Danmark tog det sønderjyske 
spørgsmål alvorligt«. Da artiklen var skre
vet for at godtgøre det modsatte, er oplys
ningen vildledende.

Stauning i Berlin 1915
3. afsnit har overskriften »Internationalis
men og krigsudbruddet«, hvilket ikke kan 
have meget med det slesvigske spørgsmål 
at gøre. Udvalget af artikler kan heller ikke 
belyse socialdemokratiets holdning, for ar
tiklerne stammer ensidigt fra venstrefløjen, 
nemlig Gerson Trier, om hvem Gerd Calle
sen end ikke oplyser, at han udmeldte sig af 
Socialdemokratiet i 1916 som protest imod 
den integrering i det bestående samfund, 
Staunings indtrædelse i den radikale rege
ring betød, endvidere Marie Nielsen, om 
hvem Callesen heller ikke oplyser, at hun 
udmeldte sig af Socialdemokratiet i protest 
mod den fornyede valgalliance med de ra
dikale, og at hun derefter blev venstresocia
list og kommunist, og endelig I. P. Nielsen.

Jo, I. P. Nielsen tilhørte dengang venstre
fløjen, også i diskussionen om det nationa
le, hvor han i 1915 kunne skrive, at »det 
ville være en endnu større ulykke end selve 

krigen, hvis arbejderne som følge af denne 
gik den anden vej og blev nationale«. Men 
der savnes nu noget i baggrundsorienterin
gen, når der intet står om, hvorledes han 
selv kom til at gennemgå denne ulykkelige 
udvikling. Og artikeludvalget er for ensi
digt, når man læser I. P. Nielsens polemik 
uden at høre modpartens argumentation. 
I. P. skælder ud over, at »vore socialdemo
kratiske repræsentanter har efterhånden fået 
lavet en helt ny teori for arbejderklassen, en 
teori der først og fremmest har nationen 
som grundlag«.

Når det angives, at forfatteren gennem sit 
udvalg vil belyse det danske socialdemokra
tis syn på disse forhold, er det en fejlagtig 
disposition alene at gengive artikler af Ger
son Trier, Marie Nielsen og I. P. Nielsen, 
men ikke en eneste artikel fra »vore social
demokratiske repræsentanter«, der har frem
stillet en helt ny teori om det nationale.

Om socialdemokratiernes faktiske hold
ning i relation til »internationalismen og 
krigsudbruddet« indskrænker Gerd Callesen 
sig til at notere skuffelsen over de socialde
mokratiske partiers passivitet over for krigs
udbruddet efter »alle de erklæringer, de hav
de afgivet på Internationalens kongresser før 
krigen«. Sagens kerne er imidlertid, at Inter
nationalen på kongres efter kongres havde 
diskuteret en resolution om at forhindre krig 
gennem strejke, men at socialdemokraterne 
aldrig havde kunnet blive enige på dette 
punkt. Det er dog mærkeligt, at Gerd Calle
sen fortier noget så centralt i det tema, han 
anslår i overskriften.

Det eneste i dette afsnit, der vedrører det 
slesvigske spørgsmål, vedkommer ikke 
krigsudbruddet, men krigsafslutningen. Jeg 
sigter til Staunings møde med det tyske so
cialdemokratis ledelse den 19. oktober 1915. 
Desværre giver Callesens uddrag et falsk 
indtryk af forhandlingens forløb. Hvis man 
vil læse et hæderligt uddrag, skal man holde 
sig til Agnes Blandorfs uddrag i Archiw für 
Sozialgeschichte, 1969, side 360-364. Un- 
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der drøftelsen viste der sig nemlig nogle 
usikkerhedsmomenter, som Callesen konse
kvent har fjernet sporene af. Han nøjes med 
udelukkende at citere Stauning og kun de 
dele af hans indlæg, der kan overbevise læ
serne om, at det tyske socialdemokrati sta
dig stod fuldt og helt på selvbestemmelses
rettens grund.

Callesen har således fjernet Staunings 
spørgsmål om, hvorledes det tyske socialde
mokrati stiller sig til spørgsmålet om Elsass- 
Lothringen, idet de offentliggjorte retnings
linier af nogle partikammerater i Danmark 
var blevet forstået således, at det tyske so
cialdemokrati havde opgivet sin gamle stil
ling i det nordslesvigske spørgsmål.

I de pågældende retningslinier, vedtaget 
14.-16. august 1915, havde det tyske social
demokrati taget stilling til krigsmålet med 
følgende sætninger: »Sikringen af det tyske 
riges uafhængighed og urørlighed kræver 
afvisning af alle mod dets magtområde ret
tede erobringsbestræbelser hos modstander
ne. Dette gælder også fordringen om Elsass- 
Lothringens genforening med Frankrig, lige
gyldigt under hvilken form den bliver til
stræbt.« Denne afvisning af rigets formind
skelse blev gentaget i 1916 og igen på 
Stockholmkonferencen i 1917, hvor de ty
ske socialdemokrater fortolkede folkenes 
selvbestemmelsesret som noget, der alene 
angik hele stater uden for Tyskland, medens 
daværende tyske landsdele - heriblandt bå
de Nordslesvig og Elsass-Lothringen udtryk
keligt nævnt - blev henvist til at nøjes med 
kulturel autonomi inden for det tyske rige. 
Men denne side af sagen end ikke antydes 
hos Callesen.

Callesen udelader også den del af 1915- 
referatet, hvor Haase erkender, at det tyske 
socialdemokrati havde prisgivet selvbestem
melsesretten, »således som vor stillingtagen 
i det elsass-lothringske spørgsmål beviser 
det«. Det er et højst ejendommeligt udtog, 
Gerd Callesen giver de danske læsere, når 
han sletter samtlige tyske udtalelser af re-l 

fera te t, skønt det er ved hjælp af dem, man 
skal vurdere holdbarheden af Callesens kon
klusion: »Hvad angaar grænsespørgsmålet 
overbeviste partiledelsen sig om, at SPD 
stadig væk stod på selvbestemmelsens grund 
hvad angår Nordslesvig.«

Skævt indtryk af 1919-20
4. afsnit i Callesens materialesamling har til 
overskrift »Reaktionen på afstemningssitua
tionen i en nordslesvigsk partiforening 
marts 1919 - marts 1920«. Man kan disku
tere, om kapitlet falder inden for analysen 
af socialdemokratiets syn, men stoffet er jo 
interessant nok. Desværre kniber det igen 
med behandlingen. Det er ikke rimeligt at 
omtale Danmark som et reaktionært konge
rige i 1919-1920, når dog Ebert i 1915 hav
de rost den danske forfatning som vel den 
mest demokratiske i verden. Det er temme
lig uforståeligt, at Callesen side 28 kan 
skrive, at det danske socialdemokrati »holdt 
fast ved« den modificerede folkenes selvbe
stemmelsesret, som den var kommet til ud
tryk i afstemningsreglerne, og umiddelbart 
derefter forklarer, at »bl.a. derfor kunne so
cialdemokratiet ikke få ændret reglerne«. Og 
det er direkte vildledende at referere de ty
ske socialdemokratiske angreb på afstem- 
ningsregleme (en »retsløshed«, en »brutali
tet« og en »voldførelse«, så »resultatet af 
den forestående afstemning ikke kan aner
kendes og ikke vil blive anerkendt som en 
afgørelse i folkenes selvbestemmelsesrets 
ånd«) og kun uden noter eller forklaring 
medtage det danske socialdemokratis svar, 
at »også vi må beklage, at den praktiske 
gennemførelse af den forestående afstem
ning ikke fuldt og helt er i overensstemmel
se med den ophøjede idé«. Man kan af 
Callesen kun få det indtryk, at det danske 
svar er en ensidig indrømmelse til det tyske 
kritik. Sandheden er bare, at det danske 
socialdemokrati i det store og hele afviste 
den tyske kritik; Stauning mente dog, at 
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visse indvendinger såvel fra tysk side som 
dansk side var berettiget, - hvorved der alt
så fremkom en slags balance.

Overenskomst og bladforbud 1923
5. afsnit i Callesens kildesamling handler 

om »Stauning-Wels overenskomsten 1923«. 
Det er en overenskomst mellem det danske 
og det tyske socialdemokrati, indgået i 
Flensborg den 25. november 1923 med fast
læggelse af partiernes retningslinier i græn
selandet, og undertegnet af Stauning og Ot
to Wels. Partierne anerkender 1920-grænsen 
som den lovligt gældende grænse; det til
føjes, at det danske parti vil modsætte sig en 
forskydning af grænsen mod syd, og at det 
tyske parti »på samme måde« kategorisk 
afviser alle planer om generobring af det 
område, der nu er tillagt Danmark. At det 
ikke udtrykkes »på samme måde« i Stau- 
ning-Wells-overenskomsten 1923, er ikke 
noget tilfælde. Det tyske parti vil ikke mod
sætte sig en forskydning af grænsen mod 
nord, blot den kan gennemføres på anden 
måde end ved erobring. I øvrigt tog man af
stand fra chauvinisterne på begge sider af 
grænsen og enedes om at ligestille mindre
tallene og imødekomme deres berettigede 
krav.

Det var en meget fornuftig overenskomst, 
i det principielle gentagelse af en overens
komst, der blev aftalt mellem de to partier i 
Berlin den 26. november 1921. Forskellen 
var især den, at 1923-overenskomsten blev 
truffet i Flensborg og derfor i højere grad 
kunne binde det stedlige socialdemokrati. I 
øvrigt blev den påberåbt af det slesvig-hol- 
stenske socialdemokrati efter afslutningen 
af den 2. verdenskrig, den 28. oktober 1945.

De spørgsmål, Gerd Callesen finder væ
sentlige i dette kapitel, er: »Centralt er 
imidlertid, om forholdet partierne imellem 
forekommer ændret«. Og: »I hvilket omfang 
betød den [overenskomsten] en ændring af 
det hidtidige socialdemokratiske stand

punkt?« Så må det virkelig undre, at Calle
sen ikke refererer 1921-overenskomsten, 
der i 1923 stod som »det hidtidige socialde
mokratiske standpunkt«, og at intet af ma
terialet belyser årsagerne til, at de to partier 
i 1923 kom med en ny udgave af 1921-af- 
talen.

Callesen nævner ikke overenskomsten af 
1921, og hans kommentar til 1923-overens
komsten er overraskende. Han siger, at den 
»blev en stor begivenhed på grund af de 
borgerliges reaktion på den«. Alligevel har 
han kun et par betydningsløse gengivelser 
af den borgerlige reaktion, et fra tysk side 
og to fra dansk side. De to danske citater 
udmærker sig ved at være valgt således, at 
man overhovedet ikke forstår den borger
lige kritik. For at det ikke skal stå som en 
bar påstand, gengiver vi hele hr. Callesens 
citat af Haderslev Stiftstidendes artikel den 
30. november 1923:

»Det danske socialdemokrati er før i tiden 
falden sønderjyderne i ryggen under deres 
kamp mod prøjseriet. I de senere år syntes 
udviklingen at skulle gå i en anden retning 
og nationale synspunkter at skulle trænge 
mere igennem også inden for arbejderpar
tiet. Denne linie er bleven brudt ved Flens- 
borg-overenskomsten. Danske socialdemo
krater havde her haft en enestående anled
ning til at vise sund forståelse af dansk
hedsbevægelsen syd for grænsen og afsmag 
for den prøjsiske tvang. Man har gjort det 
modsatte. Dansk socialdemokratis ledelse 
har derved dømt sig selv. Det har, som vi 
skrev i går, begået forræderi over for lands
mænd, der kæmper en kamp på livet for de
res folkelige og nationale tilværelse.«

Såvidt Callesens citat, der virkelig er et 
ejendommeligt eksempel på den borgerlige 
reaktion, der efter Callesens opfattelse gjor
de overenskomsten til en stor begivenhed. 
En besynderlig idé at citere et stykke, der 
ikke giver argumentationen.

Det bemærkelsesværdige, som altså for
bliver en hemmelighed for Callesens læsere,
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Otto Wels, formand for det tyske socialdemo
krati, var med allerede ved afslutningen af den 
dansk-tyske socialdemokratiske grænseoverens
komst i 1921, men fik specielt sit navn knyttet 
til denne aftales efterfølger, Stauning-Wels
overenskomsten af 1923, der kom i en sådan 
modvind også blandt de førende tyske socialde
mokrater, at den med hensyn til grænsens aner
kendelse kom til at modvirke sin hensigt, så 
f. eks. »Politiken« drog den konsekvens, at intet 
tysk parti oprigtigt anerkendte grænsen, og som 
på dansk side blev mødt af modstand af den 
grund, at den vel talte om mindretalsbeskyttelse, 
men ved sin tavshed om det tyske bladforbud 
måtte opfattes som en tilslutning til denne un
dertrykkelsespolitik.

er, at det ikke er selve overenskomsten, Ha
derslev Stiftstidende tager afstand fra. Bla
det har endog dagen før mindet om 1921- 
overenskomsten og anerkendt de bestræbel
ser, der her var udfoldet af det danske so
cialdemokrati. 1923-overenskomsten omta
les nu som karakteriseret ved den forsigtige 
ordlyd, men gentagelsen af ønskerne om den 
ligelige behandling af mindretallene vurde
res som kønne talemåder, eftersom de ikke 
hjalp i den første overenskomst. Og her er 
det så Haderslev Stiftstidende sætter ind. 
Bladet henviser til, at Flensborg-overens- 
komsten blev indgået i en situation, hvor det 
tyskskrevne danske blad Der Schleswiger 
netop var blevet forbudt, og uden at de 
danske socialdemokrater ses at have prote
steret derimod som et brud på ligelig og ri
melig behandling af mindretallet.

Den 29. november 1923 skrev Haderslev 
Stiftstidende: »Det afgørende i denne for
bindelse er, at fremtrædende danske social
demokrater på deres partis vegne forhand
ler med det tyske socialdemokrati om græn
seforholdene på et tidspunkt, da der, i læ af 
den tyske belejringstilstand, er udstedt for

bud imod den tyskskrevne danske presse 
syd for grænsen, uden at man, saa vidt det 
kan skønnes, føler sig foranlediget til at ret
te den allersvageste protest imod denne fri
hedsberøvelse over for en politisk modstan
der. «

Haderslev Stiftstidende støttede sig i øv
rigt den 29. november til en pressemedde
lelse fra Berlin, hvor en korrespondent efter 
samtaler med forskellige betydende tyske 
socialdemokrater meddeler som sit indtryk, 
at man betragter det forbudte blad som hø
rende ind under den virksomhed, de to par
tier i fællesskab er enedes om at bekæmpe.

Samtidig med, at Flensborg-overenskom- 
sten foreligger til publicering den 30. no
vember, kunde Haderslev Stiftstidende of
fentliggøre en udtalelse af Th. Stauning, der 
erklærede, at bladmeddelelserne om, at kon
ferencen i Flensborg havde beskæftiget sig 
med bladforbudet var »grebet ud af luften. 
Det eneste, der foreligger, er, at den flens- 
borgske partiformand fremsatte en bekla
gelse over dette forbud som formentlig eg
net til at fremkalde ny uro.«

Derved ser Haderslev Stiftstidende sig 
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bekræftet i sine bange anelser: »Der er 
fremkommen en slags beklagelse fra tysk 
side af forbudet. Det er det hele. Fra dansk 
side har man ikke engang lagt vægt på at 
»beskæftige sig« med den sag. Dette kan 
kun forstås som en indrømmelse af, at det 
danske socialdemokrati betragter kneblingen 
af den tyskskrevne danske presse som en 
forholdsregel, man ikke ønsker at nedlægge 
protest imod, endsige har nogen interesse 
i at se ophævet igen. Men hermed er, så
vidt vi kan se, det sket, som vi befrygtede 
allerede ved fremkomsten af de første med
delelser, at det danske socialdemokrati gan
ske roligt har øvet et bagholdsangreb mod 
den danske bevægelse syd for grænsen.«

Det giver et helt andet billede af den bor
gerlige danske opposition end det, hr. Cal
lesen fremtryllede. I øvrigt kan det tilføjes, 
at bladforbudet varede fra den 21. novem
ber 1923 til den 28. januar 1924. Skønt 
midt i kvartalet tegnede 4500 nyt abonne
ment straks efter forbudets ophævelse, men 
da man inden forbudet havde haft 11.600 
abonnenter, var der givet bladet et knæk, 
som det aldrig forvandt.

Haderslev Stiftstidende har ret i, at her 
står vi ved noget afgørende. Det er ikke de 
borgerlige reaktioner, der gør Flensborg- 
overenskomsten til en begivenhed. Det er 
de socialdemokratiske reaktioner og mangel 
på reaktioner, der betyder noget. Fremtræ
dende tyske socialdemokrater bortfortolke
de anerkendelsen af grænsen, så Politiken 
den 2. februar 1924 konstaterede, at alle 
tyske partier - også socialdemokratiet - ud
talte sig imod den nye grænse, og bladet til
føjede den 8. februar: »Vi stolede i sin tid 
på, at vor nationale grænsepolitik ville vin
de forståelse og anerkendelse overalt, og at 
den ærlige og loyale holdning ville sikre os 
et godt naboforhold til Tyskland. Vi må nu 
erkende og tage konsekvensen af den er
kendelse, at i det nuværende Tyskland er 
der intet parti, der oprigtigt anerkender 
grænsen.« Dette Politiken-citat kunne Gerd

Callesen passende have medtaget, når han 
var så optaget af de borgerlige reaktioner.

Beskyttelse
eller undertrykkelse 1924

Når det drejer sig om mindretalsbeskyt
telse, gælder tilsvarende, at de tyske social
demokrater på den tid kunne underskrive 
overenskomster, men de kunne ikke få re
aliteterne op fra papiret. Både med hensyn 
til aviser og skole var mindretalsbeskyttel
sen syd for grænsen kun papir. Det endte 
med, at selv de danske socialdemokrater 
kunne se det. I 1924 reklamerede de tyske 
socialdemokrater med I. P. Nielsen - der 
Kindervater - som taler på et vælgermøde, 
men han kom ikke. Det var nok bedre ikke 
at efterkomme indbydelsen, sagde han se
nere.

Det ser ud til, at der her har foreligget en 
partivedtagelse inden for det danske social
demokrati. Callesens materialesamling slut
ter i hvert fald med følgende citat fra et 
brev, I. P. Nielsen i maj 1924 skrev til so
cialdemokraterne i Flensborg:

»Jeg forstår derfor meget godt, at det 
danske parti »på grund af forandrede politi
ske forhold« har afslået at sende talere til 
Flensborg. Desuden — hvad har partifællerne 
i Flensborg gjort over for denne undertryk
kelsespolitik? Har partifællerne ikke i alt 
for lang tid sejlet i chauvinistiske farvande? 
Jeg tænker her på skriverierne i Flensbur
ger Volkszeitung, på Heimatbund og på 
samarbejdet med kapitalisterne og chauvi
nisterne.«
Når man imidlertid sammenligner I. P. Niel
sens brev i original med dr. Callesens ud
drag, bliver man noget usikker over for den 
anvendte metode. F.eks. viser det sig, at et 
afsnit, der fremtræder som total gengivelse 
af et helt afsnit, i virkeligheden begynder 
og slutter ved komma midt i stykket, og at 
det udeladte har væsentlig interesse i den 
givne sammenhæng. Hvor I. P. Nielsen rej
ser spørgsmålet, om ikke arbejderbevægel-
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I. P. Nielsen hørte hjemme på socialdemokrati
ets venstrefløj, ikke blot politisk, hvor han f. eks. 
først lod sig vælge til folketingsmand i 1920, 
fordi han under den tidligere valglov kun kun
ne vælges med radikal støtte, og det stred imod 
klassekampens krav om klar front imod det 
borgerlige samfund, ligesom han i 1916 sammen 
med Gerson Trier og Sundbo stemte imod Stau
nings indtræden som kontrolminister i det radi
kale ministerium, men også nationalt, idet han 
skarpt gjorde gældende, at arbejderbevægelsen 
ikke kun var international, men direkte anti
national, og i 1915 formulerede han det så dra
stisk, at det ville være en større ulykke end

selve verdenskrigen, hvis arbejderne som følge 
af denne gik hen og blev nationale. Verdens
fædrelandet var dog ikke en realitet for I. P. 
Nielsen; man kan snarere sige, at Tyskland blev 
hans andet fædreland. Det er derfor opsigtsvæk
kende, at han i 1924 afbrød det socialdemokra
tiske valgsamarbejde med partifællerne i Syd
slesvig, hvem han beskyldte for at ligge i chau
vinisternes kølvand uden at reagere over for 
den tyske undertrykkelsespolitik. Og i 1935 be
kendte han åbent, at han i Sønderjylland havde 
fået kendskab til mægtige og værdifulde fak
torer i menneskelivet, som han ikke tidligere 
havde haft øje for.
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sens nederlag netop kan føres tilbage til den 
vaklende (schwankende) holdning over for 
den politik, der er ført over for danskerne i 
Flensborg, fortsætter han efter det komma, 
som Callesen har forvandlet til udgang på et 
afsnit:

». . . må jeg måske nævne, hvad der un
der valgkampen i Flensborg ikke blot be
skæftigede den danske, men hele den skan
dinaviske presse - de 40 [danske] børn fra 
Flensborg, som det blev forbudt at komme 
til Helsehjemmet i Sønder Vilstrup, til trods 
for at de tysk-nationale hver måned kan 
bringe børn til Nordslesvig; ligeså med høj
skoleeleverne, af hvem man forlangte 500 
guldmark, hvis de ville til en dansk højsko
le, medens de tyske, der skulle til Tinglev, 
måtte rejse uden at betale en penning; end
videre de børn, der var anmeldt til den dan
ske realskole, men som det i henhold til en 
forordning fra 1839 blev forbudt at komme 
i den skole osv. - det bedste grundlag for en 
dansk agitation -, og under disse omstæn
digheder at agitere imod danskerne i Flens
borg er dog plat umuligt.«

Først her slutter det pågældende afsnit og 
den sætning, Callesens citat har afbrudt 
midt i, og herefter genoptager Callesen ci
tatet. Men hvorfor udelader Callesen disse 
eksempler på den undertrykkelsespolitik, I. 
P. Nielsen bagefter henviser til?

Også det følgende afsnit, der fremtræder, 
som om det er citeret i total, er afbrudt midt 
i en sætning, og det er igen de konkrete 
eksempler, hvormed I. P. Nielsen begrunder 
sin holdning, der udelades af Callesen. Hvor 
Callesen sætter punktum efter I. P. Nielsens 
henvisning til de tyske partifællers samar
bejde med kapitalisterne og chauvinisterne, 
ser den sidste del af sætningen i originalen 
efter »an alle diesen Mischungen mit den 
Kapitalisten und Chauvinisten« ud som føl
ger:

». . . f.eks. i vinter kundgørelsen vedrø
rende Ruhr og Pfalz: Først 4-5 tysknatio
nale talere i Stadttheater, de samme talere i 

fagforeningshuset, for at overbevise arbej
derne om, hvilken stor uret der var over
gået Tyskland, da Nordslesvig blev afstået 
til Danmark; videre om aftenen i restaurant 
stor konference om den dansk-tyske græn
se.«

Foruden de konkrete eksempler på mang
lende tysk socialdemokratisk forståelse for 
mindretalsbeskyttelse har Callesen af I. P. 
Nielsens brev udeladt også nogle mere prin
cipielle afsnit.

For det første en oplysning om, at ikke 
alene havde det danske parti afslået at sen
de talere til tyske valgmøder syd for græn
sen, men de danske socialdemokrater havde 
også frabedt sig tyske talere ved de danske 
valgmøder: »Under valgkampen i Nordsles
vig skrev jeg personlig til Genosse Verdich 
i Kiel, at han ikke skulle komme til Nord
slesvig, thi stemningen var overvejende 
imod, at udlændinge måtte blande sig i in
drepolitiske forhold . . .« Dette afsnit er dog 
ganske interessant til belysning af situatio
nen både i 1906 og 1912.

For det andet slutter I. P. Nielsen sit brev 
med en advarsel om, at »endelig er der jo en 
anden vej, det danske parti kan slå ind på, 
idet begge landspartier er medlemmer af det 
internationale socialdemokrati, og derigen
nem kan spørgsmålet jo ordnes, og så be
høver vi ikke gensidig at skælde hinanden 
ud.«

Det er virkelig et højst interessant bidrag 
til problemstillingen, som Callesen her for
tier, nemlig hvorledes man fra dansk social
demokratisk side overvejer at apellere til den 
internationale organisation for at få de ty
ske socialdemokrater til at respektere den 
na tionale mindretalsbeskyttelse.

I praksis var de danske socialdemokrater 
nu på linie med den danske borgerlige kri
tik af den manglende mindretalsbeskyttelse 
syd for grænsen. Det tyske mindretal i »det 
forældede kongerige« havde langt bedre kår 
end det danske mindretal i den moderne 
Weimarrepublik. Det er ukendt, om sagen 
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endte i den socialdemokratiske internationa
le. Men da Tyskland ved andre grænser fik 
brug for at kræve beskyttelse af de tyske 
mindretal, lysnede det omsider syd for 
grænsen, og den socialdemokratiske idy) 
kunne genetableres.

Før valget i 1928 kunne redaktør Swan- 
holm, Haderslev, den ledende socialdemo
kratiske pressemand i landsdelen og marke
ret som formand for socialdemokraternes 
sønderjyske amtsorganisation, derfor ind
trængende opfordre de danske arbejdere syd 
for grænsen til ikke at »spilde deres stem
mer på en dansk kandidat«, og da valget så 
tilføjede danskheden et smerteligt nederlag 
til fordel for de tyske socialdemokrater, ud
løste det følgende lykønskningstelegram fra 
Swanholm til den omstridte Volkszeitung:

»Kære partifæller. Hjerteligst til lykke 
med, at de danske arbejdere i Flensborg og 
forøvrigt i hele Slesvig endelig har fundet 
deres plads som socialdemokrater ved valg
urnen. Lad de andre strides om nationale 
spørgsmål. Vi rækker hinanden broderhånd 
over grænsen. Leve socialismen!«
Nu var de to socialdemokratier igen på linie 
med hinanden. Sløjfen var bundet. Da de 
tyske socialdemokrater også i praksis var 
nået frem til en nogenlunde anerkendelse af 
den mindretalsbeskyttelse, de to socialdemo
kratier gensidigt havde tilsagt hinandens 
mindretal i overenskomsterne af 1921 og 
1923, var der tilvejebragt sammenhæng i 
udviklingen fra 1872. Med det citerede te
legram fra 1928 afrundes derfor den pro
blemstilling, der er lagt ind i titlen »Social
demokratiet og internationalismen - Kilder 
til belysning af det danske socialdemokratis 
syn på det slesvigske spørgsmål.«

Selv om der er en rød tråd igennem tovet 
fra 1872 til 1928, havde tovmaterialet for-

Herning-overenskomsten 1928, der ved lands
tingsvalget kastede de tyske stemmer på den 
socialdemokratiske kandidat og til gengæld gav 
tyskerne adgang til at få deres eget gymnasium 
i Åbenrå, blev foreviget af Herluf Jensenius i 
»Blæksprutten« 1928, og mindet lever stadig. 
Derimod synes det glemt, at 1928 også var året, 
da en ledende dansk socialdemokrat i Nordsles
vig påny kunne opfordre danske arbejdere syd 
for grænsen til ikke at »spilde deres stemmer på 
en dansk kandidat«.

andret sig fra dengang, der var tale om to 
revolutionære oppositionspartier uden an
svar, til det nu drejer sig om to folkepartier, 
der er med i kapløbet om regeringsansvaret. 
Undervejs havde det desuden vist sig, at der 
var forskel på dansk og tysk-tysk internatio
nalisme, og en ny drejning i perspektivet 
åbenbarede sig, da den nazistiske projektør 
blev sat på.

Det er et uhyre fængslende stof, Gerd 
Callesen arbejder med, men måden han gør 
det på . . .
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Tre breve
til oberst Chr. Lunn
VED FR. LORENZEN

Chefen for 2. artilleriregiment i Holbæk fra 1936—42, oberst Christian Lunn var 
i tiden efter første verdenskrig meget aktiv i det danske arbejde i Nord- og Syd
slesvig. Som ung kaptajn blev han i 1917 udsendt til Tyskland for at overvåge 
forplejning og hjemsendelse af allierede krigsfanger, og fra 1918-19 tjenestegø
rende i den internationale kommission til afmærkning af den dansk-tyske grænse. 
Under dette arbejde fik han indblik i de store lidelser og savn, grænselandets be
folkning havde været udsat for i, og ikke mindst også efter krigsårene fra 1914- 
18, og han kom i forbindelse med vide kredse inden for den dansksindede søn
derjyske befolkning. Derefter gjorde kaptajn Lunn tjeneste i hjemlige garnisoner, 
blandt andet i Ringsted, hvor han med ildhu holdt foredrag ved offentlige møder 
og i sønderjyske foreninger om det sørgelige, han havde set og oplevet. Det lyk
kedes for ham at få dannet grupper af ligesindede landsmænd, som var rede til at 
gøre en indsats i det danske grænselandsarbejde.

1 Nordslesvig blev den materielle nød jo straks afhjulpet ved genforeningen i 
1920. Vi fik i den danske krone en dengang værdibestandig valuta, for hvilken 
vi kunne købe næsten alt, hvad der behøvedes til livets ophold og trivsel. Men i 
Sydslesvig, hvor den tyske mark med rivende fart blev mindre værd fra dag til 
dag, °8 a^e butikker var næsten tomme, både sultede og frøs befolkningen i åre
vis. Der blev sat et storstilet hjælpearbejde i gang for at lindre nøden blandt vore 
dansksindede landsmænd, både fra offentlig og privat side.

Over hele Danmark tog hjertevarme mennesker i sønderjyske foreninger og 
grænseforeningens afdelinger fat på at organisere arbejdet med indsamling af både 
penge og brugt tøj, og her var som nævnt kaptajn Lunn straks fra begyndelsen 
en foregangsmand i sin kreds i Ringsted. Med møder hver 14. dag gik arbejdet 
strygende, og kaptajnen stod selv for forsendelsen af tøjet, som blev sendt til Flens
borg, hvor daværende lærer ved Duborgskolen Bernhard Hansen stod for mod
tagelsen og fordelingen af gaverne.

Fra Bernhard Hansens Haand foreligger der i kaptajns Lunns efterladte brevar
kiv (han døde i 1968) to breve dateret den 18.9. og 28.10. 1923, samt et brev fra 
daværende elev på Duborgskolen Johannes Büchert. Bernhard Hansen giver i sine 
breve en alvorlig og levende, men samtidig fornøjelig skildring af hine trængsels
tider for vore sydslesvigske landsmænd, og Johs. Büchert siger i sit brev, der er 
skrevet på et smukt dansk, kaptajnen hjertelig tak for tøjgaven til ham og hans 
lillebror.

Fru oberstinde Ally Lunn, som er vor husfælle her i kollektivhuset »Vesterled« 
i Holbæk, har venligst overladt mig disse tre breve til offentliggørelse.

Fr. Lorenzen
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Flensborg, den 18.9.1923.

Kære hr. kaptajn Lunn!

Deres elskværdige forsendelse har jeg netop 
i dag åbnet for. Jeg er Dem taknemmelig 
for, at De har villet gøre mig den glæde at 
få lov til at forestå uddelingen, og jeg har 
allerede begyndt. Jeg er nemlig klasselærer 
for realklassen, hvor vi har en flink elev fra 
Munkvoldstrup, Johannes Büchert. Stor og 
velvoksen er han, men det kniber med det 
timelige; ham har jeg givet det noget større 
dimensionerede - benklæder, frakke, vest 
med blanke knapper, hat osv. Hans glæde 
var stor og hans taknemmelighed endnu 
større. - Hvem jeg skal udnævne til kapt. i 
artilleriet er jeg endnu ikke ganske indfor
stået med, men der viser sig jo nok en, der 
er værdig til Æren. En gammel forhutlet 
mand af patruljerer hver nat skolegård og 
materialeplads; ham giver jeg kappen. Hos 
mine kollegaer vil jeg desuden forhøre mig 
om elevernes forhold, og drage den størst 
mulige omsorg for, at tøjet gives til virke
ligt trængende.

Vi har lige haft stor årsfest hernede. Dan
nebrog vajede; ja, endog fra skyen i en dra
gehale sendte korsbanneret sin hilsen med 
forjættelsens håb ned over den 6000-tallige 
skare, om hvilken vor gode ven »Flensbur
ger Nachrichten« skrev, »at den satte »sein 
besonderes Gepräge« på byen for næste dag 
dybt at beklage den indløbne trykfejl. Der 
skulle have stået: »kein besonderes Ge- 
präg« - hvilket skæbnens spil! Vi er nu alle 
milliardærer, millionæren har oplevet sin 
fornedrelsestid. - Fra et tysk vittighedsblad 
må jeg citere: Billedet er far og søn på vej 
fra arbejde, fattige, nedtrykte og forsultne 
er de begge. F.: Nu er vi altså millionærer! 
S.: Ja, og hvordan mon vi ser ud, når vi 
bliver milliardærer. Den tyske mark lader 

sig ikke spotte. Den har gjort springet, og 
med suk må det bekendes, at herren med de 
6 nuller var bedre end herren med de 9. 
Men trods alt, det er dog »Deutschland über 
alles---- « om end på en anden måde end 
tænkt, selv om vi lever i milliardærernes 
fattighus. Den opvoksende slægts begreb om 
tal må blive meget ejendommelige og forvir
rende. En dreng kommer hjem fra skole og 
fortæller sin fader om solens store afstand 
fra jorden — 20.000.000 mile, — og får til 
svar: Ach, was sind Zwanzigmillionen heut
zutage.

For de gamle går tempoet for stærkt, net
op i dag har der været en for at afkræve 
min værtinde kontingent for en eller anden 
tysk forening med det svimlende beløb af 
500 mark = Vsoo dansk øre!!! Mærkeligt 
nok havde vi så lidt penge, at vi kunne be
tale for hende.

På landet skrider høsten godt fremad her
nede. Rugen gik det værst ud over, den lan
ge regnperiode havde den ikke kunnet tåle. 
- Sidst i denne måned flytter vi ind i vor 
nye lejlighed på Duborgskolen, og vi glæder 
os meget dertil; det er ikke morsomt (og 
heller ikke billigt) vedvarende at skulle bo 
hos andre og have sine egne møbler på pul
terkammer.

Hilsen til alle venner af vore landsmænds 
sag. De står sikkert og fast i deres hårde 
kamp.

Her gælder det:
Fred er dog ej det bedste, 
men at man noget vil.

Med hilsen

Deres ærbødige Bernhard Hansen
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Flensborg, Duborgskolen, 

Ritterstrasse 271, den 28.10.1923

Kære hr. kapt. Chr. Lunn!

Ved et gymnastikstævne i aftes i tivolisko
len fik jeg Deres brev overrakt af hr. Chri
stensen; han påstod, det var fra løj tn. Nelle- 
mann, så min forbavselse var ikke helt rin
ge. Imidlertid opdagede jeg straks fejltagel
sen, og takker for brev og for de mange var
me tanker, der hos Dem så ofte, ja, jeg fri
stes til at tro altid, følger os hernede. - Vi 
var virkelig sammen til et gymnastikstævne 
i aftes - et virkeligt stævne - arrangeret af 
Flensborg Ungdomsforening, der med sit 
eget hold kappedes med 2 fra Harrislev og 
1 fra Tivoliskolen. Sikkert det første af sin 
art »syd for bækken«, og efter min mening 
ikke nogen dårlig mærkepæl på vejen frem. 
De danske gymnastikhold i Nordslesvig var 
i sin tid ikke det, der frygtedes mindst. Tak, 
fordi De stadig tænker på os med tøj; det 
sidste gjorde megen lykke, hvor det kom 
hen. En gammel forhutlet mand, der fik ar
tilleriuniformen (komplet) udbrød i sin store 
glæde: Så, nu har jeg tøj nok resten af mit 
liv. Senere har han fortalt mig, at kappen 
var alt for god til ham selv, den har hans 
gamle hustru syet om til en »mantel« til en 
voksen datter, der på grund af forhold af 
forskellig art må være hjemme. En del tøj 
gav jeg til en skræddersvend, der længe har 
været arbejdsløs, og hvis ene datter skal 
konfirmeres til foråret. En gammel bedste
moder, der sidder i de allerynkeligste kår og 
har en forældreløs dattersøn hjemme hos 
sig, gav jeg det lille filtstykke og en del af 
drengetøjet. Ja, der er nok at give til, blot 
man har noget at give af, og derfor atter 
tak, fordi der stilles mig en ny forsendelse 
i udsigt. Det er en rig gerning at få midler 
stillet til rådighed til lindring af lidendes 
nød. Og nøden er mange steder stor. Mange 
må nægte sig det allernødvendigste. En mid
aldrende frøken, der kommer hos os af og 

til, havde ikke råd til at få sig en ny vinter
hat og trak derfor sommerhatten over med 
fløjl hun tilfældigvis havde. Skøn blev den 
imidlertid ikke at skue, og da hun første 
gang promenerede den på gaden, mærkede 
hun snart, at hun tiltrak sig opmærksomhed. 
Længe lod hun det passere, indtil en flok 
gymnasiaster stillede sig op for at betragte 
hatten nøjere og en af dem råbte med sit 
plattyske »Wat en Hut!« Så tog hun reso
lut hatten af. Nervøs og oprevet kom hun 
op til os og bad om at blive der, til det blev 
mørkt. Vedkommende er af fin dannet fa
milie, hendes 80-årige fader, der er læge, 
praktiserer endnu. Mennesker af hendes art 
med intelligens, og som har kendt bedre 
dage, er tit dem, der ligger mest under for 
situationen. Hun har fortalt os, at hun går 
med store huller på strømperne, fordi hun 
ikke har råd til at købe stoppegarn. Hvad 
nytter det så, at seddelpressen går nat og 
dag, og at der vel snart trykkes 30 steder i 
riget, og at aviserne nok så flot fortælle: 
Oesterreich hilft uns I når det viser sig, at 
rigets trykkerier ikke kan honorere efter
spørgselen! Tænk at det skulle blive resul
tatet af det åregamle venskab mellem Tysk
land og Østrig, at »Oesterreich hilft uns« - 
Notendrücken. -

At jeg i forbifarten er blevet kaldet An
dreas kan ikke bevirke nogen større fortræd, 
men vel nok en del forveksling mellem mig 
og skolens rektor, som jo netop hedder An
dreas Hanssen; men nu skal jeg nok aver
tere ham, saa han ved, det er mig, det gæl
der, hvis han skulde få hilsen eller forsen
delser, han står uforstående overfor. - Deres 
evt. kort af Frue Kirke er jeg ganske indfor
stået med. Ligesom jeg med glæde skal tage 
mig af den omtalte forsendelse sydfra. - 
Brevcensuren inden for riget behøver man 
afgjort ikke at frygte. Jeg har overhovedet 
ikke hørt eksempler på, at den er blevet an
vendt. Til lykke med Deres forfremmelse! 
Sådan må Deres forsættelse vel ses. Des
værre kan det vel komme til at gå ud over
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Deres sønderjyske aftener, hvad der bliver 
alvorligt at beklage.

Med venlig hilsen 
Deres hengivne 
Bernhard Hansen

Sofiegård d. 17.9.23

Ærede hr. kaptejn!
Jeg har med glæde og tak modtaget Deres 
gaver fra skolen. Der var tøj både til min 
lille broder og mig. Da jeg kom hjem med 
min pakke, blev både far og mor og den lille 
glade, for vi to trængte meget til noget tøj, 
men nu er vi jo også godt forsynede. Min 
far ejer en lille gård lidt syd for Flensborg. 
Vi er seks søskende, fem brødre og en sø
ster. Den ældste broder er hjemme, en er 

lærer, en anden studerer i København på 
Landbohøjskolen; også min søster er i Dan
mark. Så er der endelig lille Nikolaus og jeg. 
Nikolaus er en dreng på ti år, jeg er 16 år, 
går på den danske realskole i Flensborg og 
skal påske 1925 op til præliminæreksamen. 
En af mine brødre faldt i krigen ved østfron
ten. Min moder er en søster af P. Budach, 
Hornskov, som De måske kender.

Nu har jeg forestillet hele familien for 
dem, og vil kun tilføje, at der her på egnen 
findes mange danske, og at vor sag har haft 
god fremgang, hvilket jo også årsmødet vi
ste.

Med endnu en tak både fra mine forældre 
og Nike og mig slutter med en hjertelig hil
sen

Deres taknemmelige Johannes Büchert

Fattigforsorg i Stenderup
AF OLAV CHRISTENSEN
Fattigforsorgen var i gammel tid, hvis den 
overhovedet eksisterede, kummerlig, og selv 
i nyere tid var den lidet menneskelig. End
nu i 1800-tallet bortliciteredes gamle og 
børn til den lavestbydende; den, som ville 
gøre det billigst, fik overdraget forsorgen. 
Det har i mange tilfælde ganske givet været 
en ringe forplejning og en lidet menneskelig 
behandling, den pågældende pensionær har 
fået, og de mindreårige har ofte måttet ud
føre rent slavearbejde samtidig.

Selv om der i slutningen af 1800- og i 
begyndelsen af 1900-årene vel ikke er fore
taget egentlige licitationer, var det dog sta
dig almindeligt, at fattiglemmer anbragtes i 
privat pleje, men dog nu under en vis kon
trol. I den lille kommune Stenderup, som år 
1900 talte 366 indbyggere, og som udgjorde 
en del af Toftlund sogn, har jeg i kommu
nens for tiden 1871-1906 bevarede forhand
lingsprotokol, der nu findes i Landsarkivet, 

fundet oplysninger om sådanne to plejean
bringelser, som kan give et lille billede af 
vilkårene for en privat pleje.

Kådner Eli Eriksen på Stenderup Nørre
mark tog den 1. oktober 1896 fattiglemmet 
Maren Mellerup i kost og pleje på livstid, og 
han påtog sig endvidere vask og reparation 
af hendes klæder, alt for en månedlig godt
gørelse fra fattigkassen på 18 mark og når 
hun var sengeliggende 20 mark. Kommunen 
skulle dog afholde udgiften til nødvendige 
klæder, til læge og medicin, og fattigkom
missionen havde ret til at føre tilsyn med 
plejehjemmet og kunne ved utilfredshed 
rette eventuelle mangler. Ved fattiglemmets 
død skulle Eriksen sørge for og bekoste be
gravelsen efter egnens skik mod at overtage 
de fattiglemmet tilhørende indbogenstande, 
nemlig: fem stole, tre borde, et egetræsskab, 
et vægur, et spejl, en dragkiste, en kiste, et 
skab, sengeklæder til IV2 seng, en balje, en 
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lille balje, teservice, to præsenterbakker, seks 
teskeer, to spiseskeer, en flødeske, en kage
ske, 13 chemiser, to sengelagner, en jern
gryde, en messingkeddel, en pande, en kob
berkeddel og en spand. Overenskomsten er 
underskrevet af Eli Eriksen.

Det omhandlede fattiglem var Bodil Ca
thrine Mellerup, som var født i Pughøj den 
28. juni 1820 som datter af inderst Hans 
Mellerup og hustru Maren Elisabeth Heit
mann. Hun døde den 23. maj 1905, men var 
da åbenbart ikke mere i pleje hos Eli Erik
sen. Det oplyses nemlig i kommunerådets 
protokol den 25. maj 1905, at kommunefor
standeren Heinrich Jürgensen og landmæn
dene Anton Petersen og Peter Petersen skul
le varetage ordningen af alumnen Bodil Mel- 
lerups efterladenskaber, hvis værdi skulle 
tilfalde kommunekassen.

Bodil Mellerups fader, Hans Mellerup, var 
født i Tirslund omkring 1772 og ernærede 
sig, da han den 9. februar 1817 blev gift i 
Toftlund, som tjenestekarl, medens mode
ren, der her kaldes Marie Elisabeth Heit
mann, var født i Ørderup og var kniplepige.

Bodil Cathrine var rundet af småkårsfolk.
Den anden oplysning i Stenderup kom

muneprotokol om anbringelse af et fattig
lem i familiepleje beretter, at kådner Anders 
Hansen Lindholm på Lindholm mod udbeta
ling af et beløb på 600 mark en gang for 
alle forpligtede sig til på livstid at tage den 
trængende Kjestine Schmidt fra Stenderup i 
pleje. Han skulle yde hende fri bolig, kost 
og beklædning samt i sygdomstilfælde sam
vittighedsfuldt sørge for lægehjælp og i det 
hele taget i alle forhold behandle hende som 
hørende til familien. Ved hendes død for
pligtede Lindholm sig endvidere til efter eg
nens skik at give hende en anstændig begra
velse, og sluttelig erklærede han at ville lade 
de nævnte forpligtelser indføre i grundbogen 
som en på ejendommen hvilende aftægt.

Protokollen er derefter den 22. juni 1901 
underskrevet af Anders Hansen Lindholm 
og kommuneforstanderen Heinrich Jürgen
sen samt af medlemmerne af kommunerå
det: Henrik Refslund, Vilken Nissen, Peter 
Petersen, Jens Zerlang og Anton Petersen.

Et glimt fra bordellet
i Haderslev for 100 år siden
AF VIGGO PETERSEN

I marts 1872, altså for omkring 100 år siden, 
klagede husejerne i Østergade i Haderslev 
over de ulemper, som bordellet i gaden for
voldte dem. De havde svært ved at få deres 
lejligheder udlejet, og ejendommene sank i 
værdi, mente de. Det er artige ting, de gode 
borgere fremfører om dagliglivet i bordellet, 
bl. a. at bodelværtindens datter på 13-14 år 
om aftenen sad og spillede klaver for piger
ne, og at hun, »når der indtræffer herre, 
springer hen til trappen og råber op til da
merne, hvem har tur«. På facaden var der et 

gadespejl, hvor pigerne hele dagen sad og 
iagttog de forbipasserende for, så snart der 
kom en forbi, som de syntes om, at stille sig 
frem i døren.

Klagen fik ikke den tilsigtede virkning, og 
bordellet bestod helt op mod genforenings
tiden, efter at det i begyndelsen af vort år
hundrede var flyttet hen i Spikergade, hvor 
mange i byen endnu kan huske det.

Bordellet var blevet indrettet 1855 af en 
gæstgiver Thomsen i et til formålet bygget 
hus, men det er først i ægteparret Henriette
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Prisliste 1868 fra 
bordellet i Haderslev.

og J. A. Mengers tid, at vi rigtigt hører om 
livet i bordellet. Der var kun ganske få piger 
i bordellet — aldrig mere end fire - og de blev 
holdt med kost, logi og tøj af bordelværten, 
der til gengæld fik det halve af, hvad de 
tjente.

Pigerne var undertiden kommet i et øko
nomisk afhængighedsforhold til værten, så
ledes at de ikke kunne holde op med erhver
vet, når de selv ville. Det påstod en 24-årig 
pige i hvert fald i 1865, hvor hun var ind
lagt på hospitalet på grund af syfilis. Hun 
ville nødig tilbage til bordellet, når hun var 
blevet helbredt, men værtinden holdt på, at 
hun først måtte tjene de 100 mark af, som 
hun skyldte hende, før hun kunne slippe fri. 
Størstedelen af gælden stammede fra, at bor
delværtinden havde betalt hende ud af en 
gæld i Hamborg, og derefter havde taget 
hende med til bordellet i Haderslev.

En 15-årig dansk pige kom derimod kun 
til at opholde sig i bordellet i ganske få dage. 
Hun var flygtet fra Middelfart fattighus, 
hvor hendes tilværelse nok ikke har været 
særlig spændende, og blev den 7. oktober 
1871 optaget i bordellet i Haderslev. Allere
de den 12. oktober blev hun sendt tilbage ef
ter begæring fra de danske myndigheder.

Man var slet ikke så begejstret for at have 
bordel i byen, men man mente at måtte tole
rere det for at kunne kontrollere de løse pi

gers virksomhed og på den måde komme 
kønssygdommene til livs. På den anden side 
mente man at måtte lægge en dæmper på 
den frie livsudfoldelse i bordellet, og værten 
måtte derfor i 1868 gå ind på en række me
get restriktive betingelser for at få sin virk
somhed tålt af myndighederne. Det om
fangsrige dokument på 26 punkter skal ikke 
gennemgås i detaljer her, men det kan næv
nes, at der hverken måtte forekomme musik, 
dans eller udskænkning i bordellet, og der 
sattes meget snævre grænser for pigernes 
færden uden for huset. Efter kl. 3 om natten 
måtte ingen besøgende lukkes ind, og unge 
mænd under 20 år havde ingen adgang. 
Værtsparret måtte ikke beholde deres børn 
hos sig efter det fyldte 4. år, og forældrene 
måtte ikke siden have dem på besøg - i vir
keligheden en meget hård bestemmelse, der 
da også blev overtrådt. Hensigten med for- 
buddet var naturligvis at beskytte børnene 
mod uheldig påvirkning, men også bordel
pigerne blev der tænkt på, blandt andet med 
bestemmelsen om, at de i tilfælde af gravidi
tet eller kønssygdom skulle have underhold 
og lægebehandling betalt af værten. Og så 
til sidst en lidt kuriøs bestemmelse: Hvis der 
ud over de prostituerede skulle ansættes an
det personale, måtte det kun være kvinder 
over 40 år! Politiet mente åbenbart ikke, at 
kvinder i den alder havde tiltrækningskraft.
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Boganmeldelser
FOLDINGBRO
Historisk samfund for Ribe amt har udsendt en 
bog af Valdemar Andersen om Foldingbro, år
hundreders vigtigste passage over Kongeåen, 
skellet mellem Nørrejylland og Sønderjylland, 
i perioden 1864-1920 tillige mellem Danmark 
og Tyskland.

Der er mange spændende perspektiver i denne 
bro, f.eks. finansieringsproblemet. Første gang 
hører vi om denne side af sagen i et kongebrev 
fra 1521, hvor Christian II fastsætter, at em
bedsmanden på Tørning skal sørge for vedlige
holdelsen af broen, men til gengæld skal oppe
bære en skæppe korn fra hver mand, der har 
plov i Malt herred. Malt herred havde en særlig 
interesse i denne bro, der ikke blot førte til Søn
derjylland, men også til Ribe, hvor produkterne 
fra Malt herred blev afsat.

Vedligeholdelsen skete på den måde, at Frøs- 
og Kalvslund herreder i Sønderjylland leverede 
arbejde in natura i form af den såkaldte hånd- 
og spandtjeneste. Malt herred nord for Konge
åen havde derimod fået frigjort sig for denne 
ydelse mod at svare den nævnte skæppe-afgift, 
og man søgte til stadighed at frigøre sig endnu 
mere for herredets forpligtelser i forbindelse 
med dette Kongeågrænse-problem. Vi har spred
te oplysninger derom, f.eks. fra 1622, da der 
blev anlagt sag mod 90 mænd fra Malt herred, 
der ikke havde leveret deres brokorn i nogle år. 
Da bønderne vandt sagen ved Viborg landsret, 
svarede kongen med trussel om at lukke broen 
med slagbom, så ingen kunne komme over uden 
at betale bropenge.

Det ser ud til, at bønderne overfor denne trus
sel foretrak at yde brokorn, men leverancerne 
faldt ikke tilfredsstillende, og i 1660 - da kri
gens nødår åbenbart havde tilspidset situatio
nen - blev der gjort alvor af det med bom og 
bropenge. Derefter fulgte påny en periode med 
brokorn, fra 1710 igen en periode med slagbom, 
men denne gang med en skæppe byg fra hver 
helgård i Malt herred at erlægge til en brokorns
forpagter. Senere blev afgiften ydet af enhver, 
der holdt heste og vogn i Malt herred, i alt 276 
personer.

I 1774 lykkedes det bønderne i Malt herred 
at opnå et nyt resultat, idet de fik forpligtelsen 
til at yde brokorn ændret til en samlet årlig 
pengeafgift på 22 rdl., der skulle betales til Ha
derslev amtstue. Det var Haderslev amt ikke til
freds med, og da prisstigningerne satte ind, kræ
vede amtet, at enten måtte der betales i korn el
ler omregnes til kontanter efter kornpriserne. 
Amtet fik ikke medhold. I 1808 faldt der kgl. 
resolution om, at afgiften stadig skulle være et 
kontantbeløb, men dog forhøjes til 33 rdl.

Haderslev amts modtræk var da at forlange 
beløbet betalt i slesvig-holstensk kurant i stedet 
for i danske penge, hvilket med gældende kurs 
ville betyde en firedobling af beløbet: amtet til
føjede, at man dog ingenlunde havde noget imod 
at modtage kornet in natura. Denne gang fik 
Haderslev amt medhold over for den ihærdige 
modpart i Ribe amt. De kongerigske herreds
bønder fik ordre til at betale beløbet i slesvig- 
holstensk kurant, og bidragyderne omfattede nu 
ikke blot mænd, der havde heste og vogn, men 
også de små udstykningssteder, navnlig mange 
i Føvling sogn, hvor man kørte med tyre, stude 
og køer i stedet for heste.

Valdemar Andersen undrer sig med rette over, 
at den kongerigske vej forordning fra 1793 ikke 
medførte en afskaffelse af Maltboernes bro
afgift, thi efter vej forordningen skulle samtlige 
beboere i et amt bidrage til vedligeholdelsen af 
veje og broer, så brokornsydelsen efter dette 
måtte anses for en særskat på Malt herreds be
boere.

Først efter 1864 lykkedes det Malt herred at 
blive fri for betalingen til Folding bro. Til af
løsning blev der betalt 2.575 mark kurant fra 
Kongeriget Danmark til Hertugdømmet Slesvig, 
der herefter blev alene om at vedligeholde broen 
ved Foldingbro, medens vedligeholdelsen af to 
andre offentlige broer over grænsen blev over
taget af Danmark. Det drejede sig om broen ved 
Skodborghus og - som det hed - broen »på den 
gamle landevej fra Haderslev til Kolding, der fø
rer over den til Kjær mølle flydende bæk«, altså 
den såkaldte Fjællebro.
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Også de sønderjyske herreder synes i forbin
delse med begivenhederne i 1864 at være blevet 
frigjort fra de ældgamle broforpligtelser. Kalvs
lund herred allerede af den grund, at herredet 
kom til Danmark, og der ses ikke at være rejst 
tyske krav i denne forbindelse. Frøs herred kom 
under tysk styre, men forpligtelserne er tilsyne
ladende forsvundet under omvæltningen.

Eneste rest i dag af den gamle strid om denne 
grænseovergang er - noterer Valdemar Ander
sen - at Foldingbro broen fremdeles administre
res under Haderslev amt. Dette afsnit af bogen 

må åbenbart være skrevet før kommunalrefor
men afskaffede Haderslev amt, men også sådan 
en detalje er jo med til at give det historiske bil
lede.

Der er mange andre morsomme kapitler i Fol- 
dingbros historie, kapitler om broens afbrydelse, 
når der blev krig, om dens genopbygning og re
staureringer, om bromænd, toldere og soldater, 
om studedrift og smuglere, om mord og marked, 
bro og kro og bydannelse, og for dem, der har 
historisk sans, er det en virkelig spændende bog, 
Valdemar Andersen har skrevet. bjs.

Grænselandsdagbog
VED FR. RUDBECK

SYD FOR GRÆNSEN

2. november: Det gamle Helligåndskloster i 
Flensborg, der er landet Slesvig-Holstens 
ældste alderdomshjem, skal restaureres.

3. november: Den tyske grænseforening i 
Slesvig-Holsten ydede i 1972/73 8,8 mill. 
DM til opgaver i grænselandet.

Formanden, dr. Hartwig Schlegelberger, 
retter en kritik mod forbundsregeringen for 
ikke at ville forhøje grænselands tilskudene, 
idet man måtte se i øjnene, at det tyske ar
bejde i grænselandet blev stillet over for en 
ny udfordring efter Danmarks indtræden i 
EF.

Den tyske voksenundervisning i Flens
borg amt vil etablere et samarbejde med den 
danske voksenundervisning i amtet.

4. november: Landdagsmand Karl Otto 
Meyer fremsætter i landdagen et forslag til 
en erklæring om en regionalisering af kon
junkturpolitikken i Vesttyskland med moti

veringen, at globale forholdsregler kan ska
de udviklingen for de støttekrævende regio
ner.

På Dansk Lærerforening for Sydslesvigs 
generalforsamling oplyses, at der af forenin
gen er ydet 10.000 DM til lejrskolehjemmet 
Vesterled på Holmsland.

Dansk Alderdomshjem i Flensborg, der 
kan huse 63 personer, heraf 17 plejepatien
ter, har en venteliste på næsten 200. Den 
ventede udvidelse med en plejeafdeling til 
20 patienter kan nu påbegyndes.

6. november: Europa-Akademiet i Husum 
kan glæde sig over en overvældende inter
esse fra begge sider af grænsen. Der er plads 
til 33 kursister, og til det kommende år er 
planlagt 32 kurser.

Efter forhandlinger mellem Grænsefor
eningen og Sydslesvigsk Forening overtages 
Flensborghus og Hotel Skandinavien i Lyks- 
borg fra 1. januar 1974 af Sydslesvigsk For
ening.

Dybbøldagen i Sydslesvig gav i år 11.918
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DM. Desuden er der til Foreningen Nordens 
Islandsindsamling indsamlet 5900 DM.

Jaruplund højskole åbner dette vinterkur
sus med 19 elever, og efter nytår stiger tal
let til 24.

Sydslesvigsk Forenings styrelse opfordrer 
til hvervning af nye medlemmer som et bi
drag til de kommende års valgforberedelser.

9. november: Flensborg byråd vedtager en
stemmigt ikke at udskrive borgmesterembe
det. Dr. Helmuth Christensen, der har be
klædt embedet siden 1965, er dermed gen
valgt for 8 år.

10. november: Det sydslesvigske julemærke, 
der har eksisteret i 25 år, er hidtil solgt i 
13,6 mill, mærker.

12. november: Som et led i de danske spare
bestræbelser pålægges det Det sydslesvigske 
Samråd at spare 1 mill. kr. i de sydslesvig
ske budgetter for 1974/75.

14. november: Danfoss-virksomheden i Sles
vig vil i 1978 beskæftige 500 arbejdere.

Husum by regner ikke med at få den al
mindelige nedgang i børnetallet at mærke. 
I følge en statistik har byen 5796 børn under 
16 år, og i forhold til 1972 er elevtallet i 
byens skoler steget med omkring 300. Der 
er 4618 skolesøgende børn i samtlige byens 
skoler, heraf dog 1427 udenbys.

17. november: Landet Slesvig-Holsten mod
tager 13 mill. DM fra EF-fonden i Bruxelles 
til regionale strukturforbedringer specielt in
den for landbruget.

Danevirke besøgtes sidste år af 15.000 
mennesker, oplyser turistforeningen for 
Haddeby og Danevirke, som samtidig fast
slår, at Danevirke stadig er en turistattrak
tion af rang.

19. november: I Flensborg by vedkender 
81.419 personer eller 85,3 pct. sig den evan

geliske tro, mens 6251 eller 6,5 pct. er kato
likker. Gennemsnit for Slesvig-Holsten er 
86,5 pct. evangelisk troende mod 6 pct. ka
tolikker. I alt tilhører 92,5 pct. af landets 
befolkning en af de store kirker.

Der arbejdes på at skabe en bedre kontakt 
imellem friserne; et initiativ er taget af For- 
iining for nationale Frashe, Söl'ring Foriining 
og den frisiske sangforening på Amrom Rüm 
Hart. Man opfordrede desuden folk til i høj
ere grad at bruge frisisk i hverdagen.

20. november: Det tyske dagblad Husumer 
Nachrichten, som nu udgives af Flensburger 
Tageblatt, har eksisteret i 100 år.

23. november: I Helligåndskirken i Flens
borg ordinerer biskop Hans Kvist Sydsles
vigs første kvindelige præst, fru Alice Biele
feldt, som er udpeget som dansk præst i Fre- 
deriksstad.

Fra Lybæk siges i en udtalelse, at man dér 
burde have førsteret ved etableringen af et 
nyt universitet frem for Flensborg.

Kiellanddagens CDU-fraktion aflægger et 
besøg hos Sydslesvigsk Vælgerforening og 
i en række danske institutioner i Flensborg. 
Efter besøget i Bremerstifteisen udtaler frak
tionsformanden dr. Uwe Barschel: Vi har 
ikke noget tilsvarende i hele landet Slesvig- 
Holsten.

Den af Flensborg Folkeuniversitet gen
nemførte forelæsningsrække Nordfrisland og 
Friserne har på de første seks møder været 
besøgt af 211 deltagere.

En halvårsstatistik fra Dansk Centralbib
liotek viser atter i år fremgang i antallet af 
udlån: i alt 71.697 mod 63.811 i samme pe
riode i fjor.

24. november: Foriining for nationale Frashe 
holder 50 års jubilæum ved en fest i Risum.

26. november: På Grænseakademiet i San- 
kelmark er afholdt en konference for danske 
og tyske historikere med det formål at fort
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sætte bestræbelserne på en harmonisering af 
såvel danske som tyske historiebøger. Der 
fortsættes med en konference over emnet: 
Den dansk-tyske grænseregion som genstand 
for videnskaben.

27. november: Sydslesvigsk Vælgerforening 
holder ekstraordinært landsmøde i Flensborg 
for at vedtage et rammeprogram til kommu
nalvalget i 1974.

På landsmødet understreger landdagsmand 
Karl Otto Meyer, at SSV vil føre sin valg
kamp med egne lister og egne kandidater.

30. november: På A/S Flensborg Avis' gene
ralforsamling vedtages en sammenlægning 
af Flensborg Avis og Südschleswigsche Hei
matzeitung fra 1. april 1974, således at 
Flensborg Avis derefter udkommer med et 
tysksproget tillæg.

NORD FOR GRÆNSEN

2. november: Åbenrå by køber den gamle 
toldbygning ved Åbenrå havn og vil indrette 
en rådgivningsklinik for unge i bygningen.

Dagbladet Sønderjyden foreslår et teknisk 
samarbejde med Flensborg Avis og Der 
Nordschleswiger. Flensborg Avis finder ikke 
forslaget realisabelt.

Ved et møde mellem repræsentanter for 
Rødding, Gram, Nr. Rangstrup, Løgumklo
ster og Tinglev kommuner fastslår amts
borgmester Erik Jessen, at disse kommuner, 
der dækker ca. Vs af hele Sønderjyllands 
landbrugsareal, har haft en markant tilbage
gang i indbyggertallet og kun har 30 ind
byggere pr. km2 mod 60 i det øvrige Sønder
jylland og 115 for hele landet.

5. november: I anledning af, at flyvepladsen 
ved Kragelund i Bov kommune skal udbyg
ges, foreslår Südschleswigsche Heimatzei
tung, at der etableres et flyveplads-samar

bejde over grænsen, og at den s tøj fremmen
de flyveplads ved Flensborg nedlægges.

Pensionisthøjskolen »Strand« i Sønder
borg vil indbyde tyske pensionister til op
hold på linie med danske pensionister.

I Kjærs gård i Højer etableres »Det søn- 
derjydske Akademi«.

8. november: Sognepræst A. Bork Hansen, 
Løgumkloster, får tildelt dette års »Æres- 
Rumlepotte«.

12. november: Til folketingsvalget den 4. 
december tilbyder borgmester Erhard Jakob
sen »i europæisk ånd« det tyske mindretal 
muligheder for at opstille på Centrums-De- 
mokraternes liste i Sønderjylland.

Folketingsmand Peter Gorrsen, der siden 
1957 har repræsenteret Socialdemokratiet i 
Sønderborgkredsen, meddeler, at han ikke 
vil genopstilles.

13. november: Fhv. højskoleforstander dr. 
Paul Koopmann anbefaler at bryde isolatio
nen omkring det tyske mindretal ved at op
stille sammen med Centrums-Demokraterne. 
Amtsrådsmedlem, gdr. Harro Marquardsen 
finder, at det er et godt tilbud, og general
sekretær Rudolf Stehr finder forslaget in
teressant. Der Nordschleswiger mener, at 
hermed foreligger en chance for at bryde 
valglovens spærreregel.

På et møde mellem Rødekro, Lundtoft og 
Bov kommuner fastslås det, at det er ureali
stisk at tale om en sønderjysk centerby. Det 
vil kun betyde afvikling andre steder.

14. november: Ved Dansk Amatør Teater 
Samvirkes 25 års jubilæum på teaterskolen 
i Gråsten erklærer amtsrådsmedlem Dycke 
Hoff, at det nye amtsråd må tage den søn
derjyske teatersag op igen og søge den løst.

På et delegeretmøde i Bund deutscher 
Nordschleswiger vedtoges med 165 mod 61 
stemmer af 244 fremmødte at tage imod 
Centrums-Demokraternes tilbud og at op- 
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stille chefredaktør Jes Schmidt som spids
kandidat på liste M. Desuden opstilles af 
mindretallet ejendomsmægler Chr. Nissen, 
Sofiedal.

16. november: Sønderjyllands Erhvervsråd 
peger på sit årsmøde på, at Nordslesvig med 
hensyn til indbyggertallet stadig er bagefter 
landsgennemsnittet, men overstiger dog al
lerede nu landsplanudvalgets prognose for 
tiden 1970-1990. Kun i det omfang, man 
kan fastholde ungdommen, kan man regne 
med en positiv erhvervs- og befolknings
mæssig udvikling. Det fastslås videre i be
retningen, at EF ikke bragte flere tyske ar
bejdere over grænsen. Over for 137 arbejds
løse står 623 ubesatte stillinger. Erhvervs
rådet opfordrer desuden til en målsætnings
debat om den kommende planlægning i Søn
derjylland.

Sønderjyllands Investeringsfond har i pe
rioden 1972/73 bevilget i alt 1.574.500 kr. 
og har nu et samlet udestående på 11.642.915 
kroner.

18. november: Der bør nedsættes en trafik
ekspertgruppe til analysering af de sønder
jyske trafikproblemer, siger amtsborgmester 
Erik Jessen i en samtale med Jydske Tidende.

20. november: Der blev kampvalg i 27 søn
derjyske menighedsråd. I Tønder genvalgtes 
4 tyske repræsentanter, i Sønderborg 5, i 
Højer 1 og i Haderslev 2 repræsentanter.

Trafikudvalget i Sønderjyllands amt gør 
et nyt forsøg på at redde de af nedlægning 
truede stationer på strækningen Tinglev- 
Sønderborg.

Statsminister Anker Jørgensen erklærer på 
et møde i Åbenrå, at han ville finde et tilbud 
til Slesvigsk Parti fra Socialdemokratiet for 
uanstændigt. Statsministeren gik ind for be
varelsen af kontaktudvalget for det tyske 
mindretal, selv om en tysk kandidat skulle 
blive valgt til folketinget.

Det radikale Venstres folketingskandida

ter i Sønderjylland finder kontaktudvalgets 
skæbne usikker.

21. november: De socialdemokratiske folke
tingskandidater Erik Andersen og J. K. Han
sen mener, at mindretallet efter valget bør 
fritages for valglovens spærreregler.

24. november: Slesvigsk Parti og Centrums- 
Demokraterne holder valgmøde i Tinglev, 
som af Erhard Jakobsen indledes med en 
tale på tysk.

25. november: Det er 50 år siden, at Stau- 
ning-Wels aftalen blev sluttet om anerken
delse af den dansk-tyske grænse af 1920.

Trafiktællingen for hele landet viser, at 
trafiktætheden er større i Sønderjylland end 
i det øvrige land.

Under et besøg i Rudbøl beklager uden
rigsminister K.B. Andersen »på rigets vegne« 
de dårlige lokaliteter, der bydes paskontrol
len.

Vejplanudvalget i Sønderjylland mener, 
at der i de næste fem år skal bruges 65 mill, 
kr. til vejplaner i landsdelen.

På et møde i Slesvig erklærer generalsek
retær Rudolf Stehr, at det tyske mindretal 
hverken er en sekt eller et splittelsesparti.

26. november: Antallet af landbrug i Søn
derjylland er fra 1971-72 faldet fra 10.283 
til 10.128, oplyses det på generalforsamlin
gen i Fælleslandboforeningen for Nordsles
vig, der desuden som afløser for gdr. Erik 
Boesen, Stubborn, valgte gdr. Hans Lautrup, 
Vellerup, som ny formand.

29. november: I et læserbrev til Flensborg 
Avis kalder fhv. folketingsmand Hans 
Schmidt, Oksbøl, lederne af Bund deutscher 
Nordschleswiger for »plattenslagere«.

30. november: Generalsekretæren for det ty
ske mindretal i 22 år, Rudolf Stehr, tager sin 
afsked og afløses af agronom Peter Iver Jo
hannsen.
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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) 4218 48 Bent Brier

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 sonderjyske bank

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

Sønderjydsk
Tæppefabrik

HADERSLEV
TELEFON NR. (04) 52 27 25

A. R. Kjærby A-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

Hejmdab
C BOGTRYKKERI J

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

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) 7212 30

BRØDRENE GRAM % • VOJENS




