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Den store egnsvandring
Historisk Samfund for Sønderjylland arrangerer som sædvanlig en stor egnsvandring i sep
tember måned.
Egnsvandringen skal i år gå til Sild, hvilket betyder, at deltagerne sejler til øen via RømøList-ruten. Og turen finder sted
LØRDAG DEN 6. SEPTEMBER 1975
Det endelige program for turen, tilmeldingsfrist, pris etc. bekendtgøres senere, dels ved
direkte meddelelse til medlemmer af Historisk Samfund, dels ved annoncering i Sønderjysk
Månedsskrifts augustnummer.

Frøslevlejrens Museum åbner
Fra 1. maj til 1. oktober er Frøslevlejrens
museum igen åbent hver dag - også søn
dag - fra kl. 10-17. Siden sidste sæson er
der blevet indrettet et nyt rum med våben og
andre genstande fra frihedskampen, bl.a. en
faldskærm og en container, som har været
brugt ved en af de allieredes våbennedkast
ninger over Danmark. Alle våben er i øvrigt
uskadeliggjort, så de ikke kan bruges.

Der er anskaffet transportable båndspillere,
som publikum kan tage med rundt, og en
gennemgang af museet er indtalt på bånde
ne. Men man kan selvfølgelig stadig bestille
både foredrag og omvisninger hos opsynet,
museumbetjent Hans S. Bruun, telefon (04)
67 65 57, privat (04) 67 35 68.

Kursus i slægtshistorisk arbejde
HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYL
LAND arrangerer ét kursus i slægtshistorisk
arbejde. Begrænset adgang. For at få det
fulde udbytte af de praktiske øvelser, vil det
være hensigtsmæssigt at have en sønderjysk
slægt at undersøge, enten ens egen, ægte
fællens eller en god bekendts. Leder: arki
var, mag. art. Jørgen Witte.

Flintestuen

Kursussted: Landsarkivets foredragssal, Ha
derslevvej 45, Åbenrå.
Påbegyndes: Den 2. oktober 1975 kl. 19.00.
Mødedag bliver torsdag.
Indskrivningsgebyr: kr. 75,00 pr. deltager.
Tilmelding: snarest belejligt til Historisk
Samfunds kontor, Landsarkivet, 6200 Åbenrå,
telefon (04) 62 46 83.

Stjernegade 7, Sønderborg,

Der er åbent hver dag undt. lørdag/søndag klokken 15-18.
Udstillingen omfatter det bedste af et halvt hundrede tusinde fortidsfund: store og små økser,
dolke, pile, hjortetakker og østersskaller, knogler etc., fra køkkenmøddinger m.v.
GRATIS ADGANG I
Interesserede gæster er velkomne til selv at finde en erindring i den store gave-rodekasse.
Marie og Troels Nielsen,
Rådhustorvet 11, Sønderborg

Sønderjysk Månedsskrift
der udsendes af Historisk Samfund for Søn
derjylland som selvstændig publikation, ko
ster 42,- kroner årlig i abonnement (incl.
moms og forsendelse).
Abonnement kan bestilles hos ekspedi
tionen, Landsarkivet, Haderslevvej, 6200
Åbenrå, telefon (04) 62 46 83, eller på re-

daktionen, H. P. Hanssensvej 9, 6100 Ha
derslev, telefon (04) 52 17 37.
Enkeltnumre koster 4,75 kroner - sær
numre beregnes der dog en højere pris for.
Prøvenumre tilsendes gerne og gratis ef
ter anmodning.

Pastor Georg Moller
- martyren fra Oland
AF W. CHRISTIANSEN
Viceskoleinspektør Werner Christiansen,
Tønder, skriver om to generationer: Fade
ren, den slesvigske præst, pastor Georg Møl
ler, og sønnen, sprogforskeren, professor
Herman Møller.
Det var en vinterdag i krigsåret 1849, at den
smukke og begavede komtesse Ida Margare
tha Knuth forlod forældrehuset i den skov
klædte, smilende egn ved Flensborg fjord for
at rejse over til sit fremtidige hjem på den
barske vestkyst. Hun var den 21. februar
blevet viet til pastor Georg Møller, der i no
vember 1848 havde fået overladt det ledige
præstekald i Hjerpsted, hvor naturforholdene
bød helt anderledes kår end de vante.
Den nygifte præstekone var en datter af
grev Cai Ernst Christian Ulrik Knuth, der en
tid var overførster på Sandvig ved Lyksborg
og senere flyttede til Sjælland. I det greve
lige hjem fødtes 11 børn. En del af disse
modtog privatundervisning af stedets degn
og organist Martin Møller, hvis slægt var
hjemmehørende på Sundeved. I degnehjem
met fødtes den 12. marts 1816 sønnen Ge
org Møller, der senere fik sin uddannelse i
Kiel, netop i de år da slesvig-holstenismen
satte sindene i bevægelse, og den unge stu
dent blev revet med. Det var hans ønske at
studere klassisk filologi, men efter faderens
henstilling slog han ind på det teologiske
studium og tog embedseksamen fra Gottorp
i 1842.
Da den såkaldte provisoriske regering
havde overtaget styret af landsdelen, lyk
kedes det Georg Møller at få ansættelse i
Hjerpsted, men hans virke her blev kun af
kort varighed. Da lykken under treårskrigen
1975-7

vendte sig til gunst for danskerne, så de at
ter blev herrer over landet, måtte de embedsmænd, oprørsregeringen havde indsat, vige
pladsen. Pastor Møller havde dog ikke været
særlig aggressiv, så han fik et embede i sam
me provsti; han forflyttedes til Kejtum på
Sild, hvor kirkesproget var tysk. I en indbe
retning fra dette kirkesogn hedder det ellers,
at der i Kejtum som overalt på øen tales me
get dansk, og der er ikke få, som endog ikke
forstår det højtyske, så præsten ikke sjæl
dent må foretage de kirkelige handlinger i
det danske sprog. Der kan derfor næppe væ
re tvivl om, at en præst her såvel som i de
andre menigheder bør være det danske sprog
mægtig i den grad, at han, når det behøves,
kan udføre de ministerielle forretninger på
dansk. Dette har pastor Møller da også været
i stand til, men han sympatiserede ikke med
danskerne. Da man agtede at opføre en
dansk kirke på List, som jo hørte under en
klaverne, vandt denne plan ikke hans tilslut
ning. Til dels var denne modvilje begrundet
i hans nationale indstilling, men han frygte
de også for, at det ville medføre en splittelse
inden for kirkelivet, og heri fik han medhold
af den daværende ribebiskop Daugaard.
Pastor Møller anså hertugdømmerne for
sit hjemland og følte det som en pligt at vir
ke i det og for det. »Mit fædreland går til
Elben« skal han have udtalt under en audi
ens hos kultusminister C. C. Hall. Det var
en udtalelse, der næppe har lydt velbehage
ligt i ørerne hos ministeren, der havde ophæ
vet fællesforfatningen og atter ført landet
ind under Ejderpolitikken. Det lykkedes da
heller ikke for pastor Møller at få fast an
sættelse i sit embede. Efter ti års konstitution
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forflyttedes han til den lille frisiske ø Oland.
Degn Hansen, der er blevet kendt som en
hjemstavnsforfatter og sagnfortæller og ikke
var særlig venlig stemt over for de dansksin
dede, angiver, at grunden til præstens for
flyttelse skyldes den kølige modtagelse, Fre
derik den Syvende fik under sit besøg på
Sild. Hansen tog samme år, som præsten for
lod øen, sin afsked, og han anfører, at det
var misforholdet mellem de danske skole
myndigheder og de tyske skolekommuner,
som fik ham til at lade sig pensionere. Sko
lerne var efter hans mening blevet en kaste
bold mellem partierne.

På Oland
I maj 1860 tiltrådte så pastor Møller sit ny
kald, og hen på sommeren fulgte fruen med
familiens fire børn over til Oland, hvor der
på denne tid fandtes 14 huse og henved 70
personer. Det var små og tarvelige forhold,
de drog ind til, og dertil kom så de store
vanskeligheder med fremskaffelse af livets
fornødenheder og af læsestof, der jo måtte
hentes fra fastlandet. Især har vel præstefruen, der jo fra barndommen af kendte bedre
og større forhold, følt det dybe savn. »Kein
Arzt, kein Brot, kein Wasser. Es ist grau
sam«, beklagede hun sig over for de besø
gende.
Huset lå på en ti fod høj værft, der under
de større stormfloder overskylledes af bøl
gerne, og når vandet fandt vej ind over dør
tærskelen, måtte de søge op på loftet, hvor
de i angstfulde timer ventede på, at stormen
ville løje af. I en oktoberstorm i 1863 blæste
den største part af taget bort, og en sådan
uhyggelig tildragelse kunne nok friste dem
til at søge hen til et mere sikkert sted. Præ
sten havde dog ikke i sinde at forlade øen.
»Hvis det skal være, så går jeg under med
den. Jeg vil ikke i denne tid svigte min lille
menighed, som ser med fuld tillid til mig«,
skal han have sagt. Det var da heller ikke
frygten for havets vælde, der fik ham til at

282

drage bort, men det var dønningerne fra de
nationale bølgeslag, der efterhånden også
nåede til denne afkrog af landet.
En tysk forfatter, dr. Gustav Rasch, der
har udgivet et værk »Vom verlassenen Bru
derstamm«, aflagde familien et besøg, og i
hans medfølelse med den kaldte han præsten
»Der Märtyrer von Oland, et navn, under
hvilket han blev kendt i tyske kredse.
Så udbrød krigen i 64. Dannevirkestillingen måtte rømmes. Tropperne beslaglagde de
offentlige pengekasser, blandt andet i Hu
sum og Bredsted, hvor præsten skulle hæve
sine gebyrer for det forløbne år. Det gav
økonomiske sorger. Men så modtog han til
sin store overraskelse en hilsen fra den slesvig-holstenske forening i Hamborg med en
pengegave på 100 gylden fra en dame i Ba
yern, og det hjalp ham ud af den øjeblikke
lige pengeforlegenhed.
Kaptajnløjtnant Hammer havde fået til
opgave at forsvare Vesterhavsøerne og sam
tidig fået bemyndigelse til at holde de op
rørske elementer i ave, og hvis det var på
krævet, måtte han erklære en ø eller en by
i belejringstilstand. Det blev tilfældet for
Kejtums vedkommende. Her var der fore
gået forskellig demonstraitoner, og der blev
besluttet at sende en deputation til Berlin
for at anmode den prøjsiske regering om at
beskytte øen Sild mod de danske, samt for
anledige at Vesterhavsøerne sammen med
hertugdømmet Slesvig blev skilt fra Dan
mark og forenet med Tyskland.
Hammer skred ind overfor denne oppo
sition. Der blev foretaget flere arrestationer,
og blandt de anholdte var den ovennævnte
lærer Hansen og en købmand Hendriks, hos
hvem man ved en husundersøgelse fandt to
breve fra pastor Møller, hvoraf det ene var
sendt fra Oland. I dette udtaler han håbet
om, at Slesvig og Holsten må blive udelt,
men ikke under det augustenborgske hus,
thi hvor det har huseret, har det gennem
sit aristokratiske overmod dræbt interessen
for Slesvig-Holsten, så Sundeved og Als er

blevet fanatisk dansk, mere end selve Sjæl
land og Fyn. De dynastiske interesser har
stadig skadet landsinteressen. Vel mener
Prøjsen og Østrig det alvorligt, men hvad
vil de egentlig? Kun som lyksborger er jeg
tilfreds under Lyksborg. Så retter han en
anklage mod Hammer og udtaler sin for
undring over, at de kære folk på Sild ikke
har anvendt Lynchjustits mod denne pose
kigger, men han føjer til: »Vi må vel være
forsigtige i vor isolerede stilling«.
Hammers kommentarer finder vi udtrykt
i bogen: »Vesterhavsøernes Forsvar i Aret
1864«, som han udgav året efter krigens op
hør. Han skriver: »Det viser, hvorledes en
præst, der har svoret kong Christian den Ni
ende troskabsed, endnu i sin stilling som
dansk embedsmand og »sjælesørger« på
Oland opfordrede de slesvig-holstenske sil
dringer til at udøve lynchjustits mod en
mand, om hvem man vidste, at han var en
virkelig tro embedsmand. - I første halvdel
af marts måned sendte jeg en officer over
til Oland med en hilsen til pastor Møller og
anmodning om at låne mig en tysk avis, da
jeg i flere dage ingen efterretninger havde
fået fra fastlandet. Ankomsten af en af mine
både til Oland havde imidlertid i den grad
forskrækket den onde præstesamvittighed,
at præstekonen (præsten var allerede gået
over til fjenden) ikke kunne tænke sig an
det øjemed, end at efterspørge hendes mand
og modtog derfor straks officeren med de
mest udsøgte grovheder«.
Besøget har nok haft en anden hensigt. Vi
har en beretning om én, der var med på
dette togt til Oland. Det er fra den senere
gårdmand Peter A. Petersen, Gallehus, fader
til den kendte kirkehistoriker pastor Carsten
Petersen. Kort efter krigens udbrud var han
sammen med 200 unge mænd fra enklaverne
blevet indkaldt som marinesoldat med ordre
til at møde på Fanø. Han blev oppasser hos
løjtnant C. Rasmussen, der fik den opgave
at skulle aflægge præsten det omtalte besøg.
Han taler dog ikke noget om lån af en tysk

avis. Den ville Hammer vel også have kunne
få på en lettere måde.
Vi lader den forhenværende matros selv
fortælle: »En aften kom løjtnanten og spurg
te, om en af os frivilligt meldte sig for i en
slup at tage til Oland. Da ingen syntes at
være villige til det, sprang jeg frem: »Tillad
hr. løjtnant, tager De derover, så melder jeg
mig straks«. »Ja, det tænkte jeg nok«, gav
denne til svar. Løjtnanten skulle hente præ
sten på Oland, og seks matroser beordredes
nu til at tage med. Med lods om bord sejlede
vi af sted. Det blæste en hård kuling, så vi
måtte alle undtagen lodsen og løjtnanten
lægge os på bunden af båden med geværet i
armene. To mand blev sat som vagtposter ved
båden, da vi andre gik på land. Vi gik til et
lille hus, der lå i nærheden af præstegården,
bankede på døren, og en gammel mand luk
kede op. Han vidste, at præsten var rejst til
Husum. En lille pige, der sad angst og bange
krøbet sammen i et hjørne af sengen, fik
sammen med den gamle mand streng ordre
på ikke at forlade huset, og der posteredes
en skildvagt ved hjemmet. Så gik vi til præ
stegården, hvor løjtnanten krævede præsten
udleveret, men fruen svarede, at han ikke
var hjemme. Det var en komisk scene at høre
og se. Løjtnanten hævede flere gange den
dragne sabel op for hovedet af hende, men
lige meget hjalp det, han var borte.
Da vi gik ud, og jeg skulle kalde skildvagten til os, faldt jeg i en mødding, den var
nedgravet for at forhindre, at den ikke ved
stærk flod skulle gå med vandet. »Jeg synes,
du lugter«, sagde løjtnanten, da jeg kom til
bage. »De må passe på, hr. løjtnant«, svare
de jeg, »at De ikke falder i en sådan ned
gravet mødding«.
Vi gik hurtigt tilbage til stranden, gik om
bord, affyrede vore geværer, sejlene blev ha
let op, og vi stod rask ud i brændingen. I
storm og tæt tåge nåede vi lykkeligt hjem til
vort skib.«
Ja, præsten var borte. Han havde anet
uråd, forladt øen for hos myndighederne på
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fastlandet at søge et nyt embede. Allerede
den 2. april konstitueredes han i Kværn i
Angel, hvor han vandt sig en trofast menig
hed og ret naturligt var det de tysksindede,
der sluttede op om ham og det skyldtes vel
også den martyrglans, der lå om ham. Da
den afsatte præst i dette embede atter søgte
tilbage til sin gamle plads, undlod pastor
Møller at søge kaldet. Han fik en opfordring
fra Sønderbrarup, hvor han så opholdt sig
en halv snes år.

I Ketting
1 1873 lod pastor Møller sig forflytte til Ket
ting på Als og kom derved til et dansktalen
de sogn. Han førte et ret stilfærdigt præsteliv
og deltog ikke i det national-politiske røre.
Da nogle af danskerne ville have et danne
brogsflag, der var anbragt på et skib i kir
ken, fjernet, satte han sig imod. Det hang
som et historisk minde, og den politiske strid
ønskede han ikke indført i kirken. Præstefa
milien viste stor hjælpsomhed overfor syge
og nødstedte og det bragte ham i god kon
takt med befolkningen. I de senere år holdt
han kapellaner. Den sidste var den senere
præst i Gram, pastor Zerlang, om hvem der
ved hans død i 1924 blev sagt, at han var
en sandhedskærlig og uforfærdet stridsmand,
der aldrig gik på akkord med uretten. Det
var en bevidst dansktænkende præst, pastor
Møller tog i sin tjeneste.
I de år, præsteparret boede på Als, miste
de det to voksne børn. En lovende søn, der
virkede som nervelæge i Hessen, blev angre
bet af tuberkulose. Han måtte opgive sin
praksis og tog hjem til sin fars præstegård,
hvor døden indhentede ham i en alder af 28
år. En datter, Ida, blev angrebet af samme
sygdom. Hun blev sendt til en slægtning i
Venezuela for om muligt der at genvinde
helbredet, men længslen drev hende hjem,
og et par måneder efter broderens død, afgik
hun også ved døden, 23 år gammel. Datteren
Martine tog lærerindeeksamen, men da hun
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også følte symptomer på den snigende syg
dom, opgav hun sin skolegerning. Hun flyt
tede efter faderens død den 4. januar 1891
med moderen til København. Her blev hun
gift med en morbror, grev Eggert Knuth. De
res ægteskab blev dog kun af kort varighed;
han døde snart, men trods den formodede
sygdom overlevede hun ham i 35 år.
Præsteenken, der jo under sit giftermål
med pastor Møller, havde været gennem
mange genvordigheder, afgik ved døden den
15. maj 1913 i den høje alder af 94 år.
På gravmælet på Ketting kirkegård over
præsten, hans to børn og en søster står efter
de fire navne med deres fødsels- og dødsdag:
»Nun aber bleibet Glaube, Hoffnung und
Liebe«.

Præsteparrets ældste søn, sprog
forsker og professor Herman Møller
I den korte tid præsteparret var bosat i
Hjerpsted fødtes den 13. januar 1850 søn
nen Martin Thomas Hermann Møller. Han
skrev sig dog altid kun Herman Møller. End
nu i drengens første leveår forflyttedes fa
milien, som omtalt, til Sild. Her voksede han
op og fik i sin tidligste barndom kendskab
til fire sprog: rigsdansk, som var moderens
sprog, øens frisiske sprog, samt plattysk og
højtysk, og dette gav, som han sagde i sin
afskedstale fra universitetet, anledning til en
sprogsammenligning. Allerede som tre-årig
kunne han læse tysk, og senere lærte mode
ren ham dansk læsning ved hjælp af H. C.
Andersens eventyr. Da han var fem år, kom
han i skole hos den nævnte degn Hansen, og
han mindedes tydeligt sin entré i skolen. »Da
jeg første gang indfandt mig i skolen, stod
børnene omkring langs væggene under de
res nummer. Jeg havde ikke noget nummer,
og læreren sagde da: »Setz dich!«. Da jeg
nu aldrig havde set en skolebænk, klatrede
jeg op og satte mig på bordet, idet jeg be
nyttede bænken som skammel, så at hele
klassen brød ud i latter. Jeg fortryder ikke,
at jeg har gået i en almueskole«, føjede han

til. »Det var en udmærket skole. Friserne er
meget opvakte. De er gennemgående meget
dygtige regnemestre, mange af dem har væ
ret betydelige matematikere.« Det var dog
ikke på dette område, han skulle komme til
at hævde sig. Det var sprogvidenskaben, der
fangede hans interesse.
Som 14-årig trådte denne velbegavede
dreng, der gennem faderen havde fået un
dervisning i engelsk, fransk, latin, græsk og
hebraisk, ind i den næstøverste klasse på la
tinskolen i Flensborg, og den senere biskop
Kaftan blev én af hans skolekammerater.
Herman Møller tog sin studentereksamen i
1867, og derefter gik vejen over universite
terne i Kiel, Leipzig og Berlin, hvor han stu
derede sprogvidenskab. I 1888 blev han pro
fessor i germansk filologi ved Københavns
universitet. Da han fra sin tidligste ungdom
havde haft interesse for det frisiske sprog,
ville han gerne have holdt forelæsninger i
dette sprog, men dette var lige som det hol
landske ikke eksamensfag. Han arbejdede på
en frisisk grammatik, men den nåede han
ikke at få fuldendt. En del af det efterladte
materiale blev i 1938 udgivet af den senere
professor Peter Jørgensen, der er født i Vollum, Brede sogn.
Møllers hovedværk blev »Semitisch und
Indogermanisch«, i hvilket han påviste
slægtsskabet mellem de to sprog.
Som professor havde han lejlighed til at
tale med Christian den Niende, og kongen
fortalte ham, at han havde kendt professo
rens bedstefar, degn Møller i Lyksborg.
I studenterårene havde Herman Møller en
gang på en rejse fra Vamdrup sydpå den op
levelse at komme i samme kupé som H. C.
Andersen. I begyndelsen foregik deres sam
tale på tysk, digteren ønskede dog at høre
den unge students dansk. »Men«, har Møl
ler senere sagt, »Andersens tyske var sikkert
dårligere end mit danske.« Ved afskeden
sagde digteren til ham: »Hils Deres danske
mor fra mig.«
Hun var, som nævnt, af dansk adelsslægt,

der nedstammede fra Gorm den Gamle til
Erik Klipping og fra Christian den Første til
Frederik den Anden.
Det samme var tilfældet med professorens
hustru. Han giftede sig i 1884 med sin ku
sine Sophie Elisabeth Juliane Mylord. Hun
var en datter af Josias Mylord, der i 1844
havde overtaget herregården Årtoft ved Klip
lev, og var gift med Elisa Gustave Knuth.
I slægten fortælles der om en lille episode
fra tre-årskrigen. Slesvig-holsteneme havde
indkvarteret sig på Årtoft og der beslaglagt
to tønder ærter, som de netop havde fået i
kog, da general Rye nærmede sig med sine
tropper. De måtte lade ærterne stå, og My
lord kunne nu traktere de danske soldater
med det tilberedte måltid. Han hørte senere,
at soldaternes næste opholdssted var Bov, og
han glædede sig over, at de hos ham havde
fået et styrkende måltid, førend de kom i
kamp. I 1867 solgte Mylord godset og drog
nordpå. Da han fik det dårligt betalt, måtte
han nu nøjes med en mindre gård. Han bo
satte sig i Gårde, Tistrup sogn. Jorden var
af dårligere bonitet, og kårene artede sig da
heller ikke særlig godt for ham, der i sin tid
havde taget mange præmier for husdyravl
og tillige havde haft gode indtægter af yde
rige kornmarker. Han forstod sig heller ikke
på handel, der jo muligvis kunne have givet
ham en god biindtægt. Han afgik ved døden
i 1879 og fik et ret pompøst gravmæle på Ti
strup kirkegård. Fru Møller (f. Mylord) hav
de tilbragt en stor del af ungdomsårene her i
Vestjylland, og da hun senere flyttede til Kø
benhavn, sendte hun hvert år til jul en krans
til at lægge på faderens grav. Efter hendes
død blev den sendt af fru Møllers blinde søn.
(Meddelt af nu afdøde lærer P. H. Haahr, Ti
strup) .
Kort før afstemningen bragte en køben
havnsk avis en række billeder af kendte søn
derjyder, der skulle til deres barndomsegn
for at afgive deres stemme. Blandt disse var
også et fotografi af professor Møller. Han
kom dog ikke. Han var et stykke tid forin
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den på Rådhuspladsen blevet påkørt af en
cyklist, og dette færdselsuheld medførte et
længere sygehusophold. Her benyttede han
tiden til at oversætte en del danske salmer til
tysk. Han var fortrolig med begge sprog, og
da han tilmed var meget musikalsk begavet,
formåede han at fastholde den oprindelige
rytme, så der kom til at ligge den oprinde
lige velklang over salmegengivelsen. Flere af
de oversatte salmer hører til de mindre brug
te. En af hans oversættelser »Bliv hos mig,
kære Herre Krist« er gengivet i det nylig ud
komne hæfte »Salmer på dansk og tysk«, ud
givet af danske præster i Sydslesvig, 1974.
Trods sin tyske påvirkning fra faderens si
de og sin uddannelse på tyske skoler, var han
som dansk videnskabsmand absolut loyal.
Ved hans afsked fra universitetet i 1922,
sagde en kollega, at Herman Møller »tilhør
te os ikke blot ved sin afstamning men og
så ved sit frie valg. Det er vor opvoksende
ungdom, der har lyttet til hans ord og det
er dens skæbne, hans hjerte bankede for. For
os har han virket, og hos os skal hans minde
holdes i ære.«
Selv endte han sin tale med: »Da jeg nu
står ved afslutningen af min akademiske
virksomhed, vil jeg slutte med de bedste
ønsker for vort land og for Københavns uni

versitet og for et andet dansk universitet,
der efter min mening helst ikke må oprettes
i en urolig by som Århus, men helst i en ro
lig og hyggelig by som Viborg, idet jeg vil
minde om den overordentlig store betydning
universiteterne i de mindre byer i Tyskland
har haft, det gælder f.eks. i Jena, Göttingen
og Tübingen, en betydning, der forholdsvis
er langt større end den fra universiteterne i
storbyerne.«
Herman Møller afgik ved døden den 5. ok
tober 1923, og han blev således forskånet for
at se, at ønsket om universiteternes fremtidi
ge placering ikke blev opfyldt.
Henvisninger:
J. F. Naumann: Pastor Georg Møller, Præstehistoriske samlinger 1934.
Otto Chr. Hammer: Vesterhavsøemes Forsvar i
Året 1864. (1865) Om slægten Knuth i Adels
årbogen 1919.
Holger Petersen: Herman Møller, Videnskaber
nes Selskabs Skrifter 1924.
J. F. Naumann: Danske salmer i tysk gengivelse
via Sønderjylland, Kirkehistoriske samlinger,
1937. Danske salmer i tysk oversættelse, Præsteforeningens blad 13. 4.1934. Dänische Kir
chenlieder in deutscher Übersetzung von dr.
Herman Møller, 1934.

Tøndererindringer
AF J. P. KNUDSEN

Fhv. distriktsbestyrer J. P. Knudsen, Tønder,
fortsætter sine erindringer og fortæller om
Tønders upraktiske trafikforbindelser med
omverdenen i begyndelsen af tyverne.
Da de trafikale vanskeligheder krævede
for meget af hans tid, anskaffede han sig en
bil. Den var brugt, men selv om glæden over
nyanskaffelsen var stor, var tidsgevinsten
tvivlsom.
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Trafikforholdene
Af jernbaneforbindelser var der i 1920 Tønder-Bramminge-banen og Tønder-Tinglevbanen, ligesom der var en stikbane fra Tøn
der til Højer og én fra Bredebro til Løgum
kloster. Dertil kom en amtsbane fra Skær
bæk over Arnum og videre østpå med en
gren over Branderup-Over Jerstal til Haders
lev, og en anden gren over Gram-Vojens til

Haderslev. Og endelig havde man amts
banen fra Løgumkloster over Hovslund til
Åbenrå.
Af rutebiler udgik kun ganske enkelte fra
Tønder til områder, der ikke var forsynet
med jernbaner.
Amtsbaner og rutebiler var i hovedsagen
indrettede på at befordre folk ude fra landet
ind mod byerne og i meget ringe grad om
vendt, det var derfor en meget vanskelig sag
for os, der skulle ud til arbejdet på landet om
morgenen og hjem til byen om aftenen at
lægge en fornuftig rejseplan.
Biler havde vi ingen af, og vi, der var an
sat i Hedeselskabet, kunne kun i særdeles
vanskelige tilfælde leje bil. Et par eksemp
ler kan belyse, hvor vanskeligt det kunne
være.
Skulle man fra Tønder til Ravsted (en
strækning på ca. 20 km) måtte man med ru
tebil ud om aftenen og overnatte, næste dag
udføre det arbejde, man var rejst ud til, over
natte en gang til for at komme med rutebilen
tilbage til Tønder på trediedagen; var der
kun arbejde til en halv dag eller så, kan det
forstås, at det var meget utilfredsstillende
og tidskrævende.
Skulle man til Arrild eller Roost midt i
landet, en strækning på ca. 28 km, måtte
man med statsbane til Skærbæk, vente der,
til man kunne komme med amtsbanen over
Arnum-Toftlund til Branderup, for der at
afhentes i vogn. For at nå til Arrild til mid
dag, måtte man starte fra Tønder om morge
nen kl. 3.30.
En gang, jeg skulle til et møde i Spandet
kl. 10 formiddag sammen med en ældre in
geniør fra Hedeselskabets kulturtekniske af
deling og altså skulle starte kl. 3.30, sov jeg
over mig og nåede lige at se bagenden af to
get, i hvilket ingeniøren sad. Desværre havde
jeg en afvandingsplan, vi i fællesskab skulle
forelægge, så det var afgørende, at jeg nåede
dette møde med papirerne. Det var om som
meren, og jeg var ung, bil måtte jeg ikke ta
ge, altså startede jeg cyklen og gav den »fuld

gas« mod nord ad Ribelandevej (aim. makadamiseret, ikke asfaltvej) og nåede toget i
Døstrup ca. 5 km syd for Skærbæk. Statio
nen ligger her lige ved amtsvejen, og jeg
kørte om og langs med toget, fandt ingeni
øren og trøstede ham med, at jeg var der, nu
skulle jeg nok køre i forvejen og bestille
morgenkaffe til os begge på Jernbanehotel
let i Skærbæk, hvor der var et par timers op
hold, inden vi skulle med amtsbanen videre
til Spandet.
Den slags ting kunne lade sig gøre, når
det var sommer, og man ikke skulle have ni
velleringsinstrumenter, og hvad dertil hørte,
med.
Disse fortvivlede trafikforhold førte med
sig, at jeg blev én af de første ved Hedesel
skabet, der anskaffede sig bil. Jeg har altid
været sparsommelig og ret forsigtig i mine
dispositioner, havde allerede på dette tids
punkt sammensparet mig 1500 kr. Kunne
jeg få en bil for disse 1500 kr., kunne det
ikke gå værre, end at pengene var tabt, så
frem foretagendet slog fejl.
Af forsigtighedsgrunde rådførte jeg mig
med en mekaniker og lod ham hjælpe mig
at finde en bil til 1500 kr. Vi fandt den i
Skærbæk, og jeg syntes, det var en vældig
fordel, at den lå skilt ad i alle sine bestand
dele og udbredt over hele gulvet i et automo
bilværksted, så kunne man da se den i alle
enkeltheder. I dag ville jeg have anlagt et
andet synspunkt.
Nå, vi købte bilen, som min mekaniker
skulle samle hjemme i Tønder. Denne handel
skete en tid før pinse, og aftalen blev, at
bilen skulle være køreklar pinselørdag om
morgenen. Jeg var ikke så sjældent henne
på værkstedet for at se, hvorledes man fik
en bil ud af alt det, vi havde købt i Skærbæk.
Ved nogle af mine besøg på værkstedet kørte
mekanikeren og jeg en lille tur i hans bil
med mig ved rattet, og da jeg kunne styre,
vende og bakke, kørte vi en lille tur med den
motorsagkyndige - en mand med et andet
mekanisk værksted, men en mand, som vist
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nok ikke personligt kendte meget til bilme
kanik - og derefter hen på politistationen,
hvor jeg fik mit kørekort. Teori var der intet
af. Det at køre bil og en vis portion teori har
jeg lært senere.
Bilen blev klar, således at vi kunne starte
på vor første tur i egen bil pinselørdag 1923.
På det tidspunkt havde jeg et arbejde un
der udførelse i Løjt Kirkeby nord for Åbenrå.
Jeg havde udsat et tilsyn, til jeg kunne køre
derover i bil og lægge turen sammen med en
privat tur hjem til Vejstrup. Vi startede der
for om morgenen for at få så meget som mu
ligt ud af dagen. Søster Sofie, som den gang
gik på seminariet i Tønder, var med. Turen
gik godt, indtil vi kom tæt til Løjt Kirkeby,
hvor vi skulle op ad en ret stejl bakke mel
lem Bodum og Løjt Kirkeby; den bakke nå
ede vi aldrig at overvinde, selv om vi satte
motoren i første gear og prøvede flere gange
med tilløb, vi måtte lade vognen stå neden
for bakken. Min kone, Thora og søster So
fie gik tilbage til Bodum kro, og jeg tog re
sten af turen til Løjt Kirkeby til fods og fik
mit arbejde der ordnet. Så fik jeg fat i en
mekaniker, som stillede den diagnose, at der
skulle nye tændrør til, hvilket sikkert var
ganske overflødigt, men dem havde han nu
taget med i lommen.
Jeg vendte bilen, og hentede mine passa
gerer, og nu gik det godt gennem Haderslev
til Vejstrup, selv om det kneb lidt op ad bak
ken i nordsiden af Haderslev.
Anden pinsedag kl. 4 eftermiddag startede
vi hjemturen; det var nemlig meningen, at
vi ville køre over Visby for at præsentere
vidunderet - selvejerbilen - for Thoras for
ældre.
Nu ligger det således, at der er en ret stejl
bakke lidt syd for mit barndomshjem; den
kørte vi nedad, da vi skulle hjem, men til
bage til Tønder skulle vi opad den. Med de
erfaringer, vi havde gjort ved Løjt Kirkeby,
måtte vi se at undgå denne bakke, og tog en
omvej på ca. 20 km, næsten helt til Vonsild.
Ved Vonsild kom vi ud på amtsvejen efter
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Haderslev, og nu gik det fint, indtil vi kom
til bakken ved Ulfslyst nord for Haderslev,
som det dog lykkedes at klare i 1. gear, men
så langsomt, at fodgængere gik forbi os i vor
egen kørselsretning, nogle endda så »fræk
ke« at pege fingre ad vore hjul.
Vi kørte imidlertid i selvejerbil og agtede
ikke deres pegen fingre, det skulle vi have
gjort, for da vi nåede ind på stenbroen i Ha
derslev, opdagede vi, at vi var punkteret på
det ene hjul, det havde vi ikke mærket, så
erfarne var vi ikke, at vi kendte denne fø
lelse.
Nå, vi havde heldigvis et reservehjul med,
men desværre var det helligdag, og på den
tid var der ingen servicestationer, der havde
åbent om søndagen. Vi tog ind på Højskole
hjemmet, hvor jeg gav mig til at finde ud
af, hvorledes man skiftede hjul, og det lyk
kedes virkelig at få hjulet skiftet.
Heldigvis havde min mor været så forsyn
lig at smøre en god madpakke til os, der
skulle ud på så lang en rejse som fra Vej
strup til Tønder - en tur, som vi med vor
nuværende bil kører på godt en time.
Da jeg var færdig, og vi havde spist vor
mad til en øl eller en kop kaffe, var vi klar
til at fortsætte, men da var klokken imidler
tid blevet hen ad 9 aften. Vi havde regnet
ud, at vi, for at undgå bakkerne ved Åben
rå, måtte se at komme vestpå ud på det flade
land. Vi valgte derfor turen overVojens-Bevtoft-Toftlund-Gånsager-Brøns til Ribelandevej. Der var på daværende tidspunkt kun to
fornuftige muligheder Tønder-Haderslev, og
det var enten over Åbenrå eller over Brøns,
andre blot nogenlunde veje gaves ikke.
Nå, vi startede mod Vojens, friske og med
godt humør. Det gode fik desværre hurtigt
ende, inden vi nåede to km uden for byen,
punkterede vi igen, det opdagede vi heldig
vis straks, men nu var gode råd dyre, reser
vehjulet var jo også i stykker. Jeg fik imid
lertid en motorcyklist standset, kom bag på,
og vi fandt i fællesskab en bilmekaniker, som
var villig til at tage med ud med en ny slan-

Veteranbilen med
ejeren ved rattet.

ge, som vi i fællesskab fik sat i; så kunne vi
igen, men stadig uden reservehjul.
Det gode varer imidlertid ikke længe, efter
godt én kilometers kørsel gav det et stort
skrald - den nye slange var flænget.
Nu var det ved at blive ugemytligt, penge
havde vi ikke mange af mere, det havde jo
kostet både her og der, olie havde vi måttet
fylde på undervejs og benzin åd den som en
tørstig kamel.
Hvad skulle vi nu? Jeg undersøgte baga
gerummet, fandt værktøjskassen med lappe
tøj, smøgede ærmerne op og gav mig igang
med arbejdet, og minsandten lykkedes det
mig at få det gamle dæk af, få den første
slange fundet frem igen og få den lappet og
hjulet monteret. Imens var det blevet så
mørkt, at lyset skulle tændes, selv om det
var midt på sommeren og de lyse nætters tid
- klokken var ca. 11. Hvorledes lyset funge
rede, havde jeg ingen anelse om, men også
det fandt vi ud af, heldigvis var der carbid
i gasanlægget, men ingen vand, det fik jeg
på den nærmeste landejendom, og vi fik blus
på lamperne, baglyset, som jeg efterhånden
kom til at holde af (petroleumslampen), var
der aldrig vrøvl med.
Henad 12 kom vi i »fart« igen, men des
værre kunne gaslyset ikke klare sig længere
end til Vojens. Imidlertid blev det halvsent,

henad kl. 1, men vi fik da fat i en staldkarl
i en kro i Vojens, og det viste sig, at det kun
var vandmangel. Vi fik fyldt på og nu havde
vi nået Jyllands højderyg, så nu gik det ned
ad vestpå, vi har da sikkert kørt med en fart
af 30 km i timen.
Det gik strålende til vi nåede gennem
Toftlund, så gik gaslyset igen. Jeg tænkte:
Skidt med det, det er så lyst, at jeg godt kan
se at køre uden lys, og når jeg så kører lidt
langsomt, går det nok, det skulle da være
sært, om der skulle komme en politimand.
Det gik også udmærket, men det kunne være
gået galt. Vi passerede nemlig et hestekøre
tøj, som selvfølgelig heller ikke havde lys på,
men kusken kunne heldigvis høre, at der
kom et eller andet monstrum uden lys - lyd
løs var vor motor jo ikke - så han kørte helt
over i vejrabatten og holdt stille, til vi havde
passeret.
Dette gik altså godt, men det var ikke sik
kert, at et eventuelt næste tilfælde ville gå
lige så godt. Så snart det kunne lade sig gøre,
måtte vi have nyt vand på, det fik vi så i
Gånsager kro - nu var vi inde i Tønder amt,
hvor jeg kendte kroerne - jeg klarede sagen
selv, selv om værtinden gav hals inden for
vinduerne.
Så gik det igen mod Brøns og videre syd
på gennem Skærbæk, her gik lyset igen, men
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nu var det ved at dages, så vi udmærket kun
ne se at køre. Imidlertid var der et hjul, der
begyndte at tabe luft, men ikke mere, end at
jeg klarede det med luftpumpen, og kl. 4
kørte vi flot ind i Tønder by efter 12 timers
uforglemmelige oplevelser.
Tiden blev ikke lang for mig, værre var
det for mine passagerer, men de sov af og
til, så de klarede den også.
Denne bilhistorie er et tidsbillede, bilen
var jo nok ikke helt moderne, men så galt,
som man skulle tænke sig efter vore oplevel
ser, var det nu ikke i forhold til andre biler
på den tid. Motorerne i datidens biler var ik
ke stærke. Til sammenligning kan jeg - også
som et tidsbillede oplyse, at jeg sommeren
1920, da jeg var på Hedeselskabets kontor i
Aalborg, en søndag cyklede ud til Rebild
bakker. På turen hjemefter fra Rebild til
Aalborg kom jeg til at følges med en stor
flot åben bil med tre søde piger på bagsædet.
Hver gang det gik opad, cyklede jeg fra dem,
og hver gang det gik nedad, kørte de fra
mig; det blev efterhånden sport, jeg vinkede
til pigerne, når jeg overhalede dem, og de
vinkede til mig, når de overhalede mig.
Forbindelse mellem bilkørere og cyklisten
er ikke af så hyggelig en karakter i dag, med
den fart vi nu har på.
Et kapitel for sig selv er Rømø. Derovre fik
vi efterhånden en del at gøre. I dag kører
man ad en fin betonvej de ca. 9 km gennem
vadehavet på mindre end 10 minutter. De
første år efter genforeningen skulle man, for
at komme derover med toget, til Bredebro,
derfra med rutebil til Ballum, hvor man så
kunne vente på færgekroen indtil flodtid.
Tog og rutebil gik naturligvis til bestemte ti
der (sådan da), men båden til Rømø skulle
rette sig efter flodtid, der kunne derfor godt
gå lang tid, før der var forbindelse, i stærk
blæst kom bådene fra Rømø slet ikke, så var
den dag spildt, men under normale forhold
kom den da.
Turen til Rømø foregik da på den måde,
at man ved Ballum færgekro ad en stige be
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steg en hestevogn med meget høje hjul og en
tæt vognkasse, i den kørte man så båden i
møde, så langt heste og vogn kunne gå, her
steg man ombord i båden og sejlede i den
så langt vandet var dybt nok; her mødte en
pram os, og i den sejlede vi nær ind til land.
De sidste meter blev vi båret på ryggen af en
stor, stærk skipper.
Således foregik turen de første år efter
genforeningen. Nogle år senere byggedes ef
ter mange forhandlinger en havn ved Bredeåens udmunding — Ballum sluse. En lignende
havn blev bygget ved Kongsmark midt på
Rømøs østkyst, og der blev indsat en motor
båd på ruten.
Fra Kongsmark førte en smalsporet bane
tværs over øen til badestedet Lakolk; denne
bane var også noget for sig, idet drivkraften
var en lille islænderhest. Var læsset for stort,
eller var der modvind, var der altid nogle
passagerer, der sprang af og hjalp hesten.
Dengang var det en oplevelse at komme på
arbejde på Rømø, man skulle have kuffert
med til eventuelt flere dages ophold, man
vidste aldrig, når man kunne slippe hjem
igen. Opholdet derovre var en ren hvile. Der
eksisterede ikke en hård vej på hele øen, ve
jene var det rene sand, men for at sandet ik
ke skulle flyve væk, foretoges der stadig en
grundforbedring, derved at hjulsporene en
gang om året eller så blev belagt med lyng.
Vejene var således meget bløde at køre på,
derfor behøvede man ikke vogne med fjed
re. Befordringen foregik således i store kasse
vogne med et godt lag halm i bunden, navn
lig om vinteren var det dejligt at putte fød
derne godt ned i halmen. Fra årene før dæm
ningen til øen blev bygget (1948) mindes jeg
mange herlige ture til denne perle af en ø,
hvor køreturene ad de snoede hedeveje gen
nem det uberørte landskab var en kærkom
men hvile for en ret fortravlet mand, ture
man længtes efter, når arbejdet på fastlandet
trængte sig særligt på. Øen er i dag ikke det,
den var - at komme derover var som at blive
sat generationer tilbage til en roligere tid.

Prospekt af fæstningen Christianspris (Merian: Topographia 1653).
Landsbyen Pries, der ligger på en lille halvø i Kielerfjord, har givet navn til
fæstningen Christianspris, som Christian IV lod opføre i årene 1631-42.
Ingen af naboerne, hertugen af Gottorp og byen Kiel, var synderlige be
gejstrede for den nye, velplacerede fæstning, og for byen blev følgerne hur
tigt mærkbare. Christian IV generede i høj grad skibsfarten på Kiel, da han
i 1643 tvang skibe på vej til byen til enten at anløbe Christianspris i stedet
for Kiel eller til at betale told.
Samme år erobrede svenskerne imidlertid Christianspris, der nu blev brugt
som støttepunkt i krigen mod Danmark.
Ved freden i Brømsebro 1645 kom fæstningen atter på danske hænder, men
i 1648 sløjfedes den delvis.
Prederik III lod den dog genopføre i årene 1661-63 under navnet Priedrichsort.
I 1813 betød fæstningen endnu noget - efter en belejrnig erobrede sven
skerne den endnu en gang, men derefter forfaldt den langsomt, og de sidste
spor forsvandt så sent som i 1957.

Svundne tiders rejsende
oplever Sydslesvig
Korte besøg i Christianspris og Gottorp 1637
En fransk forfatter, Louis Aubery du Maurier skrev sine »Memoires (1637) de Hambourg, de Lubeck et de Holstein, de Dannemarck, de Suede et de Pologne«, som imid-

lertid først blev udgivet 1735. Herfra bringes
dette lille glimt fra Sydslesvig, oversat af
overbibliotekar Torben Glahn.
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Under det ophold, jeg gjorde i Kiel, tog jeg
ud i omegnen og så en fæstning, som Chri
stian den. 4. havde bygget i nærheden af ha
vet, kaldet Christian-Preis, det vil sige »la
glorie de Christian«.
Man kommer derind ad en bro, der var
umådelig lang, for, om jeg husker ret, lig
ger den på en ø, omgivet af hav. Kong Chri
stian var der på det tidspunkt, og man sagde
mig, at han tog bad i brændevin efter ordi
nation af lægerne. Hr. Christian Rantzau,
denne slægts overhoved, og den mest ind
flydelsesrige i Holsten, var kommet dertil
for at besøge kongen. Jeg så ved broens be
gyndelse hans karet med seks smukke sorte
danske heste foran et gæstgiveri, som kaldes
Krout. Her morede kuskene sig som sædvan
lig med at drikke, og mens deres herre var
inde på besøg, blev de fyrige heste bange og
trak afs ted med kareten i fuld galop ad vejen
til havet, som var frosset til is.
Man skal ikke forbløffes over at havet om
vinteren kan bære en karet, da det godt kan
bære både armeer og kanoner, og de nordi
ske konger ofte udkæmpede deres slag på
dette element.
Da jeg tog tilbage fra Christians-Pris, så
jeg kareten, som fløj på havet, som om det
var vinden, der havde bragt den mere end
en god (fransk) mil frem, og kuskene, som

løb langt bagefter, men helt forgæves, for
hestene trak kareten helt til øen Femern (Semeren!), henimod Lübeck, ni gode tyske mil,
dvs. atten franske mil fra Kiel, hvor man lod
den hente, og det blev nødvendigt at herren
fandt en anden ekvipage til at tage ham til
bage til slottet Bredenberg, hans residens.
Fra Kiel tog jeg længere op i den kimbriske halvø, og efter at have været gennem
byen Ekelenford (Egernførde), ville jeg se
Vleswic (Slesvig), en stor murstensbygget
by, hovedstaden i hertugdømmet af dette
navn, nærved hvilken slottet Gottorp ligger,
og hvor den ansete prins, hertug Frederic af
Holstein boede. - Jeg nøjedes med at se slot
tet, som er en stor firkantet bygning, uden
hverken at gå derind eller hilse på hertugen,
da jeg havde hast med at nå tilbage til Ham
borg, fordi det begyndte at tø, og det var
nødvendigt for mig igen at komme over fjor
dene på isen, og min frygt var så stor, at
jeg troede, jeg skulle omkomme, da der alle
rede var én eller to tommer vand på isen,
som helt var ved at tø, ja isen smeltede og
sprængte næsten under min kalechevogn,
og hvis jeg var blevet forsinket lidt, var jeg
gået gennem isen.
Til sidst nåede jeg med besvær tilbage til
Hamborg, aldrig har jeg i hele mit liv haft
så megen grund til frygt.

Med cyklen kom den nye fid
fil Branderup sogn
VED PETER PETERSEN

Peter Rossen, Branderup, der er veteran fra
den første verdenskrig, har givet denne for
nøjelige skildring af cyklens modtagelse i
Branderup omkring århundredeskiftet.
Peter Rossen mistede det ene øje i krigen,
og han har senere mistet synet på det andet
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øje; yderligere er han med årene blevet
stærkt tunghør, men hukommelsen er der
ikke noget i vejen med, og overlærer Peter
Petersen, Branderup, har nu nedskrevet be
retningen efter en hyggelig samtale med
Peter Rossen.

Peter Rossen, Rurup Vestermark, har ofte
fortalt mig om, hvordan livet var i hans
barndom og ungdom. Mange ting fra den
tid lyder for os i dag helt utrolige. Men Pe
ter Rossen er en meget pålidelig og sikker
fortæller. Her skal især berettes om cyklen,
som var et eventyr for de unge, men vakte
voldsom forargelse blandt de ældre.
Peter Rossen fortæller:
Jeg er født den 18. oktober 1885 på land
brugsejendommen her, som nu ejes af min
svigersøn, Mathias Juhler.
Min far døde, da jeg var 4V2 år, og jeg
hjalp min mor med arbejdet på ejendommen
lige så snart, jeg overhovedet kunne.
I skolen gik det mig temmelig godt. De
tyske lærere var vi børn ikke så glade for.
Kunne vi ikke klare lektierne på det frem
mede tyske sprog, blev lærdommen banket
ind i os. Men vi snød dem, hvor vi kunne.
En dag sad jeg efter, men læreren glemte
mig. Da jeg havde siddet efter nogle timer,
lukkede jeg et vindue op og forsvandt. Læ
reren omtalte aldrig mit forsvindingsnum 
mer. Han var måske glad for, at det endte
sådan.
1 1896 kom der en ny lærer til Rurup. Han
hed Trip og var søn af en hestehandler fra
Tønder, og han havde fået læreruddannelsen
på Tønder seminarium.
Med lærer Trip begyndte et nyt liv i sko
len. Trip var dansk, og han forstod at lære
børnene lektierne uden bank. Jeg lærte mere
hos ham end hos alle de andre lærere, jeg
havde haft.
Lærer Trip og hans kone gik ud og snak
kede med børnenes forældre. Det var foræl
drene ikke så glade for i begyndelsen. Lærer
parret var jo fine folk, og man var ikke vant
til sådan at få besøg af læreren og hans ko
ne. Men forældrene blev glade for besøgene.
Det unge ægtepar forstod at snakke med
folk. De kom hurtigt med i kredsen af dan
ske. Blandt andet Hørliick, Rolskov og Gaarde, som sammen med nogle unge karle sam
ledes for at læse for hinanden af danske for

fattere. Lærer Trip ville have dem til også at
synge.
Denne lærer kunne tyskerne ikke lide.
Han ikke alene var dansk, men han kom
sammne med danskerne. I 1901 blev han
tvangsforflyttet.
Men forinden havde jeg haft megen glæde
af samværet med lærerparret. Det begyndte
dog ikke så godt. Jeg havde lært at flette en
tøjbold med en prop i. Proppen gjorde, at
bolden kunne springe højt. I et middagsfri
kvarter skulle jeg ordentlig vise kammerater
ne, hvad min nye bold kunne. Jeg slog godt
til bolden. Vinduet ind til lærerens lejlighed
stod åbent, og ind ad det forsvandt den nye
bold.
Lærer Trip kom ud. »Hvem er den for
mastelige?«
Jeg måtte ængstelig bekende, at det var
mig.
Lærer Trip tog mig om skulderen og sag
de: »Kom du ind og se, hvad du har lavet.«
Han viste mig bolden, som var fisket op
af suppeterrinen, som stod på middagsbor
det. Jeg tænkte: Nu vanker der bank. - Men
jeg fik i stedet to tallerkener suppe - det
smagte - og sikken en lærer! Han og hans
kone havde vundet mig helt!
Lærer Trip og hans kone havde hver en
cykel, af mærket »Adler«. Fru Trip kunne
ikke cykle, men en dag slog hun armen om
halsen på mig og sagde: »Du lille dreng, dig
har jeg tillid til. Vil du ikke lære mig at cyk
le?«
Jeg skulle holde på cyklen, mens fru Trip
øvede på at cykle. Sådan arbejdede vi i flere
dage.
Så en dag sagde fru Trip: »Lad mig nu
cykle alene ned ad bakken her.«
Hun kom på cyklen, fik fart på, og jeg gav
slip. Hun for ned ad bakken, cyklen slingre
de fra den ene side af vejen til den anden.
Pludselig snurrede styret rundt, og fru Trip
fløj i en stor bue ud over cyklen og landede
i grøften. Jeg løb forskrækket hen til hende.
Jeg troede, at hun havde slået sig alvorligt,
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men da jeg nåede ned til hende, sad hun og at pigen og jeg kom med, for vi kunne svare
lo højt. Hun syntes, at det var en dejlig fly på generalsuperintendantens spørgsmål.
vetur, hun havde fået.
I 1896 ville en tjenestekarl fra Rurup til
Hun havde revet en stor flænge i benet. Esbjerg for at komme til søs. Han havde lært
Den blev forbundet med et lommetørklæde, mig at save med løvsav. Han havde en »væl
og så trak vi cyklen hjem. Til sidst fik fru tepeter«. Den fik jeg, da han ville rejse, men
Trip dog lært at cykle.
forinden skar han det røde gummi af forhju
I 1895 var der kommet telefon fra Toft let. Det solgte han til piskesnerte. Jeg fik nu
lund til Arrild. Jeg kunne klatre i telefon ikke lært at cykle på »væltepeteren«, jeg nå
pælene, helt til tops. Dette havde lærer Trip ede kun at køre i grøften, men jeg trak da
set, og da han ville have børnene fra Rurup rundt med den. Jeg solgte den til slut for 6
skole med på en skovtur, ville han også have mark.
mig med, fordi jeg kunne klatre i træerne.
»Væltepeteren« var svær at holde balan
Jeg var fritaget fra skole om sommeren og cen på. Gik det ned ad bakke, og forhjulet
tjente hos Jens Gaarde i Rurup. Men lærer ramte en sten, væltede cyklen ofte forover.
Trip fik mig fri den dag, og jeg kom med på Cyklisten blev så slynget fremefter og fik of
skovturen. På den tur smagte jeg for første te den tunge cykel over sig. Hundene var
gang sodavand, og jeg spiste for første gang slemme til at fare efter cyklerne og vælte
»belagt« brød, smørrebrød med pålæg på. dem.
Begge dele fik jeg hos lærerparret.
I sommeren 1896 havde jeg kun fri hver
Fru Trip havde også noget chokolade med, tredie søndag. Jeg kom hjem fra tjenesten
i en pakke, der havde form som en kikspak den 12. september. Alle karlene snakkede om
ke. Hun rakte den til en pige, for at hun cykelringridning ved Fiskholm kro. Jeg fik
skulle tage et stykke. Pigen havde aldrig set en groschen af mor og kom med som tilsku
sådan noget. Hun troede, at det var et brød, er. Karlene cyklede hen ad et bredt bræt. Før
og bed i pakken.
stepræmien var en flot pisk, en såkaldt rotte
hale.
Pisken kunne ordentlig slå knald.
Generalsuperintendanten kom sidst i maj
Jeg så den dag for første gang en fuld
1900 til Branderup skole for at overhøre bør
nene. Lærer Trip skulle møde med de to æld karl. Han kunne næsten hverken stå eller gå.
»Hvad fejler han?« spurgte jeg .
ste årgange fra Rurup. Han ville gerne have
»Han er fuld!«
mig og en pige med. Han fik mig fri fra tje
nesten hos Jens Sørup. Jeg havde pudset mi
Så vidste jeg, hvordan en fuld mand så ud.
ne støvler og lagt mit tøj parat aftenen før. Karlene og pigerne dansede efter ringridnin
Den aften sprængte kvierne trådene omkring gen.
marken, og jeg måtte ud for at jage dem ind.
Alle snakkede om cykelringridning. Bøn
Da jeg kom tilbage til gården, var det mørkt, derne var gale på dette nymodens påfund.
og jeg gik i seng uden at tænde lys. Da jeg Det afholdtes kun, fordi karlene ville have
om morgenen skulle have støvlerne på, så brændevin, sagde de.
jeg, at de var helt oversmurt med kogødning.
I 1900 lærte jeg i Gestrup at cykle af en
Det havde karlen gjort. Sådan kunne man karl, der ejede en cykel. Vi lagde gamle
drille dengang. Jeg græd, men pigen sagde: brædder fra et »dørngulv«, dagligstuegulv,
»Tag støvlerne i hånden, og lad os komme af på jorden, og på det lærte jeg at cykle et
sted!«
kort stykke. Senere skulle jeg cykle på ve
Jeg gik med bare fødder til Friskær bæk. jen. Jeg holdt for stift fat på styret, væltede,
Der vaskede jeg støvlerne, trak dem på og slog en kolbøtte ned i grøften, og mine buk
nåede overhøringen. Lærer Trip var glad for, ser revnede.
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I november 1901 lånte jeg en cykel og
cyklede til Arnitlund på en sti, der førte over
Bevtoft.
Året efter cyklede jeg til Haderslev. Der
var grus på vejen, og det sprøjtede til alle si
der. Damerne, jeg mødte i udkanten af Ha
derslev, hujede og råbte: »Der kommer en
cykel, af vejen!«
I Haderslev så jeg en soldat, der fik en
stroppetur. Så vidste jeg, hvad jeg selv kun
ne komme ud for, når jeg skulle i soldatertjeneste.
I 1904 tjente jeg på Rurup Nørremark.
Bonden der var meget flink, men han ha
dede cykler. »Ve den karl, der kommer her
med en cykel!«
Jeg købte en brugt, men blanklakeret cy
kel for 50 mark. Det var en »Viktoria«. Det
var aften, og manden, jeg købte cyklen af,
sagde: »Lad nu cyklen stå, til du kan hente
den ved dagslys.« Men jeg ville have cyklen
med straks.
Hvis jeg skulle følge vejen, var der langt
til gården, men kunne jeg komme over et
gangbræt ved Fiskbæk, kunne jeg spare en
lang omvej. Jeg valgte den korteste vej. Jeg
turde dog ikke cykle over gangbrættet, så
jeg måtte skubbe cyklen over. Det var meget
besværligt, og mørket gjorde det ikke lettere,
men over kom vi da, både cyklen og jeg. Jeg
satte cyklen ind i portåbningen op mod en
fjedervogn.
Forkarlen og jeg stod op klokken halv
fem, vi skulle køre mælk klokken halv seks.
Forkarlen blev overrasket, da han kom ud.
Han gned øjnene og spurgte: »Er det din cy
kel, Peter?«
»Ja!«
»Jeg havde ikke troet, at du var den før
ste, der skulle gøre mig den tort! Du kan rej
se til den første!«
»Det passer mig godt.«
»Træk det stads ud af min lo! Jeg vil ikke
have den inde!«
Cyklen blev sat uden for. Manden og jeg
skar hakkelse. Der blev ikke sagt ét ord. Vi

gik alle ind for at spise morgenmad. Ikke ét
ord blev mælet under måltidet. Ellers kunne
vi da nok snakke.
Cyklen stod og skinnede ude ved væggen.
Manden var henne og se på den, travede så
ind i stalden, slog et slag over i loen, gik
over i hestestalden, kom ud, så igen længe
på cyklen.
»Kan du cykle på den?«
»Ja!«
»Vis mig det!«
Jeg cyklede en tur hen ad vejen og rundt
i gårdspladsen.
»Kan du standse den?«
Jeg bremsede.
»Kan klokken ringe?«
Jeg kimede med klokken.
»Lad mig se cyklen!«
Den blev grundig undersøgt, og så sagde
manden: »Kør en tur igen!«
Jeg kørte endnu en tur, og derefter spurgte
han: »Kan du holde cyklen, mens jeg sidder
på den?«
Manden fik en tur - og endnu én. Forkar
len fik eri tur, og derefter drengen og piger
ne og røgteren - og til sidst fik konen, Lise,
en tur. Hun blev ganske vist bange og råbte:
»Æ vil a'! Æ vil a'!« Men hun kunne ikke
dy sig, hun ville have en tur mere.
Vi cyklede hele dagen. Vi fandt ud af, at
vi kunne cykle i en dyb, nygravet grøft,
hvori der ingen vand var. Grøftens sider var
så høje, at den cyklende ikke kunne vælte.
Vi havde næsten ikke fået kvæget røgtet den
aften, og vi havde nær aldrig fået aftensmad.
Næste morgen sagde manden: »Du skal
ikke tage det alvorligt med at rejse til den
første. Du kan blive et år mere og få 50
mark mere i løn.«
Jeg blev! Jeg havde fået 250 mark for et
år. Med 300 mark var jeg på højeste karle
løn. Som dreng havde jeg fået 30 mark for
en sommer. Som ung fik jeg 60 mark.
Fra 1901 skulle en cyklist have cyklekort
hos de tyske myndigheder - det var obliga
torisk og kostede to groschen. Man skulle
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betale to mark i mulkt, hvis man som cyk
list intet cyklekort havde.
På en cykletur så jeg en ridende og en gå
ende gendarm. De fulgtes ad. De fleste cyk
ler havde en stor klokke, 20 cm i diameter.
Jeg havde en lille kugleformet klokke. Hvis
man trak i en snor, gik et lille hjul ned mod
fordækket, det trak en bimpel inde i klokken,
så den ringede kraftigt. Vi skulle bruge klok
ken, når vi passerede nogen. Jeg ringede, da
jeg skulle passere de to gendarmer. Fodgen
darmen gjorde så voldsomt et spring, at han
trillede ned i grøften, og hestegendarmen
blev næsten kastet af hesten, men hang dog
fast om halsen på den. Jeg lo hjerteligt - jeg
havde jo ringet, som det var min pligt, og
det var sjovt at se to tyske gendarmer i så
danne stillinger.
Da jeg kom hjem med cyklen, blev min
tante forfærdet. En cykel var ikke noget godt
at have. Hun fik mig sendt til møllen i Rurup med en sæk korn på en trillebør. Hun
ville have mig bort fra cyklen. Der var tre
kilometer til møllen. Jeg havde ingen baga
gebærer på cyklen, så jeg var nødt til at bru
ge trillebøren.
I 1905 tjente jeg på en anden gård. Jeg
spillede på violin, når jeg gik hjem. Det var
min fars violin, som jeg havde arvet. Mit
spil kunne høres i nabolaget. Der var stille
i luften dengang. Bonden var meget fortør
net, når jeg cyklede hjem. Det var kun dov
ne karle, der cyklede. Sønnen på gården for
stod bedre cyklens brug. Han cyklede på min
cykel, når jeg gik hjem.
Bonden var altid tvær, når jeg bad om at
få fri om aftenen. Vi skulle altid spørge om
lov til at forlade gården. »Det rakkeri er jeg
ikke meget for,« sagde bonden.
»Natten er min egen!« svarede jeg.
Bonden sagde ofte: »Du er en rigtig socia
list!«
I 1906 kostede en cykel af mærket »Oli
ver« 110 mark. Jeg købte to, og fik dem der
for 25 mark billigere pr. stk. Cyklen vejede
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26 pund, havde 28 tommer hjul, og hver pe
dalomgang bragte mig 3,12 meter frem.
En af mine bekendte købte en cykel i løse
dele, men han kunne ikke sætte den sam
men. Han måtte så til smed Beck i Arrild.
Smeden sagde: »Hvad folk ikke kender, skal
de holde fingrene fra, men jeg må jo hellere
hjælpe.«
Han satte cyklen sammen i »æ pissel«,
stuen, hvori der stod klædeskabe og kister,
og der måtte ingen komme, for smeden skul
le have ro til det indviklede arbejde.
Dette førte til, at jeg købte cykler i løse
dele i en kasse. De var tyve mark billigere
på den måde. Smeden samlede en cykel for
to mark, så det blev en pæn fortjeneste til
mig, når jeg solgte dem videre. Cyklerne var
af mærket »Brennenburg«, de vejede 28
pund.
Cyklen var en sjælden og forunderlig ma
skine. En af Hørliicks sønner havde en cy
kel. Da den punkterede, og hverken han el
ler smeden kunne lappe den, stoppede man
græs i dækket, og så kunne der cykles igen.
Der var solidt gummi på cyklerne dengang,
og det kunne også være nødvendigt. Vejene
var dårlige. Der var store, dybe huller i jord
vejene. Ofte var hjulsporene så dybe, at cyk
listerne væltede i dem. Mange faldt af cyk
lerne og slog hænder og ansigter til blods el
ler flængede tøjet.
Efter gammel skik og sædvane skulle vi
også i vor knappe fritid blive på gården for
at være udhvilede til næste dags arbejde. Det
mente bønderne ikke, vi var, når vi fartede
rundt på cykler.
Bønderne kunne heller ikke lide, at vi næ
sten blev friere og bedre i stand til at færdes,
end de selv havde mulighed for.
For os unge var cyklerne et herligt, et
flunkende transportmiddel - eventyret på to
hjul! Det snævre, afgrænsede område, som
landsbyen hidtil havde været, blev sprængt
- verden blev så stor!

Sagt og skrevet
Er historie på vej ud af skolen?
Rektor Johs. Hoffmeyer skriver i Flensborg
Avis 6. 6. 1975:
Folkeskolereformen synes nu sikret.

Særlig interesse knytter sig til fagene
dansk og historie, hvor det første tilsyne
ladende styrkes, mens det andet er ladt helt
i stikken.
I det første og andet skoleår findes det
slet ikke. I 3.-5. klasse skjuler historie sig
under betegnelsen orientering i konkurrence
med geografi og biologi efter den enkelte læ
rers valg, som på lovens grund kan falde så
dan ud, at der slet ikke undervises i det.
Først i 6. og 7. klasse bliver historie obli
gatorisk med to ugentlige timer, tænkt som
periodelæsning baseret på kildefortolkning.
Undervisningen i de to år giver naturligvis
ingen mulighed for almindelig historisk
oversigt og sammenhæng. I de følgende
klasser i folkeskolen findes historie kun som
tilvalg, et tilbud på linie med en række andre
fag.
Kort sagt vil forslaget betyde, at en elev
kan forlade skolen med en helt tilfældig og
sporadisk viden om f.eks. vort eget lands hi
storie, selv om muligheden foreligger for en
større samlet viden, men alt er afhængig af
tilfældighedernes spil.
Tidligere forventede man en vis elemen
tær viden som forudsætning for gymnasiets
historieundervisning.
Og så var skaden med den nye lov stor,
men som forholdene har udviklet sig i de
sidste år, er skaden måske til at overse.
For også i gymnasiet er historie på vej ud
med de nye bestemmelser, som trådte i kraft
i marts 1971, og hvis virkninger man først

nu er ved at blive klar over.
Tidligere (siden 1953) var grundlaget for
undervisningen en oversigt over det histori
ske forløb »fra de ældste tider i hovedsagen
kronologisk«, inclusive Danmark og Norden.
I overensstemmelse med undervisningen
kræves det, at opgivelserne til eksamen om
fatter perioder fra hele historien med skyl
digt hensyn til Danmark-Norden.
I de tilsvarende bestemmelser fra 1971 er
der sket radikale ændringer.
At bekendtgørelsen er mindre ordrig, er
ganske vist en fordel, men indholdet er til
gengæld problematisk.
Formålet med undervisningen er i al kort
hed »at erhverve sig indsigt i samfundsfor
hold og menneskets rolle i samfundet i for
tid og nutid, i sin egen og fremmede kul
turkredse, på såvel kulturelle, politiske og
sociale som økonomiske områder, og at ud
vikle færdighed i kritisk analyse af sam
fundsproblemer og de værdiforestilinger, der
knytter sig hertil, i fortid og nutid og der
ved erhverve sig forudsætninger for selv
stændig stillingtagen til problemerne i sam
fundet.«
Historisk viden, oversigt og kronologi er
ikke nævnt. Historie er degraderet til at bli
ve en færdighed i »kritisk analyse« af sam
fundsproblemer.« Altså et redskab til et be
stemt formål.
Når det gælder undervisningen i tiden før
1930, er kravet 3-5 perioder, hvoraf én skal
ligge før 1500 og »mindst én og højst to«
skal omfatte Danmarks og Nordens historie.
I praksis kan en gymnasiast i dag altså i
sin viden om dansk historie før 1930 være
begrænset til vikingetiden.
Det gælder gymnasiet. Mulighederne i fol
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keskolen er omtalt. I eksamen behøver den
omtalte periode ikke at indgå.
Til gengæld må det være en trøst, at Dan
marks (ikke Nordens!) historie skal indgå i
opgivelserne efter 1930.
Måske er bestemmelserne for dansk i visse
henseender problematiske, for historie er de
imidlertid katastrofale.
Historie er ganske simpelt på vej ud af
skolen.

Elevernes historiske viden bærer mere og
mere tilfældighedernes præg, så deres fag
lige forudsætninger for arbejdet med kilder
ne er stærkt aftagende.

Voksende interesse for lokalhistorie
Berlingske Tidende 9. 6. 1975:

Nu skal Danmarks lokalhistoriske litteratur
registreres. Landets centralbiblioteker er gå
et i gang med at lave en opslagsbog med
fortegnelser over tidsskrifter, bøger og ud
drag af bøger om hver eneste bys og egns
historie.
»Interessen for lokalhistorie vokser«, si
ger formanden for værkets redaktionskomi
té, stadsbibliotekar Oluf Abitz, Roskilde.

Tysk på vej ud af skolen
Lektor H. Verner Larsen er blandt de mange,
der kritiserer aspekterne i den kommende
undervisning i tysk. Han skriver i Politiken
8. 6. 1975:

Der er en ting i det indgåede forlig om ny
folkeskolelov, som ikke kendes af en større
offentlighed, og det er, at faget tysk, der ef
ter den endnu gældende lov er obligatorisk i
7 kl., nu optræder som et såkaldt tilbudsfag
på linje med fag som latin, fotolære, motor
lære, maskinskrivning og adskillige andre
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Udviklingen i skolen harmonerer heller
ikke med en udtalt historisk interesse ude i
befolkningen, som samtidig med den stigen
de rejselyst mere og mere konfronteres med
fremmede folk og kulturer.
Meget alvorligere er det dog, at vi som
folk ad åre kan risikere at miste vor natio
nale identitet, efterhånden som uvidenheden
om vor fortid bliver en kendsgerning.

De tanker, der har været fremme i for
bindelse med den fremtidige integrerede un
dervisning for de 16-19-årige, synes ikke
at levne plads til noget så lidt »nyttigt« som
historie.

»Overalt oprettes lokalarkiver, og folk mel
der sig ind i de lokale historiske samfund.
Det er typisk, at interessen er særlig stor
blandt tilflyttere. De har netop forladt stor
byen for at slå sig ned i mere snævre sam
fund.«

Interessen for det nære samfund afspej
les også på Danmarks Biblioteksskole. »Man
ge studerende er begyndt at bruge lokalhi
storie som hovedopgave ved eksamen«, siger
Oluf Abitz.

fristende varer, man kan vælge og vrage
imellem i lovforslagets righoldige faglige
supermarked.
At faget tysk indtager en særstilling
blandt disse lokkende tilbud, kulturelt, mer
kantilt, som sprog indenfor international
forskning og indenfor mellemfolkeligt sam
kvem, ikke mindst efter vor tilslutning til EF
og vor anerkendelse af DDR - alt det ser ik
ke ud til at have betydet ret meget i hverken
Tove Nielsens eller Ritt Bjerregaards over
vejelser, siden begges lovforslag på det
punkt afviger fra Heinesens, hvorefter tysk

dog skulle være obligatorisk fag i 7. kl.
Denne ret væsentlige afvigelse ville endda
have været forståelig, dersom den var ble
vet motiveret af Folketingets undervisnings
udvalg eller af ministrene i bemærkningerne
til lovforslaget. Men hvad finder man? Kun
følgende lakoniske oplysning: »Tysk er fri
villigt for eleverne, også på 7. klassetrin«.
Det nu fremsatte lovforslag siger ikke no
get om, hvor mange elever der skal melde
sig, inden tilbudsfaget effektueres, ej heller
noget om, hvorvidt tilbuddet bortfalder, hvis

en del af eleverne ikke længere synes om det
tilbud, måske i 7. kl., måske i 8. kl., eller
endelig, hvordan man skal stille sig til de
ikke få elever, der skifter skole i løbet af de
res skoletid, f.eks. fra en skole med tysk
undervisning til en skole uden.
I alle tilfælde må man regne med, at ad
skillige elever efter det 9. skoleår vil stå
helt uden elementære tyskkundskaber, og at
en del af dem på dette tidspunkt eller senere
hen har brug for tysk af hensyn til deres vi
dere uddannelse.

»Tysk nyhedsudsendelse står
på vor ønskeseddel«

delse nok burde prioriteres højere end en en
gelsksproget.
- Formodningen er korrekt. Tyske turister
er i klart overtal, oplyser Danmarks Turist
råd ved fuldmægtig Buch Knudsen. Hvis vi
ser på tallene for overnatninger på hoteller
og campingpladser i fjor, så er tallene: Ca.
850.000 engelsktalende, 100.000 franskta
lende og tre mill, tysktalende. Tager vi som
merhusudlejning med, stiger tallet yderligere
for tyskerne vedkommende. Det samlede tal
for overnatninger i 1974 er ca. tre mill., og
heraf tegner tyskerne sig for mindst 90 pct.

Jyllands-Posten 12.6.1975:

- En tysksproget nyhedsudsendelse på linje
med den engelske, som har fungeret et styk
ke tid, har længe stået på vor ønskeseddel,
men jeg kan ikke sige, hvornår den kom
mer, siger Jørgen Schleimann, programre
daktør og souschef på Radioavisen.
I tirsdags-avisen blev påpeget, at der for
modentlig er overtal af tysktalende gæster i
landet, hvorfor en tysksproget nyhedsudsen-

Dansk i Sydslesvig
Generalkonsul, professor Troels Pink, der er
flyttet fra Flensborg til Åbenrå, i et afskeds
interview i Flensborg Avis:

Det tyske sprog breder sig
nord for grænsee

Hvis jeg sammenligner forholdene, som
de var for 16 år siden og som det er nu, så
synes jeg f.eks. anvendelsen af det danske
sprog i de interne forhandlinger, i mødevirk
somhed har været i en glædelig vækst.

Politimester H. P. Christensen, Sønderborg,
siger til Ekstra Bladet 30. juni 1975:

- Da jeg var dreng, kunne jeg cykle 50
km ned i Tyskland og stadig tale dansk. I
dag falder sproggrænsen sammen med stats
grænsen.

Der er ingen grund til at skjule det. Det dan
ske sprog har lidt nederlag i Sydslesvig.
Samtidig er fortyskningen i fuld gang nord
for grænsen. Kort sagt: det danske sprog
trænges tilbage.

Dansk børn i tysk skole
Man kan altid diskutere hvori dansk sær
præg består. Måske har vi intet vigtigt sær
præg udover sproget. Hidtil har der syd for
grænsen været en sproglig barriere, men det

299

er sket. Så er spørgsmålet, om dansk også
er truet nord for grænsen.
- Hvis man mener det er en værdi, at der
findes et dansk folk og et dansk sprog, så
kan udviklingen føre til en katastrofe. Hvis
man er ligeglad kan man selvfølgelig sige:
hvad betydning har det egentlig med et
dansk sprog. Den anskuelse er temmelig
udbredt. Adskillige, der er kommet nordfra
til Sønderjylland sætter deres børn i tysk
børnehave og tysk skole - for sprogets
skyld.

Der er en begyndende tendens til at dan
ske stednavne nu præsenteres på tysk. Man
ser Skærbæk blive til Scherrbeck, Åbenrå til
Apenrade, og på en plakat, der reklamerer
med et møde, hvor Tønders politimester ta
ler skrives der Polizeiober og Tondern.
Ved møder i Sønderjylland kan man op
leve, at arrangementet starter med en dansk
tolk. Så viser det sig, at det er upraktisk, for
alle taler tysk. Det betragtes som en selv
følgelighed, at når der bare er en tysker i
et selskab, så taler man tysk.

Ferieavisen er tysk
Rømø er faktisk en del af Danmark, men det
mærker man ikke meget til, når man færdes
på øen. Det tyske har overtaget tilværelsen.
En dansker, som har sit feriested på Rømø
siger: »I dag er dansk blevet det andet sprog,
som man bruger for skams skyld.«
Rømø er selvfølgelig ikke typisk i dag,
men spørgsmålet er om vi ikke på Rømø kan
finde modellen til den fremtid, der er til
tænkt andre dele af Jylland.
Er man på ferie på Rømø, kan man altså
godt fra starten indstille sig på at det er en
tysk affære. Øens ferieavis udkommer ikke
på dansk. Den hedder Ferienzeitung og her
byder forretningerne sig til. En dansker kan
så sidde og tygge på hvad supermarkedets
Riesentüten Gem. Buttergebackenes Klein
bäck egentlig er for noget. Man ser, at Brug
sen lokker med en særlig dividende, at Syd
bank tilbyder 10 pct. Zinsen (renter), at Ho
vedgaden i Tønder er blevet til Hauptstrasse
og at Troldskovvej i Jels er blevet til Gno
menwaldweg.

Trink Brüderlein
Foreningslivet er sydvendt, venskabsbyerne
ligger i Tyskland, sportsstævner har tysk
adresse, hele den kulturelle indflydelse kom
mer fra Tyskland. Spørg sønderjyderne om
norske og svenske forhold, siger politimester
H. P. Christensen, de vil ikke kende mere
dertil, end hvis der havde været tale om Syd
amerika.
Det er velbekendt, at et gemytligt lag ofte
ender som et tysk drikkegilde. Man har i
Sønderjylland frivillige brandværn. De er
populære, de kaldes tit Feuerwehr. En ud
flugt eller en fest her starter måske med en
dansk sang. Efter den tredie sang er det Trink, Trink, Brüderlein Trink.
- Via tysk TV breder mange ord sig.
Skældsordene er nu tyske i Sønderjylland.
Sprogøret er ved at blive indstillet på det
tyske sprog. Man kan sige det er uskyldigt,
men hvordan sker egentlig en sprogforan
dring? Jeg synes det er en beskeden form
for nationalisme at værne om det danske
sprog. At lade være, det er defaitisme.
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Frøslevlejren
Overbibliotekar Jørgen Mågård skriver i
Berlingske Tidende 4. 6. 1975:

Frøslevlejren kan først fredes i år 2044! Det
fremgår af kulturminister Niels Matthiasens
svar på de forslag, der fra flere sider er frem
sat om fredning af dette historiske sted. Efter
mangeårig praksis har man ikke fredet byg
ninger, der er mindre end 100 år gamle. Men er denne praksis rimelig?
Ifølge lov om bygningsfredning kan byg
ninger fredes på grund af deres særlige
arkitektoniske eller kulturhistoriske værdi.
Frøslevlejrens træbarakker er kun beskeden
arkitektur, men lejren som helhed er et hi
storisk monument. Den blev bygget söm
tysk fangelejr under besættelsen i 1944.
Flere tusind danske modstandsfolk blev in
terneret her, og over 1600 blev herfra de
porteret til de tyske koncentrationslejre.
I loven står også, at som regel fredes kun
bygninger, der er over 100 år gamle. Mini
sterens svar viser, at man fortolker lovens
som regel med et skal, og at denne tolkning
har vundet hævd til trods for, at lovens in
tentioner hermed modarbejdes.
»100 års-reglen« forhindrer således, at ty
piske bygninger og miljøer fra det sidste
hundrede år fredes, selv om nedrivninger el
ler skræmmende ændringer truer. Frøslevlej
ren er ikke det eneste anlæg, som kan risi
kere en ublid skæbne.
Selv om nogle barakker siden krigen er
brændt eller nedrevet, fremtræder Frøslev
lejren stadig som en helhed, og den er den
eneste velbevarede lejr af sin art i Europa.
Dens fredning må derfor ske både ud fra en

Ned med Frøslevlejren børnehjem udbedes
Line Siert Storm skriver i BT 12. 6. 1975:
Jeg har ikke oplevet 2. verdenskrig. Kun lidt

danmarkshistorisk vurdering - og en euro
pæisk.
Den 1. april i år blev Frøslevlejren nedlagt
som uddannelseskaserne for Civilforsvaret,
fordi man fandt, at lejren var for dyr i brug.
Et synspunkt, som med god grund blev an
fægtet fra mange sider. Lejren er nu depot
for Civilforsvaret med kun et par mand til
opsyn.
Hvis Civilforsvaret en dag helt rømmer
lejren, skal det rydde og planere hele områ
det. Træffes der ikke anden aftale, jævnes
den med jorden! Kun Frøslevlejrens museum,
der hører under Nationalmuseet, vil blive til
bage i hovedvagttårnet og en tidligere fangebarak. Det er barske perspektiver.
En fredning kan gennemføres uden syn
derlige omkostninger for staten, der som ejer
af Frøslevlejren allerede har vedligeholdel
sespligten. Lejren må i øvrigt kunne benyttes
til andet end døde depoter. Bedst, om den
blev uddannelsessted igen.
Tidligere Frøslev-fanger omfatter lejren
med veneration. Den fik betydning for de
res skæbner i en vanskelig tid, og for vide
kredse er den blevet et historisk symbol.
Bortset fra nogle tyske, militære anlæg er
Frøslevlejren ved siden af Mindelunden i
Ryvangen vist det eneste anlæg af betyd
ning, der er opstået som følge af besættel
sen.
Frøslevlejren bør fredes som et enestående
miljø i nyere dansk og europæisk historie.
I dette »Bygningsfredningsår« må der gøres
en undtagelse fra »100-årsreglen« om byg
ningers fredning. En lovændring er ikke
nødvendig. Man behøver kun at fortolke
loven efter bogstaven og synonymordbogen,
hvor som regel ikke oversættes med skal!

uheldige bivirkninger, mine bleer var lidt
hårde, og jeg fik hverken bananer eller cho
kolade i mine første leveår. For mig som for
mange andre 20-30-årige er 2. verdenskrig
et stykke historie. Knap så fjern som Cæsars
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Frøslevlejren. Billedet er lånt fra: Jørgen Må
gård: Fanger i Frøslevlejren 1944-45.

gallerkrige, men heller ikke så nærværende
som de krige, der i de seneste år er ført rundt
omkring i verden. Fra mine forældre og de
res generation har jeg selvfølgelig hørt en
masse om disse »fem forbandede år«, men
jeg har ikke følt dem på min krop, og min
holdning til dem må derfor være noget ab
strakt.
Måske var der derfor, at jeg næsten fik
kvalme over et indslag mandag aften i TVs
»Landet rundt«.
Seerne blev præsenteret for Frøslev-lej
ren, under 2. verdenskrig koncentrationslejr
på dansk grund. Vi fik lidt at vide om, at
forplejningen for fangerne i denne lejr fak
tisk havde været ret god, ovenikøbet bedre
end den mad man ellers på grund af ratio
neringer kunne sætte på bordet i de danske
hjem. Og vi fik at vide, at lejren blandt fan
ger havde heddet »Gestapos feriekoloni«,
fordi var man først havnet her, så kunne
man være nogenlunde sikker på at overleve
krigen. Blev man sendt til en tysk KZ-lejr,
kunne man være nogenlunde sikker på det
modsatte.
Når denne Frøslev-lejr var fundet værdig
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til præsentation i TV-udsendelsen, skyldtes
det dette enkle faktum, at lejren er i »fare«
for at forsvinde. Den bruges som depot af
Civilforsvaret, men det er uvist, hvor læn
ge dette vil fortsætte. Og er der ikke et an
det, lignende, formål at anvende den til, så
sættes bulldozerne på, og lejren jævnes med
jorden.
Der var næsten tårer i øjnene på den Frøslevlejrfan, desværre fik jeg ikke fat i nav
net, men titlen var noget med »kontakt«,
som meddelte intervieweren og seerne dette
med bulldozerne. Der er nemlig mange, der
åbenbart gerne ser Frøslev-lejren blive stå
ende. Fordi den er et stykke historie, fordi
der ikke findes noget lignende i Danmark,
fordi den er et fortidsminde, der bør bevares
for eftertiden.
Og det var det, der fik mig til at synke
en ekstra gang. Jeg fatter det ikke. (Se ven
ligst i første afsnit, jeg har ikke oplevet 2.
verdenskrig). Men hvad glæde kan jeg og
mine børn og mine børnebørn hente ved et
besøg i Frøslevlejren? Skal der sælges iska
ger og souvenirs ved vagttårnet med de store
lyskastere på? Skal der stå en ballonmand,

dér hvor der tidligere var pigtrådsindhegnet
løbegård for vagthundene? Skal der være
guides i fikse uniformer, der oplyser den
måbende eftertid om, at her sad de tapre
danske modstandsfolk og nød deres frika
deller?
Hvad skal vi med et monument over vore
forfædres tåbeligheder?
Vi fik også at vide, at der var dejlige
grønne plæner og smukke lyse birketræer.
Så jævn dog hele møget med jorden og byg
et hjertevarmt, medmenneskeligt børnehjem
for blot en lille brøkdel af de mange tusinde
børn, som endnu den dag i dag lider under
deres forældregenerations afsind.

Frihed er ikke en selvfølge
Læserindlæg i BT 13. 6. 1975:
Jeg føler mig meget såret over Line Sierts

Bevaringsværdigt miljø
Lærer H. E. Sørensen, Skærbæk, skriver i en
TV-anmeldelse i »Land og Folk« 15.6.1975:

En af de ansvarlige for Frøslevlejrens muse
um, Jørgen Maagaard, der også har skrevet
lejrens historie, sluttede med at sige, at Frø
slev var den sidste af de nazistiske fange
lejre i Europa, hvor »miljøet var intakt«, og
derfor burde »dette særprægede miljø« fre
des for eftertiden.
At sige, at fangelejrens miljø er bevaret,
er naturligvis - og heldigvis! - noget vrøvl.
Til miljø hører liv og mennesker. Et fængsels
miljø kan kun bevares, så længe, det er i
brug som fængsel.
Og ellers forekomer det mig at være lidt
af en hån at tale om bevaringsværdigt »mil
jø« i forbindelse med en koncentrationslejr.
Jeg synes, at lejren bør bevares som min
desten eller det, som tyskerne kalder »Ge-

artikel i BT 12. juni om Frøslev-lejren. Det
er en hån mod de tusinder, der ligger i Ry
vangen, som også har været »på besøg« i
Frøslev. Hvis bemeldte dame havde prøvet
at vente på sin mand i 15 måneder uden at
vide, om han var død eller levende, kan det
måske også være, hun var »Frøslev-fan«.
Tænk dog på, at disse mennesker har of
ret deres liv for, at Line Siert og andre efter
kommere kunne leve et frit liv, og få lov til
at skrive så hånligt om noget, der betyder
uendeligt meget for dem, der har oplevet og
deltaget i modstandsbevægelsen.
Frøslevlejren skal stå som en erindring
om, at friheden ikke er en selvfølge.

Kone til fange 68321,
Dragør

dänkstätte« - dvs. et sted til eftertanke,
overvejelse.
Det forekommer mig en god løsning, at
man har indrettet et instruktivt museum i
en af barakkerne, og de andre anvendes til
lagerformål for civilforsvaret. Så længe, det
er tilfældet, bevares jo lejrens bygninger. Og
det vil nok set fra en historikers synspunkt
være det bedste.
- Men fri os fra at gøre koncentrations
lejren til et forlystelsessted med iskageboder
og pølsemænd.
Og så længe Horserød er statsfængsel og
bruges som sådant, burde der et eller andet
sted, f.eks. i Frøslev, indrettes et rum, der
i billeder og genstande fortalte om, hvorle
des danske statsborgere mod grundlov og
enhver gyldig retsregel indespærredes som
gidsler af det danske politi i 1941. Friheds
museet har jo ikke gjort meget ud af denne
side af modstandskampens historie.
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Boganmeldelser
Manfred Spliedt: Sådan en dum knægt
Gyldendal. 192 sider.

»Sådan en dum knægt« belyser det tyske
mindretal under besættelsen, set indefra.
Den første kritiske bog af den art. Forfat
teren, Manfred Spliedt, er født i Haderslev,
var tolv år, da Danmark blev besat i 1940,
søn af en indvandret holstener, fra Elms
horn, medens moderen var sønderjyde af en
slægt, der rummer både tyske og danske.
Drengen gik i den kommunale skoles tysk
sprogede afdeling, indtil han i 1944 kom i
en lærlingeplads i Kiel, hvor dengang en ti
endedel af byen var ødelagt af de allierede
bombeangreb. Da Manfred Spliedt året efter
vendte tilbage til Haderslev, var der nok
ødelagt ni tiendedele af Kiels bykerne, blev
der sagt.
Bogen falder i to dele, først skildringen af
livet i Haderslev, dernæst beretningen om
Kiel, oplevet i strengt nazistiske rammer,
men et bysamfund i opløsningens tegn. Det
er en meget fængslende bog om en krigspe
riode, der berører alle lidt ældre, men her
oplevet under en anden synsvinkel, eller
snarere andre synsvinkler, for vi får et bil
lede af de forskellige vurderinger, Manfred
Spliedt møder hos sine omgivelser. Skildrin
gen af Haderslev og af Kiel er fængslende
på hver sin måde.
Sønderjysk set er afsnittene om Haders
lev naturligvis af størst interesse. Forfatte
ren giver et broget billede af sine forudsæt
ninger. Familien er som sagt dels dansk, dels
hjemmetysk, dels rigstysk. Den omfatter bå
de nazister og kommunister. Han kommer
fra et småkårshjem og giver en skarp teg
ning af de sociale modsætninger indenfor
det tyske mindretal, med faderens hånlige
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holdning overfor de fine, og hans egen
skamfølelse og kvalerne, fordi hans mor
måtte give ham noget hjemmesyet med i
stedet for de korrekte korpsuniformer. Det
er en drengs drama, spændt ind mellem be
sættelse og befrielse, vi her får anbragt midt
i Haderslevs hyggelige bybillede.
Men forfatteren har haft andre ambitioner
end at skildre sine oplevelser. Bogen er »til
egnet 741 sønderjyder, som blev jaget i dø
den af det tyske mindretal«. Der sigtes her
til de unge hjemmetyskere, der meldte sig
frivilligt til fronttjeneste, ialt godt et par tu
sinde, hvoraf en stor part omkom.
Det er altså et kampskrift, et opgør med
dem, som forfatteren tillægger ansvaret for
741 krigsfaldne. Men som kampskrift er det
både uklart og ulogisk. Ifølge tilegnelsen
lægger han ansvaret på hele det tyske min
dretal. Det gør han med henvisning til min
dretallets holdning efter krigen. Da sluttede
det op bag en politik, der gik uden om et
opgør om ansvaret, bl.a. for hvervningerne
til fronttjenesten. Forfatteren, der bebrejder
mindretallet, at det ikke sondrede mellem
de belastede og de ubelastede, drager deraf
den konsekvens, at så vil han heller ikke
gøre det. Og så gør han det alligevel.
Han gør det f.eks. i sin omtale af det
tyske blad, der dengang hed Nordschleswigsche Zeitung. Når forfatteren tænker på
sine gamle skolekammerater, må han min
des »... Zeitung, der ved navns nævnelse
oplyste, at det atter var lykkedes at jage nog
le nye til fronten. Deres ansigter dukkede op
igen som fotografier i samme avis, når de
fik medaljer for deres lidelser - og igen, når
mindretalskynismen var fuldendt og bladet
meddelte, at de var blevet slagtet.«
Tonen skurrer, når Manfred Spliedt mål-

retter sine angreb, for det er klart, at Zei
tung ikke har anvendt disse udtryk. Det har
ikke skrevet, at det atter er »lykkedes« at
»jage« nogle nye til fronten, og det har hel
ler ikke bagefter meddelt, at de er blevet
»slagtet«. Denne stærke afsmitning af for
fatterens temperament i referatet opfordrer
til lidt forsigtighed overfor detaljerne i hans
referater i det hele taget.
Bogen munder ud i en anklage mod spe
cielt Rudolf Stehr, der var blandt de tone
angivende under krigen, og som efter krigen
påny kom i en central magtposition, da han
blev generalsekretær i det tyske mindretals
organisation Bund deutscher Nordschleswiger, og det, der især forarger Manfred
Spliedt er, at der sidder Stehr stadig og sty
rer det hele.
På denne bagrund må man sige, at bogen
er kommet for sent. Stehr er jo faldet for al
dersgrænsen i mellemtiden.
Men hovedindvendingen er, at bogen i
virkeligheden ikke rummer præmisser, der
kan bære anklagen. Det tyske mindretals le
delse under krigen bærer et tungt ansvar, og
det ville være ønskeligt, at det engang kunne
blive belyst fra tysk side. Men Spliedt le
verer ikke argumenterne. Han analyserer ik
ke, hvad der bragte de unge tyske til fron
ten. Snart får Rudolf Stehr ansvaret som
nøgleperson. Snart er det en række gamle
nazister, der bliver udpeget som de ansvar
lige. Og endelig lægger forfatteren altså i
tilegnelsen et kollektivt ansvar på hele det
tyske mindretal. Hvilket også kommer til at
inkludere de 741 faldne, som jo uden tvivl
har været med til at presse hinanden til at
følge samvittighedens bud og Hitlertysklands kald, både trang og tvang til at melde
sig frivilligt.
Manfred Spliedt retter også bebrejdelser
mod forskellige, som han anser for ansvar
lige for den skæbne, han selv fik. Han kom
til Kiel, fordi det gik dårligt i skolen. Han
ville selv gerne bort, væk fra det hele, bort
fra problemer og skolenederlag. Da faderen,

der fulgte ham til Kiel, så forholdene og blev
betænkelig derved, var Manfred bange for,
at faderen ville tage ham med hjem igen.
Opholdet i Kiel havde ikke anden mening
for ham end at være borte fra Sønderjyl
land.
Alligevel retter han anklager i denne for
bindelse, selv mod en lærerinde, der aldrig
havde brugt de svulstige vendinger, men
stilfærdigt havde distanceret sig, så forfat
teren må fremhæve det med den tilføjelse, at
i hine år var ingen tale tilfældig, og som ung
var man lydhør overfor sprogets tone og
ordvalg.
Der lå vel også en distance i det, da hun
engang, han var hjemme på weekendvisit,
spurgte ham: »Er du sikker på, at det var
rigtigt, at du tog til Kiel?«
Da svarede han, at i skolen lærte man
dem nu, at det var en ganske udmærket ting
at komme til Tyskland.
Hun svarede: Ikke jeg! Ikke jeg!
Og så kommer drengens anklage: Men
De har heller aldrig sagt det modsatte!
Det ønsker jeg ikke at diskutere, svarede
hun sagte. Men du har selvfølgelig ret.
Manfred Spliedt havde dog kun ret i det
formelle. For i realiteten havde han jo ud
mærket været klar over, hvad hun mente om
den ting. Han kom heller ikke til Kiel med
illusioner. Den tyske erhvervsvejleder, der
tog initiativet til lærlingepladsen i Kiel, gav
ganske vist en rosenrød fremstilling af for
holdene dernede, men forfatteren skriver, at
han gennemskuede det. Han gav ikke meget
for, hvad erhvervsvejlederen sagde. At Man
fred Spliedt havde sine egne grunde til at
tage til Kiel, fortaber sig nu i anklager, men
han skildrer sin situation sådan, at man for
står, hvor vanskeligt det kan være at blive
født som medlem af et nationalt mindretal.
På en måde bliver den bog, han havde tænkt
som en anklage mod hele det tyske mindre
tal, til en undskyldning for en del af det.
Bjørn Svensson
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Bo Bramsen:
Huset Glücksborg i 150 år
Forum. Ill. 98,50 kr. hft. 149,50 kr. indb.

Europas svigerforældre. Sådan kaldtes kong
Christian den 9. og hans dronning Louise,
som indledte deres regeringsperiode i Dan
mark i 1863. Værdigheden som verdensde
lens svigerforældre fik de, fordi deres børn
kom godt i vej, bl.a. på grund af et fordel
agtigt ydre. Alexandra blev dronning af Eng
land, Dagmar kejserinde af Rusland, Vilhelm
konge af Grækenland, Thyra hertuginde af
Cumberland, Valdemar blev gift med en
fransk prinsesse og Frederik var naturligvis
kronprins i Danmark.
Dette kongepar blev centret for den vidtforgrenede kongefamilie, der kendes under
navnet glücksborgerne, eller lyksborgerne,
som en del danskere vel foretrækker at sige.
Historien om denne slægt er et oplagt em
ne, men først med forlagsdirektør Bo Bramsens arbejde er der kommet et samlet værk,
som på overskuelig måde fører læserne ind
i de indviklede familieforbindelser med op
lysninger fra før 1825 og op til vore dage.
Værket er i to bind og har titlen »Huset
Glücksborg i 150 år«, og naturligvis uden
forbindelse med dette åremål er prisen for
de to bøger i nydelig indbinding fastsat til
knap 150 kr. Som omslag for både den hæf
tede og indbundne udgave er valgt Lauritz
Tuxens berømte familieportræt fra Fredens
borg 1882. Hvert bind har fået sin halvdel
af billedet, og på den fortrinlige farvegengi
velse får man et godt indtryk af detaljerne.
Bo Bramsen har på mange måder haft en
heldig hånd med denne slægtshistorie. Tek
sten er letskrevet og meget fornøjelig. Med
sikker sans for muntre og uformelle detaljer
redegøres for mange begivenheder, som ikke
umiddelbart er kendt uden for en begrænset
kreds. Bo Bramsens fortid som chefredaktør
på Politiken har formentlig medvirket til den
næsten journalistiske reportage, der er tale
om. Og som på mange måder minder om
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Palle Laurings og Thorkild Hansens evne til
at støve de gamle begivenheder af. Bo Bram
sen har primært givet familieskæbnerne geo
grafisk inddeling, og det er en glimrende idé
at tage hvert land for sig. I disse afsnit føl
ges slægten til dørs rent tidsmæssigt. Bekla
geligvis må det også påpeges, at der kan
konstateres en utrolig masse sjuskeri, både
hvad angår årstal og egentlige familieoplys
ninger. Det er rent ud sagt ufatteligt, at Bo
Bramsen i forordet takker præsidenten for
Ordenshistorisk Selskab, Erik Nygaard, samt
arkivar i Rigsarkivet, Nils G. Bartholdy, for
kritisk og grundig gennemlæsning af manu
skriptet. Det er muligt, at mange fejl er siet
fra på den måde, men man tør så næsten ik
ke tænke på, hvordan det oprindelige manu
skript har været belastet af fejl. Dog derom
senere.
At det var glücksborgerne, der blev dansk
kongeslægt efter oldenborgerne, er en af den
slags tilfældigheder, som kan optage efter
tiden med grublerier over, hvordan udviklin
gen ellers kunne have formet sig.
En anden slægt, augustenborgerne, var
nemlig med i opløbet, da den danske tron
følge skulle arrangeres, fordi de sidste oldenborg-konger ikke havde direkte mandlige ef
terfølgere. Rent faktisk var augustenborger
ne fra Als arvemæssigt nærmest tronen i
mandlig linie, men det blev som bekendt ik
ke dem, der blev de begunstigede.
Både augustenborgerne og glücksborgerne
kunne føre deres stamtræ tilbage til Chri
stian den 1., der som greve af Oldenborg
lagde navn til slægten.
Men augustenborgerne kunne påpege den
første slægtsforbindelse via hver generations
ældste sønner og følte sig derfor bedre end
glücksborgerne.
Da kong Frederik den 6. havde hertug
Christian August af Augustenborg som ne
vø, kunne man tænke sig, at arvefølgen var
indlysende. Men kong Frederik brød sig ikke
om hertugen, blandt andet på grund af den
nes ægteskab med Louise, en datter af lens-

greve Conrad Danneskiold-Samsøe fra Gisselfeld. Med andre ord en komtesse, som i
hvert fald ikke på den tid kunne styrke sin
gemals stilling i samme grad, som et ægte
skab med en rigtig prinsesse kunne have
gjort.
Derimod havde kong Frederik en svaghed
for sin svoger, prins Wilhelm af Beck. Og
denne svaghed medførte, at prinsen i 1825
fik tildelt titlen hertug af Glücksborg, da de
hidtidige glücksborgere uddøde. Prins Wil
helm var i øvrigt også af Oldenborger-slægt
med stamtræ tilbage til Christian den 1. En
særlig svaghed havde kong Frederik for én
af den nye hertugs sønner, nemlig Christian,
der var født i 1818. Han blev opdraget i
Danmark, og den sønneløse kong Frederik
havde dermed lagt den første brik i spillet
om kongefølgen. Dog uden at vide det.
Da Christian tillige i 1842 giftede sig med
sin slægtning Louise af Hessen, som var sø
sterdatter af Christian den 8., begyndte bil
ledet at tegne sig. Louise kom senere nær
mest tronen, fordi broderen Friedrich fra
sagde sig tronrettighederne. Da kong Frede
rik den 6. døde, kom fætteren Christian den
8. på tronen (1839-1848). Christian havde
en enkelt søn, den senere Frederik den 7.,
men da det allerede i 1846 stod klart, at
hverken Frederik (7.) eller Christian den 8.s
bror arveprins Frederik ville få børn, beslut
tede Christian den 8. at sikre arvefølgen ved
gennem et åbent brev at sikre hele Danmark
inklusive Slesvig-Holsten til enten søstersøn
nen (Friedrich, der frasagde sig retten) eller
hendes svigersøn, som just var den glücksborgske Christian, der senere blev Christian
den 9. Både Christian og Louise var på mød
rene side oldebørn af kong Frederik den 5.
Augustenborgerne blev naturligvis fortør
nede. De hævdede, at den kvindelige arve
følge ikke kunne gælde for Slesvig-Holsten,
og i 1848 brød utilfredsheden ud i et oprørs
forsøg, der blev til tre-årskrigen. I spidsen
for oprøret stod hertug Christian August og
hans lillebror prinsen af Nør, godt hjulpet af

nogle Glücksborg-prinser, som på den måde
kom til at stå på det modsatte parti af bro
deren Christian (senere den 9.).
Oprøret mislykkedes som bekendt, og au
gustenborgerne flyttede til Tyskland. I selve
kongefamilien mærkede man også balladen,
for Christian den 8.s dronning var søster til
de to oprørske prinser. Men hun tonede også
dansk flag.
I forbindelse med krigen i 1864 vejrede
augustenborgerne nyt håb. Hertug Christian
Augusts søn Friedrich, kaldte sig for en
sikkerheds skyld Herzog Friedrich 8. von
Schleswig-Holstein. Men jernkansler Bis
marck ville ikke have egenrådige småfyrster
siddende rundt omkring i det stortyske rige
og fratog endog Friedrich titlen. Friedrich
fik dog hertugtitlen tilbage, da hans datter
Augusta Victoria i 1881 giftede sig med den
senere kejser Wilhelm den 2. Her viste det
sig igen, at et indflydelsesrigt ægteskab ikke
var til at kimse ad.
Spillet omkring tronfølgen var i virkelig
heden langt mere indviklet, end det har væ
ret muligt at komme ind på her. Men kends
gerningen blev, at Christian blev konge i
1863, da Frederik den 7. døde. Inden Chri
stian den 9. satte sig til rette på tronen, var
der skabt sikkerhed mod stormagtsindblan
ding. Allerede i 1852 blev der indgået en
overenskomst, hvor de europæiske stormag
ter accepterede glücksborgerne som de legi
time efterfølgere på den danske trone.
Starten for Christian den 9. var ikke den
bedst tænkelige. Straks efter sin kongeudrå
belse underskrev han den såkaldte novem
berforfatning, som udløste krigen i 1864, og
med sin trods alt tyske afstamning, nogle
brødre med uheldig opførsel i 1848 og en
delig Danmarks tab af Sønderjylland som
baggrund var han ikke særlig populær i
Danmark. Klimaet omkring kongefamilien
var køligt nogle år, men det blev hurtigt
bedre. Kongeparrets guldbryllup i 1892 blev
en storslået folkefest, mens sølvbrylluppet i
1867 havde været en ret tam begivenhed.
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Bo Bramsen fortæller løst og fast om til
dragelser i kongefamilien. En af episoderne
drejer sig om prins Valdemar, yngste søn af
kongeparret. Via sin franskfødte hustru,
prinsesse Marie, var søofficeren Valdemar
kommet i nær kontakt med etatsråd H. N.
Andersen fra ØK. De to mænd blev enige
om at vise det danske flag i Det fjerne
Østen, og omkring århundredskiftet drog
Valdemar af sted som chef for krydseren
Valkyrien. Danskerne blev modtaget med
pomp og pragt på det 8V2 måned lange togt,
og i Shanghai var udkommanderet et marineorkester, som bød Valkyrien velkommen
med »Kong Christian stod ved højen mast«.
Valkyriens besætning og dens chef anede ik
ke det fjerneste om kinesiske nationalmelo
dier, så Valdemar var slemt i knibe, da der
skulle kvitteres. Men Valdemar, som i øv
rigt selv slog glimrende på tromme, var ikke
tabt bag en vogn. Han fik en idé, og kort
efter spillede Valkyriens orkester »Kejseren
af Kinesiens Land«. I følge Bo Bramsen var
kineserne dybt grebne. Måske ville det være
interessant at få oplyst, hvad kinesiske hi
storieskrivere har noteret i den anledning.
Samme prins Valdemar var en noget ko
lerisk herre, som øvede streng hustugt i sit
hjem. Da hans ældste søn, prins Aage (som
han havde med den på det tidspunkt afdøde
prinsesse Marie) i 1914 giftede sig med
grevinde Mathilde Calvi di Bergolo i Rom,
blev Valdemar gal. Prins Aage var 27 år,
men havde ikke på forhånd orienteret fade
ren om ægteskabsplanerne, og Valdemar fik
derfor meddelelsen som en uomstødelig
kendsgerning. Han rejste omgående til Ita
lien, fandt de nygifte og stak sin søn en
kæmpelussing. Derefter hilste han høfligt,
venligt og pænt på den formentlig noget
overraskede brud. Da Aage havde giftet sig
med en ikke-kongelig, blev han den første,
som på grund af borgerligt ægteskab fik tit
len greve af Rosenborg.
Prins Valdemars storebror Vilhelm blev i
1863 kong Georg den 1. af Grækenland.
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Han var præget af, at hans forældre ikke
havde haft mange penge til rådighed. Da
han flyttede ind på det grimme slot i Athen,
blev kun nogle få værelser taget i brug af
sparehensyn. Kong Georg generede sig ikke
for selv at gå i byen for at finde frem til vir
kelig billigt gardinstof. Georg blev den
glücksborger, der har siddet længst på den
græske trone. Han blev myrdet i 1913, og
fra den tid har der næsten konstant været
uro omkring denne trone. Sønnen Konstan
tin var kun konge i kort tid, men i to om
gange. Konstantins tre sønner blev alle kon
ger. Den yngste var Paul, der døde i 1964.
Pauls søn, Konstantin den 2., er gift med
Anne-Marie af Danmark. De to har således
fælles tipoldefar på fædrene side, nemlig
Christian den 9.
Christian den 9.s barnebarn, kong Chri
stian den 10., var i følge Bo Bramsen næppe
noget umiddelbart indtagende menneske.
Studs, uhjertelig, uden humoristisk sans men uhyre pligtopfyldende som både fade
ren og bedstefaderen havde været det. Hof
fet var farveløst og ufestligt, og kongens
privatgemakker var stærkt præget af militæ
risk strenghed. Christian den 10. blev allige
vel en populær konge gennem sine 35 rege
ringsår. Det skyldes nok ikke mindst de ydre
omstændigheder. Genforeningen i 1920 og
placeringen som nationalt midtpunkt under
besættelsen. De to begivenheder fjernede
helt det uheldige indtryk af kongens politi
serende fremfærd ved påskekrisen i 1920,
som i øvrigt slet ikke omtales af Bo Bram
sen.
I tidens løb er det gået op og ned for
glücksborgerne. Men ingen steder er slæg
ten blevet afsat så blodigt som i Rusland.
Dronning Margrethe, selv 5. generation af
glücksborgerne i Danmark, har på sin ny
lig afsluttede rejse til Sovjetunionen næppe
kunnet undgå at tænke på, hvordan der blev
sat punktum for hendes slægts virke der. I
1918 blev de to fætre til hendes bedstefar,
Christian den 10., myrdet. Det var zar (Bo

Bramsen foretrækker at skrive czar) Nicolai
den 2. og storfyrst Michael. Desuden myr
dedes Nicolais hustru, Alexandra, og deres
fem børn samt mange andre fra den russi
ske kejserfamilie.
Gliicksborgeme kom ind i den russiske
Romanov-familie ved giftermålet mellem
Christian den 9.s næstældste datter, Dagmar
(født 1847), og den senere zar Alexander
den 3. i 1866. Dagmar var russisk kejser
inde fra 1881 til 1894. Ved overgangen til
den russisk-ortodokse tro fik hun navnet
Marie Feodorovna, som hun resten af sit liv
selv benyttede. Men i familien havde hun al
tid været kaldt Minnie, og det navn overtog
den russiske familie. I Danmark vedblev hun
imidlertid officielt at hedde Dagmar.
Dagmar var en smuk og livlig kvinde, og
hun havde et godt styr på sin gemal, som
var noget tungere i optrækket. Der er næppe
tvivl om, Dagmar lige så lidt som de fleste
øvrige medlemmer af zarfamilien ønskede
den liberalisering, som måske kunne have
sikret Rusland en mindre blodig udvikling.
Hendes gemal var i alt fald meget reaktio
nær.
Den politiske situation i Rusland betød, at
zarfamilien var omgivet af meget strenge
sikkerhedsforanstaltninger, og zarparret be
fandt sig i konstant livsfare. De undgik ikke
attentatforsøg, men ingen fik så alvorlige
følger som et attentat i 1881, hvor Dagmars
svigerfar Alexander den 2. døde kort efter
attentatet. Dagmar så de blodige rester af
sin svigerfar, og hun så ham dø.
Kun i sommerferierne i Danmark kunne
zarfamilien slappe helt af. Og man nød de
glade dage på Fredensborg, hvor hele Chri
stian den 9.s familie samledes med jævne
mellemrum.
Dagmar og Alexander, hvis kælenavn i
familien var Sascha, holdt et temmeligt ød
selt hof. Det var ikke Saschas skyld, for han
kunne ikke døje de store baller og fester.
Da sønnen Nicolai blev zar i 1894, stop
pede de fleste store fester. Hverken han eller

hans hustru brød sig om selskabelighed. Ni
colai blev kort efter sin tronbestigelse gift
med prinsesse Alix af Hessen, en datterdat
ter af dronning Victoria. Nicolai var meget
forelsket i Alix og ville ikke høre tale om an
dre ægteskabsemner, selv om familien ikke
brød sig om Alix. Trods de ydre usikre
omstændigheder blev deres ægteskab meget
lykkeligt.
Alix blev ved overgangen til den russisk
ortodokse tro gendøbt som Alexandra Feo
dorovna. Hun var en sky og indesluttet na
tur med hang til religiøse grublerier. Bo
Bramsen omtaler det ikke - men Alix havde
uhyrlige overvejelser, før hun besluttede sig
til at sige ja til Nicolai (kaldet Nicky) og
dermed blive russisk-ortodoks. Men da hun
endelig besluttede sig, blev hun i følge ud
sagn en næsten fanatisk »datter af den rus
siske tro«.
Hendes forhold til Dagmar var meget kø
ligt. De brød sig ikke om hinanden, og Bo
Bramsen fastslår, at Dagmar heller ikke har
været let at omgås.
Alix' religiøsitet og skyhed var en belast
ning. Nicolai var en særdeles venlig mand,
men helt uden de egenskaber, der skulle til
for at holde styr på det vældige Rusland,
hvor trefjerdedele af befolkningen var anal
fabeter, og hvor revolutionen lurede lige om
hjørnet.
Familiemæssigt blev det helt galt, da Alix
i 1904 fødte den længe ønskede søn Alexis.
Han var bløder. Blødersygdommen videre
føres kun af kvinder, men rammer kun
mænd. Sygdommen var en arv fra dron
ning Victoria, hvis døtre spredte sygdommen
over flere europæiske konge- og fyrsteslæg
ter. Det fremgår heller ikke af Bramsens bog.
Sønnens sygdom gav ny næring til Alix'
overspændte, religiøse livsholdning, og nu
fik den berygtede og berømte Rasputin sin
gang ved hoffet. Han stod under zarparrets
særlige beskyttelse og bidrog stærkt til at
fjerne grunden under zar familien.
Året efter at den første verdenskrig var
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Det berømte billede fra Tobolsk, som Bo Bram
sen giver en urigtig billedtekst. Billedet viser
den sidste russiske zar Nicolai den 2. og hans
fem børn. Nicolai var dattersøn af Christian den
9. Zarens børn var Olga, Tatiana, Marie, Ana
stasia og tronfølgeren Alexis, som var svagelig
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på grund af blødersygdom. Hele familien, også
zarinaen, Alexandra Feodorovna, samt deres lil
le følge blev myrdet i juli 1918, få måneder ef
ter at dette billede var taget.
Zarparret tog skæbnen med fatning i de 14
måneder, der gik fra Nicolais abdikation i marts

brudt ud, og Nicolai var taget til den russi
ske hærs hovedkvarter, rejste Dagmar og
hendes yngste datter Olga til Kiev. Det red
dede formentlig deres liv. Revolutionen brød
ud i 1917, og Dagmar var dybt chokeret
over, at Nicolai abdicerede den 15. marts
1917 til fordel for broderen Michael. Hun
var ligeså chokeret, da Michael straks fra
sagde sig værdigheden. Dagmar fik et kort
møde med Nicolai i en jernbanevogn ved
hærens hovedkvarter, og det blev deres sid
ste møde. Dagmar rejste sammen med andre
medlemmer af kejserfamilien til Krim. På
grund af den russiske separatfred med Tysk
land var de udenfor fare på Krim, som ty
skerne kontrollerede. Men efter Tysklands
nederlag i november 1918 begyndte borger
krigen, og de røde hære rykkede nærmere.
I april 1919 blev Dagmar hentet om bord i
et engelsk krigsskib og sejlet til sin søster i
England, enkedronning Alexandra.
Kort efter flyttede hun imidlertid til Dan
mark, hvor hun sammen med søsteren havde
købt den store villa Hvidøre ved Klampenborg. Hvidøre var imidlertid ikke beregnet
til vinterbeboelse, så de første vintre boede
Dagmar på Amalienborg. Bramsen nævner
ikke, at det var årsagen til, at Dagmar boe
de på Amalienborg. Men hendes brodersøn
Christian den 10. demonstrerede sit studse
sindelag og var direkte uvenlig mod Dag
mar. Adskillige i kongens omgangskreds var
pinligt berørte over kongens opførsel.
En aften lod kongen f.eks. en hofembeds
mand sende over i Dagmars palæ med be

sked om, at hun straks skulle slukke alle
unødvendige lys. Dagmar blev rasende og
lod som svar sine hoffolk tænde lys fra kæl
der til kvist.
Mens Dagmar den første vinter boede på
Amalienborg, fik hun en af sine største for
skrækkelser i Danmark. Det fortæller Bram
sen heller ikke om. Men Dagmar oplevede
påskekrisen 1920 siddende på Amalienborg.
Der var optræk til generalstrejke, og slots
pladsen var fyldt med demonstranter. Det
var eneste gang i nyere tid, at monarkiet var
truet i Danmark. Dagmar havde i Rusland
set, hvordan generalstrejker og demonstrati
oner var svære at styre.
Dagmars datter Olga og hendes mand,
fhv. ritmester Nicolai Koulikowsky var nu
også kommet til Danmark. Dagmar accepte
rede ikke Olgas borgerlige ægteskab og brød
sig ikke om hendes to små sønner. Hun ville
ikke omgås sin borgerlige svigersøn, og det
fandt han sig i.
Dagmar døde i 1928 og nægtede til det
sidste at tro på, at hendes to sønner Nicolai
og Michael samt Nicolais familie var blevet
myrdet. Hun var overbevist om, at alle var
undsluppet bolchevikkerne og ville dukke op
igen.
Olga arvede Hvidøre, men hun ville ikke
bo der og solgte den store villa. I 1932 købte
hun og Nicolai gården Knudsminde i Balle
rup, og her levede de til efter anden verdens
krig. Skrækken for kommunisterne sad dybt
i Olga, og da den østtyske grænse nu lå tæt
ved Danmark, blev hun nervøs. Familien -

1917 til de blev myrdet i 1918. Alexandra kunne
nu med støtte i sin religion udvise en næsten
stoisk ro, selv om familien under fangenskabet
mange gange blev udsat for en meget grov be
handling fra fangevogternes side. Fangevogterne
muntrede sig blandt andet med at gå med de

unge storfyrstinder på toilettet og spytte i zar
familiens mad.
Efter massakren i Jekatarinenburg blev ligene
brændt, og resterne blev smidt i en forladt mine
skakt.
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foruden Olga og Nicolai sønnerne og to dan
ske borgerlige svigerdøtre samt børnebørn rejste til Canada. Nicolai døde i 1958, Olga
i 1960. De var i deres sidste år fattige og
delvist glemte.
*

Det udmærkede værk om glücksborgerne
skæmmes som nævnt af nogle grimme fejl.
Forlaget Forum bør overveje, om ikke de
hidtidige købere af værket bør have mulig
hed for at supplere med en liste over de fejl,
som må korrigeres i de kommende udgaver.
En almindelig gennemlæsning med kontrol
af åbenlyst mistænkelige punkter afslørede
alene over 40 fejl. En kyndig historiker kan
sikkert fremdrage adskilligt flere. I denne
forbindelse ses helt bort fra det meget om
diskuterede afsnit om prinsesse Thyras på
ståede barn udenfor ægteskab. Et afsnit, som
Bo Bramsen allerede har indrømmet bør kor
rigeres i næste udgave.
Der er ganske simpelt tale om sjuskerier,
som burde være undgået:
Eksempelvis vises på side 335 bind I et af
historiens berømte fotografier, ét af de sid
ste af zarfamilien før udslettelsen i Jekatarinenburg. Billedet er fra Tobolsk, og billed
teksten fortæller, at her sidder Nicolai og
Alicky med deres fire børn og slikker solskin
på et tag. Nu havde zarparret fem børn, men
da Bo Bramsen til lejligheden har trukket
den på det tidspunkt meget svagelige zarina
ud af den rullestol, hvor hun opholdt sig det
meste af tiden, og tillige har anbragt hende
på et tag, hvor hun aldrig kunne være kom
met op, så får han persontallet til at passe
ved at stryge et barn. På stamtavlen side
276/77 viser det sig, at han godt nok ken
der til eksistensen af alle fem børn. Til gen
gæld kaldes sønnen Alexis for Alex, og fa
miliens udslettelse i Jekatarinenburg er da
teret til 16. juni 1918 i stedet for den kor
rekte dato 16. juli 1918.
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Det er også for dårligt, at selv begiven
heder fra nyere tid har fejl i årstal. I bind
II side 283 får dronning Ingrids far, Gustav
6. Adolf tillagt kongeværdigheden i Sverige
i 1952, skønt det var i 1950. Og Bramsen la
der den berømmelige Telegramkrise mellem
Christian den 10 og Hitler udspille ved kon
gens fødselsdag i 1940, skønt det var ved
kongens 72 års dag i 1942. (Bind II, side
293).
Bind I side 313 bliver storfyrstinde Ella
(Elisabeth) i en billedtekst udstyret med
børn, skønt hun var barnløs i sit ægteskab
med storfyrst Sergius. Og storfyrst Nicolai
(fætter til Alexander den 3. og fhv. øverst
kommanderende for den russiske hær) får
i bind I side 322 og 326 sin afsked fra sit
generalissimus-job i 1916, selv om det var
i 1915. Tillige bliver han i stamtavle og i
tekst bind I side 275 og 336 fader til søn
nen Peter og to andre børn, skønt også han
var barnløs i sit ægteskab med Anastasia,
født prinsesse af Montenegro.
Som et sidste og desværre symptomatisk
eksempel på sjuskeriet kan nævnes billed
teksten bind II side 73, hvor enkedronning
Olga af Grækenland i 1916 vises »omgivet
af sine fem sønner og sin ældste datter Ma
rie«. Marie var på det tidspunkt den eneste
levende pige i Olgas børneflok, men det bli
ver hun ikke den ældste datter af. Alexandra
var som storesøster seks år ældre end Marie,
men Alexandra døde i 1891. Endnu værre
bliver det lidt længere nede i billedteksten,
hvor Marie pludselig udnævnes til at være
dronning Sophie, som faktisk var gift med
Maries broder Konstantin den 1.
De nævnte fejl er kun få blandt mange,
men hvor kedelige de end er, bør de ikke
overskygge de værdifulde sider ved Bo
Bramsens værk.
Solveig Rødsgaard

Grænselands-dagbog
VED FR. RUDBECK

SYD FOR GRÆNSEN

3. maj: Landsregeringen i Kiel stiller 90,5
mill. DM til rådighed til en udvidelse af Pro
gram Nord omfattende Ditmarsken, Rendsborg-Egernførde amt og det tidligere Slesvig
amt.
Sydslesvigsk Forening i Rendsborg-Egernførde amter samles i en amtsorganisation
med viceskoleinspektør Claus Heinz Peter
sen, Risby, som formand.
I Skovgade i Flensborg indvies en ny
dansk børnehave, som afløser den tidligere
børnehave i Gustav Johannsenskolen.
På Nordfrisisk Instituts generalforsamling
i Husum oplyses, at skaffes der ikke øgede
bevillinger indenfor de næste måneder, må
instituttets aktiviteter nedskæres betydeligt.
8. maj: Landdagsmand Karl Otto Meyer fo
reslår, at landdagen indfører en nyordning,
således at suppleanter kan indkaldes for sy
gemeldte medlemmer, så landdagsarbejdet
ikke blokeres.
På den sydslesvigske kirkedag i Slesvig
spørger provst Ingemann Christensen, hvor
for ikke alle danske sydslesvigere er med i
den danske kirke. Den danske Kirke i Syd
slesvig tæller 5564 medlemmer. Antallet af
kirkelige handlinger i 1974 var 1118, og an
tallet af kirkegængere var 29.836.
10. maj: Det tyske grænsefredsforbund tæl
ler nu 1024 enkeltmedlemmer og 254 orga
nisationer, oplyses det på årsmødet i Hu
sum.
Den schweitziske publicist Frits René Alle
mann holdt foredrag om de europæiske min
dretals situation og rejste kravet om en eu
ropæisk mindretalskonvention.

Kun 15 danske statsborgere studerer på
Kiels universitet, mens der er 75 fra Norge.
Sydslesvigsk Forening i Flensborg by tæl
ler nu 9724 medlemmer, oplyses det på ge
neralforsamlingen i Flensborg. I 1974 blev
der optaget 811 nye medlemmer og i første
kvartal af 1975 140 nye medlemmer.
Landdagsvalgets resultat er et godt ud
gangspunkt for det kommende arbejde, fast
slår SSV-formanden i Flensborg by, skole
inspektør Chr. Lorenzen, som på generalfor
samlingen afløses af gymnasielærer, byråds
medlem Bent Meng.
12. maj: Det tysk-danske Selskab og EuropaUnionen i Hamborg afholder et seminar på
Christianslyst om europæisk regionalpolitik
ud fra eksemplet i det dansk-tyske grænse
område.

13. maj: Nordfrislands vadehav er det mest
fuglerige område i Europa. Til særlig pleje af
hele vadehavsområdet foreslår det tyske na
turbeskyttelsesselskab oprettet en række ob
servationsstationer både til pleje af den bio
logiske udvikling og til information for den
fastboende befolkning.
Slesvig by skal være et arbejdspladscenter
for et område på i alt 80.000 indbyggere,
fremgik det af ministerpræsident Gerhard
Stoltenbergs forelæggelses tale af regional
plan V for Slesvig-området.
14. maj: Flensborg by talte i 1974 94.528
indbyggere eller 911 flere end i 1973. I 1974
fødtes 958 børn mod 1082 året før.
De tysk-danske selskaber i Hamborg, Kiel,
Rendsborg, Husum, Neustadt og Bremen er
gået sammen om et fælles projekt med det
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formål at knytte personlige kontakter til
kredse i Danmark.
De 1102 danske statsborgere i Flensborg
by er ikke længere det største antal frem
mede statsborgere. Der findes nu 1185 tyr
kiske og 791 græske statsborgere. I alt har
byen 4154 udlændinge.
249 firmaer er i det forløbne år nedlagt i
Flensborg. Der er oprettet 5 industriforeta
gender, men nedlagt 11.

15. maj: Sydslesvigsk Forening i Flensborg
amt kan meddele om stigende medlemstal,
i alt 3366 medlemmer og en stigende aktivi
tet med i alt 15.259 deltagere i amtets dan
ske arrangementer.
Voksenundervisningen i Sydslesvig kunne
i den forløbne sæson samle 3372 deltagere
fordelt på 260 kurser. Ved siden heraf har
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger gen
nemført 220 kurser med 3500 deltagere for
delt på forskellige interessegrupper.
17. maj: I perioden 1961-1973 er antallet af
vielser pr. år faldet fra 22.500 til 15.200 i
Slesvig-Holsten.
23. maj: Tyske nynazister holder i anledning
af 30-års dagen for Dönitz-regeringens arre
station en demonstration i Flensborg. Byen
Flensborg nægter dog at stille en sal til rå
dighed for nazisterne.
Foriining for nationale Frashe, som tæller
godt 1000 medlemmer, ændrer på sin gene
ralforsamling i Lindholm navnet til Foriining
for nationale Friiske.
Nye undersøgelser omkring Danevirke sy
nes at vise, at Kovirke blev bygget af Svend
Tveskæg efter Hedebys erobring 983.
På Sydslesvigsk Forenings styrelsesmøde
i Slesvig protesteres fra flere sider mod be
slutningen om at indbyde folketingsmand
Jes Schmidt fra det tyske mindretal i Nord
slesvig som årsmødegæst.
24. maj: Sydslesvigs danske Ungdomsfor
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eninger kan på sendemandsmødet på Christianslyst meddele om et stabilt medlemstal,
8354, fordelt på 62 foreninger. Medlemmer
ne har i det forløbne år til arbejdet betalt i
alt 730.848 DM. I tyske offentlige tilskud
har man i alt modtaget 262.714 DM. Som
ny næstformand valgtes Andreas Lorenzen,
Damholm.
Med de i 1974 givne 30 lån til i alt
647.000 DM har Sydslesvigsk Erhvervsfond
siden 1965 kunnet yde lån på i alt 4,9 mill.
DM, oplystes det på erhvervsfondens gene
ralforsamling.
26. maj: På et møde i Risum kritiserer gård
ejer Carsten Boysen de tyske grænseorgani
sationer, den tyske grænseforening og græn
sefredsforbundet for bevidst at fortie friser
nes eksistens.
Under den slesvig-holstenske landdags åb
ningsmøde genvalgtes tidligere ministerpræ
sident, dr. Helmut Lemke som landdagspræ
sident, og Sydslesvigsk Vælgerforening fik
bekræftet sin fraktionsstatus.
Landdagsmand Karl Otto Meyer proteste
rer imod offentligt fremsatte udtalelser om,
at SSV pr. grundlov er sikret et mandat i
landdagen, og gentager sit krav om øgede
tilskud til det danske kulturelle arbejde og
tilskud til dansk skolebyggeri, ligesom han
bebuder fremsættelsen af forslag til en bør
nehavelov.
28. maj: Flensborghus kan fejre sit 250 års
jubilæum.
Det hidtil største hold Københavnerbørn,
i alt 110 drenge og piger, ankommer til et
ferieophold i Sydslesvig.
Den tidligere præsident for landbrugskam
meret i Slesvig-Holsten, Günter Flessner, er
udnævnt til landbrugsminister i stedet for
den hidtidige slesvig-holstenske landbrugs
minister E. Engelbrecht-Greve.

30. maj: Byen Flensborg forhøjer sine til
skud til alle, også de danske børnehaver,

med 25 pct. til 500 DM pr. børnehaveplads
og vil desuden yde et tilskud på 5000 DM
og et lån på 40.000 DM til rejsningen af en
ny dansk børnehave.
De danske årsmøder i Sydslesvig begyn
der.
Ved årsmødet i Medelby bringer folke
tingsmand Jes Schmidt en hilsen som sles
viger, men taler i øvrigt i sin egenskab af
vicepræsident for den europæiske mindre
talsunion.

forbindelse at indrette Tønder kaserne til et
kostskolegymnasium.
7. maj: Kammeratschaftsverband Nordschlesvig, der omfatter tyske krigsdeltagere
fra de to verdenskrige savner tilgang. For
eningen tæller kun 285 medlemmer. Man vil
nu især koncentrere sig om at hverve med
lemmer blandt mindretallets krigsdeltagere i
2. verdenskrig.
Tillidsmandsorganisationen på Danfoss
rejser i en skrivelse til regering og folketing
kravet om, at Alssundbroen bør have en høj
prioritet.

NORD FOR GRÆNSEN

1. maj: På Bund deutscher Nordschleswigers
delegeretmøde i Tinglev afvises med 135
stemmer mod 80 en vedtægtsændring, hvor
efter formanden skulle vælges af delegeretmødets deltagere i stedet for som nu af ho
vedstyrelsen.
På den tyske håndværkerforenings infor
mationsmøde i Haderslev oplyser general
sekretær Peter Iver Johannsen, at mindretal
lets kreditgarantiudvalg siden slutningen af
50'erne i alt har ydet lån på 5,2 mill. kr.
til håndværkere, landmænd og andre næ
ringsdrivende.

6. maj: Der er udarbejdet en plan til beva
ring af gamle huse i Åbenrå. Nationalmuseet
støtter planen med 40.000 kr. og Åbenrå
købstad andre 40.000 kr.
Der Nordschleswiger anker i en leder
over, at det sønderjyske regionalprogram i
Radio Syd i 92 udsendelser siden 1. april
kun én gang har omtalt det tyske mindretal,
mens der ofres betydelig mere plads på det
danske mindretal i Sydslesvig.
I Sønderjyllands amtsråd enes man om i
de kommende år kun at indrette ét nyt gym
nasium i Sønderjylland og placere det i Søn
derborg. De sønderjyske gymnasier besøges
p.t. af i alt 2230 elever. Planerne om et gym
nasium i Toftlund henlægges indtil videre.
Pastor Johs. Bondesen foreslår i denne

8. maj: Ved Nordschleswigsche Gemeindes
årsfest i Højer og Emmerlev, som var besøgt
af i alt 600 deltagere, indføres pastor Georg
Ullisch som tysk frimenighedspræst i Højer.
10. maj: Sønderjyllands amtskommune hav
de i 1972/73 en nettotilvækst på i alt 576.
Tilflytningen var på 20.080, mens 19.504
forlod landsdelen.
17. maj: Bredebro kommunalbestyrelse be
slutter, at skolerne i Randerup og Harres
skal lukkes pr. 1. august 1977.
21 finske parlamentarikere besøger græn
selandet, hvor de informeres af amtsborg
mester Erik Jessen.

19. maj: De to gamle vandmøller i Ballum
enge, som første gang blev startet i 1842,
genåbnes under en højtidelighed på Mølle
kilen.
22. maj: Haderslev byråd vedtager at er
hverve 52 ha ved Skovbølling til en flyve
plads.
Det er 50 år siden Åbenrå fik sit tredie
havnebassin, Nyhavn.
Ved Sæd skal landets første modtagelses
center indrettes med udstillings- og salgsfa
ciliteter, hotel, turistcentrum og tankstation,
oplyses det under den i Tønder åbnede er
hvervsmesse.
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På den tyske presseforenings generalfor
samling i Åbenrå oplyses, at Der Nordschleswigers abonnementstal har været let
stigende i det forløbne år. Annonceindtæg
ten var dog faldende. Bladets formand, læ
rer Wilhelm Johannsen, Sommersted, slog
stærkt til lyd for, at bladets mandagsudgave
igen skal udsendes.
23. maj: Bund deutscher Nordschleswigers
hovedstyrelse valgte gårdejer Gerhard
Schmidt, Ladegårdskov ved Gråsten, til ny
formand. Som modkandidater var opstillet
lærer Philip Iwersen, Tinglev, og viceskole
inspektør Dieter Wernich, Tønder. Den sid
ste fortsætter som næstformand.
I et interview med Der Nordschleswiger
siger den tidligere formand for det tyske
ungdomsforbund, lektor Hans-Jürgen Nis
sen, at nok er de tyske ungdomsforeninger
tyske, men tyskheden er i alle sine former
ikke mere så udpræget. Derfor er det vigtigt,
at de unge i langt højere grad inddrages i
det politiske arbejde.
24. maj: Da det ikke har været muligt at
sammensætte et attraktivt program, opgives
det i år at holde Knivsbjergfest, oplyser for
manden for det tyske ungdomsforbund Ar
min Nickelsen.
Pr. 7. juni 1974 fandtes i Nordslesvig
9724 landbrug, som beskæftigede i alt 2064
personer, oplyser Danmarks Statistik.
Miljøministeriet har taget initiativ til byg
ningsfredninger til i alt 1,8 mill. kr. på ve
steregnen, blandt andet vil fredningen om
fatte Kiers gård i Højer, huset Østergade 8 i
Tønder, Grøngård og Solvig.
Under mottoet »Fra kniplinger til elektro
nik« åbnes vesteregnens første erhvervsmes
se i Tønder.
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Tyske nynazister, der blev afvist i Flens
borg, kan heller ikke få lokale i Padborg.
En bestilling til 200 personer på Hotel Granni i Padborg annulleres af vært og bestyrel
se.
26. maj: Sønderjyllands amtsråds økonomi
udvalg afsætter 90.000 kr. til befordring af
elever til det tyske gymnasium i Åbenrå.
Efter et møde mellem sønderjyske folketingsmænd, Sønderjyllands Erhvervsråd,
amtsrådet og byen Sønderborg besluttes et
nyt fælles fremstød for at understrege nød
vendigheden af bygningen af en ny bro over
Alssund.
27. maj: Bund deutscher Nordschleswigers
hovedstyrelse holder møde på Christians
borg. Folketingsmand Jes Schmidt oplyser,
at han vil tage et nyt initiativ til også frem
tidig at sikre en tysk mindretalsrepræsenta 
tion. Der appelleres i øvrigt til regering og
folketing om ikke kun at vise forståelse,
men også praktisk imødekommenhed.
I en konklusion fra Europarådets regio
nal- og transportudvalg efter udvalgets be
søg i grænselandet i april siges det, at et
pragmatisk samarbejde alene er ikke til
strækkeligt. Regionaludviklingen bør koor
dineres bedre.
Amtsborgmester Erik Jessen siger i en
kommnetar, at han finder den hidtidige sam
arbejdsordning tilstrækkelig.
28. maj: Haderslevs sidste by-landejendom,
som blev drevet indtil 1962 på Åstrupvej
1-3, bliver nu nedrevet.
Den sønderjyske forening af menigheds
rådsmedlemmer er ved at undersøge, om den
sønderjyske personregistrering kan overfø
res til det øvrige land.
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Boghandel

Grænselandets liv
Grænselandets sang

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

Haderslev - Tlf. 52 25 71
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De gamle jyske
kreditforeninger

WINDFELD-HANSENS
BOMULDSSPINDERIER A/S

Haderslev

VEJLE

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

Bent Brier

LØGUMKLOSTER HØJSKOLE

5 måneder fra januar. Korte kursus
juni-december.

Læs

ANDELSBANKEN
Sønderjyske afdelinger

Jyllands
Kreditforening
HADERSLEV
TELEFON NR. (04) 52 27 25

Dannevirke
Sønderjyllands ældste blad

Haderslev museum
Tlf. 52 2362

Ladelund
Landbrugs og Mælkeriskole

Museet på Sønderborg slot
Tlf. 42 2539

Brørup station

Tønder museum
Tlf. 72 2657

A/S Sønderjydsk Frøforsyning

Aabenraa muséum
Tlf. 62 2645

Frøavl & Frøhandel
Aabenraa

OVE ARKIL A/S
CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR

HADERSLEV

KREDIT
FORENINGEN
DANMARK

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.
Ekspedition: Historisk Samfund for Sønderjylland. Landsarkivet.
6200 Åbenrå. Tlf. (04) 62 46 83. Giro 4 26 82.
Abonnementspris: 42,- kr. årlig, frit tilsendt.
Tryk: Th. Laursens Bogtrykkeri A/S, Tønder.

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
Mogens Hemmlngsen

TRY

HADERSLEV BANK

HØJSKOLE

AKTIESELSKAB
SØNDERBORG HANDELSSKOLE
Handelsgymnasium - Handelshøjskole-

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

Selskabs- og udflugtskørsel

MORSØ STØBEGODS

Ruteautomobii-Aktieselskabet

Aktieselskabet
N. A. Christensen & Co.
Kongelig Hofleverandør
NYKØBING MORS

for Haderslev Amt og By

Haderslev, tlf. (04) 52 38 55

De fleste ta’r os for
pengenes skyld
I Sparekassen træffer De folk med
økonomi som speciale.
Fagfolk, som ved, hvordan man får noget
ud af pengene, og som gerne vil hjælpe
Dem til en god handel. Det kalder vi Sparekasesns Økonomi-service.

TØNDER STATSSEMINARIUM
Grænselandsseminariet
Tilmelding for 1975/76 helst
1. maj, senest 30. juni.
Tlf. (04) 72 12 30

Tal med Sparekassen, før De handler.
Uanset om det gælder køb og salg af værdi
papirer, eget hus eller bare almindelige
daglige økonomiske spørgsmål.

De er altid velkommen!

Økonomiservice Spørg

SPAREKASSEN

BRØDRENE GRAM % . VOJENS

