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Redaktør C. A. Willemoes (1837-1914), redak
tør af Flensborg Avis 1869-70, af Den vestsles
vigske Tidende 1870-72, senere lærer i Ålborg.

Redaktør
C. A. Willemoes
VED PETER KR. IVERSEN

Fhv. landsarkivar Peter Kr. Iversen, Aa
benraa, skriver om redaktør C. A. Wille
moes, som redigerede Den vestslesvigske
Tidende i knap to år 1870-72.
Her gengives en prøve på redaktør Willemoes’ journalistiske stil, en dyrskuereportage, og et kort sammendrag af en
bog, Willemoes udgav efter fire måneders
1985-8

preussisk fangenskab i 1870. Det eksem
plar af bogen, som Peter Kr. Iversens fa
milie ejer, slutter med tre sange, der cite
res.

I Møgeltønder, som jo hørte til de kongerigske enklaver, og hvor junigrundlovens
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frihedsrettigheder derfor var gældende i
mellemkrigsårene, blev der fra 1856 udgi
vet en avis »Den vestslesvigske Tidende«.
Bogtrykker i Åbenrå P. Lassen* havde af
indenrigsministeriet d. 11. marts fået ud
færdiget en bevilling til at anlægge og drive
et bogtrykkeri i Møgeltønder, og samtidig
begyndte han også at udgive avisen, blandt
hvis fornemste medarbejdere kan nævnes
de to Kloster-politikere Cornelius Appel og
Chr. Siegfred Ley.2, samt kniplingskræm
mer Jens Wulff i Brede.3 Peter Lassen re
digerede avisen til sin død d. 18. januar
1870 og efterfulgtes som redaktør af C.A.
Willemoes, som en kort tid havde været
redaktør af Flensborg Avis, men havde op
givet denne stilling på grund af uoverens
stemmelser med udgiver og toneangivende
danske i Flensborg4. I Møgeltønder blev
den velskrivende journalist fra 1. april
1870 sin egen herre både som udgiver og
redaktør, og han levede sig forbavsende
hurtigt ind i den vestslesvigske befolknings
liv og psyke. Han var således allerede den
24. juni 1870 med ved »De blandede Di
strikters Landboforenings« dyrskue i Vis
by, som han har givet en meget fornøjelig
og træffende skildring af:
»Vejret var prægtigt og deltagelsen stor.
Festpladsen vrimlede af glade folk fra hele
egnen; gjøglere og kræmmere havde op
slået deres boder og telte og samlede skueog nydelystne ved dem. Folk, som ellers
sjældent havde lejlighed til at se hinanden,
mødtes, vekslede hjerteligt håndslag og tog
sig, til yderligere bekræftelse af glæden
1. Åbenrå amtsarkiv, journalsag 1856 lx 27.
2. Asger Nyholm: Nationale og religiøse bryd
ninger i Tønder, 1958, især s. 144 ff, Sønder
jyske Årbøger 1956, s. 190-208, og Festskrift
til H. P. Hanssen, s. 177-187.
3. Peter Kr. Iversen: Kniplingskræmmer Jens
Wulffs dagbog s. 282 og 285.
4. Poul KUrstein (red.): Flensborg Avis 18691969, s. 24 ff.
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over mødet, fordetmeste »en lille punsch«
sammen. Pigerne gik i pyntede rækker arm
i arm og skottede hen efter »mandfolket«
og længtes efter en svingom eller en tur i
karusellen. Hist og her sejlede en af sted,
der havde været rigtig »god« ved drikkeva
rerne, og mellem alt dette lød gjøglernes
råb og trompetstød og karusellens lirekassetoner med ledsagelse af den store trom
me. Kort sagt, det var en folkefest, livlig og
smilende og fredelig som den klare, solrige
St. Hansdagshimmel.
Et skår i den almindelige glæde gjorde
imidlertid synet af et usædvanlig stort an
tal gendarmer, med deres blinkende hjel
me, alvorlige miner og mørke, forskende
blik«.
Der var også musik. I et stort telt spille
de et orkester under direktion af stadsmusikus i Løgumkloster, holsteneren Johann
Peter Bestmann5, og om orkesteret hedder
det, at det gjorde sit bedste for at fornøje
dyrskuegæsterne med at spille danske fol
ketoner, blandt andet også »Den tapre
landsoldat«. Og hvad er melodien uden
ord. Der blev også sunget, hvilket medfør
te, at en af gendarmerne forbød musikerne
at spille melodien. Der blev så sunget og
spillet andre »kærnedanske« sange.
Derefter beretter Willemoes om festspis
ningen, et arrangement, som har holdt sig
langt op i tiden, og som i hvert fald ældre
dyrskuegæster vil kunne nikke genkenden
de til:
»Da det lakkede henad aften, og dyr
skuet var forbi og præmierne uddelte, da
landboforeningens direktion turde tænke
lidt på sig selv og værten i Visby på sine
spisegæster, blev bordene i det store telt
dækkede, og efter nogen rumsteren og le
den efter sine bordfæller, begyndte fælles
spisningen. Den var i sit væsen slet ikke
5. J. P. Bestmann var født den 9.12.1839 i Seth
ved Segeberg, død i Løgumkloster
27.2.1917.

Fangerne i Fort Boyen i nærheden af Lötzen ved den russiske grænse i Østpreussen. Efter træsnit
i Illustreret Tidende 23/10 1870 efter skitse af en af arrestanterne.

forskellig fra andre fællesmåltider, hver
ken hvad den legemlige eller hvad den ån
delige føde angår, som blev budt deltager
ne. Det varede ikke længe, efter at det før
ste angreb på maden var gjort, forinden
den bekendte lyd, der frembringes ved at
slå med en kniv på et vinglas, anmeldte, at
rækken af talerne åbnedes, og der fulgte nu
mængde af udtalelser, der alle tolkede
varmt fædrelandssind, tillid til rettens og
sandhedens sejr og frejdigt håb til fremti
den. Djærve ord blev der talt, og ord, som
trængte til hjertet, fulgtes med opmærk
somhed af tilhørerne og lønnedes med
stærkt og velment bifald; men intet blev
der sagt, som stred mod loven. Dette er
tydelig nok blevet godtgjort derved, at der
aldrig er blevet indledt nogen retslig under
søgelse mod nogen af deltagerne i festen

eller talerne ved måltidet. Men behageligt
have ordene dog ikke klinget for gendar
mernes eller de enkelte tyskeres øren, der
havde forvildet sig ind i de danskes store
flok. Imellem teltets sider og dets overdel,
var der en åbning, hvorigennem gæsterne
kunne se ud og de udenforstående ind. Så
ledes kunne det da bemærkes, at hver gang
en taler rejste sig, så nærmede de blinken
de pikkelhuer derude sig hans plads, og de
dertil hørende skæggede ansigter'viste ved
deres udtryk, at ingen af bordfællerne med
større opmærksomhed kunne lytte til hvert
ord, der blev sagt, end lovens vogtere uden
for. En del af gendarmerne var forøvrigt
tyskfødte og kun ufuldkomment bekendt
med det danske sprog; men en opmærksom
iagttager kunne se, hvorlunde ordene
»gamle Danmark«, »fædreland«, »paragraf
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FANGENS SANG
Hvor solen sig sænker bag rødmende sky,
og himlen til afsked forgylder,
flyr længslen mod hjemmet, hint skærmende ly,
mens vemod hjerterne fylder.

Over mark, over skov, over brusende hav,
lig fuglen, der søger sin rede,
iler tanken mod pletten, som himlen os gav
at elske, hygge og frede.
Gennem jerngitrets vindve, over vold, over mur,
søger blikket mod fjerneste vesten.
Ak! Det når ej så langt; - når skal fuglen af bur
slippe ud, så øjet ser resten?

Dog bort med hin lette, hin selvsyge sorg!
Ret din tanke, mit hjerte, mod landet,
for hvis sag du gav lykken, ja livet i borg,
og hvis velfærd går over alt andet!

Thi sålænge som Nordslesvig sukker i bur,
og danske fra Danmark er stænget,
så længe dit eget ej kommer på tur,
er hjertet end sønderflænget.
Tving længslen mod hjemmet, det snævre! Ei sørg
for det! Men skal der dog bies
end en stund efter frihed, så hellere spørg:
»Når skal fædrenelandet befries?«
Søg ej trøst for dig selv, men kun styrke for det,
søg råd kun og hjælp for dets lykke,
søg kun udvej til sejr for danfolkets ret,
løft på byrden, som det monne trykke!

Se! nu vemoden svandt, gav for iveren plads
til ihærdig arbejd bli’r længsel;
min stemme var blød, nu råber den hvas
gennem mørket og tidernes trængsel:
»Kom alle og løft, svigt ej, men tag fat,
det være sig mand eller kvinde!
Hvis I slipper, så tabes den fagreste skat:
I kan friheden aldrig genvinde!«
C.
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V«, »Dannebrog« og andre til taler i et
dansk samfund hørende udtryk grebes med
begærlighed.
Festmåltidet endte imidlertid uden for
styrrelse, og den glade stemning, der her
skede, kunne ikke trykkes af nogen følelse
af, at der var begået eller sagt noget ulov
ligt. Og som festmåltidet, således endte og
så dyrskuet, uden uorden, uden indskriden
af politiet. Der gik senere et rygte om, at
gendarmerne havde gjort melding om et
eller andet fra festen, men at politi-myn
digheden ikke havde fundet sig foranledi
get til at foretage noget mod nogensom
helst, og efterhånden døde alt hen, og i be
folkningen levede kun mindet om en glad
og opmuntrende dag«.
Men der kan være kort mellem glæde og
opstemthed på den ene side og sorg og ned
trykthed på den anden. Den tysk-franske
krig brød ud en lille måned senere d. 19.
juli 1870, og efter at der var indført militær
belejringstilstand, blev natten mellem 1. og
2. aug. fire af dem, der havde holdt taler
ved dyrskuemiddagen i Visby, arresteret.
Det var Chr. Sigfred Ley, gårdejer og tid
ligere landstingsmand August Beck, den
forhenværende præst i Daler Didrik
Schmidt, alle bosiddende i Visby, og re
daktør C.A. Willemoes. I forvejen var rigs
dagsmand H.A. Krüger fra Bevtoft blevet
arresteret, og endvidere måtte holsteneren,
musikdirigent Johann Peter Bestmann fra
Løgumkloster prøve tilværelsen som preus
sisk fange. Efter besværlig og til tider højst
ubehagelig rejse over Hannover og Berlin
med ophold i diverse fængsler undervejs
ankom de arresterede til Königsberg i
Ostpreussen d. 10. august, hvor de blev an
bragt i defensionskasernen »Kronprinz«, et
gammelt fæstningsværk med svære mure.
Herfra blev de den 27. august sendt til den
lille købstad Lötzen, ca. 50 km fra den rus
siske grænse, hvor de blev anbragt i et fæst
ningsanlæg Fort Boyen. Her stiftede de be
kendtskab med andre modstandere af det

preussiske styre, især et par hannoveranere, som nærede et rasende had til preusser
ne.
De nordslesvigske fanger havde det for
holdsvis frit under opholdet i Fort Boyen.
De kunne skrive hjem og modtage breve
gennem en lempelig censur, ligesom de for
indsamlede midler i hjemstavnen kunne
købe sig god mad og drikke. Om dette
fængselsliv, hvor bl.a. H.A. Krüger til med
fangernes store fortvivlelse søgte at lære at
spille violin, har C.A. Willemoes givet en
meget levende skildring, som han efter fri
givelsen den 26. oktober 1870 lod trykke
det følgende år i sit eget bogtrykkeri i Mø
geltønder. Det blev en hel lille bog på 140
sider, udgivet af C. under titlen: Nordsles
vigernes Fangenskab i Året 1870. Den er
trykt på elendigt avispapir og dårligt hæf
tet, og der er derfor sandsynligvis heller
ikke bevaret ret mange eksemplarer af den.
Den er ikke blot læseværdig, men trods sin
lidt gammeldags sprogbrug også i dag, velskreven, som den er, særdeles læselig. Der
for burde den egentlig også genoptrykkes.
I det eksemplar, der er i min families
besiddelse, er der bagi upagineret indhæf
tet: Tre nordslesvigske Små-Sange, som
ganske givet må være forfattet af C.A.
Willemoes under hans fængselsophold. I
hvert fald den første, Fangens sang, vidner
klart om følelser og stemninger under op
holdet i Fort Boyen. Selv om længslen efter
den personlige frihed var stor, så var der
dog et vigtigere spørgsmål: »Når skal fæd
relandet befries?«.
Sang nr. II er Vesteregnsvise. Det er en
vestslesvigsk hjemstavnssang, der kan syn
ges på melodien: Danmark dejligst vang og
vænge, og som kan måle sig med de bedste
af slagsen. Tiden har dog forandret sig, og
skulle den bringes i det sønderjyske tillæg
til Højskolesangbogen, burde den forkortes
og tillempes vor tids forhold. Men som en
historisk sang kunne den godt ved lejlighed
synges i Møgeltønder Forsamlingshus.
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VESTEREGNSVISE
Lavt er landet, hvor vi bygger
fattes lun og læ,
lidt kun lundens løvtag skygger
fjernt står træ fra træ.
Tit på marker tørre, magre,
findes hede mer end agre,
lidt kun bondens arbejd lønnes,
selv hvor sæden grønnes.

Dansk er dog i sind og tanker
folket, som her bor,
og dets hjerte glad kun banker,
når det ser mod nord,
skønt det banker da med længsel,
skønt det banker under trængsel,
skønt det måtte på det sidste
onde tider friste.

Lavt er landet og tillige
ned mod havets bred,
tit en stormflod straks vil stige,
bruser vildt af sted,
truer hastigt med at hærge,
hvad ej bonden snart kan bjerge,
truer, lidet til hans bedste,
snart hans gård at gæste.

Thi en stormflod er nu inde
over alt vort land,
stærkt som aldrig nogensinde
før vi mindes kan.
Hus og gård dens bølger gæste,
røver fra os alt det bedste,
røver Dannebrog hint røde,
lægger folket øde.

Uligt landet da må tykkes,
Danmarks dejligst vang,
hvor af majgrøn skov den smykkes
nærved vovers gang.
Hvor på marken kornet bølger,
så det dal og bakke dølger,
og hvor Dannebrog hint røde
vifter os imøde.

Men om end vi har ej værge
mod den stærke flod,
vi er vante til at bjerge,
mister ej vort mod.
Og vi ved, skønt floden stiger,
atter den tilbage viger,
når dens tid engang er omme,
frelsen vist skal komme.

Da skal alting frodig grønnes,
hvor nu bølgen går,
da skal ret for alvor skønnes
på de gode kår.
Danmark dejligst vang og vænge
kendes grant i mark og enge,
øjet allevegne møder
Dannebrog hint røde.
K.

Det kunne vel også nr. III: Grundlovs tusindtal vil give flertal for Danmark,
dagen i Nordslesvig. Den handler dog nok
da vi i ly af Dannebrog
så meget om § 5 og håbet om paragraffens
med frie danskes hjertesprog
opfyldelse som om selve grundlovsdagen.
vor grundlovsdag kan hilse Men efter en afstemning, som i hundred Den kan synges på melodien til »Hvor bøl-

230

GRUNDLOVSDAGEN
i Nordslesvig
»Velkommen Danmarks grundlovsdag
velsignet Frederiks minde!«
Så jubler under løvsals tag
hver danne-mand og kvinde;
dog glæden lider dybe skår,
thi fremmed vold i lange år
vor moders børn adskiller.

Men danske er og danske vil
vi blive alle tider!
Den Herres hjælp vor lid står til,
som ingen mened lider!
Med sådan vilje, sådan tro,
vi slippe nok af ørnens klo,
vort fædreland genvinde!

To ørne kom fra syden hid
og vold mod Danmark øved,
thi selv de kom i blodig strid
om byttet, som de røved.
Så overmanden os beholdt,
men fremmed retsind har dog voldt,
han skal os lade fare.

Thi lad os trøstig tidens last
i trofast ening bære,
imens vi trolig holde fast
ved alt, som dansk mon være:
Med blikket fæstet hen mod nord,
med hjertet ved vor fædrejord
og troen til Vorherre.

Det skrevet står i Herrens navn
med kongesegl derunder:
At hvis til gamle Danmarks favn
vor hu kun rigtig stunder,
da ørnens klo os slippe skal
og vi i hundredtusindtal
til Danmark atter høre.

Så skal vi sikkert nå den dag,
da tyskens lænke brødes,
da vi tør se vort gamle flag,
hvis farver nu forbydes,
da vi i ly af Dannebrog
med frie danskes hjertesprog
vor grundlovsdag kan hilse!

gen larmer højt fra sø« af C. E. F. Weyse,
Blå Sangbog, 1941 udg., nr. 86 eller til sal
men »Som hønen klukker mindelig« af
Aug. Winding, Den danske Salmebog nr.
3756.
Sangene lyder naturligvis lidt gammel
dags i moderne øren, men sprogbrugen er
dog ikke stort anderledes end den, man
træffer i mange af fædrelandssangene i
6. Meddelt af universitetslektor Kirsten Sass
Bak, Århus, som også nævner andre mulig
heder: Salmebog nr. 233 »Sin vogn gør han
af skyer blå« nr. 585, »Et trofast hjerte, Her
re min« og nr. 496 »Hvad kan os komme til
for nød«.

gamle udgaver af Den blå Sangbog eller
Højskolesangbogen. Derfor er sangene og
så optrykt her, så en eller anden forenings
leder ved lejlighed måske kan få lyst til at
lade dem afsynge.
C.A. Willemoes’ redaktørtid i Møgeltøn
der blev kun kort, idet han sidst på året
1871 for en presseforseelse, begået i 1870,
blev idømt en fængselsstraf på fire måne
der. Han opgav derefter udgivelsen af
»Den vestslesvigske Tidende« og flyttede
til kongeriget, hvor han døde som lærer i
Ålborg 19147.

7. Se note 4.
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Bag de gamle døre i Aabenraa
Den gamle gravsten
AF ANNE-HELENE MICHELSEN

Serien »Bag de gamle døre i Aabenraa«,
som fysioterapeut Anne-Helene Michel
sen, Aabenraa, skriver, handler denne
gang om en gammel gravsten » Ved« og ik
ke »Bag« en dør, nemlig ved siden af ho
veddøren på slægtsgården i Kolstrup.
Anne-Helene Michelsen har prøvet at
tyde indskriften på stenen og fremsætter
på grundlag af denne tydning en teori om
stenens herkomst.

I mange år har der stået en gammel grav
sten ved hoveddøren på Jacob Michelsens
gård i Kolstrup. Når gæster kommer til
døren, undrer mange sig over, at de ser
en gravsten på det sted. Er der blevet stil
let spørgsmål om gravstenen, har vi her på
gården kun kunnet give vage forklaringer
på stenens oprindelse.
Indtil sommeren 1985 har jeg heller ik
ke vidst meget om denne ejendommelige
gravsten. I min barndom stod stenen på
den anden side af huset lænet op ad en ve
randamur helt tildækket af efeu. Hvergang
stenen kom på tale, blev det fortalt, at den
gravsten havde min bedstefar fundet og
placeret her på gården.
Da det gamle gårdhus blev renoveret i
1936, og der blev indrettet en tidssvarende
aftægtsbolig til mine forældre i den østre
ende af indhuset, hvorved verandaen blev
fjernet, lod min far gravstenen flytte om
til hoveddøren.
*
Så skete det i sommer, at jeg fik lyst til
få gåden løst om denne gamle gravsten.
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Det blev et meget fascinerende detek
tivarbejde. På den øverste halvdel af stenen
er udhugget en engel, en seraf, der bærer
et ordensbånd med nogle romertal og or
det »moine«. Da stenens overflade er blevet
meget slidt i tidens løb, måtte luppen
frem. Årstallet 1561 (MDLXI) kunne læ
ses, og indskriften »moine« ligeledes og så
måtte jeg ty til flere leksika for at komme
videre.
Da jeg slog ordet »moine« op i en gam
mel fransk ordbog fra 1876, fandt jeg den
ne forklaring: munk - klosterbroder, des
uden kunne ordet stå for dette ordsprog:
»L’habit ne fait pas l’homme: Klæder ska
ber ikke mennesker«. Dette ordsprog leder
tanken hen på en munkeorden, som ikke
var velklædt, og så kommer Franz af Assi
si med tilnavnet »Serafens Fader« ind i bil
ledet, en italiensk adelsmandssøn (*1182,
11226), som forkastede denne verdens vel
stand og luksus, iklædte sig laser og pjalter
og dannede en munkeorden, Franciskaner
ne, der særlig tog sig af de fattige og syge,
navnlig de spedalske.
Franciskanerne kom her til landet om
kring 1240 hvor de oprettede et kloster i
Ribe. Set. Nikolaj kirke i Aabenraa blev
bygget omkring 1250 af dem, og kirken
ejede jorden ovre ved det nuværende Jørgensgård.
Set. Jørgen (der oprindelig hed Set. Ge
org) blev under korstogene mange ridder
ordners værnehelgen, og i den sene middel
alder blev han den ene af nødhjælperne
mod sygdom.

Gravstenen er af hvid kalksten
med en fossil i overkanten. Stenen
er 70 cm høj, 40 cm bred og 10
cm tyk. På den øverste halvdel er
der en udmejslet seraf med or
densbånd med årstallet MDLXI
samt ordet MOINE, der kan stå
for devisen: »L’habit ne fait pas
L’homme«. Englen bærer desuden
et skærf samt en hovedprydelse
med tre rosetter. På nederste
halvdel af stenen kan kun ordet
»Herunder« læses, resten er slidt
bort. Trods stenens ælde er den
velbevaret og et vidne om gammel
dygtig stenhuggerkunst.

Nu må jeg indrømme, at fantasien blev
vakt. Det måtte være en gravsten over en
klosterbroder. Vi havde jo her i Aabenraa
haft et Skt. Jørgenskloster ovre ved Jørgensgård, hvor de spedalske blev passet og
plejet af munkene. Denne Skt. Jørgensgård var blevet oprettet omtrent samtidig
med, at Set. Nikolaj blev bygget, og den
blev nedrevet 300 år senere, efter at Re
formationen var blevet indført i Sønderjyl
land.

Reformationens tilhængere gik med
lempe her i Aabenraa, de katolske præster
og diakoner fik for eksempel lov til at blive
boende i deres huse. Set. Jørgenshospitalet
virkede helt frem til henved 1580, indtil
de sidste spedalske og fattige på hospitalet
var døde, og blev indtil da passet af mun
kene, som tilsidât også uddøde.
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Skt. Jørgenshospitalet lå, da det blev byg
get omkring 1250, langt udenfor Aabenraa
by. Spedalskhed var en frygtet sygdom, og
de syge måtte isoleres fra det øvrige sam
fund.
I dag hører stedet næsten til bykernen,
og er et tætbebygget villakvarter.
Til Skt. Jørgenshospitalet hørte foruden
kirke og kirkegård også en avlsgård med
omkringliggende marker samt et teglværk.
Et nyere stuehus samt en staldbygning
eksisterer endnu idag, og er blevet fint re
staureret af den nuværende ejer. Jørgensgård, som ejendommen kaldes, er som
nævnt nu helt omgivet af nyere huse. Om
kring 1950 fandt nogle børn menneskek
nogler lidt syd for det gamle stuehus, da
der blev gravet ud til et nyt parcelhus. Det
kan jo tyde på, at her har hospitalets kirke
gård ligget.
Der må sikkert også være blevet fundet
andre ting i jorden omkring Jørgensgård,
når folk har gravet i disse haver. Ting, der
kan vidne om munkenes virke. Folk har
måske ikke vidst, hvad disse genstande
kan fortælle om Middelalderen.
Interessant kunne det være, om disse
genstande, hvis de findes, kunne indsamles
og blive opbevaret samlet - måske på muséet. Der findes ikke mange vidnesbyrd
fra byens Middelalder, idet Aabenraa fle
re gange har været hjemsøgt af store
brandkatastrofer.
I 1576 brændte henved halvdelen af by
en, og den helt ødelæggende brand i 1610
efterlod kun cirka tredive huse og gårde
i Aabenraas nordlige del. Alt andet, herun
der alt skriftligt arkivmateriale, blev flam
mernes bytte.
Måske er den gammelkendte lægeplante
»Kais«, som vokser vildt i hegn langs med
Jørgensgårdskov et levn fra munkenes ur
tegård, og ligeledes de hvide snegle, der
endnu findes i området.
Om Skt. Jørgensgård, der dog eksistere
de i ca. 300 år vides ikke meget. Det eneste
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skriftlige der findes derom er Knud Snubbes testamente fra 1279, hvor han skænke
de en mark til hospitalet i Aabenraa.
Det vides, at hospitalets bygninger efter
den første brand blev nedrevet efter 1580,
og at folk hentede byggematerialer fra
dette sted.
Måske er den gamle gravsten fra 1561
med serafen et gravminde over en af de
sidste klosterbrødre. Stenen er muligvis
bleven ført bort med andet byggemateriale
til gården Kolstrup, hvor der blev opført
et korshus til stuehuset i begyndelsen af
1600-tallet.

*

I 1882 begyndte Jacob Michelsen en om
bygning af de gamle staldbygninger, hvor
ved det gamle korshus delvis blev nedrevet.
Måske har han fundet den gamle gravsten,
og syntes den var for køn til at bruges som
almindelig trappesten.
I dag står vor gamle gravsten ved ho
veddøren, og kan fortælle os en lang histo
rie om den kristne kulturs veje. Helt fra
Set. Jørgen fra Kappadokien til Franz af
Assisi og op til vore dage, hvor gravstenen
heri Norden er et vidne om den katolske
tid i Sønderjylland.

*

I dag er der intet tilbage af Set. Jørgens
gård kloster. Kun ejendommen Jørgens
gård, og et villakvarter, som har postadres
sen Jørgensgård, minder om munkene.
En gravsten fra 1561 er jo et fund her
i Aabenraa, hvor den ældst bevarede grav
sten på vor kirkegård er fra 1831; alle de
gamle gravsten fra den ældste kirkegård
oppe ved kirken er fuldstændig forsvund
ne. Dog ligger enkelte af dem som trappe
sten ved byens gamle huse. F.eks. ligger
der en foran indgangsdøren på vor nabo
gård.

Mere om hønemordet i Bevtoft
AF FRANTS THYGESEN
Den mærkelige hændelse, som fhv. lands
arkivar Peter Kr. Iversen og pastor Urban
Schrøder har skrevet om i Sønderjysk
Månedsskrift i aprilhæftet side 97 og ju
lihæftet side 203, har fanget fhv. høje
steretsdommer Frants Thygesens opmærk
somhed. Her belyser han sagens juridiske
aspekter.
De forskellige myndigheders skrivelser om
sagen om det grufulde hønemord i Bevtoft
angår udelukkende brug af utilladelige
overnaturlige midler for at afsløre en høn
setyv. Den slags var som en selvfølge for
budt efter dagældende ret og måtte derfor
straffes. Det var dengang og både før og
siden ikke ualmindeligt, at folk prøvede
magi for at finde gerningsmanden til en el
lers uopklaret forbrydelse. I min bog »Tysk
Strafferets Indtrængen i Sønderjylland«
(1968) s. 110-111 nævnes, at Vis herreds
ting 1632 idømte landsforvisning og of
fentlig kirkebod for brug af trylleri for at
finde stjålne koster, at Aabenraas magi
strat i 1705 idømte fængsel og forvisning
fra byen for at skaffe stjålet sølvtøj til veje
ved at koge et tranehjerte (bogen s. 175),
og at en hertugelig forordning af 1712 fo
reskrev straf netop for brug af den slags op
klaringsmidler.
Sådan noget forekom også nord for
Kongeåen. I »Fra Viborg Amt 1964« s. 86
nævner jeg en sag ved Viborg overret 1864
om trolddom for at få stjålne penge for
dagen. Det blev nu ikke dømt som ulovlig
trolddom, men som bedrageri over for den
bestjålne, der havde betalt »troldmanden«
10 rigsdaler for hans indsats. - Til Schrø
ders note om en hekseforfølgelse i Hyrup
i 1924 kan jeg føje, at der så sent som i
1950’erne var en retssag i Ditmarsken

mod nogle landsbyboere, der havde for
fulgt en anden som »Hexemann«.
Peter Kr. Iversen og Urban Schrøder
har imidlertid utvivlsomt ret i, at baggrun
den for Bevtoft-sagen ikke var et simpelt
hønsetyveri, men noget for den tid langt
uhyggeligere. Selv under datidens hårde
kurs mod tyve var der næppe mange, der
ville prøve magi for at afsløre tyveri af en
høne. Og selv om det havde været gårdens
bedste æglægger, er det utænkeligt, at en
stor del af sognefolkene skulle møde op for
at anråbe Gud om at afsløre denne hønse
tyv. Som Schrøder antager, må det, der
kaldte dem frem, højst sandsynligt have
været en overbevisning om, at der var for
søgt sort magi gennem hønen mod dens ej
er.
Det må pastor Boldig have vidst fra
snakken i sognet, men han holdt sig i sin
beretning til Ribe-bispen åbenbart til det
eneste håndgribelige, nemlig den tragiko
miske fællesbøn omkring hønseliget, hvor
man kendte de formastelige deltagere.
Hvis præsten havde rejst spørgsmålet om
formodet sort magi ved mishandlingen af
hønen, havde han mødt samme vanskelig
hed som hønens ejer: hvem havde udøvet
den onde magi? Havde man vidst det, var
den pågældende ikke sluppet for straf.
Til Iversens oplysninger om sagen kan
føjes, at der i Rigsarkivet under Tyske
Kancelli, Inländische Registratur 1720
fol. 425 findes en skrivelse af 17/12 1720,
hvor Tyske Kancelli befalede amtmand H.
Reventlow i Tønder i anledning af affæren
i Bevtoft sogn at pålægge såvel høneejeren
som de andre deltagere i fællesbønnen
mulkt for deres forseelse (se min bog s.
160).
For det første spørger man sig, hvorfor
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Til venstre ses Kancellibygningen, der er opført af Frederik IV i drene 1716-22. Bygningen,
»Den røde Bygning«, er stadig hjemsted for centraladministrationen. Mellem den og slottet
er opført en »løngang«.

denne sag fra Haderslev amt gik til amt
manden i Tønder. Det fremgår ikke af de
foreliggende dokumenter. Og dernæst er
det påfaldende, som nævnt af Iversen, at
denne lille straffesag, som hørte under
slesvigsk jurisdiktion, (først) ekspederedes
gennem Danske Kancelli og Ribe amt, og
at der 25 dage senere gik en nogenlunde
tilsvarende befaling gennem Tyske Kan
celli til en slesvigsk amtmand. Det kan ikke
forklares med, at ordren til Ribe måske
kunne angå eventuelle kongerigske under
såtter i Bevtoft sogn. Der er ingen begræns
ning af den art hverken i Danske Kancellis
skrivelse af 22/11 eller i Tyske Kancellis
af 15/12, og efter Trap: Slesvig (1864) sy
nes der ikke at have været kongerigske en
klaver eller undersåtter i Bevtoft sogn.
Det er interessant, at det hele foregik
netop i 1720, da det var Frederik IV’s er
klærede ønske at indlemme Slesvig helt i
kongeriget, hvad han ved den tid så småt
prøvede at begynde på blandt andet ved
at henvise enkelte konkrete retssager til
højere kongerigske domstole, se min for
nævnte bog s. 218 og 225 om to sager fra
Sønder Gøs herred og Helgoland. Det lyk
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kedes imidlertid ikke ret godt. Kongens ud
talelse om, at man efter arvehyldningen i
1721 skulle gennemføre Slesvigs admini
strative indlemmelse i kongeriget »lidt ef
ter lidt«, blev som bekendt ikke fulgt. Efter
den gik tværtimod Tyske Kancelli og over
retten på Gottorp målbevidst igang med at
forcere fortyskningen af hertugdømmets
administration og retsvæsen; se herom
»Danske og Norske Lov i 300 år« (1983)
s. 255-287, hvor jeg har gjort rede for den
planmæssige gennemførelse af tysk straf
feret i hertugdømmet i årene 1720-28 og
den samtidige fordrivelse af Danske Lov,
der på Als og Ærø fuldførtes efter 1730
og 1750.
De to uforenelige kancelliskrivelser i
Bevtoft-sagen fra november og december
1720 var måske et udslag af den samme
tovtrækning, der som sædvanlig synes at
være endt med, at Tyske Kancelli (det hol
stenske parti) tog stikket hjem.
H.C. Andersen har ret i, at en fjer kan
blive til fem høns. Schrøders fyldige ind
læg og mit ovenstående viser, hvad en lille
pjusket høne kan blive til.

Familien Schmidt samlet på Henrik Schmidts 70 års dag den 26. september 1926.
Henrik havde fødselsdag samme dato som Christian den X.

»Blinde Henrik«
AF H.P. JENSEN
H.P. Jensen, Agerskov, skriver om en na
bo til sit barndomshjem, »Blinde Henrik«,
der mistede synet. Han lod sig ikke slå
ud, men klarede dagligdagen, ja, endog
en rejse alene hjem fra Amerika, med
ukuelig energi til folks respektfulde be
undring.
Artiklen har været sendt to gange som
foredrag i radioen, og den udløste begge
gange en strøm af breve og opringninger.
Blandt andet derfor gengives træk af
»Blinde Henrik«s skæbne her.

Omkring 1900 løb min mors hjem, Lebeck
ved Toftlund, som Lebeckslægten stam
mer fra, tør for tørvedynd og flawer (lyngtørv).Min morfar Peder Hansen Schack
købte så en tørvegravningsret på Frederik
Andresens ejendom på Hyrup Vesterhede.
I det gamle landbrug kom den tid, da
der skulle graves tørv, hen i maj. Til den
lejede mose var der flere kilometer, der
rykkedes ud allerede ved firetiden om
morgenen med hest og vogn. Der var mad
med til hele dagen, fedtebrød med en sten-
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Blinde Henrik - HenrikSchmidt - og Andreas
Lassen, begge af Hyrup, en sommerdag med
udsigt til den vidtstrakte, træløse Hyrup Ve
sterhede. Den lille pige er nu fru Gerda Slothuus, født Lassen, Tiset, (foto o. 1930).

hård ost, der kunne skæres i papirtynde
skiver, byggrød, der holdtes varm i en hø
kasse, og hjemmebrygget øl i en skæggemand.
I vore dage ved mange egentlig ikke,
hvor bitterligt koldt det kan være morgen
og aften hele maj igennem og ind i juni.
Dagens dont blev begyndt med kuldegys,
men snart vandt solen overhånd. Midt på
dagen kunne der være ulideligt varmt på
den sorte mose, mod aften kom kulden
igen. Vi drenge færdedes i bare ben og
anede ikke, hvad forkølelser var.
Tørvegravningen var selvfølgelig noget
ensformig, men tørvetiden var nu ikke ke
delig. Hede- og mosebund duftede stærkt,
der var blomstrende planter og fugleliv.
Hver dag klokken 10 kom en forrykt kuk
mand flyvende og satte sig på en bestemt

238

pæl. Den kukkede vidunderligt, men brug
te det meste af tiden til at skælde os ud,
og vi drillede den naturligvis. Den øde mo
se var i maj og juni så broget som en mar
kedsplads af mennesker og kulører. I æ
merrlaw (middagshvilet) strøg vi drenge
rundt og hilste på bekendte fra de forgang
ne år. Der var egentlig lidt afveksling det
meste af dagen. Næsten daglig kom nabo
en oppe fra Hyrup Sønderhede nedover
marken, når han flyttede sine dyr. Han var
en høj, statelig mand med stort fuldskæg,
skrævede over pigtrådshegnet og kom hen
og slog en snak af med min far. Der var
blikfang ved manden, og vi spurgte: Hvem
er den mand, far? Det var Blinde Henrik.
Blinde Henrik

Heinrich Schmidt var født den 26. sep

tember 1856 i Nørre Løgum. Hans mor
hed Anne Bothilde Boisen, og Henrik var,
som det hedder på sønderjysk, sin mors
barn, det vil sige, han var født uden for
ægteskab. Hun måtte fægte sig frem og
søge pladser, hvor hun kunne få lov at tage
sin dreng med. Hun var en brav kvinde
og fik for sin dygtighed gode pladser, hvor
man tog vel imod hende.
Som syvårig dreng fik Henrik kalk slyn
get i et øje. Det gav betændelse, og læge
hjælp på vor egn blev først almindelig for
hundrede år siden. Synet på det ene øje
gik tabt.
Senere blev Anne Bothilde Boisen gift
med Karl Hedelund på Hyrup Sønderhede, han havde været Førster på Hajstrupgaard og kaldtes Kaarl Skytte. Som så
mange andre satte han billigt bo på en lod
hedejord. Da tiden var til det, kom Henrik
ud at tjene. Han var stærk og villig og fik
let plads. Skolegang blev det vist ikke så
meget til, men uro i sjælen var der.
Amerika trak i mange unge mennesker
i 1880’erne, og sammen med en ven, Kre
sten Lassen fra Vesterheden, drog Henrik
til Minnesota og havnede på et metalstø
beri. En dag sprang en støbeform i luften,
og det glødende metal traf hans raske øje.
Derefter var han praktisk taget blind, og
kunne kun skimte stærkt lys, når det hold
tes direkte for øjnene af ham.
Sandsynligvis har Henrik allerede på
dette tidspunkt været medlem af en adven
tistmenighed. Han har sikkert modtaget
nogen hjælp fra denne, men hans livsvilje
og energi fejlede ikke noget uanset den
svære prøvelse. Det blev til en lille tobaks
forretning, som han passede godt og kunne
ernære sig ved. Der har vistnok været no
get med en pige, men det ved man ikke be
stemt.
En dag kom der brev, at hans moder
og stedfaderen nu var gamle og behøvede
hjælp. Omkring 1890 solgte Henrik forret
ningen, fik sit habengut pakket og rejste

med tog til New York, fik skibslejlighed
til Hamborg og fandt nordpå til Over Jerstal. Bagagen bar han selv på nakken, han
fik følgeskab, og en dag trådte han ind i
forældrenes lille hedehus på Sønderheden.
Til alle spørgsmål om den utrolige rejses
besværlighed svarede han, at han havde
haft Vorherre ved hånden, og det var »siett
så galt«, som det hedder på sønderjysk.
Kort efter fandt han sammen med Ane
Marie Frank, smededatter i Gestrup i
Agerskov sogn, og det blev til bryllup.
Hjemmet på Sønderhede

Gammel og ung familie rykkede sammen
i hedehuset. Til ejendommen var megen
hede og heldigvis også mosejord. Der kun
ne graves tørv til eget forbrug og til salg,
moseparceller kunne også udlejes. Mosen
må en tid have været familiens væsentlig
ste underhold.
Med skovl og spade begyndte mand og
kone at kulegrave hedejorden; med tiden
blev det til en plov, der blev trukket af
stud og hest sammen. Det vanskelige ar
bejde at skabe en besætning blev begyndt:
Høns, får, en ko, to køer, der kom kviekal
ve, der kunne lægges til. Var der modgang
svandt det igen i husdyrene. Den største
vanskelighed var at nå frem til to heste,
den ene helst en hoppe, så der kunne blive
føl til salg eller til erstatning. Føden til dy
rene blev bjerget med le på græspletter i
lyngen, ung lyng kunne også bruges, græs
langs vejkanten og på de store gårdes ud
strakte overdrev.
Henriks ulykker havde hverken berøvet
ham forstanden eller energien. Fortællin
ger om ham beretter, at hans hænder aldrig
stod stille. En stor artikel på den tid var
skurebørster af lyngris til husholdningen
og mejerispandene. Der fandtes ganske
vist stålsvampe, men små metalsplinter
kunne være livsfarlige for dyr og menne
sker. Der var også brug for lihmer (feje
koste), der kunne bindes af sværere lyng,
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de siges at kunne bringe en mark for et
doss (dusin). Råvarerne groede på marken.
I mange år var Blinde Henrik til forun
dring for alle nær og fjern. Han færdedes
på sin egen ejendom, som om han vitterligt
kunne se. De andre sanser udvikledes til
erstatning for det manglende syn. Med ti
den vovede han sig længere og længere bort
fra hjemmet. Han kunne bedømme hestes
og kreaturers udseende og stand alene
med følelsen i hænderne. Endog hestehan
del indlod han sig på.
Skulle han hen på et nyt sted, fulgtes
et af børnene med ham og beskrev vejen.
Der blev talt skridt, sat mærker i hegnspæ
le og træer, samlet små stenbunker, lagt
mærke til jordsmonnet: Sand, sten, græs,
lyng. Folk kendte ham, viste vej eller tog
ham op at køre. En vinterdag var Henrik
med et lille selskab i kane, der for uhjælpe
ligt vild i snefog og havnede i Gammelskov
mose med dybe huller. Der var næsten for
tvivlelse, indtil Blinde Henrik gik hen og
tog hesten ved hovedlaget og førte kanen
sikkert ind på kendt vej.
Hans radius voksede og blev til ture til
Bevtoft, Agerskov, Branderup og Toftlund.
Da han en dag havde kørelejlighed til
Roost, hvor en datter var blevet gift, for
undrede han kusken, da de kørte gennem
Branderup ved at sige: Nå, her er nok byg
get et nyt hus. - Hvordan i alverden kan
Du vide det, Henrik? - Jo, der stod altid
en slug (trækvind) her, og den er væk nu,
noget må have brudt vinden. Det passede.
Anne Marie og Henrik Schmidt fik en
børneflok, der fik lært arbejde og nøjsom
hed. Ethvert lille fremskridt i hjemmet og
bedriften føltes af alle som noget opløften
de. Der kunne bygges lidt, besætningen
voksede, heden svandt. Op i årene måtte
Henrik søge det lidt lettere: Bier, haven,
strikketøjet, det blev endda til et frøagen
tur. Han færdedes selv og noterede intet,
det måtte kone og børn gøre ud fra hans
fejlfri hukommelse.
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De to ægtefæller skulle få en høj livsal
der. De sidste år levede de hos den søn, der
fik den lille ejendom og fortsatte bedrif
ten. Begge var de åndsfriske og virksomme.
Et krystalapparat (radio) var et eventyr,
der læstes og diskuteredes i hjemmet.
Havde Henrik én gang hørt noget oplæst,
huskede han det, og han havde altid tid
til at tale med børnene. Årets gang i natu
ren fulgte han nøje med i. Hans søn,
Eskild, fortæller, at han altid var ligevæg
tig og i godt humør. Han kunne drille og
tåle at blive drillet. Da det milde Danmark
udstrakte sin forsorg til Sønderjylland,
kom der en lille invalidepension. Den var
vist omkring de tyve kroner, og den blev
modtaget med taknemlighed.
Gennem Dansk Blindesamfund kom
han i kontakt med andre blinde i Sønder
jylland; boghandler P.J. Schmidt i Vojens
hjalp ham til en førerhund, en schæfer, der
blev ham en tro følgesvend. Man kunne
så spørge, om Henriks prøvelser var endt
i ren idyl. Det var de ikke, han har talt
om sine fejltrin eller mistrin, som er det
sønderjyske udtryk. Som blind trådte han
ofte ned i et hul eller stødte uventet mod
et dørtrin eller en sten. Foden blev for
strakt eller fortrådt, alle ved, hvor ondt det
kan gøre. Der har jo nok også været andet,
der ikke var så rosenrødt.
Henrik døde den 5. september 1935,
Anne Marie fulgte efter den 27. februar
1936, de ligger begge begravede på Bev
toft Kirkegård. Jordfæstelserne blev forret
tet af en adventistpræst. Livet igennem
havde de været trofaste medlemmer af en
sønderjysk adventistmenighed; hvad der
end hændte dem, søgte de deres trøst i
troslivet.
Anne Maries og Henriks ejendom på
Hyrup Sønderhede ejedes i mange år af
deres søn, Eskild. Efter ham fulgte sønne
sønnen Egon, og på naboejendommen, hvor
vi hjemmefra gravede tørv, sidder nu en
anden sønnesøn, Boythiin Schmidt.

Midt i 1920’erne kom der år efter år en københavnsk feriedreng på besøg i Anne Maries og
Blinde Henriks hjem. Han holder højt til hest til højre, Eskild står med følhoppe og føl til
venstre, i midten Anne Marie og Blinde Henrik og tre døtre.
Feriedrengen, der hed Viggo Olsen, blev senere rektor for adventistuniversitet i Californien
med flere tusinde studenter.

Der kunne jo sikkert udvikles nogen fi
losofi over Heinrich Schmidts livsskæbne:
Hvordan bar mennesker modgang før i
verden, hvordan bærer de den i dag? Om
hans faste ønske om ikke at falde nogen
til last. Om børnenes erindring, at han al
tid havde tid til at tale med dem. Om tak

nemmeligheden over den lille pension, der
sandelig ikke blev forbrugt. Den skulle
bruges til at sætte børnene i vej.
Det vil jeg lade fare. Jeg har kendt Blin
de Henrik og kan fortælle om ham.
Det er hermed sket.
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Bibliotekskomiteen
af 1. November 1933
AF POUL MELGAARD

Redaktør, fhv. rådmand Poul Melgaard,
Charlottenlund - der i mange år var kas
serer og sekretær for Bibliotekskomiteen
af 1. November 1933 — beretter her om
Komiteens indsats gennem 35 år for det
danske biblioteksvæsen i Tønder Amt og
opridser baggrunden for denne Gentofteindsats.

Nazismens magtovertagelse i Tyskland
den 30. januar 1933 skabte også i og for
Nordslesvig - og dermed for hele Danmark
- en helt ny og faretruende situation.
Ganske vist havde allerede den hjemmetyske organisation Slesvigsk Vælgerfor
ening forlangt »en ny afgørelse, som tager
hensyn til de gamle livsvigtige forbindelser
med Tyskland og til den fraskilte landsdels
særpræg«. Og landbrugskrise og den tyske
kreditanstalt »Vogelgesang«s særdeles ak
tive udlånsvirksomhed til tyske bønder i
Nordslesvig havde - sammen med de ide
lige, årelange tyske krav om revision af
Versailles-traktaten - i årevis gødet jord
bunden for stadig heftigere tyske krav om
Nordslesvig »Heim ins Reich«.
Men Situationen blev langt farligere ef
ter den 30. januar 1933.
I marts 1933 erklærede således forman
den for »Schleswig-Holsteinerbund«, dr.
Sievers: »Vi må iskoldt sige danskerne,
hvad vi vil. Vi vil have Nordslesvig igen
...«, og kort tid efter udtalte det hjemmetyske medlem af Folketinget, pastor Johs.
Schmidt: »Vi tilstræber en afgørelse, der
genopretter Nordslesvigs gamle forbindel
se med Slesvig-Holstein og dermed det ty
ske rige«.
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Herhjemme var man naturligvis ikke
blind for truslen mod vor 1920-grænse mod
syd. Det gav sig ikke mindst et markant
udtryk i oprettelsen i september 1933 af
»Det unge Grænseværn«, som fra første
færd samlede et imponerende medlemstal
og blandt andet kaldte til store nationale
møder. I stadig voksende kredse her i lan
det forstod man, at fronten i grænselandet
- ikke mindst den kulturelle - måtte styr
kes og udbygges.

I Gentofte Kommune gav denne for
ståelse sig i første omgang udtryk i dannel
sen af Bibliotekskomiteen af 1. November
1933.

Initiativtageren til dannelsen af Biblioteks
komiteen var den daværende leder af Gen
tofte Kommunebibliotek, kommunebiblio
tekar (senere stadsbibliotekar) J. H. Landt,
som gennem sin kollega i Tønder, overbi
bliotekar Arne J. Møller (senere leder af
Danmarks tekniske Bibliotek), havde fået
bibragt forståelse for, at der i Tønder Amt
var stærkt behov for støtte i det danske
kulturelle arbejde som bolværk mod det
stærkt intensiverede tyske kulturfremstød.
I en lang redegørelse til J. H. Landt be
rettede Tønder-kollegaen, hvor vanskelig
den nationale stilling var at holde, blandt
andet på kulturelle områder som biblio
teksvæsenet.
Bibliotekar J. H. Landt (komiteens sek
retær 1933-1955 og komitémedlem til sin
død i 1965) havde ud fra sin nationale ind
stilling helhjertet forståelse for, hvad bo
gen betød i den nationale kamp, som nu

Borgmester, bankdirektør J. J. Paulsen, og fhv. borgmester Aage E.
Jørgensen - fotograferet i september 1959.

uden tvivl ville blive skærpet. Landt behø
vede næppe at sige ret mange ord til den
daværende formand for Gentofte Kommu
nes biblioteksbestyrelse, rektor Aage Næ
sted (Komiteens formand 1933-1953), før
end denne var »fyr og flamme«.
Med rektor Aage Næsted som formand
og bibliotekar J. H. Landt som sekretær
dannedes Bibliotekskomiteen hurtigt; dens
medlemmer i øvrigt var: Borgmester, over
retssagfører Aage E. Jørgensen, grosserer
I. H. Groth-Andersen, direktør H. J. Hel
ger og boghandler Aug. Olsen - alle kendte
og fremtrædende Gen tofte-borgere med en
klar national indstilling og så at sige med
født interesse for og kærlighed til Sønder
jylland.

Næsted bød velkommen og oberst E. Rønning redegjorde for situationen i grænse
landet.
Der var for øvrigt tidligere, allerede i
begyndelsen af 1921, oprettet en lokal søn
derjysk forening, med blandt andet rektor
Næsted i bestyrelsen. Men omkring slut
ningen af 1920’erne var denne forening
sygnet hen. I bestyrelsen for den nystiftede
Sønderjysk Forening for Gentofte Kommu
ne sad rektor Næsted, direktør H. J. Hel
ger, borgmester Aage E. Jørgensen og bog
handler Aug. Olsen.

Det var såre betimeligt, at man fra dansk
side satte kræfterne ind på et nationaltkulturelt modstød i Nordslesvig. Fra tysk
side blev meget betydelige pengemidler
Det fortjener i øvrigt at blive fastholdt, at stillet til rådighed for skole- og biblioteks
det var fra Bibliotekskomiteen, at der ud arbejdet i Nordslesvig. Således oprettedes
gik initiativ til stiftelsen af Sønderjysk For i en 10-års periode fra sidste halvdel af
ening for Gentofte Kommune den 9. marts 1920’erne ikke færre end 58 tyske bibliote
1934, og hvorom der allerede den 14. de ker i Nordslesvig.
Det kunne i sin tid af og til synes at
cember 1933 var truffet beslutning ved et
møde på Gentofte Statsskole, hvor rektor knibe lidt med det officielle Danmarks for
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ståelse for grænselandsproblemerne. I det
mindste gik man »meget stille med døre
ne«. Dog var staten, naturligvis, efter den
danske bibliotekslov pligtig til at yde støtte
til bibliotekerne i forhold til kommunernes
bidrag og privat indsamlede midler. De
dengang fattige sogne i Nordslesvig havde
imidlertid kun begrænsede midler tilovers
til kulturelt arbejde. I Tønder by var situa
tionen tilmed den, at der efter aftale mel
lem de to nationale grupper i byrådet - der
var dengang endnu tysk borgmester - skul
le ydes lige store (eller vel rettere små) bi
drag til det danske og det tyske bibliotek.
Det danske bibliotek i Tønder - som til
med var centralbibliotek for amtet - måtte
nøjes med et årligt kommunalt tilskud på
700 kr., hvortil staten så ydede 7716 pct. af
dette beløb. For at støtte det økonomisk
hårdt betrængte bibliotek havde dansksin
dede borgere derfor stiftet Tønder Biblio
teksforening, som indsamlede adskillige
penge til biblioteksarbejdet og andet kultu
relt arbejde i Tønder by og amt.
Men at hjælp udefra var tiltrængt - og af
afgørende betydning - var givet.
Håndsrækningen kom fra Gentofte. Og
håndsrækningen blev givet i 35 år, selv om
det i de senere år ikke var synderlig til
trængt.
Gennem henvendelser til venner og an
dre sønderjysk interesserede medborgere og et smukt årligt tilskud fra Gentofte
Kommune - er i de 35 år indsamlet og
givet tæt ved 115.000 kr.
Det er flere hundrede kendte og ukendte
Gentofte-borgeres navne, som gennem åre
ne er opført på indtægtssiden i Komiteens
regnskabsbog. Her findes også opført til
skud fra store lokale foretagender.
Langt størstedelen af Gentofte-støtten
er ydet kontant til Tønder Biblioteksfor
ening, men hertil kommer, at GentofteKomiteen engang forærede Tønder-biblio
teket 18 stole til et studiekredsværelse, se
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nere et jalousiskab samt bogværket »Vore
gamle Tropekolonier« - ting, som bibliote
kets budget ikke tillod anskaffelse af.
Også Sønderjysk Forening for Gentofte
Kommune sendte i en lang årrække tilskud
direkte til Tønder Biblioteksforening.
Bibliotekskomiteen af 1. November
1933 har været særdeles billig i drift. For
på regnskabsbogens udgiftssider findes ik
ke ret meget andet end anvisningerne til
Tønder Biblioteksforening samt enkelte po
ster for gaver til biblioteket. Fra første
færd leverede boghandler Aug. Olsen og
senere hans efterfølger, boghandler Wal
ther Lerdorf, samtlige komiteens tryksager
vederlagsfrit - og efter Lerdorfs død i
1955 fortsatte Aug. Olsens Eftf. Bogtryk
keri denne smukke »tradition«. Ligeledes
har Komiteens medlemmer altid selv dæk
ket udgifterne ved indsamlingsarbejdet og
(naturligvis) rejseudgifterne og opholdet i
Tønder samt ved hvert besøg en festlig
middag for Tønder-vennerne på »Tønder
hus«.
Efterhånden undergik de økonomiske
forhold i Nordslesvig en væsentlig ændring
og forbedring. Og Tønder Centralbibliotek
fulgte med i udviklingen.
1. april 1965 blev Tønder-biblioteket
kommunalt, så der ikke længere var noget
behov for Bibliotekskomiteens indsats. I
nogle år var Gentofte-tilskuddene vel også
nærmest af symbolsk betydning, omend de
formentlig medvirkede til at løse en og an
den opgave, som ellers ikke ville være ble
vet løst - eller i det mindste udskudt til
»bedre tider«.
Fra og med udgangen af 1964 afsluttede
Komiteen sin indsamlingsvirksomhed. Et
smukt udtryk for betydningen af kontakten
Gentofte-Tønder findes i borgmester J. J.
Paulsen’s hilsen ved Sønderjysk Forening
for Gentofte Kommunes 25-års jubilæum i
marts 1959.
Her rettede borgmester Paulsen på Tøn
der Biblioteksforenings og Tønder Biblio-

Bibliotekskomiteemedlemmer og Tønder-venner besøgte den 18. septem
ber 1959 Øregaard og blev fotograferet på havetrappen.
Fra venstre (siddende): Direktør A. R. Angelo, daværende rådmand,
justitssekretær M. G. Krogh og Tønder-bibliotekets leder, frk. Gerda
Tarp Hansen. Anden række: Fru Aage E. Jørgensen, borgmesterinde
Marie Paulsen, fhv. stadsbibliotekar J. H. Landt, daværende rådmand,
redaktør Poul Melgaard, fru Poul Larsen, boghandler N. F. Jefsen.
Tredje række: Broderihandler, frk. Ingeborg Jacobsen, borgmester,
bankdirektør J. J. Paulsen, fhv. borgmester Aage E. Jørgensen (delvis
skjult), distriktbestyrer J. Knudsen, stadsbibliotekar Jørgen Helger,
skoledirektør Martin Lauritzen, overlærer Poul Laren, fru N. F. Jefsen
og fru H. Knudsen.

teks vegne »en varmtfølt tak for den bety
delige hjælp, Tønder Bibliotek har fået
gennem alle år«.
I hilsenen hed det videre: »Den hjælp,
der gennem årene er ydet Tønder Bibliotek
fra foreningen og Bibliotekskomiteen, har
været af uvurderlig betydning for bibliote
kets daglige drift, skabelsen af det nye cen
tralbibliotek og dettes opretholdelse som
selvejende institution.
Tønder Centralbibliotek hører i dag til
landsdelens bedste; det er stadig selvejen
de, selv om tilskuddet fra Tønder by er
blevet mere end hundreddoblet i tidens
løb.
Centralbiblioteket har gennem årene

været en af de bedst virkende kulturfakto
rer til fremme af kendskabet til dansk kul
turliv i by og omegn og er derved blevet en
værdifuld sten i hegnet omkring Danmarks
gård.
Der er derfor i højeste grad anledning til
ved dette jubilæum at sige tak for den be
tydningsfulde økonomiske og moralske
støtte, der er ydet Tønder Bibliotek og der
med den danske kultursag.
Endvidere er der anledning til at nævne
de værdifulde kontakter og venskabsfor
bindelser, der gennem årene er kommet i
stand.
Mange af Tønder Biblioteks gamle ven
ner er ikke mere; vi tænker i dag med tak
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nemlighed på dem og holder deres minde
i ære, men nye venner er trådt i deres spor
og er gået ind i arbejdet i de gamles ånd.
Det håndslag, der er givet Tønder gen
nem mange år, glemmer vi, der hernede
har været med i arbejdet, ikke, og vi kan
kun takke ved at gøre vor indsats i Genfor
eningsarbejdet så godt og så langt, som vo
re kræfter rækker ...«.
Bortset fra krigsårene og enkelte andre
år, hvor særlige forhold spillede ind, var
der tradition for, at Bibliotekskomiteens
medlemmer, eller de fleste af dem, (som
regel) Kristi Himmelfartsdag tog afsted til
Tønder for personligt at hilse på vennerne
dernede, for kontakten Gentofte-Tønder
førte unægtelig til venskaber, varige ven
skaber!
Det var altid festlige dage - både turen
derned og opholdet i et par dage på »Tøn
derhus« og i selskab med gode, lokale ven
ner: den mangeårige formand for Tønder
Biblioteksforening, borgmester og bankdi
rektør J. J. Paulsen, overbibliotekar Gerda
Tarp Hansen, broderihandler Ingeborg Ja
cobsen, boghandler N. F. Jefsen, distrikts
bestyrer for Hedeselskabet J. Knudsen,
overlærer Poul Larsen, dommer H. H.
Stegmann m.fl. Og her må endelig ikke
glemmes
amtsskolekonsulent Nicolaj
Svendsen, som endnu højt op i alderen med
fremragende fortælletalent berettede erin
dringer fra »Tyskertiden« i Nordslesvig.
En week-end i september 1959 kom en
kreds af Tønder-vennerne på »gengældel
sesbesøg« i Gentofte. Ved denne lejlighed
besøgte man Gentofte rådhus, Øregaard og
Skovgaards-Skolen, og Kommunalbesty
relsen var vært ved en middag på Bellevue
Strandhotel. Et par år efter havde Komi
teen, for første gang, ægtefæller med ved
besøget i Tønder. Også disse to besøg be
fæstede de gode og hyggelige relationer
mellem Gentofte og Tønder.
Megen gæstfrihed blev udvist under be
søgene i Tønder, og mange dejlige og inter
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essante ture foretaget rundt om i landsde
len, til de små sognebiblioteker i lokale sko
ler, til Rømø, til Løgumkloster, til Højer
Tæppefabrik (virksomheden, som sikrede
dansk flertal i den lille by), til landvin
dingsarbejderne nord og syd for grænsen,
og af og til afstikkere til Husum, Gentoftes
venskabsby i Sydslesvig. Mangfoldige for
nøjelige L’hombrespil blev ligeledes afvik
let under Tønder-turene. Men ikke mindst
værdifuldt var det med førstehånds-orien
teringen om Danskhedens vilkår og proble
mer i grænselandet.
For os dengang yngre, som efterhånden
kom med i Komiteen, var det en strålende
oplevelse på Tønder-turene at være sam
men med de »store gamle«, der faktisk var
som kåde skoledrenge på skovtur. Kun når
man har været med på Tønder-ture med
f.eks. vor gamle, hæderkronede borgme
ster, overretssagfører Aage E. Jørgensen denne fine karakter og fornemme person
lighed med det smittende lune og den ba
rokke humor - kan man sige, at man vir
kelig har kendt ham. Og således kunne
man blive ved. Det var mænd, personlighe
der, der var værd at komme på nært og
venskabeligt hold - mænd, man aldrig
glemmer!
Tid efter anden formerede Biblioteksko
miteen sig ved »knopskydning«. Forman
den for Sønderjysk Forening for Gentofte
Kommune, oberst E. Rønning kom således
med i 1937 og året efter rådmand, arkitekt
Aage Paul-Petersen. Andre fulgte efter ud
fra »de gamle«’s ønske om, at der stadig
var nogle til at videreføre Komitens virke.
Den 11. maj 1968 fandt den endelige
afslutning sted ved en sammenkomst på
Tønder Bibliotek. Biblioteket fik overrakt
en bronzeafstøbning af billedhuggeren Ru
dolph Tegner’s gruppe »De tørstige Børn«,
et af kartograf Johannes Meier fra Husum
i 1649 udført kort over Vestslesvig samt et
beløb på 2.500 kr. til et kunstværk eller
anden form for kunstnerisk udsmykning af

Tønder-biblioteket efter biblioteksbestyrel 
sens eget skøn.
Det blev et sidste bidrag til Tønder
biblioteket - et minde om den mangeårige
venskabs-kontakt mellem Tønder og Bi
bliotekskomiteen af 1. November 1933.
Et lille restbeløb på 116,39 kr. i Komi
teens kasse blev videregivet til Sønderjysk
Forening for Gentofte Kommune, som
mænd fra Bibliotekskomiteen (som tidlige
re nævnt) også i sin tid tog initiativet til.

bliotek på et kludekliptæppe med H. C.
Andersen-motiver. Pengene stammede fra
en »glemt« bankbog, der havde stået og
trukket renter i en lokal bank, en konto,
vistnok oprettet af Tønder Biblioteksfor
ening, hvortil Gentofte-midlerne i sin tid
var indbetalt. Gunvor Ask’s kludekliptæp
pe blev i begyndelsen af december 1976
ophængt i Tønder Biblioteks børneafdeling
ved en sammenkomst, hvor byen officielt
var repræsenteret af bl.a. borgmester Jens
Børsting-Andersen og formanden for Tøn
Hermed skulle så Bibliotekskomiteens hi der Kommunes kulturudvalg, fru Inger
Bønning Petersen.
storie være afsluttet.
Men i december 1976 fremkom en med
Hertil bør vel føjes, at fru Gunvor Ask
delelse om, at Gentofte-Tønder-kontakten er født og opvokset i Tønders naboby Højer
- således blev endnu en brik føjet til Genalligevel havde fået et sidste skud!
Engang i 1976 fik Gentofte-kunstneren, tofte-Tønder-mosaikken.
fru Gunvor Ask bestilling fra Tønder Bi

Lærer Hans Jørgen Bager
AF BJØRN SVENSSON

Det sidste hefte af Dansk præste- og sog
nehistorie har i omtalen af Ketting sogn
fremdraget en lærerskæbne, der dog kan
fortjene en mere udførlig behandling. Det
drejer sig om Hans Jørgen Bager.
Hos L. S. Ravn (Lærerne i Nordslesvig
ca. 1814-1920, side 14) kan man læse, at
Hans Jørgen Bager er født 1853 i Lam
bjerg Skov, Hørup sogn, som søn af matros
Jørgen Hansen Bager, der iøvrigt senere
forulykkede på søen. Sønnen kom på
Ekernførde seminarium, blev lærer på en
pigeskole i Altona 1876-78, hvorefter han
vendte tilbage til hjemegnen og blev lærer
i Sebbelev 1878 og fra 1882 i Ketting.
Under opholdet i Sebbelev blev han gift
med Marie Louise Ahlmann, datter af
skrivemester Hans Ahlmann i Sønderborg.
Denne alsinger med det gode danske

navn Hans Jørgen Bager blev et af de ivri
ge fortyskningsredskaber. To gange tilspid
sede hans metoder sig i retssager, der ind
skrev hans navn på en mindre pyntelig må
de i landsdelens historie.
Første gang var det H. P. Hanssen, der
tog affære. Han har skildret det i 1. bind
af »Tilbageblik« side 120. Her fortæller
han, at degn Bager på et lærermøde i Søn
derborg i 1884 holdt et foredrag, der for
mede sig som en hymne til skolens germaniseringsarbejde. Under mærket »En bon
deknøs« gav den da 22-årige H. P. Hanssen
lærermødet og degn Bager en meget skarp
kritik med på vejen i Dybbøl-Posten, og
i fortsættelse deraf skrev han under mær
ket »Rolf« nogle artikler »Fra hjemmetyskeriets verden«.
H. P. Hanssen erkender, at han forløb
sig: »I ungdommeligt overmod blev jeg for
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personligt nærgående. Artiklerne vakte be
rettiget harme i tyske kredse. Voldsomme,
ligeså nærgående angreb i den tyske presse
kvitterede for dem. Statsadvokaten tog af
fære og anlagde sag imod Dybbøl-Posten,
men kunne ikke ramme mig ...«. Og redak
tør Johannes Moldt måtte tre uger i fæng
sel for H. P. Hanssens artikler.
Hans Jørgen Bager var udgangspunktet
for denne affære, men må ellers anses for
uskyldig i det videre forløb. Det var ikke
tilfældet, da han næste gang blev genstand
for omtale i den sønderjyske presse. Det
er denne periode, der er nævnt i Dansk
præste- og sognehistorie på grundlag af en
artikel, Jens Holdt har skrevet i Sønder
jysk Månedsskrift i 1955 om mejeribesty
rer H. H. Lorentzen, Bredebro. Man kunne
også have henvist til Kai Edvard Larsens
bog om Andreas Grau, »En sønderjysk
pressemand«.
Denne anden retssag med lærer Bager
som udgangspunkt begyndte med en arti
kel i Flensborg Avis den 16. marts 1907,
der havde overskriften: »Hvor megen sæ
delig takt og dannelse hører til at undervise
børn?«.
Artiklen var skrevet af Andreas Grau,
der her fik sin pressedåb. Han havde sikret
sig daværende mejerist Hans Hendrik Lo
rentzen, Gram, som medunderskriver. De
havde begge gået i skole hos lærer Bager
i Ketting, hvis meriter blev beskrevet i ar
tiklen.
Når der havde været et dansk møde på
egnen, plejede Bager i den følgende reli
gionstime at holde en tordentale til de dan
ske børn. Danske førere som Jens Jessen og
Gustav Johannsen blev skældt ud for løg
neprofeter, og når børnene nægtede at hol
de et tysk børneblad, han ville pånøde dem,
blev de kaldt danskerpak, danske hunde,
djævleunger, helvedesyngel osv. og truet
med, at han kunne få familierne udvist.
Regeringspræsidenten i Slesvig lod an
lægge offentlig sag mod de to artikelforfat
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tere og avisens redaktør. Bager nægtede
alt, men da samtlige vidner, en halv snes
unge, der havde gået i Ketting skole, be
kræftede fremstillingen, måtte anklageren
erkende, at der var ført sandhedsbevis, og
sagen blev frafaldet.
Degn Bager skete der iøvrigt intet,
skønt han havde nægtet under ed og derfor
efter sagens udfald måtte betragtes som
meneder. Men en god tysk patriot, der ar
bejdede med iver i germaniseringens tjene
ste, var jo næsten urørlig.
Jens Holdt skriver i sin artikel, at i 1920
hejste degn Bager Dannebrog og fik dansk
pension.
Ifølge Kai Edvard Larsen tog degn Ba
ger sin afsked i 1919, hvorefter Dybbøl-Po
sten skrev: »Hermed er Bagers saga ude, og
en af de mørkeste pletter i den prøjsiske
skoles historie tilhører fortiden«.
Kai Edvard Larsen tilføjer, at Bager
forud for afstemningen i 1920 deltog ivrigt
i agitationen mod Danmark og nedrev dan
ske afstemningsplakater. Kilden er uden
tvivl Andreas Grau.
Der er imidlertid et tredie vidnesbyrd
om Hans Jørgen Bagers indstilling i af
stemningstiden. Det er et brev, han har
skrevet til det danske socialdemokrati, adresseret til Sigvald Olsen, et fremtræden
de medlem af partiet. Det er dateret 9. juni
1919, og det er offentliggjort af Gerd Callesen i Heimatkundliche Arbeitsgemein
schaft für Nordschleswig, hefte 21, 1970,
side 76 f.
Hans Jørgen Bager skriver i brevet: »Alle
vore medlemmer er først for nylig blevet
socialdemokrater. Jeg selv som formand
har kun tilhørt partiet i kort tid, fordi jeg
som lærer ikke kunne tillade mig at være
medlem af en socialdemokratisk forening
under det gamle herredømme. Jeg tilstår
gerne, at jeg engang har sværmet for kej
serdømmet, dets regering og glans og har
forfægtet sagen i tale og skrift, men den
forfærdelige krig med alle dens løgne,

skuffelser og uretfærdigheder i alle for giver et godt indtryk af nogle af de bevæg
hold har åbnet mine øjne for det rådne i grunde, der på denne tid førte til et opsving
det gamle system, og jeg bekender gerne for arbejderbevægelsen. Gerd Callesen har
offentligt, at jeg og mine tidligere partifæl dog næppe kendt noget til degn Bagers for
ler har taget grundigt fejl. Jeg håber, at det tid, der ikke just tydede på, at det var pres
nye parti, i hvis tjeneste jeg har stillet mig, fra myndighederne, der havde afholdt
vil give mig lejlighed til at gøre godt igen, ham fra at bekende socialdemokratisk ku
hvad jeg måske tidligere har fejlet«.
lør. Det var andre farver, han dyrkede.
Gerd Callesen bemærker, at dette brev
Hans Jørgen Bager døde i Ketting 1932.

Boganmeldelser
Sognet i kirkelig betydning

Dansk præste- og sognehistorie, bind X, Haderslev stift, hefte 9, Sønderborg provsti.
140 sider. 126 kr., i subskription dog kun 99 kr. Udgivet af A. Pontoppidan Thyssen,
Århus.
Med hefte 9 af Dansk præste- og sognehi
storie er skildringen af den sønderjyske del
af Haderslev stift blevet afsluttet. Nu
mangler kun de fire nordlige provstier.
Som det fremgår af titlen, drejer det sig
ikke blot om en præstehistorie, men også
om en sognehistorie, set fra kirkens side.
Man får altså især de kirkelige, men også
de nationale og sociale forhold belyst, og
i en bredde, der må påkalde almindelig
interesse.
Ved siden af udgiveren er det Inga
Blaabjerg og Henry Petersen, der har truk
ket læsset, men man har naturligvis fået
megen hjælp fra de stedlige præster.
I et så detaljerigt værk som det forelig
gende kan fejl vanskeligt undgås. Lejlig
hedsvis har der også været for mange, som
det fremgår af anmeldelserne af forudgå
ende hefter, og de skribenter, der benytter
sig af stoffet, må ikke glemme deres kriti
ske sans og eventuelle muligheder for ad
andre veje at kontrollere eller supplere
oplysningerne. Men det er så langt over
vejende positivt, hvad man må sige i en af
sluttende vurdering, og det må også frem

hæves, at der er fremdraget et omfattende
hidtil utrykt materiale.
Det er en stor indsats, der er gjort for
at få fuldført dette værk, og der skal nok
blive gjort brug af det, både samlet, men
især sognevis. Det foreliggende hefte be
handler sognene Lysabild, Kegnæs, Tand
slet, Asserballe, Notmark, Ketting, Augu
stenborg, Egen, Svenstrup, Havnbjerg,
Oksbøl og Nordborg. Må indbyggerne fra
disse sogne, må alsingerne i det hele taget
ikke gribe efter heftet for at læse om de
hjemlige forhold?
Heftet rummer desuden et par afslut
tende kapitler om kirke og folk 1850-1920
samt kirkelige ordninger og organisationer
1864-1920.
Sønderjylland har en helt speciel inte
resse i denne sammenhæng, fordi de natio
nale brydninger har skåret sig ind i det kir
kelige liv med modsætningsforhold mellem
præster, menighed og myndigheder. Søn
derjyderne skylder derfor udgiver og re
daktion stor tak, fordi dette arbejde er
gjort.
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Grænselands-dagbog
VED FR. RUDBECK

SYD FOR GRÆNSEN
1. juni: De sydslesviske danske årsmøder
samler på ialt 46 aftenarrangementer og
tre friluftsmøder 18.490 deltagere.
Statsminister Poul Schlüter taler på friluftsmødet i Flensborg, for omkring 9.000
deltagere.
6. juni: I året 1985 skal der anvendes små
70 mill. DM til Program Nord, heraf an
vendes 16,7 mill, i Nordfrislands amt, 22,5
mill, til Slesvig-Flensborg amt og 9,3 mill,
til Rendsborg-Egernførde amt.
Antallet af forelæsninger i Folkeuniver
sitetet i Sydslesvig er næsten fordoblet i pe
rioden 1964-1984. Der blev sidste år gen
nemført 285 forelæsninger med 2750 delta
gere.
Trafikministeriet i Slesvig-Holsten med
deler, at der fremtidigt ikke anvendes bil
nummerplader med bogstaverne SS og
SA, ligesom man længe ikke har tilladt
plader med bogstaverne KZ.

7. juni: Vandspejlet langs de tyske Nordsøkyster er i de sidste 25 år steget med 16
cm, hvilket skaber frygt for digernes mod
standskraft.
Duborgskolen dimitterer det hidtil stør
ste studenterhold på ialt 116.
8. juni: Det privat drevne nordiske univer
sitet i Flensborg modtager sin officielle
anerkendelse fra kultusminister Peter Bendixen. Tilsvarende anerkendes de institut
ter, der er åbnet under universitetet i Neu
münster.
9. juni: Årets Slesvig-Holsten-dag gen
nemføres med ialt 250 arrangementer.
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12. juni: På grund af danske besparelser
på ca. 1 mill. kr. til Dansk Sundhedstjene
ste for Sydslesvig må antallet af sydslesvig
ske børn, der ellers kommer på seks ugers
ophold på Helsehjemmet i Sdr. Vilstrup
ved Haderslev, skæres ned.
Nordfrislands amtsråd afviser med et
flertal landsregeringens planer om en na
tionalpark i vadehavet og opfordrer til øget
indsats på selve naturbeskyttelsesområdet.
14. juni: En opgørelse af landbrugsarealet
i Slesvig-Holsten viser, at området med va
rige græsområder er stadig voksende. 55
pct. af landbrugsarealet anvendes til dyrk
ning, mens 45 pct. er varigt græs.
Som påskønnelse for deres særlige ind
sats på en række områder i Sydslesvig til
deles Egholt-prisen på 50.000 kr. til ægte
parret Dinne og Henry Buhl, Mikkelbjerg
kunst- og kulturcenter ved Hatsted.

17. juni: Sønderjysk Arbejderforening,
Sydslesvig, der har været igennem en om
struktureringsproces, gennemfører nu stu
dieture for sine medlemmer, blandt andet
til SID-skolen i Svendborg.
19. juni: Grænseforeningens hovedbesty
relse har indstiftet en kulturpris for at »på
skønne og opmuntre til kunstnerisk og an
den kulturel indsats i Sydslesvig«. Prisen er
på 15.000 kr. og uddeles første gang på
Grænseforeningens sendemandsmøde i ok
tober.
20. juni: Den af fredningsmyndighederne
længe forsinkede udvidelse af Dansk Cen
tralbibliotek i Flensborg, er nu omsider

kommet i gang. Bibliotekets brugsareal
øges hermed fra 3400 til 6800 kvm.

formere især nye og yngre kandidater til ef
terårets kommunalvalg. Partiets kommu
nalpolitiske arbejdsfællesskab vil i følge
24. juni: I en redegørelse fra det nyetable formanden, Dieter Wernich, frem til val
rede universitetscenter i Flensborg peges get holde en række lignende seminarer.
på ønsket om et kraftigt grænseoverskri
I Bov kommune må Slesvigsk Partis op
dende samarbejde, samt at universitetet i stillingsliste ændres, idet der er enighed om
første række vil koncentrere sig om land at fordømme en annoncekampagne fra en
brug og landbrugsforskning.
af de opstillede kandidater, Jørgen Ki
I Moldened i Angel tages det restaure strup; på et nyt opstillingsmøde stryges han
rede danske forsamlingshus i brug.
af kandidatlisten.
Ladelund ungdomsskole kan allerede
melde alt optaget til næste skoleår; der er 5. juni: 150 beboere i Øster Højst vil ikke
desuden 14 på venteliste.
være med til kampagnen mod de 50 irane
re, som skulle anbringes på Øster Højst
27. juni: Den gamle banestrækning fra kro. De har dannet en kontaktgruppe, som
Slesvig til Klosterkro, som var en del af skal slå bro mellem beboerne og flygtnin
»Kong Frederik VII.s sydslesvigske Jern gene. Dansk Flygtningehjælp oplyser sam
bane«, har længe været ude af drift og for tidig, at det nok bliver et mindre antal iran
svinder nu helt.
ske flygtninge, der sendes til Øster Højst.
For at fremme ungdomsudvekslingen
Mens der i 1983 endnu blev bevilget
mellem Danmark og Slesvig-Holsten, er 26,3 mill. kr. til egnsudviklingsformål i
der oprettet et ikke statsligt informations Sønderjyllands amt, blev beløbet i 1984
centrum i København, og i Kiel har landet reduceret til 10,3 mill. Derudover fik Bov
Slesvig-Holsten oprettet en udvekslingsin og Gram kommuner 17,5 mill. kr. af EFstitution; nu håber man på flere kontakter midler.
over grænsen.
Jydske Tidendes første redaktør fra
Sydslesvigs Vælgerforenings landsstyrel 1929-34, senere korrespondent i Stock
se siger klart nej til landsregeringens plan holm og Berlin og presseattache i Bonn,
om en omfattende fredning af vadehavet fhv. minister Helge Knudsen, er død 88 år
og foreslår en udsættelse, der skal benyttes gammel.
til en bred oplysningskampagne om indhol
det af fredningen.
11. juni: Institut for Grænseregionsforsk
ning i Aabenraa må for 1984 notere et un
28. juni: Sognepræst Peder Høy Kristen derskud på 128.000 kr. Sønderjyllands amt
sen, der kommer fra Torup i Nordsjælland, ydede 1984 1,7 mill. kr. heraf 360.000 kr.
er udnævnt til dansk præst i Husum. Pa til grænseoverskridende formål, et forsk
stor H.F. Petersen, Vesterland, der ved si ningsprogram der fortsætter i 1985 og
den af præstegerningen har gjort sig stærkt hvortil er sikret yderligere 100.000 kr.
gældende i Vesterland byråd og i Nordfrislands amtsråd, forlader øen
13. juni: Amtsrådsmedlem Hermann Heil
mener, at det nordiske universitet i Flens
borg også kan være et tilbud til unge fra
NORD FOR GRÆNSEN:
Nordslesvig, ligesom det kan blive en sa
4. juni: Slesvigsk Parti gennemfører et se marbejdspartner til visse videregående ud
minar på Knivsbjerg for at motivere og in dannelser i landsdelen. Amtsborgmester
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Kr. Philipsen oplyser, at der ikke forelig
ger tilstrækkeligt med informationer, lige
som en direkte henvendelse om samarbejdsønsker savnedes.
Lederen af den tyske roklub i Hader
slev, Gerd Hamdorf, modtager årets
idrætslederpris på 3.000 kr., uddelt af
Sparekassen Sydjylland.
14. juni: Egnsudviklingsdirektoratet bevil
ger 1.055.000 kr. til to virksomheder i Søn
derjyllands amt, den ene i læderbranchen,
den anden i møbelbranchen.
15. juni: Deutsche Selbsthilfe melder om
et godt år. Med en balance på 2.609 mill,
kr. kunne man i året 1984/85 notere en
fremgang på 207.948 kr. Der har været
109 låneandragender til en samlet sum på
1,374 mill. kr. Der bevilgedes ialt 928.000
kr. Organisationen tæller 1544 medlem
mer mod 1516 året før.

55 gymnasiaster bestået studentereksa
men.
21. juni: Bund deutscher Nordschleswiger
beklager i en henvendelse til TV Syd, at
der ikke kunne afses tid til en reportage
fra Knivsbjergfesten, ikke mindst da man
støtter bestræbelserne for at bevare TV
Syd. Radio Syd bragte en reportage.

24. juni: Forlandet foran det fremskudte
dige ud for Højer er for smalt til at sikre
diget. Derfor ønskes forlandet gjort brede
re gennem anlæg af faskingårde, en foran
staltning der imidlertid møder modstand
hos økologer og naturvenner.
Et teknisk uheld i forbindelse med saltvandsindpumpningen til fuglereservoiret
bag diget truer nu med at ødelægge miljø
et for fuglene. Vandstanden er simpelthen
for lav til at de bunddyr, der giver fuglene
føde, kan trives.

16. juni: Årets Knivsbjergfest, arrangeret
af Det tyske Ungdomsforbund i Nordsles
vig, samlede godt 4.500 deltagere, heri ca.
40 idrætsgrupper fra Slesvig-Holsten. Ho
vedtalen holdtes af parlamentarisk stats
sekretær i Kielregeringen Max Stich, der
advarede mod provincialisme og ideolo
gisk overspændthed, ligesom han under
stregede, at landsregeringen i sin kulturpo
litik fortsat håber på nær kontakt og godt
samarbejde med det tyske mindretal.
DSK i Tønder amt, de dansksindede
sønderjyske krigsdeltagere, tæller nu kun
44 medlemmer og det yngste medlem er
85 år. Formanden, Peter Schmidt, Dø
strup, mener på årsmødet i Løgumkloster,
at det er næstsidste gang, man mødes.

25. juni: TV Syds leder Helge Lorenzen
er forundret over Bund deutscher
Nordschleswigers kritik og peger på de be
grænsede ressourcer, der står til TV Syds
rådighed. Derfor måtte man se bort fra
Knivsbjergfesten.

19. juni: Programchef Frode Kristoffersen
forsikrer i en udtalelse til Flensborg Avis,
at der ingen planer er om at stryge radio
ens Grænselandsmagasin.
På det tyske gymnasium i Aabenraa har

RETTELSE
Juli 1985, side 213, indledningen. Læs: på
bånd på foranledning af Peter Bondegård
Lautrup. Og: - Varming, der optog samta
len, »oversat« -.
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29. juni: Ved Haderslev Frilandsmuseum
åbnes den genopførte gamle smedie fra
Torning ved Christiansfeld.

Alt i kontorudstyr

OUGAARDS

Boghandel
Vi har altid det bedste af den nye
og den ældre litteratur
på hylderne
Haderslev - Tlf. 52 25 71

P. J. Schmidt A/S
Vestergade 14, 6500 Vojens
Telf. (04) 54 12 26

Ladelund
Landbrugs og Mælkeriskole
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IDRÆTSHØJSKOLEN
I SØNDERBORG
Højskole med lederuddannelse I
gymnastik, boldspil, atletik og
svømning.
Sommerkursus for kvinder og
mænd 3. maj - 28. juli.
Vinterkursus for kvinder og mænd
3. oktober - 28. marts.
Skoleplan sendes.
Telefon (04) 42 18 48
Hans Jørgen Nielsen

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

Værksted for arkæologi og kulturhistorie
Studier af sønderjyske fortidsminder - Aktiv deltagelse i udgravninger - Indsamling af
folkeminder - Medvirken i udstillingsarbejde.
Arbejdet ledes af mag. art. Birgitte Wistoft.
Lange kursus: 2 måneder januar-februar, 3 måneder marts-maj, 5 måneder januar-maj.
Korte kursus juni-november.

Løgumkloster Højskole, 6240 Løgumkloster
Tlf. (04) 74 40 40, kontor mandag-fredag kl. 10.30-13.00
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DANEBOD HØJSKOLE - ALS
4 måneders kurser med start i hen
holdsvis januar og september .
Korte sommerkurser.
Tlf. (04) 46 41 12
Mogens Hemmingsen
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