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Hans Jørgensen, dr. phil. 4. marts 1886 - 6. fe
bruar 1954.

Alsingeren, dr. phil. Hans Jørgensen
Af ELSE PAULY

Lektor Else Pauly, Rungsted, skriver om 
den særprægede sprogforsker Hans Jørgen
sen fra Oksbøl; han var bedre kendt i Nepal 
end i Danmark.

En række oplysninger om Hans Jørgen
sens liv er fundet i Det kongelige Bibliotek, 
andre i Königlisches Museum fur Völker
kunde, Berlin, ligesom private breve og an
den korrespondance har bidraget til belys
ning af denne ejendommelige skæbne.

Særligt interesserede læsere kan henvises 
til Else Paulys artikel i Indologica Tauri- 

nensia, X, Torino 1982.

Københavns Universitet fejrede i 1979 sit 
500 års jubilæum og markerede jubilæet 
med udarbejdelsen af et historisk værk i 
14 bind (stadig under udgivelse). Til et af 
disse bind havde jeg påtaget mig at skrive 
afsnittet om indisk filologi, og da det store 
værk ikke har et snævert sigte, men tvært
imod gerne vil fremstille universitetets 
virksomhed som led i en dansk helhed og 
på international baggrund, var jeg optaget 
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af at finde frem til personligheder, som 
uden at være knyttet til universitetet hav
de betydning for kendskabet til Indiens 
sprog og kultur.

Under dette forarbejde faldt navnet 
»Hans Jørgensen« mig ind. I mit ordbogs
bibliotek havde jeg engang imellem kastet 
et blik i nogle bøger af ham; de beskæftige
de sig med et sprog i Nepal og stod der 
kun, fordi de var givet til pali-ordbogens 
første redaktør med tak fra forfatteren.

Hvem var Hans Jørgensen?
Hvem var denne Hans Jørgensen, som da
terede sine forord med adressen Oksbøl 
Mark pr. Nordborg? Jeg forestillede mig, 
at det var en sønderjysk skolelærer, som 
i den tyske tid havde haft lejlighed til at 
drive lærde studier; men da jeg gav mig 
til at lede efter oplysninger om ham, viste 
det sig, at han ikke var til at finde i nogen 
af de biografiske værker, danske, tyske el
ler slesvig-holstenske, hvor jeg havde fun
det så mange skribenter med tilknytning 
til indiske studier.

Via kommunekontor og præstegård 
fandt jeg frem til tilstrækkelig mange op
lysninger om ham til en kort levnedsskil
dring i Dansk Biografisk Leksikon, og det 
lykkedes også at finde en rubrik til ham 
i »Københavns Universitet 1479-1979«.

Jeg var imidlertid blevet meget optaget 
af denne sønderjyske sprogforskers skæb
ne, som besøg i hans alsiske hjemstavn og 
studiet af efterladte papirer efterhånden 
gav mig nærmere kendskab til, og fik lej
lighed til at skrive mere udførligt om ham 
i et internationalt tidsskrift; selv gode ken
dere af sønderjyske forhold, som jeg satte 
mig i forbindelse med i den anledning for 
at få opklaret dunkle punkter, erklærede, 
at de aldrig havde hørt om Hans Jørgen
sen; det er på deres tilskyndelse, jeg benyt
ter hundredåret for hans fødsel til en arti
kel i Sønderjysk Månedsskrift.

Hans Jørgensen kom til verden den 4. 
marts 1886 på en afsides beliggende gård 
på det nordlige Als, den nuværende Povls- 
gård, Oksbøl Mark, et godt stykke vej fra 
selve landsbyen Oksbøl. Han var den æld
ste af Jens og Helene Jørgensens tre sønner 
og voksede op i et hjem, hvor husmoderen 
(en kusine til den kendte politiker Peter 
Grau) styrede med fast hånd og håndhæve
de gammeldags sæder.

Da Hans lagde usædvanlige boglige ev
ner for dagen, fik han lov til at fortsætte 
sin landsbyskolegang i præstegården, hvor 
pastor J. A. C. Wernich holdt huslærer. 
Wernich (søn af nabopræsten i det langt 
mere tyske Nordborg) var tysk af indstil
ling, men regnes i øvrigt for en af de bed
ste sognepræster på Als i preussertiden.

Siden kom Hans til at gå i det dengang 
naturligvis tyske gymnasium i Haderslev 
(grundlagt i 1567 af hertug Hans den Æl
dre). Der er nok grund til at minde om, 
at hans ungdom faldt i en tid, da de dan
ske slesvigeres modstand mod det preussi
ske regime var stillet i bero; unge mænd 
udvandrede ikke mere i stort tal til konge
riget Danmark eller Amerika for at und
drage sig preussisk militærtjeneste. Som 
elev i den højere skole kunne Hans Jørgen
sen benytte sig af ordningen for »enårig
frivillige«, og han fik sit bevis som sådan 
i januar 1906, kort før sin studentereksa
men ved påsketid.

En sprogbegavelse
Familien var nogenlunde velstillet, og efter 
det niårige gymnasium kunne den unge al
singer følge sin lyst og gå i gang med uni
versitetsstudier, hvis intensitet adskillige 
efterladte notesbøger vidner om. Græsk og 
latin var til at begynde med hovedfagene, 
både som et sprogligt og et litterært, histo
risk og filosofisk studium; nu var Hans 
Jørgensen specielt sprogbegavet, flere 
sprog - europæiske og asiatiske - kom til, 
og ganske naturligt kom han ind på at læg-
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Hans Jørgensen fotograferet mel
lem sine brødre Poul og Jens. (Foto 
ca. 1894. Fotograf: P. Christensen, 
Storegade 31, Sønderborg).

Sonbfrburg

j.-i5$eSTrasse3l.

ge hovedvægten på studiet af sanskrit (In
diens lærde og hellige sprog), som spiller 
en stor rolle i den sammenlignende sprog
videnskab og tæller fremragende tyske for
skere blandt sine dyrkere. Han studerede 
først i Marburg, siden i München, og i fo
råret 1908 blev han indskrevet ved univer
sitetet i Kiel, hvor han erhvervede den fi
losofiske doktorgrad i 1911.

I 1912 blev han ansat ved Museum fur 
Völkerkunde i Berlin. Som det fremgår af 
et brev af 13. marts 1913 fra Sophus Mül
ler, Nationalmuseets direktør, ville han 
gerne have haft en stilling i København, 
men opnåede det ikke.

Gennem en smule bevaret korrespon
dance, postkort til og fra Hans Jørgensen 
og ganske få breve, kan vi få et glimt af 
hans tilværelse; han havde gode venner 
blandt danske i Berlin, således søstrene Ol
ga og Kirsten Eich fra Bramminge Hoved
gård (en af dem var i huset hos den danske 
præst); de taler om at ses i »Foreningen« 
(om det nu har været den skandinaviske 
afdeling af K.F.U.M. og K. eller Freja) el
ler at mødes i kirken, så han har i de år 
været knyttet til den danske menighed; 
men en efter en rejste hans danske venner 
tilbage til Danmark.

Krigen brød ud, og han blev indkaldt 
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til militærtjeneste 15. december 1914. Ef
ter den første uddannelse i Brandenburg 
am Havel blev han sendt på et underoffi- 
cerskursus i Döberitz, hvorfra han kom til
bage til Brandenburg som »Vizefeldwe- 
bel«; den 5. juni 1915 blev han udnævnt 
til »Offiziersstellvertreter« for umiddel
bart derefter at blive sendt til den russiske 
front.

Om sine krigsoplevelser skrev han til 
Olga Eich, men også - efter blot to uger 
- om, at hans nerver sagde stop; at han 
var nervøst disponeret, gjorde sig gælden
de allerede nogen tid før krigen brød ud, 
og efter at have konsulteret en berlinsk 
neurolog havde han sygeorlov i henved to 
måneder; nu blev sygdommen akut, og 
med diagnosen nervøs hjertelidelse blev 
han indlagt på lazarettet i Konitz, hvorfra 
han blev overført til et militærhospital i 
Berlin. Efter at være blevet udskrevet blev 
han den 27. december 1915 fritaget for vi
dere militærtjeneste og kunne vende tilba
ge til sin stilling.

Museet (som efter den anden verdens
krig er flyttet til Dahlem i Vestberlin) lå 
dengang i Königgrätzerstrasse, et sted der 
nu er et hjørne af Berlinmuren; trods kri
gens ødelæggelser er arkivet med papirerne 
om Hans Jørgensens ansættelse bevaret. 
Hans foresatte var den kendte etnolog og 
kunsthistoriker Albert Grünwedel, som 
holdt sin hånd over ham og anbefalede 
hans genansættelse; han blev da i stillingen 
til udgangen af marts 1919, da han fratråd
te efter eget ønske.

Museumsarbejde og livsopgaven, studiet af 
nevari
Hans Jørgensen var ansat til at beskæftige 
sig med sprog, der var repræsenterede i 
museets samlinger fra det malajiske arki
pelag, blandt andet oldjavansk, som han 
var udmærket kyndig i. Hans pligtarbejde 
levnede ham imidlertid rigelig tid til det, 
han gjorde til sin livsopgave, studiet af ne

vari. Nevari er et af sprogene i Nepal, mo
dersmål for nevarerne, et med tibetanerne 
beslægtet folk, hvis kultur engang var den 
fremherskende i Kathmandu-dalen; ken
detegnet ved fremragende træskærerteknik 
strakte dens kunstneriske indflydelse sig 
gennem Tibet til Kina. Nevari blev fra det 
fjortende århundrede bærer af en betyde
lig, af sanskrit stærkt påvirket litteratur, 
men det fortrængtes af de fra Indien kom
mende gurkhaers sprog (som vi nu kalder 
nepali eller nepalesisk) og var under Rå- 
na-styret (ca. 1850-1950) en tid ligefrem 
forbudt som skriftsprog.

Man kan gætte på, at Griinwcdel har 
henledt Hans Jørgensens opmærksomhed 
på nevari som et uopdyrket forskningsfelt; 
Leipzig-professoren August Conrady, som 
i 1891 og 1893 udgav nogle forarbejder til 
studiet, nævner nemlig, at denne havde 
overdraget ham sine egne samlinger dertil. 
Hvordan det nu forholder sig, gav vor søn
derjyske sprogbegavelse sig i kast med 
denne nærmest ukendte litteratur i hånd
skrift med lokale former af et indisk alfa
bet, og med benyttelse af et manuskript 
fra 1360 i museet og tre yngre i Berlins 
Kongelige Bibliotek kunne han skrive sit 
første bidrag til kendskabet til nevari, som 
fremkom i Zeitschrift der Deutschen Mor
genländischen Gesellschaft i 1921.

På det tidspunkt var Hans Jørgensen 
forlængst kommet tilbage til sin alsiske 
hjemstavn og var efter Genforeningen ble
vet dansk statsborger. Nogen lykkelig 
hjemkomst var det ikke; ganske vist havde 
han gennem årene i Tyskland bevaret et 
udmærket forhold til sin familie med hyp
pige besøg hjemme, og der var plads nok 
til ham i fædrenegården, som den næstæld
ste søn, Poul, overtog i 1919 ved faderens 
død (den yngste søn, Jens, var faldet ved 
vestfronten i 1915); men efter sin delvise 
helbredelse havde Hans Jørgensen fået et 
alvorligt tilbagefald og var i nogle år ar- 
bejdsudygtig; han havde, som han selv ud
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trykte det, fået nervesystemet ødelagt un
der krigen og måtte engang imellem lade 
sig indlægge til behandling.

Efter sygdomsperioderne vendte hans 
arbejdskraft dog tilbage, og de værker, 
hans skabte, vidner om den lærde flid og 
tankens skarphed, som allerede berømme
des i hans doktordiplom. Han havde i ad
skillige år arbejdsmateriale nok i sine op
tegnelser fra Berlin, og på basis deraf udar
bejdede han en slags foreløbig ordbog, som 
blev udgivet i Acta Orientalia (Oslo) i 
1927. Han opnåede nu støtte fra Carls- 
bergfondet til at rejse til England, så han 
kunne gøre sig bekendt med nevari-manu- 
skripter, der fandtes i London og Cam
bridge. Dertil blev han varmt anbefalet bå
de af Dines Andersen, som var professor 
i indisk filologi, og af sin landsmand i 
snævreste forstand, matematikprofessoren 
Jakob Nielsen, som også var født i Oksbøl 
sogn.

Gennem årene fornyede Carlsbergfon- 
det sin støtte, og da han selv ikke var uden 
midler og også oppebar en lille pension 
som invalideret soldat, kunne han indrette 
sig en tilværelse som forsker; en del af året 
boede han i København, hvor han havde 
et værelse i Pension Lucca i Nørre Allé, 
for at drive sine studier i det Kongelige 
Biblioteks læsesal og lejlighedsvis gå til fo
relæsninger på universitetet; han rejste og
så en del i de yngre år, og når han var 
hjemme på gården, arbejdede han videre 
med sine notater.

The Royal Asiatic Society i London på
tog sig udgivelsen af det første resultat af 
hans studier i England, en samling buddhi
stiske legender med nevari-teksten trykt 
med latinske bogstaver og med engelsk 
oversættelse; hans øvrige betydelige arbej
der er udsendt af det Kongelige Danske 
Videnskabernes Selskab - en ordbog, en 
eventyrsamling og det afsluttende værk, en 
grammatik, der udkom i 1941. Hans vær
ker danner ikke alene grundlaget for al se

nere nevari-forskning, men har i væsentlig 
grad bidraget til, at en moderne nevari-lit- 
teratur af en helt anden karakter er blom
stret frem; de blev kendt i Nepal i en tid, 
da digtere blev kastet i fængsel for at bruge 
sproget, og indgav den underkuede befolk
ningsgruppe fornyet selvtillid.

Hjemlig forskning
Det var ikke kun fjerne sprog, han interes
serede sig for. Under soldateruddannelsen 
i Döberitz-lejren lå han til sengs med en 
benlidelse og benyttede da tiden til en be
skrivelse af sin hjemegns dialekt med en 
selvlavet lydskrift; da han i København 
kom i kontakt med dialektforskere, udar
bejdede han sin skitse til en lille bog, »Al
sisk Formlære«, som blev udgivet i 1950 
(med normeret lydskrift). Når han var 
hjemme, fortsatte han sine dialektstudier, 
og hans iagttagelser fra Oksbøl sogn indgår 
i materialet til Peter Skautrups jyske ord
bog, af hvilken indtil nu kun nogle hæfter 
er udkommet.

I 1946 døde broderen Poul. Gården blev 
solgt til yngre slægtninge, og Hans flyttede 
sammen med sin moder ind i aftægtsfløj
en. Efter moderens død i 1950 plejede han 
at holde jul hos familien Witzke på Sol- 
bjerggård, hvor han - som på besøg i præ
stegården eller i stilfærdigt samvær med fi
lologer i København - kunne åbne sig og 
fortælle lidt om sit arbejde og sine rejser.

Den sidste jul måtte han opgive at rejse 
hjem fra København. Han blev indlagt på 
Bispebjerg Hospital med en kræftlidelse og 
døde her den 6. februar 1954, bedre kendt 
i Nepal end i Danmark, hvor der først i 
1958 blev nogen opmærksomhed om den
ne sønderjyske sprogforskers pionerarbej
de, da Karl Eskelund i »Den glemte dal« 
(om Kathmandu-dalen) og i en artikel i 
ugebladet »Hjemmet« fortalte, hvordan 
han i Nepal blev mødt med spørgsmål om 
sin berømte landsmand og måtte indrøm
me, at han aldrig havde hørt hans navn.
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Brev fra Sonderburg (Sønderborg) fra afstemningsdagen 10/2 1920. Udfaldet er usikkert - man 
skriver stadig adressen på tysk: Düppelstr. (Dybbølgade) i Sonderburg og slutter med bogstaverne 
Schl. (Schleswig). Postfolkene var på dette tidspunkt stadig tyske, og »Ordnung muss sein«.

Frimærker i Slesvig og Holsten
Af WILLY PEDERSEN

Frimærkehandler Willy Pedersen, Egå, be
lyser det nationale tilhørsforhold for hertug
dømmerne under en ny synsvinkel, nemlig 
med en redegørelse for udstedelsen af fri
mærker for området fra 1800-tallets midte 
til Genforeningen.

Treårskrigen 1848-1850 bragte en nyhed 
til dansk grund: for første gang blev der 
anvendt frimærker. Det var ikke den dan
ske regering, der bragte denne nyskabelse 
frem - det var den slesvig-holstenske rege
ring, der den 15. november 1850 udsendte 
de første frimærker til brug på noget dansk 
område.

De danske myndigheder kunne naturlig

vis ikke anerkende noget, der var indført 
af nogle »oprørere«. Mærkerne kunne der
for ikke anvendes i de dele af hertugdøm
merne, der var besat af danske tropper. De 
anvendtes kun i dele af Holsten og kun 
i ganske få dage. Der var trykt 2 millioner 
eksemplarer, men kun omkring 12.000 
menes at være blevet brugt i den korte tid, 
de kunne bruges.

Efter Treårskrigens afslutning vendte 
forholdene i Slesvig og Holsten tilbage til 
det normale - dvs. man måtte atter betale 
brevporto kontant, og det var modtageren, 
der skulle betale. De første danske frimær
ker udkom i april 1851, men de kunne i 
første omgang kun bruges i det egentlige 
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Danmark. Fra første maj 1851 blev fri
mærker taget i brug i Slesvig og fra 1. juni 
1853 også i Holsten.

De første danske frimærker gav anled
ning til megen eftertanke hos postvæsenet. 
Hvordan skulle man gribe sagen an, når 
man måtte regne med, at mærkerne også 
skulle bruges i Slesvig og Holsten? Man 
måtte regne med megen modstand, hvis de 
tyske holstenere skulle bruge frimærker 
med indskriften »Danmark«. Og det ville 
endda være berettiget: Holsten var et her
tugdømme i det tyske forbund og ikke no
gen integreret del af Danmark.

Man har nok skelet lidt til udenlandske 
erfaringer. 1850 havde Østrig løst et tilsva
rende problem ved at udsende sine fri
mærker i to typer: Den ene slags med 
møntbetegnelse i østrigske kreuzer og den 
anden slags med møntbetegnelse i italien
ske centesimi til brug i de dele af Italien, 
den østrigske kejser var hertug i. Løsnin
gen havde ikke vakt udelt tilfredshed i 
Østrig, og i Danmark besluttede man at 
finde en anden metode.

Resultatet blev, at de første danske fri
mærker blev uden landenavn, og resten af 
indskriften kunne da forkortes. Der kom 
til at stå »Kgl Post Frm. 4 RBS«, og dan
skerne kunne så læse det som »Kongeligt 
Post Frimærke, 4 Rigsbankskilling«, mens 
de tysktalende blot kunne udlægge teksten 
»Königliche Post Freimarke, 4 Reichsbank 
Schillinge«. Alle skulle således være glade 
og i hvert fald var der ingen, der kunne 
hævde, nogen traktat var overtrådt. Mønt
ændringen i 1854 gav kun den forskel, at 
4 RBS blev erstattet af 4 S., og ellers fik 
de danske frimærker lov til at bestå i ufor
andret form resten af den tid, hertugdøm
merne hørte under den danske krone.

For en frimærkesamler er det ikke nemt 
at samle danske frimærker, der er anvendt 
i Slesvig og Holsten. På den tid brugte 
man ikke stempler med bynavn i, når man 
stemplede frimærkerne, men på frimærket 

blev anbragt et lille stempel bestående af 
tre ringe med et nummer i midten. Hvis 
man vil finde mærker, der har været brugt 
i Slesvig og Holsten, må man derfor samle 
dem på hele breve eller brevstykker, så 
man kan se sidestemplet. Eller man må an
skaffe en tabel over de danske nummer
stempler, så man kan se, hvilke der har 
været benyttet i området.

De danske frimærker blev for øvrigt ik
ke kun anvendt i Slesvig og Holsten - de 
blev også benyttet på breve sendt fra det 
danske postkontor i fristaden Hamborg. 
Breve herfra er ret almindelige - især fra 
engelske afsendere. Grunden er, at portoen 
fra England til Danmark var forholdsvis 
dyr. Når engelske handlende skulle sende 
større mængder af priskuranter til danske 
kunder, var der penge at spare ved at sen
de alle brevene med dampskib fra England 
til Hamborg og så indlevere brevene til 
frankering og befordring derfra.

Med udbruddet af krigen 1864 skiftede 
forholdene igen: Holsten blev besat af 
prøjsiske og østrigske soldater uden større 
kampe, og efter Dannevirkes rømning blev 
også Slesvig besat af tyskerne. Kun Dyb- 
bøl-området og Als forblev på danske hæn
der. Størsteparten af posten fra dette om
råde kunne dog ekspederes uden frimær
ker: De fleste var breve hjem fra soldater
ne, og de kunne sende brevene med feltpo
sten - gratis og uden frimærker.

1. marts 1864 udkom de første frimær
ker i Slesvig og Holsten under det nye ty
ske militærstyre. Man anvendte den sæd
vanlige danske type - så sparede man be
sværet med selv at finde på en tegning. Or
det Kongelig i venstre side blev erstattet 
af Hertugelig og kongekronen i midten 
blev fjernet og erstattet af indskriften 1V4 
Schilling Crt. Og i nederste række blev 4 
S ændret til 4 SRM (skilling rigs mønt) - 
danske penge var stadig i omløb i områ
det.

Ideen passede ikke rigtigt Bismarcks re- 
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gering i Berlin. Her havde man intet ønske 
om at bevare hertugdømmernes tilknyt
ning til Danmark eller i øvrigt at indrøm
me området nogen form for selvstændig
hed. En ny type frimærker blev derfor 
trykt i Berlin og indført den 10. marts. 
Mærkerne var ovale med indskrift Her
zogtum Schleswig. I midten var der et 
stort værdital og møntbe
tegnelse var 4 Schillinge. 
Fra 1. april 1864 indfør
tes Hamborgs mønt i om
rådet, og møntbctegnel- 
sen blev ændret til ltø
Schilling.

Ved fredsslutningen efter krigen 1864 
blev Slesvig og Holsten afstået af Danmark 
til sejrherrerne Østrig og Prøjsen. De to 
lande dannede først en fælles forvaltning 
for området. Frimærkerne fik indskrift 
»Schleswig-Holstein«, men ellers var det 
den tidligere ovaltegning, der blev brugt.

Det blev den også fremdeles, da Østrig 
og Prøjsen besluttede at dele området 
imellem sig. Bismarcks regering var ud
mærket klar over, at man skulle tage sig 
af Slesvig. Holsten var tysk i forvejen, så 
her kunne østrigerne næppe gøre nogen 
skade. Men Slesvig var et overvejende 
dansk område, og når det skulle gøres til 
en del af det tyske rige, måtte prøjserne 
selv ordne forholdene.

Frimærkemæssigt skete der det, at oval
mærkerne nu kom i to udgaver: En for 
Slesvig og en for Holsten. Denne nye ord
ning varede kun i to år, så vendte man 
tilbage til de tidligere ovalmærker med 
indskrift for begge områder.

Anledningen var udbruddet af krigen 
mellem Østrig og Prøjsen i 1866. Krigen 
drejede sig i første række om herredømmet 
i det tyske forbund, men da Prøjsen sejre
de, blev det i fredsslutningen bestemt, al 
Østrig opgav alle krav på Holsten. Heref
ter var Prøjsen herre i hele Slesvig-Hol- 
slcn.

Prøjsen anvendte sin nye førerstilling i 
Tyskland til at udvide samarbejdet. Det 
gjaldt også på postområdet. Man dannede 
det »Nordtyske Postområde«, der omfatte
de en række tyske stater, der tidligere hav
de haft egne frimærker.

Også Slesvig-Holsten kom med i ordnin
gen, og 31.12.1867 var den sidste dag, man 
kunne anvende områdets egne frimærker 
i Slesvig-Holsten.

Det nordtyske postområde var kun en 
begyndelse. Efter den fransk-tyske krig 
1870-71 udråbtes den prøjsiske konge til 
tysk kejser. Og overalt i kejserens lande 
indførtes den tyske rigspost. De nye fri
mærker udkom 1. januar 1872, og i Sles
vig-Holsten fulgte man med som en anden 
tysk provins og benyttede gængse tyske fri
mærker helt frem til 1920. Perioden er 
kendetegnet af mange frimærker med pæ
ne stempler, og det er ikke vanskeligt at 
finde gode stempelaftryk fra de slesvigske 
og holstenske byer på de tyske frimærker. 
Naturligvis var bynavnene forandret til 
tysk, hvor man havde skønnet det ønske
ligt. Og det var det de fleste steder.

Efter afslutningen af første verdenskrig 
bestemte sejrherrerne, at de mange områ
der i Europa, der havde været besat af de 
tabende stormagter, men havde en befolk
ning, der ikke hørte til der, skulle have 
selvstyre eller lægges ind under det nabo
land, hvor det formodedes, de hørte til. 
Ideen var, at det blev lettere at holde fred, 
når mindretalsproblemerne blev løst een 
gang for alle.

Det var en moderne tanke, at folk skulle 
have ret til selv at bestemme noget. Og for 
Slesvig-Holsten fungerede det på mange 
måder godt nok. Området blev delt op i 
zoner, der skulle stemme hver for sig. For 
at markere, at man ikke længere tilhørte 
Tyskland, blev der udsendt egne frimærker 
til brug i Slesvig (Holsten var rent tysk, 
og der var ikke tale om at holde afstem
ning her). Frimærkerne blev fremstillet i
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Dansk mærke fra 1854 med nummerstempel 113 og sidestempel ALTONA.
Dansk mærke med nummerstempel 170 - holstensk jernbanestempel.
Dansk mærke med nummerstempel 2 og del af sidestempel HAMBURG.
Tyske mærker af Reichspostudgaven 1872 med stempler fra Hadersleben (Haderslev) i Slesvig og 
Meldorf i Ditmarsken - senere udgaver med stempel fra Tingleff og Flensburg.
Danske mærker fra Genforeningstiden med stempler fra Haderslev og Højer - nu atter med dansk 
stavemåde.
Slesvigsk 1. zone-overtryk.
Slesvig-mærker uden overtryk med diverse tyske stempler, bl.a. jernbanestempel fra linien Hadersle
ben-Woyens. Også et stempel fra Norburg (Nordborg) på Als.
Sluttelig en række Plebisçit-mærker stemplet i dagene Februar/Marts 1920 fra Ober Jersdal, Hader
sleben, Wyk, Apenrade, Beftoft, Simmerstedt og Fjelstrup.

Danmark, da alle regnede med, at ingen 
i Slesvig kunne finde på at stemme tysk. 
Men i første omgang var mærkerne dog 
med tysk møntbetegnelse - dansk mønt 
skulle først indføres, når området vendte 
endeligt tilbage i det danske rige. Afstem
ningen i 1. zone gav dansk flertal, og fra 
20. maj 1920 indførtes Slesvig-mærker 
med dansk møntbetegnelse og overtryk 1. 
Zone. De var i brug i knapt to måneder, 
indtil området (Nordslesvig) blev endeligt 
indlemmet i Danmark den 15. juli 1920.

Herefter var danske frimærker i brug, og 
det har de været siden.

I 2. zone var der flertal for tysk tilknyt
ning. De oprindelige Slesvig-mærker var 
her i brug indtil 15. juni - på denne dato 
gik området tilbage til Tyskland, og tyske 
frimærker kom igen i brug og har været 
det siden.

I det danske Nordslesvig virkede den 
danske administration for en fuldstændig 
sammensmeltning med resten af Dan
mark, og danske frimærker benyttes her.
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I det tyske Sydslesvig benyttes tyske fri
mærker fremdeles. Området er sammen 
med Holsten blevet til et forbundsland 
med egen regering i Kiel, men med post
væsen fælles med resten af Forbundsrepu
blikken.

Hvis man kigger i et frimærkekatalog, 
kan man se, der er udkommet 25 frimær
ker for Slesvig-Holsten i forrige århundre
de. Og 28 afstemningsmærker for Slesvig 

i 1920. Men skal man samle på alle de fri
mærker, der i tidens løb har været brugt 
i området, bliver det en meget stor sam
ling. Man skal have stempler og gerne hele 
breve med. Heldigvis var slesvigerne me
get ivrige efter at skrive breve i gamle da
ge, så det er ikke svært at finde frimærker 
med de rigtige stempler. Man skal bare hu
ske, hvad byerne hed i den tyske tid.

Tvillingerne Frits og Johannes 
Carstensen fra Sønderborg
Af JENS KONGSTED LAMPE

Alle kender »E Havbogasse«, selv om dette 
muntert-satiriske julehefte ikke udkommer 
mere, men hvor mange kender manden bag 
udgivelsen, sønderborgeren Frits Carsten
sen?

Jens K. Lampe, Brabrand, skriver om 
ham og om hans tvillingebroder kunstneren 
Johannes Carstensen.

Vi illustrerer artiklen med et par udklip 
fra Havbogassen.

Det småregnede. De stod på den danske 
borgerskoles legeplads (den skole, der si
den 1937 hed Ahlmann-skolen) i Sønder
borg og så lidt kejtede, forknytte, mutte 
og generte ud, som om den klamme en
somhed lagde sig om dem.

Jeg havde mest lyst til at gå hen og tale 
venligt til dem, men gjorde det ikke. Må
ske fordi jeg vidste, det var en forsyndelse 
mod legepladsens uskrevne lov at mænge 
sig med de mindre. De gik dengang i 1. 
klasse og jeg i 4. mellem (9. kl.).

Der var to grunde til, at de havde til
trukket sig min opmærksomhed: de så ud 
til at være enæggede tvillinger, og der var 

noget uforklarligt drømmende i deres blik 
- som om de kunne se mere end andre. 
Jeg mener, at jeg allerede den dag fik en 
vis sympati for dem, men det kan naturlig
vis være efterrationalisering og følelse er 
vel for øvrigt den del af bevidsthedslivet, 
der erindres dårligst. Men jeg kan endnu 
se dem tydeligt for mit indre blik.

Jeg erfarede senere, at de i skolen var 
flinke til at tegne, også karikaturer. De for
stod at tage deres lærere og kammerater 
på kornet.

De omtalte tvillinger, som jeg lærte bed
re at kende nogle år senere, var Frits og 
Johannes Carstensen, født i Sønderborg 
den 30. januar 1924. De voksede op under 
beskedne kår, men havde et godt hjem hos 
deres mor og bedsteforældre, der tog sig 
meget af tvillingerne. Frits og Johannes 
har leget i de små gader omkring Marie- 
kirken og ved havnen. De har vandret i 
Sønderskoven og på strandene langs Als
sund, ligget i telt på Als og Sundeved og 
fået indtryk af naturen og det sund, hvor 
også en af vore betydeligste kunstnere fik 
sin dåb og blev præget for hele livet efter
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Johannes Carstensen, født i Sønderborg 30.1.1924.

al have tilbragt sin barndom ved disse 
strande. Det var C. W. Eckersberg, som 
fødtes i Blåkrog i Varnæs sogn og voksede 
op i Blans i Ullerup sogn.

Nogle år efter konfirmationen kom de

i malerlære. Malermester Chr. Paulsen, 
den senere kendte lokalhistoriker og med
lem af Sønderborg byråd, rådede brødrene 
til at tage en håndværkeruddannelse, for 
så havde de altid noget at falde tilbage på.
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Det var nemlig blevet kendt i visse 
kredse, at Frits og Johannes begge var be
gavet med et umiskendeligt talent som teg
nere og akvarelmalere og var dygtige til at 
forme i 1er. De havde lavet adskillige 
tuschtegninger og akvareller i god naturali
stisk stil og fået dem afsat hos naboer og 
bekendte, således at der kunne blive lom
mepenge til biografen, fodboldkampe, en 
teaterforestilling, kunstudstillinger og an
dre lystbetonede interesser.

Som 12-årige var de blevet medlemmer 
af Frivilligt Drenge-Forbund i Sønderborg, 
og i den kreds af venner og kammerater 
forsvandt den sidste rest af generthed. De 
blev inddraget i fællesskabet og blev hur
tigt accepteret, for ikke at sige respekteret, 
på grund af deres evner og lune og stilfær
dige optræden. Det var her i FDF, jeg lær
te dem nærmere at kende, især i ferierne, 
hvor vi var sammen på week-end-lejre, gå- 
og cykleture og på sommerlejrophold. Vi 
var således sammen på Marselisborg-lejren 
i Hørhaven ved Århus bugt i 1937, FDFs 
hidtil største arrangement med 6000 delta
gere og på Sønderborgkredsens egen som
merlejr, Alsborg ved Fynshav, hvor brød
rene ofte medvirkede i underholdningen 
ved lejrbålene. Aldersforskellen udlignes jo 
med årene, ikke nominelt, men reelt.

Det var naturligvis ikke i alle tilfælde, 
at FDFs motto »Med Gud for Danmarks 
ungdom« blev efterfulgt i den forstand, at 
de unge bevarede deres kristne barnetro el
ler fik den styrket, selv om evangeliets for
kyndelse var det primære og danskheden 
det sekundære. Derimod er der ingen tvivl 
om, at danskheden vaktes og næredes hos 
dem, der kom fra blakkede hjem eller na
tionalt indifferente hjem, og at de, der 
kom fra danske hjem fik deres danskhed 
udbygget og forankret, og især efter 1933, 
da de tyske nazister blev pågående og ville 
have grænsen flyttet, »so oder so«. Da vak
tes viljen til at værne om dansk sprog og 
sindelag.

I årene fra 1933-44 voksede medlems
tallet i FDF Sønderborg kreds fra 131 til 
247, og ingen drenge (eller deres forældre, 
der skulle skrive under på indmeldelses
blanketten) kunne være i tvivl om, hvad 
FDFs formål var. Kredsens leder i 30’erne 
lærer Marius Pedersen (død 1982 som sko
ledirektør i Fredericia), meldte kredsen 
kollektivt ind i »Det unge Grænsevæm«, 
da dette blev stiftet i 1933, og kredsen 
knyttede ved sin deltagelse i landslejre, tu
re, stævner og andre arrangementer stærke 
bånd til moderlandet.

Brødrene var ikke blot gode til at tegne 
og male, men også til at gøgle og agere. 
Begge var meget kreative og opfindsom
me. Frits ville engang have mig med til 
at optræde i en sketch, som han selv havde 
lavet og instruerede mig i, det vil sige, det 
var et ekstemporal-spil med en improvise
ret dialog, hvor han skulle være en ung, 
moderne kunstner, vistnok surrealist, og 
jeg skulle være en ældre ærkereaktionær og 
ufravigelig, stivbenet spidsborger med et 
gammeldags syn på kunst og andre unyt
tigheder.

Når sketchen begynder, sidder Frits ved 
sit staffeli og er dybt koncentreret, mens 
jeg tilfældigvis kommer forbi, standser og 
stirrer forvildet på staffeliet med et må
bende blik, hvorefter Frits hilser venligt 
goddag. Den påfølgende samtale udvikler 
sig til et voldsomt og ophidset skænderi 
om moderne kunst, og jeg spørger, stærkt 
forarget, hvad han vil kalde dette komplet 
uforståelige klatmaleri. Frits svarer: »Det 
store gennembrud« - hvorefter jeg endnu 
mere ophidset tager »lærredet« (et stykke 
hvidt bordpapir »udspændt« på en ram
me) og smækker ham den ned over hove
det, så der går hul i maleriet, og han sidder 
med rammen og det splittede »lærred« 
omkring halsen som en slags møllesten, 
hvorefter jeg siger: »Næh, min gode hal- 
lunk, dette her var »Det store gennem
brud«.
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Sketchen fik faktisk bragende klapsal
ver. Den var naturligvis udsprunget eller 
inspireret af Hitlers kampagne i 1930’erne 
mod »entartete Kunst« som f.eks. Emil 
Noldes. Vi havde hørt om episoden, da 
formanden for den nazistiske bedømmel
seskomite, Adolf Ziegler, en middelmådig 
maler, før en kunstudstilling i München 
ikke alene havde beordret en masse male
rier smidt ud, men også sparket hul i ad
skillige af dem med sine lange støvler.

Selv om nazisterne legaliserede løgn, ty
veri, forfølgelse af jøder og mord, blev der 
aldrig prædiket tyskerhad i FDF. Tvært
imod blev det understreget, at alle menne
sker er lige i værd og værdighed, men syn
den skiller os fra Gud og fra hinanden. Det 
danske og demokratiske lå dog som en 
varm understrøm i alt arbejdet. Det var 
nok påvirkningen i FDF, der langsomt 
transformeredes til en aktivistisk holdning 
hos tvillingerne og andre, selv om FDF na
turligvis ikke som organisation kunne be
fatte sig med illegalt arbejde. I det hele ta
get var atmosfæren og forholdene i Søn
derborg under besættelsen af en sådan ka
rakter, at de udfordrede til modstand.

Frits og Johannes Carstensen var meget 
årvågne overfor og bekymrede over den 
ensretning, det barbari og de grove over
greb, der skete i nabolandet under det na
zistiske styre, og ligeledes over de mange 
provokationer og udtryk for overmod og 
magtbrynde, der kom til udtryk hos de 
hjemmetyske nazister i Sønderborg. Da 
besættelsen den 9. april 1940 var en sørge
lig og ydmygende kendsgerning, var Frits 
og Johannes ikke blandt dem, der sad med 
hænderne i skødet eller knyttede næver i 
bukselommerne. De dannede sammen 
med andre FDF-kammerater allerede i 
1941 små grupper, der saboterede i det 
små: punkterede tyske militærbiler, hældte 
sukker i deres benzintanke og anden form 
for hærværk, hvor de kunne gøre det uset.

Johannes begyndte at arbejde for den il-

Hva kiche do ædde, Kresten?
Ædde arbe!
Nå, - hva satse do o’ da?
Æ vin’de o, dæ ska skvat en satelit 
nenn, så æ ka gå hen å se’I en som 
skrot!

legale presse, men gik siden ind i brode
rens gruppe sammen med kammerater 
som f.eks. Peter Matzen, Thorvald Gyde
sen, Hans Sørensen og Poul Erik Sund
vang. De arbejdede i den periode, som er 
kaldt opsætsighedens, men uden egentlig 
kontakt til folk, der kunne give dem in
struktion, sabotagemidler og våben. I det 
hele taget kneb det med forbindelsesledde
ne mellem de enkelte modstandsgrupper 
indbyrdes i Sønderborg, og det var både 
godt og ondt.

I november 1943 dannedes der en orga
niseret gruppe med Frits som leder. Den 
fortsatte sabotagen her og der. Desværre 
var den mand, som trak i trådene, en stik
ker, endda af værste slags, men det vidste 
man ikke på dette tidspunkt.

Frits skulle engang som malerlærling ar
bejde på Gestapokontoret på det daværen
de hotel »Strand«, Sønderborg, hvor han 
i et ubevogtet øjeblik så sit snit til at rode 
i deres kartotek. Herved fik han navne og 
adresser på deres stikkere i Kolding og 
Fredericia, som han naturligvis noterede 
sig.
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»Hva laue do no Anton?«
»Æ er o D a nfoss 1«
»Hva laue do der?«
»Æ ve et it. Æ ska lau 700 o e 

dau!«

Brødrene var senere medvirkende til at 
afsløre en storstikker i Sønderborg, som 
havde meget på sin samvittighed, og som 
i 1949 blev henrettet. Da eleverne på Tek
nisk skole den 6. september 1944 arrange
rede strejke mod ham, forsvandt han fra 
byen til Randers-egnen, hvor han var født. 
Her fortsatte han sit arbejde for tyskerne.

I februar 1945 fik Frits’ gruppe et så be
tydeligt vink, at medlemmerne blev klar 
over, at der var for risikabelt at blive i 
Sønderborg. De måtte hurtigst muligt »un
der jorden«.

Brødrene indrømmer i dag, at de var bå
de umodne og uheldige, dog, viljen var 
god nok. Johannes medgiver også, at moti
vationen bestod af flere komponenter: en 
vis portion idealisme blandet med forfæn
gelighed og eventyrlyst. Gruppen havde få
et tilsagn om at måtte blive skjult på Ran
ders-egnen og cyklende i flok begav de sig 
ad hovedvej A10 nordpå. Tre fra gruppen 
blev anholdt i Vonsild syd for Kolding. 
Det er aldrig rigtigt blevet opklaret, om 

det var tilfældigt eller om tyskernes hånd
langere stod og ventede på dem.

De blev arresteret den 12. februar 1945 
og ført til Staldgården ved Koldinghus, 
hvor de blev afhørt og fik et lag tærsk. Ef
ter et grundigere forhør fik Frits lejlighed 
til at flygte. Da det var tåget vejr og dårlig 
sigtbarhed, så Frits sin chance til at svinge 
sig over hegnet, og snart var han - om ikke 
over alle bjerge - så kommet gennem bu
skadset ned ad skrænten til Slotssøen og 
ud på en vej, inden gestapo-folkene havde 
fået organiseret en eftersøgning med hun
de. De skød efter ham i blinde, men ramte 
ikke. En af dem brølede febrilsk: »Wie 
sieht er aus?« En kollega pegede på Johan
nes, som var inden for synsvidde, og sag
de: »So sieht er aus. Ganz genau so. Der 
ist sein Zwillingsbruder.«

Men da var Frits ad små biveje og stier 
på vej nordpå. Hovedvejen havde han af 
bitter erfaring fået skræk for.

I Eltang præstegård hos pastor Johs. 
Schaarup og frue, Ellen, fandt Frits et 
gæstfrit skjul i to måneder1. Præsteparret 
var på »det rigtige hold« og lagde ikke 
skjul på det. Men under en »udflugt« her
fra den 14. april blev han genkendt af en 
gestapo-mand, såret af et skud fra ham, 
som ramte lungerne og slæbt til Haderslev, 
hvor Frits under et flugtforsøg slog ham 
i jorden, men ikke havde kræfter til at 
undslippe. Han kom under tortur og førtes 
atter til Staldgården i Kolding, hvor han 
i tre uger sad i arrest. Befrielsen den 5. 
maj reddede Frits Carstensen, der stod på 
en liste over elleve modstandsfolk, som 
skulle have været henrettet den 8. maj 
1945.

Frits vil nødigt fortælle om sine oplevel
ser, for - som han siger - her overgår vir-

1 Pastor Johs. Schaarup (1890-1968) virkede 
som sognepræst i Eltang fra 1924-47. Hustru
en var født Ellen Fasting Hansen.
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Jens og Tinne hai tjen sammel i man
ne år o Gammelgård, da di en auden 
sammel serre å kiche u æue Miang 
Dam. Da komme Tinne å leche sin 
ha’n temle fast o Jenses lår å saeie: 
»Lill Jens,------æ sat e æddemirras
ynne e målken å rechne u, te vi to den
1. novembe hæ tjen sammel i 23 år. 
Tøss do it snart vi er gammel nok te å 
gyvd vos?«
»Jo’e Tinne. - - Men hvem tror do dæ 
vil ha vos?«

keligheden for en gangs skyld fantasien.
Johannes førtes fra Staldgården til Frø

slev-lejren, hvor han sad, til han - kort før 
befrielsen - førtes med de hvide Røde- 
Kors busser til Sverige til et rekreationsop
hold.

Begge brødrene er stadig præget af deres 
indespærring og lidelser på sjæl og legeme.

Trods deres optagethed af arbejde - le
galt som illegalt - under besættelsen, dyr
kede de ind i mellem kunsten og afholdt 
udstillinger, hvis overskud var en god 
hjælp til fortsat uddannelse, dels hos male
ren Albert Elmstedt på Odense tekniske 
skole og dels på Erling Frederiksens priva
te malerskole i København. Blandt skokke 
af aspiranter blev Johannes optaget på 
Kunstakademiet i hovedstaden 1950 og 
gik i fire år hos den socialt engagerede ma
ler og grafiker professor Aksel Jørgensen 
(1883-1957), som ifølge Johannes var et 
dejligt og inspirerende menneske og en 
stor pædagog.

Frits søgte ikke optagelse, men han fik 
alligevel mange spændende opgaver inden 
for malerfaget i København: dekorationer, 
udsmykning, restaureringer af loftsmaleri
er og lignende samt farvearkitektoniske 
udfordringer i banker, kontorhuse, palæer, 
ambassader, restauranter, museer, kirker 
og slotte, blandt andet Amalienborg.

Under brødrenes ophold i København, 
hvor de en tid boede på Vesterbrogade og 

en tid i Willemoesgade på Østerbro, besøg
te jeg dem en 4-5 somre, når jeg var på 
kursus på lærerhøjskolen, handelshøjsko
len eller forskede på rigsarkivet og landsar
kivet for Sjælland. Vi gik sammen på mu
seer og udstillinger og morede os på »Bak
ken«, i Tivoli eller ved kunstnergilder. Jeg 
husker særlig ét, hvor der serveredes frisk- 
røgede sild fra Bornholm, fedtemad’er 
med groft salt og dejligt afkølet Faxe-øl. 
Det var første gang, jeg smagte denne drik. 
Gildet var meget muntert og umiddelbart, 
og der fandt ingen udskejelser eller »hap
penings« sted af nogen art, selv om stem
ningen var høj og kunstnersindene vibrere
de. Jeg fik ved denne lejlighed nogle af mi
ne fordomme revideret.

Frits og Johannes har i årenes løb været 
på talrige studierejser til de fleste europæi
ske lande og Marokkko og Kenya i Afrika 
og haft mange oplevelser og stærke indtryk 
og glæde over alt det skønne, som livet og
så har at byde på.

Johannes søgte ikke blot impulser og in
spiration på jorden under vore fødder, 
men dyrkede svæveflyvning i Københavns 
og senere Kalundborg Flyveklub, så han 
»kunne se det hele lidt fra oven« og få sans 
for de store linjer og farvede flader i land
skabets flotte palet.

Johs. Carstensen debuterede på udstil
lingen »Ung Kunst« i Århus i 1949. Siden 
har han deltaget i talrige udstillinger, f.eks. 
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en separatudstilling, arrangeret af Forenin
gen for Ung Dansk Kunst i Athenæum i 
1959.*

Blandt de mange legater og hædersbe
visninger, han har modtaget, skal blot 
nævnes Eckersberg-medaljen i 1972.

Johannes, der er medlem af Comer2 si
den 1969, af Grønningen siden 1958, 
Grænselandsudstillingen og Huset i As
næs, kom på finanslovens i 1983 og har 
i en årrække boet i Fårevejle mellem Ka
lundborg og Nykøbing, hvor han har slut
tet sig til Odsherredsmaleme. Han var læ
rer ved det Jyske Kunstakademi i Århus 
1972-76 og ved arkitektskolen på Kunst
akademiet i København siden 1975. Han 
er medlem af akademirådet, som er statens 
rådgiver i kunstneriske anliggender og har

* Han har endvidere været repræsenteret på 
Kunstnernes Efterårsudstilling 1951 - 54 og 
1957 (som gæst), på Ung Dansk Kunst 1955, 
Den Jyske i Århus 1959, Å-Udstillingcn Åben- 
rå-Århus-Ålborg 1958-85, Louisiana, Humle
bæk, Comer-Udstillingen siden 1971, Grønnin
gen, Nicolaj Kirke, Nykøbing S., Huset i As
næs, Dansk Købestævne, Fredericia 1959-64, 
Dansk malerkunst, Odense 1965, Vrå-Udstil
lingen i Vendsyssel, Sorø-Udstillingen o.m.a.

I udlandet har han haft malerier eller grafik 
på udstillinger i Oslo, Hässelby slot ved Stock
holm i 1969, i Philadelphia, USA, på kunstaka
demiet i Leningrad, i Bukarest, på Østersø-bi- 
ennalen i Rostock, Det danske Institut i Rom, 
Grænselandsudstillingen i Kiel m.fl.

Johs. Carstensen har solgt værker til Statens 
Museum for Kunst i København. Ny Carlsberg- 
Fondet, Arbejdernes Kunstforening, Kunstfore
ningen i København, Tuborg Kunstforening, 
Holbæk amt, Sønderjyllands amt, Sønderjyl
lands Kunstmuseum i Tønder, kunstmuseerne
1 Sorø, Hjørring, Sønderborg og Trapholt ved 
Kolding.

2 Comer-udstillingen har faet sit navn fra den 
hjørneejendom på hjørnet af Studiestræde og 
Vester Voldgade, hvor gruppen udstillede 
første gang, men navnet har siden fulgt ud
stillingen også til andre lokaler. 

flere gange været medlem af censurkomite
en på Den Fries efterårsudstilling.

Af større udsmykninger, han har skabt, 
kan nævnes en stor mosaik for Statens 
Kunstfond til den nye håndværkerskole i 
Sønderborg, 1970-71, en mosaik på Holbøl 
skole i Sønderjyllands amt, en mosaik for 
Dragsholm kommune, Odsherred, og et 
stort maleri på amtsgården i Sorø.

Mens Johannes i årene efter besættelsen 
malede i mørke og tunge farver med moll
toner og afslørede visse manio-depressive 
tendenser, måske mindelser om Hiroshi
ma og det forkvaklede retsopgør, sporedes 
der efter hans bryllup i 1964 en mere opti
mistisk retning i hans kunst. Det lyse og 
lette, for ikke at sige lyriske, vandt frem, 
og i »Blomstrende frugttræer« og senere 
malerier er idyllen og livsglæden fremtræ
dende. Han har en næsten brændende ko
loristisk fantasi og er aldrig slavisk afhæn
gig af sit motiv, men har nærmest en op
højet foragt for naturalistisk korrekthed. I 
stedet for lader han sine værker få et umk 
skendeligt præg af sin personlighed, f.eks. 
i maleriet »Havnen i Cagnes« (Frankrig), 
som tilhører Statens Museum for Kunst. 
For ham er maleriet en verden i sig selv, 
hvilende på indre love. Johannes har altid 
været en søgende sjæl og eksperimenteren
de kunster og foruden maleriet har han 
dyrket grafik, collager og mosaikker af for
skellig farvede strandsten. Trods sit op
hold på Sjælland er han stadig vedblevet 
med at være en brav sønderjyde, som ikke 
bærer sit hjerte i knaphullet, men som i 
gerning hellere end i ord har tjent sit land 
båd før, under og efter besættelsen.

Frits Carstensen har også dyrket det se
riøse maleri i en moderne naturalistisk stil 
med et humoristisk og forsorent islæt. Især 
har han fundet sine motiver i Nordsjæl
land, Vendsyssel og egnen omkring Søn
derborg. Han har en yderst sund og følsom 
naturopfattelse uden at forfalde til det sen
timentalt sødladne. Hans første bølger var 
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noget stive, men efterhånden fik han taget 
på dem, så de rullede som bølger skal rulle. 
Da han udstillede i Sønderborg i 1940’er- 
ne, hørte man intet om den ulyksalige 
kløft mellem en kunstner i svøb og publi
kum, og når han skrev sine viser eller alsi
ske monologer, var det altid for et lydhørt 
auditorium. Efter 14 års ophold i hoved
staden trak hjemstavnen stærkt i ham. 
Han blev gift og stiftede hjem i et selvbyg
gerhus i Sønderborg i 1964.

Allerede i 1957 var første årgang af »E 
Havbogasse« løbet af stabelen, og for at 
kunne forberede den, var det nødvendigt 
at have fingeren på pulsen og have redak
tion i Sønderborg.

Her udfoldede han sit særprægede for
tælletalent, et barokt lune og sans for at 
aflure og aftegne snurrige mennesketyper, 
altid med en lidt drilsk tidskolorit og gen
nemgående figurer. »E Havbogasse« var et 
sønderborgsk sidestykke til hele landets 
»Blæksprutten«, »Svikmøllen« og det søn
derjyske »Æ Rummelpot«. Som eneredak
tør og solotegner kom hans sans for anek
doter, talemåder og hastige karakteristik
ker af mennesker, han havde mødt, og 
hans evne til at gengive det sete i hurtige 
streger til fuld udfoldelse.

Vi ser personer og hændelser fra Søn
derborg amt i årene 1945-83 passere gen
nem spejlkabinettet. Snart er der lune vin
de, der løfter skørterne, og får hårene til 
at rejse sig på de pomadiserede mænd med 
pondus. Nogle passerer i strækmarch à la 
SS og DDR, iført blanke støvler og med 
skrabede nakker, så man kan se de ensret
tede fedtvalker. Andre kommer vraltende, 
sjokkende, vrikkende og svansende i »last 
fashion« eller beskidte cotton-coats, enkel
te i »gehrock« eller kjole og hvidt. Alle æl
dre madammer har en fed hund af ube
stemmelig race i snor, men næsten alle rå
ber »Mojn«, idet de passerer. Det er nok 
også det eneste, de kan blive enige om at 
sige.

I de første år var der mange af hans teg
ninger og tekster, der var mere bitre og 
groteske end egentlig komiske, hvilket 
sandsynligvis var hans reaktion på retsop
gøret og dem, der var de egentlige skyldi
ge: visse politikere, de beregnende kon
junkturryttere, magttilbederne og de mo
ralske garanter for diktaturet, men efter
hånden vendtes viddet og biddet også mod 
det lokale demokratis bureaukrater og 
pampere, selv om ikke alle hans indfald 
og udfald havde direkte adresse.

Men selv når Frits Carstensen lo mest 
af sine medmennesker, var det oftest med 
en vis forståelse og medfølelse.

Hans satire rettede sig også mod det ex
centriske, det alt for hjemmegroede, det 
bigotte eller mod samtidens tanke- og 
planløsheder, som f.eks. miljøforurening 
og miljø-ødelæggelse.

Næsten alle tekster var skrevet i en del
vis selvskabt sønderborgsk dialekt, som 
var atypisk, og det begrænsede naturligvis 
læserkredsen. Måske var nogle af han su
jetter lidt for ensformige, især hans ældre 
damer og hunde og teksterne af en sådan 
karakter, at når sprogforskerne om hun
drede år studerer dialekterne fra Sønder
borg, Als og Sundeved ud fra »E Havbo
gasse«, vil de få et ikke korrekt indtryk af 
det dansk-tyske blandingssprog i landsde
len. Ord som f.eks. Schaffner, Heizer, 
Mütz, Buttel, Gemüse, Gewimmel og Ge
würz kunne endnu høres i Sønderborg i 
slutningen af 1920’eme og begyndelsen af 
1930’erne, men siden har de været stærkt 
på tilbagegang og er nu faktisk døde. Til 
gengæld har »Mojn« vundet stærkere ind
pas, dels gennem tysk TV og dels fordi det 
er kort og praktisk. Det er nu ellers en 
preussisk militær-levning, som oftest blev 
sagt med strakt hånd op til huen (uden 
skygge).

I hvert fald er denne hilsen helt ukvin
delig. »G’mom«, »godaw«, »gojawden«, 
»gonat« og »farvel« er de oprindelige hil
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sener ved Alssund og »trindt i de grønne 
lunde, dejligt klinger i allen stund, men 
dejligst i pigemunde«, som Grundtvig 
skrev i 1838, skønt i en anden sammen
hæng. Men det er meget lettere at kritisere 
end at satirisere.

Efter at »E Havbogasse« fløj bort, har 
Frits igen optaget det seriøse maleri med 
fornyet enthusiasme. Men han har mange 
strenge på sit instrument. Frits dyrker også 
sang og musik, skisport i Norge, sejlsport 
og ikke at glemme astronomi, og han har 
sit eget lille observatorium på Johs. 
Ewaldsvej i Sønderborg. Det var Frits, der 
tog initiativet til »Plant et træ-kampag
nen«, »E Sangfowl« på Sønderborghus, og 
han har i 15 år været et aktivt medlem 
af Sønderborg Kunstforening, stiftet i 
1938, og har arrangeret flere udstillinger.

Frits Carstensen er gået stærkt ind for 
bevarelsen af naturområder, der er særlig 
ejendommelige, og smukke og bemærkel
sesværdige bygninger og andre arkitektoni
ske frembringelser af værdi. Så derfor har 
han også været et aktivt medlem af »Fore
ningen Bedre Bymiljø« i Sønderborg, og 
har rettet flere bidske udfald mod alle de 
kræfter, der truer naturen og dens skabnin
ger.

Der har ofte været bud efter Frits fra 
foreninger, klubber og revyer, hvortil han 
har leveret underholdning, ofte som den 
causerende figur »Kalle fra Skovbyballe«. 
Selv om Frits er engageret på mange felter, 
har han dog måttet indskrænke aktiviteter
ne i de senere år, da han døjer med efter
virkningerne fra besættelsestiden. På op
fordring har han derfor søgt og fået bevil
get et årligt beløb af Frihedsfonden.

»Vita brevis, ars longa«, »Livet er kort, 
kunsten lang.« Denne maxime skal vel ud
lægges således, at kunstnere og livskunst
nere er dødelige som andre mennesker, 
men de bedste af deres værker har mulig
hed for at leve videre i flere slægtled og 
vil dermed være med til at give vor tid 
sin identitet og karakteristik på godt og 
ondt, stort og småt. Når man som tvillin
gerne har plantet træer, sat børn i verden 
og fremstillet kunst, har man forberedt 
fremtiden.

Frits og Johannes Carstensen er ikke nævnt 
i Aage Trommers bog »Modstandsarbejde i 
nærbilleder« (Odense, 1974), der i det hele 
taget har mange lakuner.

Boganmeldelser
Aabenraa kirkegård - gravsten og mindesmærker

Tekst Anne-Helene Michelsen og Henrik Fangel. Fotografier Franz J. Jönk. 64 sider. 
Kr. 60,-.

Bevaring af gravminder er et spørgsmål, 
som i de senere år har ligget kirkeministe
riet på sinde. 1984 nedsattes et udvalg, der 
i foråret 1985 aflagde beretning, som dan
ner grundlag for den kommende fredning 
af bevaringsværdige gravminder.

Tilskyndelsen til den her foreliggende 
bog går dog længere tilbage, idet bogen 
bygger på et foredrag i Aabenraa byhistori
ske forening i foråret 1980, som menig
hedsrådet nu meget fortjenstfuldt har ladet 
supplere og udgive i et smukt udstyr med 
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mange illustrationer, som værker af denne 
karakter kræver. Bogen, der er udsendt 
som nytårshilsen til byhistorisk forenings 
medlemmer, vil uden tvivl være med til 
at skabe en folkelig forståelse for bevarel
sen af gravminder og supplerer således på 
en væsentlig måde det, en offentlig be
tænkning kan udrette. Da personalhistorie 
er en udmærket indfaldsvinkel til lokalhi
storie, er det lykkedes forfatteren at fortæl
le glimt af byens historie med udgangs
punkt i de bevarede gravminder. Det er 
dog nok bogens svageste punkt, at man har 
bygget for meget på fortællinger og anden
håndskilder, som man ikke har kontrolle
ret. Hovedvægten er lagt på det national
politiske, men også søfartens, handelens og 
industriens mænd omtales, således at man 

når vidt omkring i byens liv i et letlæseligt 
sprog.

Angivelsen af genealogiske data er svin
gende, og man har f.eks. ikke taget stilling 
til, om Frederik Fischer er født 6. februar 
1809, som kirkebogen siger, eller 7. fe
bruar som gravstenen og Dansk biografisk 
leksikon oplyser. Dette værk er anført i lit
teraturlisten, men man har ikke været op
mærksom på, at jomfru Fanny er optaget 
i supplementet til tredie udgave (1984), for 
havde man set efter der, kunne man have 
undgået en slem fejl, der kan gøre det end
nu vanskeligere at komme den falske del 
af myten om hende til livs. Og det er ær
gerligt, når bogen nu er så pæn!

Hans H. Worsøe

Livet i en heksekedel

Barn og ung i Sydslesvig 1900-1982, I-II. Bidrag fra 16 sydslesvigere. Red. af Jørgen 
Hamre og Johann Runge. 510 sider. III. Indb. 160,- kr. Udg. af Studieafdelingen ved 
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig gennem Rosenkilde og Bagger. 1986.

Det har simpelthen været en oplevelse af 
læse disse to bind med sydslesvigske erin
dringer. Sydslesvig er jo ikke blot et natio
nalt spændingsfelt med modsætning mel
lem dansk og tysk. Tyskerne bestod af na
zister, ikke-nazister og hverken-eller grup
pen; der var også flygtninge kontra hjem
mehørende, medens de danske havde pro
blemer mellem de gammeldanske, de ny
danske og de danskorienterede. Desuden 
var Sydslesvig med i to verdenskrige, der 
krævede store ofre. I mellemkrigstiden og 
efter den sidste verdenskrig var der en 
nød, man har svært ved at gøre sig begreb 
om. Kampen for at overleve var hård for 
de fleste, men blev for den danske befolk
ningsdels vedkommende skærpet af tyske 
chikanerier og boykot. Dertil kom polari
seringen mellem de dårligst stillede og 
overklassen og mellem byboerne og land

brugerne, idet den sidste gruppe ved at 
slagte sort og gennem bytteforretninger 
kunne klare sig, medens andre befandt sig 
på sultegrænsen.

Det er oplevelserne i denne heksekedel, 
de 16 sydslesvigere fortæller om. Hvis man 
venter at blive stillet overfor ren tragedie
læsning, vil man blive overrasket. Det er 
ind imellem boblende morsomt fortalt. 
Men det er et dramatisk stof, med menne
skelig dybdeboring i storhed og smålighed, 
og konfrontationerne indrammes af daglig
dags beretninger om hvordan man lever og 
arbejder og leger. Vi møder gadeslagsmål, 
overtro, sprogforbistring og kamp imod et 
totalitært styre.

Materialismen kræver sit. Vist fandtes 
der Speckdänen, men nu skal de jo findes 
i de tyske rækker. Til gengæld lyser idealis
men og idealisterne op. »Alle de unge lære- 
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re, der kom ned til os, gav mere, end de 
selv anede. De var ubelastede af krigens 
rædsler, løb leende ned i vores have og 
syntes bare, det hele var skønt. En ung læ
rerinde løb engang ud i regnvejret, fordi 
det var godt for hendes hår. En sådan ube- 
kymrethed var mine forældre slet ikke 
vant til. Jeg fornemmer stadig den smit
tende livsglæde, de danske lærere kom 
med.«

Men det var ikke blot de danske lærere. 
Der var også bidragyderne nordfra. Der 
var de danske ferieværter; de spillede en 
vældig rolle. Der var præsterne. Der var 
spejderlivet. Og der var Bøgh. Og mange 
andre, navngivne og unævnte.

Bogen skildrer et brydningsområde i en 
brydningstid. Den har bud både til de un
ge sydslesvigere, der søger deres identitet, 
og til de danske nordpå, der nærer for ro
mantiske forestillinger om den pure skin
nende danskhed, og til dem, der er blankt 
uvidende, og som kommer afsted med at 
kalde danske sydslesvigere for tyskere. 
Men samtidig er den med sine billeder fra

Løgumskabet

Red. Poul Svensson. Udg. forlaget »De unges 
farveplancher. 150,- kr.

Løgumskabet er en ny pragtbog i en popu
lær serie om sønderjydsk kirkekunst udgi
vet af forlaget »De unges Kunstkreds« 
1985.

Poul Svensson, der står bag udgivelsen, 
skriver i forordet, at interessen for historie 
har været stadig stigende i de senere år, 
og at det til dels skyldes, at man sideløben
de med de lærde og ofte dårligt illustrerede 
værker har forstået at fremlægge historien 
i populære bøger, hvor gode billeder ind
går som en væsentlig udtryksform. Sagt 
med Poul Svensson egne ord: »Det er 
egentlig forbavsende, at historikere, der 

livet i en totalitær stat og med sine barske 
socialskildringer et oplagt emne for under
visning i samfundsfag.

Bogen er forsynet med udmærkede bio
grafier ikke blot af de 16 forfattere, men 
også af en række personligheder, der har 
været fremtrædende i det sydslesvigske ar
bejde, og som er omtalt i de enkelte bi
drag.

Desuden er der et fortræffeligt noteap
parat og et navneregister. Et par småtteri
er: Løven i Løvensted er hentet fra botani
ken og betyder simpelthen lyng, der her 
har været genstand for en uheldig fortysk
ning. Det var ikke USPD (de uafhængige 
socialdemokrater), der 1919 fortsatte som 
det kommunistiske parti, men kun sparta- 
kusudbrydeme af USPD. Resterne af par
tiet blev påny sammensluttet med SPD i 
1922.

I øvrigt er det redaktionelle tillæg per
fekt.

Nu er spørgsmålet: Hvordan sikrer man 
en sådan bog den udbredelse, den fortje
ner? bjs.

Kunstkreds«, 56 sider. III. samt 19 helsides 

udviser stor påpasselighed, når det gælder 
teksten, kan behandle billedet med så me
gen ligegyldighed«. I denne udtalelse ligger 
der naturligvis en stor udfordring, og in
gen skal være i tvivl om intentionerne bag 
bogen om Løgumskabet. Bestræbelserne 
går i retning af en passende kombination 
af gode farveillustrationer og en let fattelig 
tekst, således at man på bedste måde kan 
tilegne sig en oplevelse af et fint stykke 
middelalderkunst. Denne afvejning af 
tekst og billede er lykkedes ved et samar
bejde mellem bogens fotograf Helge Krem
pin og mag. art. Elisabeth Kofod-Hansen 
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samt konserveringstekniker Mikkel 
Scharff, hvoraf de to sidstnævnte forfatte
re tager sig af henholdsvis den historiske/ 
ikonografiske beskrivelse og af skabets re
staureringshistorie.

Helge Krempins fremragende farveopta- 
gelser bringer os nær på alle skabets detal
jer, så dette i sig selv er en æstetisk ople
velse, og ønsker man at begive sig længere 
ind i middelalderens komplicerede billed
verden, vil det dog for de fleste være nød
vendigt at blive vejledt af Elisabeth Ko- 
fod-Hansens udmærkede ikonografiske be
skrivelse.

Skabets restaureringshistorie er ikke 
mindre spændende læsning, da denne i 
meget høj grad spiller en rolle i forståelsen 
for skabets nuværende udseende. Flere 
gange i det sidste århundrede har konser
vatorer forsøgt at dæmme op for den mere 
eller mindre naturlige nedbrydelsesproces, 
som skabet til stadighed er udsat for, og 
det er ikke altid lige optimistiske udtalel
ser, der er nedskrevet i de mange restaure-

To årsskrifter

Historisk Forening for Graasten by og egn.

Omslagstegningens morsomme gengivelse 
af det naive, gamle stik, som viser dati
dens teglfremstilling, har relation til arki
tekt Hans Munk Hansens artikel om de 
seks teglværker, der har været i Rinkenæs. 
Den er udførlig og velillustreret og handler 
om ejendomme og slægter, men har som 
rimeligt er, mest lokalhistorisk interesse.

En erindringsartikel om Graasten om
kring 1937/38 er skrevet af kriminalassi
stent Johs. V. Hansen, nu Haderslev. Han 
begyndte dengang som ung betjent i Graa
sten, og nu følger vi den, ifølge portrættet, 
åbenbart lidt bistre betjent gade op og ga
de ned på en lang og rigtig hyggelig patrul
jetur, hvor man også får kig ind bag faca- 

ringsberetninger. Ligeså urovækkende er 
det at læse om, at Nationalmuseets konser
vatorer nu har rapporteret om nye opskal- 
ninger i skabets bemaling. Derfor må det 
for god ordens skyld og til beroligelse for 
bogens læsere tilføjes, at de omtalte skader 
faktisk udelukkende koncentrerer sig om 
den del af selve det stærkt restaurerede og 
nymalede midtskab, som ikke var omfattet 
af konserveringen i 1969. Derimod er der 
ikke for nærværende konstateret skader i 
fløjenes malerier, siden de sidst blev kon
serveret i 1969.

Derfor er der god grund til at tro, at 
de smukke billeder også vil kunne ses i kir
ken af mange generationer i fremtiden.

At markedsføre bogværker om dansk 
kirkekunst er måske ikke den letteste sag 
i verden. Derfor er det et prisværdigt initi
ativ, hver gang Poul Svensson udgiver en 
af sine bøger. Lad og håbe, at der kommer 
mange flere af samme slags.

Verner Thomsen 
Nationalmuseet

Årsskrift 1985. 68 sider. III.

derne. Et helsidesbillede af det gamle kur
hotel får en til at tænke på de ændrede 
ferievaner - gæsterne dengang har næhpe 
kunnet forestille sig vore vaner, end ikke 
i deres vildeste fantasi - og et billede af 
Nis Hansens sælsomme stenhave mangler 
beklageligvis en oplysning, nemlig om ha
ven stadig eksisterer. Billedet er fra 1930.

Årsskriftet indledes med seminarielek
tor Verner Bruhns korte erindringsartikel 
fra drengeårene i den lille slotsby. Besæt
telsen oplevede han som stor dreng, og han 
husker den stille, ofte ikke udtalte, erken
delse af det skel, som de politiske begiven
heder satte, både i de voksnes og i barnets 
dagligdag. Erkendelsen udkrystalliserede 
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sig blandt andet i hans observationer af de 
bestillinger, der indgik hos bageren, hvor 
han var bud: Mens jævne småfolk, der var 
hjemmetyskere, indbød soldaterne til kaf
fe, inviterede de finere officererne til kaffe 
plus lagkage, og bagerens bud registrerede, 
hvem der skulle have lagkager kørt ud om 
søndagen.

Verner Bruhn fortæller om drengenes 
småsabotager, piften af de tyske biler og 
andre drillerier, men oberst Paludan-Mül- 
lers skæbne, som de femtenårige drenge 
overværede på afstand, modnede deres na

tionale bevidsthed, og det var strengt at 
få at vide, at det, de burde, var at passe 
deres skole. Det afsluttende skoleårs be
synderlige undervisningsforhold beskrives 
med megen humor, men den utryghed, 
som alle levede med, er ikke glemt.

Han slutter: »- minde hinanden om, al 
begreber som frihed og ret til at tro og læn
ke ikke er vundne en gang for alle. Al de 
ustandselig er under trussel, og at de som
me lider for nogle kræver større ofre, end 
vi til daglig tænker over«.

Årsskrift for Sottrup sogn 1985. Udg. af Lokalhistorisk forening for Sottrup sogn. 
104 s. 111.

Skriftet indeholder en halv snes artikler, 
nogle meget lokale, andre mere almene.

Blandt de sidste fængsles man af Inge
borg Kocks artikel om faderen, læge A. L. 
Jungersen, den første læge i Vester Sottrup 
efter Genforeningen. Efter en årrække i In
dien flytter lægeparrel til Sottrup, og efter 
nogle år, hvor familien lever under meget 
primitive forhold, flytter man i 1922 til 
el dejligt rummeligt hus, opført med hjælp 
fra kommunen, der var interesseret i, at 
sognet havde en lægebolig. Men boligens 
sanitære installationer var ganske forbløf
fende - eller rettere mangelen på dem: 
WC’et var el rum i udhuset med »bræt og 
spand«, der var ikke rindende vand i køk
ken, konsultation eller bad, ikke central
varme, men ti sorte kakkelovne og gam
meldags komfur i køkkenet. Men der fand
tes dog elektrisk lys og telefon, ja, endda 
en bil, som dog var mere på værksted end 
til rådighed for lægen, der absolut ikke 
havde forstand på mekanik, så han gik 
over til at cykle.

Ingeborg Kock fortæller om stort og 

småt fra hverdagen, og hun husker godt. 
Men hvor er der langt fra 1920’erne til i 
dag! Blot beskrivelsen af købmandens bu
tik, hvor en enlig pelroleumslampe oplyste 
lokalet - skulle købmanden hente kontra
bogen på kontoret, tog han lampen med, 
og kunderne stod tilbage i mørket, men 
børnene huskede han at give en tul bom 
oven i kurven.

For resten nævner Ingeborg Kock Chri
sten og Dorthea Hanssen, der var flyttet 
fra Nørremølle og nu boede på aftægt på 
»Nørrehus«; de blev hjælpsomme naboer 
for den unge, nye familie.

Portrættet af Dorthea Hanssen uddybes 
af hendes datter, Rigmor Petersen, der for
tæller om moderens blomsterglæde, som 
hun havde fælles med prinsesse Marie, og 
hvad denne glæde medførte.

Ud over disse erindringer rummer års
skriftet endnu nogle personskildringer 
samt flere artikler med rent historisk ind
hold.

Her er god læsning til adskillige timer.
ibs
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En Nordslesvigbeskrivelse

H. E. Sørensen: Vadehavet og Vesteregnen. 96 sider. 111. 120,- kr. Melbyhus 1985.

Det var med en vis interesse, man imøde- 
så sjette og sidste bind af H. E. Sørensens 
rundtur i Nordslesvig. Det skulle handle 
om Vadehavet og Vesteregnen, men forfat
teren havde jo allerede behandlet både 
marsk og diger, vadehav og vesteregnens 
væsentlige del allerede i seriens første 
bind. Hvad nu?

Forfatterens problemløsning var over
rumplende enkel. Han indlemmede ganske 
simpelt Ribe i Sønderjylland. Så var der 
straks 13'/2 side hjemme, og forlaget kun
ne reklamere med »H. E. Sørensens Søn
derjyllands beskrivelse - nu komplet«.

Ganske vist har man aldrig regnet Ribe 
til Sønderjylland, men også det problem 
løser forfatteren i forbifarten. Han erklæ
rer, at Ribe hørte til de kongerigske enkla
ver, altså de tidligere sønderjyske områder, 
der siden Middelalderen havde været 
knyttet til Kongeriget. Ribe har imidlertid 
heller ikke været regnet til enklaverne. 
Tværtimod var det bispestolen i Ribe, der 
havde trukket enklaverne til Kongeriget.

Det er en skam, at forfatteren ikke er 
gået mere op i enklavespørgsmålet, for her 
var ellers et rigt stof, som er kendt af for 
få. Hvem forstår betegnelsen »Det blande
de distrikts landboforening«, når man ikke 
ved, at Det blandede distrikt omfattede 
den del af Vestslesvig, hvor kongerigske og 
hertugelige undersåtter boede imellem 
hinanden. De blandede tilhørsforhold 
gjorde smuglingen til et af egnens hoveder
hverv indtil toldgrænsen 1852 blev flyttet 
fra Kongeåen til Ejderen. Indtil da hentede 
selv bønder, der boede knap en fjerdingvej 
fra Ribe, i stor udstrækning varerne fra 
Aabenraa og Flensborg, Tønder og Hu
sum. Skal Ribe med i sønderjysk sammen
hæng, må blandt andet hele dette perspek
tiv da belyses.

Også i andre henseender står dette af
sluttende bind noget svagere end de andre 
i rækken. Der er mere fyldstof, f.eks. gen
givelse af forsiden på en Theodor Storm
novelle, der er udgivet af H. E. Sørensens 
eget forlag, et digt af Per Sibast (der har 
oversat novellen for H. E. Sørensens for
lag) og et afsnit om en totalt ukendt salme
digter fra Gasse, Nis Thornum, hvis sal
mer ikke findes i salmebogen, og som iføl
ge H. E. Sørensen heller ikke gjorde sig 
gældende ved originalitet. Hvorfor skal 
han så med?

Mere afgørende er, at H. E. Sørensen 
går galt i byen i et så vigtigt og omstridt 
spørgsmål som Rostockmyten. Dens ind
hold var som bekendt, at den danske 
udenrigsminister, dr. P. Munch, på et mø
de i Rostock den 17. marts 1940 havde 
aftalt en fredelig besættelse af Danmark 
med Heinrich Himmler. Når forfatteren 
får denne sag hægtet på sin Sønderjyl- 
landsbeskrivelse, skyldes det, at den tidli
gere tyske folketingsmand, pastor Johs. 
Schmidt meldte sig som et vidne, der hav
de set Munch i Rostock den dag, - og pa
stor Schmidt havde jo været præst i Vod- 
der engang.

H. E. Sørensen væver noget sammen på 
grundlag af, hvad hans gamle partifælle, 
advokat Carl Madsen, havde tænkt sig at 
skrive i en bog, der aldrig udkommer. 
Hvad pastor Schmidt angår, burde H. E. 
Sørensen have vidst, at det forlængst er 
dokumenteret, at Schmidt den 17. marts 
1940 deltog i en konfirmationsfest i Celle 
og altså ikke kunne være i Rostock den 
dag. Der er følgelig intet grundlag for at 
knytte Rostock til Sønderjylland via pastor 
Schmidt.

Rostockmyten er iøvrigt tidligere blevet 
trevlet op fra ende til anden, og det er ud
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tryk for utrolig overfladiskhed, når H. E. 
Sørensen alligevel lader den leve som en 
mulighed; den ville berøve retsopgøret sit 
grundlag, navnlig for det tyske mindretal.

Så er der de traditionelle svagheder i H. 
E. Sørensens formuleringer. For eksempel 
er edsaflæggelsen 1528 overfor hertug 
Christian i forbindelse med Reformatio
nen mangelfuldt gengivet (side 49), skil
dringen af Kristine Boesens fængsling (side 
59), fordi hun havde ledet dansk pigegym
nastik, er upræcis, og omtalen af hjulma
ger Jefsens rødhvide ladeport (side 57) 
mangler fortsættelsen, nemlig at Jefsen se
nere anmeldte den tyske bank for samme 
farveforseelse. Frimenighedspræst Thade 
Petersen prises side 72, fordi han i sin re
daktørtid viste sig »som en af danskhedens 
bedste og dristigste penneførere«, men han 
var jo, som fagfællen og vennen Nicolai 
Svendsen udtrykte det, ikke den fødte 
journalist; for resten er der mere end nok, 

han med rette kan roses for. Det er også 
misvisende, når Hans Jefsen Christensen 
side 37 karakteriseres »klart som Flens- 
borgmand« under grænsestriden 1918-20. 
Han foretrak en sproggrænse og lagde me
re vægt på at få de fire sogne, der endnu 
havde dansk folkesprog i Sydslesvig, med 
i I. zone.

For svaghederne skal man naturligvis 
ikke glemme de gode sider. Det gælder for 
dette bind som for værket i sin helhed, at 
H. E. Sørensen har vist usædvanlig evne 
til at fremlægge et historisk stof for en 
bred læserkreds. Han skummer fløden af 
det kendte, tilsætter kuriøse krydderier, 
der ikke er kendte, og formår at knytte for
bindelsen til, hvad man endnu i dag har 
for øje i landskabet. En letløbende tekst 
af anekdotisk tilsnit med mange illustra
tioner har givet en folkelig fremstilling til 
glæde for mange.

Bjørn Svensson

Et familiebillede

Birthe Holm: Et håndværkerhjem i Sønderborg 1905-1920. 100 sider. III. Andreas Clau
sens boghandel. 1985.

Andreas Clausens boghandel, Sønderborg, 
der i 1978 genudgav Bertha Hahns »Min
der fra Sønderborg og Als 1850-1870«, har 
nu dækket perioden 1905-1920 med Birthe 
Holms genfortælling af sin 80-årige mors 
barndomserindringer.

Birthe Holm er selv født i Sønderborg 
1929, men forældrene flyttede ret hurtigt 
til hovedstaden, så forfatteren husker kun 
Sønderborg som den dejlige ferieby, hun 
oplevede hos bedsteforældrene.

Bedstefaderen, Bernhard Goosmann, 
var født 1876 i Schwerin, medens bedste
moderen, Catharina Lassen, var født i 
Windloch (Vejrgab) i Adelby sogn ved 
Flensborg. De blev viet i Neumünster i 
1902, men flyttede 1905 til Sønderborg, 

hvor Goosmann virkede som tagtækker. 
Det er fra dette håndværkerhjem, hvor 
Birthe Holms moder blev født i 1905 som 
den næstældste i søskendeflokken, at erin
dringerne stammer.

Ifølge sagens natur får de personlige 
erindringer først nogen styrke i løbet af 
krigsårene, men det lykkes alligevel at fa 
givet et levende billede af det solide hånd
værkermiljø, af det patriarkalske familie
mønster og den tyske omgangskreds. Ved 
hjælp af Sønderborg bys historie og flittig 
læsning af Dybbøl-Posten er familien kom
met i perspektivbillede, der er sat i glas 
og ramme.

Det er et kærligt tilbageblik. Hjemmet 
var tysk, men ikke anti-dansk. Det var 
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uden krigsbegejstring i den første verdens
krig, og senere uden nazibegejstring. Det 
tyske præg spejles i brugen af de tyske ga
denavne og de mange tyske gloser, der lø
ber i pennen. I 1919 solgte Goosmann sit 
hus for at flytte til sin fødeby, Schwerin, 
men blev nægtet indflytningstilladelse på 
grund af bolignøden, så han målte blive 
i Sønderborg, der nu kom til Danmark.

Her efterlader forfatterinden nogle ube
svarede spørgsmål. Hvorledes udviklede 
den nationale holdning sig i familien? Selv 
er hun dansk, hendes far er sjællænder og 
hun hører hjemme i Københavns omegn. 
Men blev moderen dansk? Var bedstemo
deren, der stammede fra Adelby, af rent 
tysk oprindelse? Hvilke sprog kunne de 

forskellige familiemedlemmer tale? Var 
det hele familien, der holdt sig fra nazis
men? Og hvordan reagerede man, hvis po
litiske eller nationale spørgsmål kom på ta
le?

Et par indvendinger: Det var ikke hele 
Europa, der ville have krig i 1914. Og det 
var ikke alene dansksindede nordslesvige
re, der gik med i tallet på ca. 6000 faldne 
i den første verdenskrig. De tysksindede 
talte også med.

Som helhed er bogen imidlertid solidt 
underbygget. Den er velskrevet og letlæst 
og giver et interessant indblik i tysk fami
lieliv i sønderborgske håndværkerkredse i 
tiden før Genforeningen.

bjs.

Grænselands-dagbog
VED FR. RUDBECK

SYD FOR GRÆNSEN

1. oktober: Vindmøllefabrikkcn Vestas i 
Lem ved Ringkøbing beslutter al lægge en 
filial i Husum.

2. oktober: Gennem en haslcindsats og be
villing af statsmidler fra Kiel og Bonn kan 
restaureringsarbejder på den hårdt med
tagne Nørreport i Flensborg iværksættes.

Ved en mindehøjtidelighed i Itzehoe 
mindes den slesvigholstcnskc landsrege
ring 150-årct for åbningen af den holsten
ske stænderforsamling.

4. oktober: Danske sprogkurser i Sydsles
vig har i vinter en overvældende tilslut
ning. I Kappel startes således fem i stedet 
for de planlagte to kurser, og Dansk Cen
tralbibliotek i Flensborg har 18 kurser med 
danskundervisning på programmet, samti
dig med, at den kommunale aftenhøjskole 

har elleve kurser med 180 deltagere.
Selv om der ingen valgchanccr er, op

stiller SSV alligevel til kredsdagsvalget i 
Rendsborg-Egcrnførde amt med fritids- 
hjemslcdcr Hans-Jørg Petersen og dr. Ole 
Harck som spidskandidater.

7. oktober: Det danske-tyske kontaktud
valg angående mindretalsforhold i Sydsles
vig, der er nedsat af forbundsregeringen i 
Bonn, holder møde i Slesvig. Det medde
les, at unge danske sydslesvigere ikke kan 
unddrage sig faneeden, når de aftjener tysk 
militærtjeneste. Man erkendte problemet 
for de dansksindede ved formulering »at 
forsvare del tyske folk«, og man vil overla
de del til Iroppeførcrne at afgøre, om de 
vil insistere på, al også dansksindede af
lægger denne ed. Det besluttes, al der ikke 
må lægges hindringer i vejen for dansksin- 
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dede, der ønsker at søge tysk statsborger
skab, selv om de er tilknyttet danske akti
viteter. Arbejdsløse, der ønsker videreud
dannelse og derfor søger skoleophold i 
Danmark, kan fortsat regne med fuld soci
al sikring. Indenrigsminister Karl Eduard 
Klaussen opfordrer desuden kommunerne 
til at følge delstatens politik med hensyn 
til kommunale tilskud til mindretalsfor
mål.

Der stilles fra Kiel 36 mill. DM af zone- 
randmidlerne til investeringsformål.

8. oktober:Kun sydslesvigere med dansk 
statsborgerskab kan aftjene deres værne
pligt i Danmark. Sydslesvigere med dob
belt statsborgerskab eller bosiddende i 
Danmark kan vælge, om de vil aftjene 
værnepligten i Danmark.

9. oktober: Landdagen i Kiel afviser et 
SSV-ændringsforslag til en lov om energi
politik, men imødekommer SSV ved at 
udrense alle betegnelser, der stammer fra 
det tidligere tyske rige i gældende love.

Det slesvig-holstenske Hjemstavnsfor
bund, der tæller 5.1000 medlemmer, be
slutter at udarbejde et nyt landspolitisk 
program. I forbindelse med en vedtægts
ændring oprettes et præsidium. Den hidti
dige formand, dr. Werner Schmidt, vælges 
til præsident, mens købmand Fritz Friede- 
richsen, Rammsee, vælges til bestyrelses
formand.

10. oktober: Jaruplund højskole kan mærke 
følgerne af det nu ophævede danske dag
pengecirkulære; skolens elevtal stiger.

SSF-amtsformand i det gamle Husum 
amt, skoleleder Sigfred Andresen, må på 
grund af sygdom forlade amtsstyrelsen og 
afløses som amtsformand af skrædderme
ster Karl Christiansen, Frederiksstad.

Karl Otto Meyer foreslår i landdagen i 
Kiel, al man udvider den pædagogiske høj
skole i Flensborg med særlige forsknings- 

og studiefaciliteter.
Udbygningen af »det nordiske universi

tet« i Flensborg fortsætter planmæssigt ef
ter at man har overstået en lederkrise og 
har valgt en ny bestyrelse.

12. oktober: Grænseforeningens Kulturpris 
på 15.000 kr. tildeles flensborgmalerinden 
Ingrid Nørgaard.

13. oktober: Landsforbundet Den slesvig- 
holstenske Europa-Union udnævner sin 
formand, fhv. SSV-byrådsmedlem W. L. 
Christiansen til befuldmægtiget for det 
grænseoverskridende samarbejde, og der
med udvides kontakten på europæisk plan 
til også at omfatte de nordiske lande.

16. oktober: Husum by er hårdt ramt af 
arbejdsløshed, og finansminister Roger As
mussen fra Kiel gav ingen løfter om for
bedringer. Der kan hverken ydes eksport
hjælp eller landsgarantier til de kriseramte 
virksomheder som f.ex skibsværftet.

18. oktober: Forretningsfører for Det sles
vig-holstenske Hjemstavnsforbund Hans- 
Joachim v. Leesen beskylder i den slesvig- 
holstenske hjemstavnskalender bladel 
Slesvigland for direkte historieforfalsk
ning. Flensborg Avis imødegår i en leder 
påstanden.

15. oktober: I 27 nordfrisiske skoler under
vises i år 648 elever i frisisk, oplyser skole
konsulent Hark Martinen, Nibøl. Det er 
stadig et problem at skaffe kvalificerede 
lærere.

19. oktober: Den mangeårige formand for 
Foriining for Nationale Friiske og medlem 
af Sydtønder og senere Nordfrislands 
kredsdag Carsten Boysen, Risum, dør 73 
år gammel.

I Skovlund holdes rejsegilde over et nyt 
dansk forsamlingshus, hvortil egnens dan
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ske befolkning har indsamlet betydelige 
beløb, og landsregeringen har ydet 20.000 
DM. Desuden er der løfte om »Zonen- 
rand«midler på 130.000 DM.

24. oktober: Lærer Reinholdt Urban aflø
ser Rolf Küssner som konsulent for SdU’s 
kulturelle arbejde.

25. oktober: Den økonomiske krise i Sles- 
vig-Holsten påvirker også medlemstallene 
i fagforbundene. I 1975 var der tilmeldt 
294.500 medlemmer af ialt 684.900 social- 
forsikrede. Tallet steg i årene 1975-1981 
til 317.000, men er i 1983 faldet til 
207.000 eller 42,9 pct. af 716.000 social- 
forsikrede arbejdstagere.

NORD FOR GRÆNSEN

1. oktober: Uden skyggen af et havnebassin 
er Padborg som eksporthavn fire gange 
større end København, skriver Jydske Ti
dende, og tre gange større end Esbjerg. I 
1984 ekspederedes 3.444.000 tons eksport
varer over Padborg til en samlet værdi af 
44 milliarder kr., mens importen var på 
3.447.000 tons til 43 milliarder kr.

2. oktober: Vojens kommune venter i 1985 
at komme op på et fødselstal på ca. 230. 
1984 var tallet 175. For kommunen bety
der de stigende fødselstal en merudgift i 
kommunale barselsudgifter på 857.000 kr.

3. oktober: Der kan spares 43 kr. mdl., hvis 
man sender sit barn i den tyske børnehave 
i Løgumkloster, som på grund af opnorme
ring fra 20 til 22 børn har kunnet sænke 
prisen. Kommunalbestyrelsen beslutter 
samtidig at forhøje tilskudet til børneha
ven med 35.00 kr.

Med åbningen af den nye omkørselsvej 
ved Møgeltønder overdrages Slotsgade i 
Møgeltønder af Sønderjyllands amt til

29. oktober: formand for Flensborgs social
udvalg, rådmand Jacob Meyer, siger i en 
udtalelse til Flensborg Avis, at antallet af 
familier, der søger om hjælp, er jævnt sti
gende.

30. oktober: Ved St. Ryde i Angel er fundet 
en 5000 år gamle moseeg, som skal indgå 
i yderligere forskning omkring den tidlig
ste bebyggelse i Angel.

31. oktober: Valgkampen forud for kom
munal- og amtsrådsvalget i april vil koste 
SSV ca. 150.000 DM foruden de beløb, 
der anvendes af amts- og distriktsforenin
ger, oplyser SSV-landssekretær Rolf Leh- 
feldt.

Tønder kommune, som lover fortsat at 
værne om gadens historiske miljø.

8. oktober: Lodsejere i Margrethekogen 
finder, at det af overfredningsnævnet fast
satte erstatningsbeløb på 8000 kr. pr. ha 
er for ringe. De havde krævet 25.000 kr. 
pr. ha.

I Tønder kan den tyske idrætsforening 
SG West indvie nye lokaler til en fritids- 
og ungdomsklub.

Dansk-Tysk forum, det af Sønderjyl
lands amt, Flensborg by og de sydslesvig
ske grænseamter nedsatte organ til drøftel
se af del grænseoverskridende samarbejde, 
vil finde en løsning på spørgsmålet om en 
dansk-tysk ungdomsudveksling og søge 
midler hertil fra Nordisk Kulturfond.

Sønderjyllands amt stiller sig positivt til 
en kontakt med det nordiske universitet 
i Flensborg, oplyser undervisnings- og kul
turudvalgsformand Dycke Hoff.

Slesvigsk Parti har stadig vanskelighe
der med at etablere listeforbund med dan
ske partier. Også et forsøg på i Åbenrå at 
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komme i listeforbund med Det konservati
ve Folkeparti, støder på modstand.

//. oktober: Overfredningsnævnet stadfæ
ster fredningen af den 180 ha store Frøslev 
mose, der igen skal være højmose.

Fredningen af Frøslev mose skal nu ko
ordineres med en tilsvarende fredning af 
den 100 ha store Jardelund mose syd for 
grænsen. Der kan i fællesskab med tysker
ne søges EF-midler til regenerering af de 
to mosearealer.

I Sønderborg holder den slcsvigholsten- 
ske landdags udvalg vedrørende det tyske 
mindretals anliggender møde. Landdags
præsident Rudolf Titzck meddeler, at min
dretallet kan regne med alle landdagspar
tiers støtte. Til en række investeringsfor
mål kan mindretallet i 1986 regne med 
1,26 mill. DM. Heraf yder forbundsrege
ringen en million og landet Slesvig-Hol- 
sten 100.000 DM. Også for 1987 imødeses 
betydelige investeringsopgaver.

12. oktober: Ca. 100 deltagere fra begge si
der af grænsen mødtes på Folkehjem i Aa
benraa til el dansk-tysk fredsseminar om 
alomvåbenfri zoner og nej til stjernekrig.

Den omkring år 1900 opførte banegård, 
Haderslev Vest, der længe har lignet et 
spøgclseshus og ingen funktioner har haft, 
skal omsider nedrives.

17. oktober: Af en arbejdsberetning til 
Bund deutscher Nordschleswigers delege- 
retmøde fremgår, al BdN tæller 4411 med
lemmer mod 4450 sidste år, fordelt på 13 
dislriktsforeningerne og 26 lokalforenin
ger. Den fulde ligeberettigelse er stadig en 
af BdN’s mærkesager, samtidig med at 
Slesvigsk Parti anerkendes som regionalt 
parti.

22. oktober: Formanden for Grenzfrie
densbund, Artur Thomsen, der holdt sty
relsesmøde i Aabenraa, finder del oprøren

de, al bladet Slesvigland af lyske skoler an
vendes i undervisningsøjemed. Artur 
Thomsen ser heri en snigende fare, som 
ikke svarer til de ellers forsonlige toner, 
der lyder fra dansk side og bl.a. lød på 
Grænseforeningens sendemandsmøde.

Socialudvalget i Tønder kommune ud
skyder indtil videre anerkendelsen af den 
lyske børnehave i Jejsing. Med kun 13 
børn er del urimeligt al forpligte et kom
mende byråd, mener udvalget.

23. oktober: I Lundlofl kommune indgår 
Slesvigsk Parti og Fremskridtspartiet liste
forbund til kommunalvalget. Venstre i 
Sønderjyllands amt finder ikke tiden mo
den til al tale listeforbund med Slesvigsk 
Parti.

24. oktober: Dansk forening for Jyndevad 
og Omegn, som blev en af de foreninger, 
der i den såkaldt »truede firkant« blev op
rettet for al samle danskheden, fejre sit 50- 
års jubilæum.

1 Haderslev beslutter Venstre, Konser
vative, Fremskridtparlicl og Slesvigsk Par
ti al indgå et valgforbund til kommuneval
get. I Rødekro kommune må Slesvigsk 
Parti gå enegang men håber, al et udvidet 
mandattal kan blive til partiets fordel.

Danmarks ambassadør i Paris Gunnar 
Ribcrholt får overrakt en check på 
229.000 kr. Pengene er indsamlet af en ko
mité i Sønderjylland med henblik på ved
ligeholdelse af soldalerkirkegården i 
Brainc.

25. oktober: Fagforeningsfolk fra begge si
der af grænsen og repræsentanter for Syd
slesvigsk Vælgerforening mødes til en er
hvervskonference i Løjlccnlrcl for at drøf
te fælles strukturproblemer i grænseområ
derne.

I nærvær af dronning Ingrid og under
visningsminister Bertel Haarder holdt 
Handelshøjskole Syd i Sønderborg sin før- 
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ste årsfest, hvor der kunne oplyses om 
fortsat kapacitetsudvidelse og planer om 
samarbejde over grænsen.

29. oktober: En delegation fra det tyske 
mindretal modtages på Christiansborg

SYD FOR GRÆNSEN

/. november: I Hedeby indvies det nye vi- 
kingemuseum. Ministerpræsident dr. Bar
schel understreger i sin tale Hedebys be
tydning i den dansk-nordiske historie.

5. november: det dansk-tyske erhvervsfo
rum opfordrer på et møde i Flensborg tra
fikminister Arne Melchior til at sætte skub 
i planerne om en fast forbindelse over Sto
rebælt. Samtidig peges på ønskeligheden af 
et nærmere samarbejde mellem uddannel
sesinstitutioner på begge sider af grænsen.

Ministerpræsident Barschel foretager 
udskiftning af enkelte ministre. Økonomi
minister Jürgen Westphal afløses af Ly- 
becks økonomisenator Manfred Bicrmann, 
og justitminister Henning Schwarz afløses 
af DCU’s fraktionsformand i landdagen 
Heiko Hoffmann, men fortsætter som mi
nister for forbundsanliggender.

7. november: På et møde i Nordfrisisk In
stitut i Bredstedt oplyses, at af Nordfris- 
lands amts 160.00 indbyggere kan mellem 
50.000 og 60.000 betegnes som frisere, 
men kun 7-8000 taler endnu en af Nord- 
frislands fire frisiske dialekter. Man bekla
ger at friserne hverken i Bonn eller Kiel 
betragtes som mindretal.

8. november: Pastor Paul Tappe, Læk, aflø
ser skoleleder Ernst Meyer, Medelby, som 
formand for Det sydslesvigske Samråd.

Sydslesvigs danske ungdomsforeningers 
hovedstyrelse tilslutter sig ønsket om en 
dansk idrætshal i Husum. Samtidig pege- 

som folketingets gæster. Statsminister Poul 
Schlüter åbner den dansk-tyske mindre
talsudstilling på Frederiksberg rådhus. Fra 
alle sider udtales tilfredshed med den ak
tuelle grænselandssituation og mindretalle
nes stilling.

des dog på, at der bør lægges pres på kom
munalbestyrelserne for også at sikre den 
danske ungdom adgang til de'offentlige 
haller.

9. november: Sydslesvigsk Forening holder 
landsmøde i Husum. I beretningen under
streges, at landsdelens dalende indbygger
tal nu også påvirker SSF’s medlemstal i 
negativ retning. Af et samlet driftsbudget 
på 7,2 mill. DM, bidrager medlemmerne 
med ca. VS-

Ved Riseby danske skole indvies en ny 
forsamlings- og gymnastiksal. Til salen, 
der har kostet 850.000 DM, foreligger der 
endnu ikke noget tilsagn fra Kiel om 
landsstøtte.

11. november: Under en høring Flensborg 
Avis’ tilsynsråd havde indkaldt til, opfor
drer man kraftigt til at bevare bygningen 
på Nørre Torv. Tilsynsrådet vil dog flytte 
både redaktion og teknik. Det blev oplyst, 
at Det sydslesvigske Samråd støtter til
synsrådets planer.

13. november: Økonomiminister Jürgen 
Westphals opfattelse af, at virksomheder
ne viser en stigende miljøbevidsthed, bli
ver imødegået i landdagen af Karl Otto 
Meyer, der kræver flere forebyggende for
anstaltninger over for miljøskader, dog ik
ke således at industriens miljøinvesterin
ger finansieres gennem højere forbrugerp
riser.

Den tysk-danske konkurrence forhin-
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drer, at Sydslesvig/Slesvig synker hen i 
kulturløshed som en mørk provins, sagde 
studielektor dr. Johann Runge under et 
symposium arrangeret af Det tyske Kultur
institut i København.

Journalistelever fra Danmarks Journa
listhøjskole i Århus besøger Sydslesvig for 
at samle slof til en temaavis om Sydsles
vig; det er tanken at distribuere den til de 
ældste klasser i folkeskolen.

14. november: Dansk Skoleforening for 
Sydslesvig vil spare 13.600 DM om året 
ved at gå ind i en fælleskørselsordning 
med de tyske skoler i området vest for 
Flensborg.

1 modsætning til Danmark, hvor mange 
uddannede lærere er uden job, er beskæfti
gelsessituationen i Sydslesvig god. Der er 
ikke sket afskedigelser, men tværtimod fo
retaget flere nyansættelser ved indeværen
de skoleårs begyndelse, oplyser Dansk Læ
rerforening Sydslesvigs formand, Jytte He- 
gelund.

16. november: Efter flere interne ommøb
leringer på styrelsesplan oplyser Nordisk 
Universitet i Flensborg, at man foråret 
1986 kan åbne det første institut i den tid
ligere datacentral i Sønderup.

Landbrugsminister Günter Flessner og 
amtsborgmester Kresten Philipsen udveks
ler de respektive fredningskendelser, der 
giver basis for genskabelse af den oprinde
lige højmose i Jardelund-Frøslev.

18. november: Der sker en betydelig udvi
delse af det danske forsamlingshus i Oks- 
bøl. Fra ministerpræsident Barschels fond 
er der til udvidelsen bevilget 6000 DM.

Kommunerådet i Skovlund afslår igen 
et dansk andragende om tilskud til rejsnin
gen af et dansk forsamlingshus, skønt der 
kan ventes en landsbevilling på 400.000 
DM.

19. november: Undervisningsministeriets 
udvalg vedrørende danske kulturelle anlig
gender i Sydslesvig (femmandsudvalget) 
godkendte planerne fra Flensborg Avis til
synsråd og direktion om en udflytning og 
opførelse af et nyt bladhus på Wittenberg- 
weg i Flensborg.

20. november: Flensborg by vil for året 
1986 fra forbundet og landet modtage 11,4 
mill. DM til saneringsarbejder i den indre 
by.
23. november: Det slesvigholstenske kul
tusministerium vil støtte en udbygning af 
Gustav Johannsen-skolen i Flensborg, der 
vil koste i alt 1.8 mill. DM, med 300.000 
DM.

I Tumby-Slrukstrup oprettes en ny 
dansk menighed.

Den af oberst H. Parkovs mindefond 
indstiftede Sydslesvigpris tildeles fru An
nemarie Stollberg, Bredsted, for et for- 
tjenstfuldt arbejde inden for Husmoder
foreningen.

25. november: Når Det slesvigholstenske 
Hjemstavnsforbund ikke kunne få aner
kendt Slesvig-Holsten sangen som lands
hymne, opfordres ministerpræsidenten nu 
til at frede sangen, så den ikke anvendes 
i hverveformål eller som dansemelodi.

28. november: På et møde i Borgerforenin
gen i Flensborg oplyser formanden for Sta
tens femmandsudvalg, Peter Gorrsen, at 
tilskuddet fra den danske stat til Sydsles
vig i de sidste 20 år er blevet 12-13 gange 
så stort; i 1986 vil det beløbe sig til 230 
mill. kr. eller 1,3 pct. af undervisningsmi
nisteriets samlede budget.

29. november: Det vækker opsigt, at kom
munerådet i Svesing kun vil bekoste en be
skeden mindetavle over de i den stedlige 
koncentrationslejr døde; man afviser et 
større mindesmærke.
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2. november: Slesvigsk Parti vil støtte pla
nerne om et grænselandsuniversitet i for
bindelse med Nordisk Universitetscenter i 
Flensborg, fastslår amtsrådsmedlem Her
mann Heil.

3. november: Det tyske mindretal holdt sin 
Tyske Dag i Tinglev og markerede samti
dig 40-året for oprettelsen af Bund deut
scher Nordschleswiger. Chefredaktør Sieg
fried Matlok holdt festtalen, hvori han un
derstregede, at det tyske mindretal ikke 
kan løbe fra fortiden, men han beklagede, 
al »skygger fra fortiden« endnu kunne spo
res i behandlingen af mindretallet.

6. november: I Bov kommune opstiller den 
af Slesvigsk Parti som kandidat kasserede 
Jørgen Kistrup en udbryderliste til kom
munevalget under navnet Grænsevagten.

Til amtsrådsvalget er i all opstillet 239 
kandidater repræsenterende 15 lister.

I Rødekro kommune indgår Slesvigsk 
Parti valgforbund med Del konservative 
Folkeparti.

En stormflod på vestkysten bliver årsag 
til flere limers alarmtilstand. Kun på Rø
mø og ved Ballum skete der oversvømmel
ser.

8. november: Både Jydske Tidende og Der 
Nordschleswiger anker over Danmarks 
Radios og TV’s ringe interesse for mindre
talsspørgsmål og lyske forhold i del hele 
laget.

9. november: Løgumkloster kommune ser 
stadig ingen basis for at afslutte en over
enskomst med den lyske børnehave i Øster 
Højst, hvis børnetal svinger mellem 18 og 
22, og som ved skoleårets begyndelse send
te 6 børn til den danske skoles børneha
veklasse.

Den lyske Skole- og Sprogforening hen

vender sig i en valgannonce i samtlige søn
derjyske dagblade til alle forældre, der sen
der deres børn i tysk børnehave eller skole 
og opfordrer dem til al stemme på Sles
vigsk Parti.

10. november: Slagtermester Chr. Voll
stedt, Haderslev, opnår på en international 
slagterkonkurrence tre guldmedaljer og tre 
sølvmedaljer for sine produkter.

11. november: Våbenstilslandsdagen 11. 
november 1918 mindes med kransened
læggelse flere steder ved mindestenene for 
de faldne.

13. november: Ejerne af de privatejede are
aler i Margrelhe-kogen bag del fremskudte 
dige vil anke overfredningsnævnets afgø
relse om nedsættelse af erstatningssum
men fra 6 mill, til 2 mill, kr.; endvidere 
protesterer man mod al der er sket en 
yderligere stramning af fredningsbestem
melserne.

I Brørup er holdt generalforsamling i 
TV Syds støtteforening, og der stiftes A/S 
TV Syds Fond, som skal sikre TV Syds 
fremtid.

I Tønder kommune indgår Slesvigsk 
Parti et valgforbund med Del radikale 
Venstre, og i Aabenraa indgår man valg
forbund med Fremskridtspartiet. I alt op
når Slesvigsk Parti dermed valgforbund 
med et dansk parti i fem kommuner.

Den selvejende institution Tørning 
Mølle modtager en gave på 30.000 kr. til 
fortsatte restaureringsarbejder.

14. november: Såvel amtsborgmester Kre
sten Philipsen som viceamtsborgmester 
Dycke Hoff stiller sig skeptisk overfor tan
ken om et grænselandsuniversilet omkring 
Nordisk Universitet i Flensborg og mener 
det både kan blive svært at skaffe penge 
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til formålet og al overvinde de rent sprog
lige problemer.

Mens Fiskeriministeriet vil forbyde fi
skeri mellem Højer sluse og Vidåsluscn, 
understreger Rudbøl og omegns fiskerifor
ening sine hævdvundne rettigheder til fi
skeri 1509 m fra slusen og får heri massiv 
opbakning fra Højer byråd.

Af den tyske skole- og sprogforenings 
årsberetning fremgår, at de 18 tyske skoler 
i Nordslesvig tilsammen besøges af 1294 
elever mod 1338 sidste år. Skolerne starte
de med 97 nye elever. De 25 tyske børne
haver har en fremgang til 598 børn fra 550 
i 1984 og 521 i 1983.

16. november: Som årets »Æres-Rummel- 
potte« udnævnes museumsinspektør dr. 
phil Sigurd Schoubye, Tønder.

På et af Slesvigsk Parti i Tinglev arran
geret valgmøde med deltagelse af Mogens 
Glistrup erklærer denne, at han ikke vil 
være med til at give så meget som en krone 
til det tyske biblioteksvæsen. Nok aner
kender han ligeberettigelse, men den skal 
ikke koste noget.

19. november: Ved amtsrådsvalget i Søn
derjyllands amt opnåede Slesvigsk parti 
5593 stemmer mod 6285 i 1981. I de 11 
kommuner, hvor partiet opstillede, blev 
stemmetallet 5315 mod 5857 i 1981. Sles
vigsk parti opnåede genvalg af Hermann 
Heil til amtsrådet, og fik mandater i Grå
sten, Højer, Lundtoft, Løgumkloster, Ting
lev, Tønder og Aabenraa. Partiet fik et nyt 
mandat i Lundtoft og yderligere et mandat 
og dermed i alt tre i Tønder byråd. Hver
ken i Haderslev eller Sønderborg genvandt 
partiet sit mandat, og en ventet mandatge
vinst i Bov og Rødekro kommuner ude
blev.

Ved amtsrådsvalget fik Venstre og Soci
aldemokrater hver 10 mandater, konserva
tive 4, SF 3, og radikale, Kristeligt folke
parti og Slesvigsk parti hver 1 mandat. 

Fremskridlparticl mistede begge sine man
dater, de radikale 1, mens Venstre vandt 
2 og SF 1 mandat.

20. november: I Tinglev kommune blev 
Slesvigsk Parti med et tab på små 100 
stemmer reduceret til det trediestørstc par
ti. I Udbjerg valgdistrikt er Slesvigsk parti 
med 82 stemmer næststørste parti.

21. november: Formanden for Bund deut
scher Nordschleswigcr og Slesvigsk Parti, 
Gerhard Schmidt, betegner valgresultatet 
som et alarmsignal, og en nøje analyse må 
vise, hvilke konsekvenser det skal have for 
partiets fremtidige politik.

22. november: Slesvigsk Parti blev tungen 
på vægtskålen ved borgmestervalgene i 
Tønder og Aabenraa. I Tønder nyvalgtes 
direktør Kurt Sandahl Sørensen (V), mens 
direktør Jens Terp Nielsen (V) i Aabenraa 
afløser Camma Larsen Ledet, der ikke gen
opstillede.
25. november: Dronning Ingrid uddeler på 
Gråsten Landbrugsskole 11 stipendier til 
unge sønderjyders uddannelse. Hver af de 
unge får 9000 kr. I Aabenraa besøgte dron
ningen orgelfabrikken Marcussen & Søn, 
og i Rødekro pumpevirksomheden Ha
mag.
26. november: Formanden for Bund deuts
cher Nordschleswiger Gerhard Schmidt og 
generalsekretær Peter-Iver Johannsen de
koreres på det tyske konsulat i Aabenraa 
med Bundesverdienstkreuz 1. Kl.

Danfoss, som nu ialt beskæftiger om
kring 13.000 ansatte, sætter med en om
sætning på over 5 milliarder en ny rekord.

27. november: Kulturudvalgsformændene i 
Tønder, Højer, Tinglev, Gråsten, Aaben
raa, Haderslev og Sønderborg kommuner 
diskuterer en fælles holdning i spørgsmålet 
om kommunale tilskud til det tyske biblio
teksvæsen.
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Nørremarksvej 84 . Tønder. Tlf. 72 15 50

ALM. 
BRAND

Sønderjyllands Lånekasse 
Sparekassen Sønderjylland

Storegade 12 . Aabenraa . Tlf. (04) 62 15 67, lok. 25 
Mandag og tirsdag kl. 9-15; torsdag kl. 9-13

ANDELSBANKEN
Sønderjyske afdelinger

AF 1792

TEGNER AL 
FORSIKRING

Grænselandets liv
Grænselandets sang 

møder De i

Jydske Tidende
Syd- og Sønderjyllands store blad

A/S Sønderjydsk Frøforsyning

Frøavl & Frøhandel
Aabenraa

Branddirektoratet i: 
GRÅSTEN 

Ahlefeldvej 10 
Tlf. (04) 65 17 67 

SKÆRBÆK 
Tøndervej 12 

Tlf. (04) 75 22 75 

HADERSLEV 
Nørregade 23 

Tlf. (04) 52 07 66

Selskabs- og udflugtskørsel 
RuteautomobibAktieselskabet 

for Haderslev Amt og By 

Haderslev, tlf. (04) 52 38 55

Mød
Bankrådgiveren i
PRIVATbanken OVE ARKIL A/S

CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR

HADERSLEV



Søndøgysfc ManuttsKriits r»K)akHunwdî»u4t>.
H. P. Hanssensv«! 9, 6100 HatJarstev, tM (04j 52 17 J‘/_ 
Ekspnoitidn^ns adrv^w
His’.toisk Samfund tor Sønderjylland. Mader sløv« ej 45. Sl’t'O Abftfirâ.
Tlf. t04j 62 46 A3 <3lrc 634 26 .62.
Rfrdôfçîion:
•Csntf. polit. fog.jr Björn Svorison, H P. Hans$i>navej Ô. 6 »00 HadorWv 
Tu. (04; 52 <7 37 (anç^ï

IDRÆTSHØJSKOLEN
I SØNDERBORG

Højskole med lederuddar neise i 
gymnastik, boldspil, atletik og 
svømning.
Sommerkursus for kvinder )g 
mænd 3. maj - 28. juli.
Vinterkursus for kvinder øg mænd 
3. oktober - 28. marts.
Skoleplan sendes.
Telefon (04) 42 13 48
Hans Jorgen Nielsen

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

Værksted for arkæologi og kulturhistorie
Studier al søuJv lysky for tidsminder - 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 rnarts-rnaj, 5 måneder januar-maj. 
Korte kursus juni-november.

Løgumkloster Højskole, 6240 Løgumkloster
Tit. (04) 74 40 40, kontor mandag-fredag kl. 10.30-13.00

BRF
DANEBOD HØJSKOLE - ALS

4 måneders kurser med star i hen
holdsvis januar og september 
Korte sommerkurser.

Tlf. (04) 46 41 12
Mogens Hemmingsen

BRØDRENE GRÄM A/s VOJENS

Vi skaffet 
penge 
til huseMÄ 

Kreditforeningen 
Danmark

Distrikt Sønderjyllar d
Storegade 31. 1. Postben 103. 

6200 Åbenrå. Tit. (04) 62 74 00.

Sparekassen

Sydjylland


