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Forsidebilledet viseren af de hvide busser i Nørregade i Haderslev på
vej mod nord i maj 1945. I baggrunden ses Vor Frue kirke. Fot.
Museet for Danmarks Frihedskamp 1940-45.

SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 5/88

De hvide busser passerer Nørregade i Haderslev i maj 1945. Overalt, hvor busserne kom frem, blev de
hilst med begejstring. Blandt tilskuerne var der dog også mange, som blot ønskede at få et enkelt glimt af
en af sine kære. Fot. Haderslev byhistoriske Arkiv

Kvindeliv
i besættelsesårene
Af ASTA HANSEN

1 oktober 1987 bragte Sønderjysk Måneds
skrift (s. 269-75) et uddrag af Asta Hansens
erindringer fra barndommen i Sønderborg
under l. verdenskrig. Asta Hansen, der i dag
bor i Haderslev, blev i 1934 gift med Johan
nes Viggo Hansen. Han blev i 1937 ansat ved
politiet i Gråsten, hvor det unge par fik bolig
på 2. sal i Nygade 19.
I besættelsesårene betød det at være gift
med en politibetjent voldsomme ændringer
for familielivet, således som Asta Hansen
beskriver det i det uddrag af hendes erindrin
ger, der gengives her. Det er ofte især mænd,
som har skildret disse års besværligheder,
pres og kampe. Derfor er det værdifuldt, at vi
her oplever denne tid set gennem en kvindes
erindringer.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 5/88

F„, ,ra

legiti
mationskort 1943
Jeg ville gerne forsøge at fortælle lidt
om en husmoders hverdag under kri
gen og besættelsen; men jeg er blevet
klar over, at det slet ikke er let at
fortælle om en ensformig og trist grå
hverdag, så senere generationer kan
danne sig et nogenlunde virkeligheds
nært indtryk deraf.
Dog mener jeg at turde sige, at selv
om der over hverdagen i krigsårene
indtil 29. august 1943 hvilede en vis
trykket stemning, så blev der dog ind
imellem tid og lejlighed til lidt fest, som
selvsagt måtte være præget af ratione
ringens begrænsninger på alle områ
der.
Ellers var hverdagen nok mest præ-
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get af at klare en dag ad gangen med at
skaffe mad og klæder til familien og sig
selv. Blot det medførte i sig selv en del
bekymringer, men ved læsning af avi
sernes beskrivelser og beretninger om
krigens gang ude i verden stod det os
klart, at selv om vi ikke syntes om den
ufrie tilværelse, vi faktisk levede, så
måtte vi indrømme, at der var millioner
af mennesker, som havde det meget
værre end os, og at det også kunne
blive værre for os.
Og det blev meget værre. I foråret
1944 blev jeg igen gravid. Vi var glade
derover, idet vi håbede, at krigen ville
være ovre før fødslen skulle finde sted i
december. I begyndelsen af august må
ned 1944 blev min mand beordret til
deltagelse i et ca. tre måneder langt
opdagerkursus på Statens Politiskole i
København. Vor dreng, der var fem år,
og jeg rejste sammen med ham til
København og derfra videre til Hel
singør. Min søster og hendes mand, der
var slotsbetjent på Kronborg, boede
indenfor Kronborgs volde, og hos dem
kunne vi opholde os en måneds tid.
Arrangementet havde den fordel, at vi
ikke var så langt fra hinanden, og at
min mand så kunne besøge os lørdag
søndag uden at skulle søge ekstra fri
hed til at rejse.
Alt forløb planmæssigt indtil i slut
ningen af august og begyndelsen af
september. Da begyndte der at blive
flere og flere uroligheder såvel i Køben
havn som i andre dele af landet som
reaktion på tyskernes hårdere og hår
dere kurs overfor befolkningen. Dan
ske sabotører blev henrettet, og ud
gangsforbud i aften og nattetimerne
var efterhånden hverdagskost.
I Hørsholm var indrettet en lejr, hvor
de danske kommunister og en del an
dre danskere på tysk forlangende hold
tes indespærrede af danske myndighe
der for at undgå, at de pågældende
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mennesker skulle blive deporterede til
Tyskland. I løbet af sommeren 1944 var
der ligeledes på tysk forlangende ble
vet opført en lejr i et område i udkanten
af Frøslev plantage, der betegnedes
som »Frøslev Polde«. Denne lejr skulle
bevogtes eksternt af tysk militærpoliti
og internt ledes af det danske fængsel
svæsen. Det var aftalt, at illegale dan
skere, som blev pågrebet af danske
myndigheder, skulle interneres i denne
lejr.
Det kom til at gå anderledes. Pludse
lig blev de indsatte i Horserødlejren som lejren ved Hørsholm blev kaldt fjernet af tyskerne, kørt til Helsingør og
ført ombord i et skib, som derefter
afsejlede med dem med ukendt be
stemmelsessted.
Disse aktioner medførte, at uroen
tiltog overalt i landet, så i begyndelsen
af september turde vi - vor dreng og
jeg - simpelt hen ikke blive længere i
Helsingør, idet vi risikerede at blive
helt afskåret fra at kunne vende tilbage
til vort hjem. Min mand fik fri den
anden week-end i september, hvor vi
så alle tre rejste hjem til Gråsten. Min
mand var nødt til allerede om sønda
gen at rejse tilbage til politiskolen.
Under politiskole-kurset boede og spi
ste han på et pensionat i Colbjørnsensgade i København. Det var svært for os
alle tre at sige farvel i Gråsten, selvom
vi håbede, at min mand igen ville få
tilladelse til at rejse hjem hver 14. dag,
indtil skolen skulle slutte umiddelbart
før jul.
Politiets afvæbning og internering
Men det skulle gå helt anderledes. Min
mand rejste tilbage til politiskolen.
Uroen i landet og særlig i København
blev imidlertid værre og værre, og så
kom den 19. september 1944.
Klokken 11 om formiddagen blev der
givet luftalarm over hele landet, og
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 5/88

som altid under luftalarm blev ra
dioudsendelserne stoppet. Først læn
gere hen på dagen blev alarmen af
blæst, og radioen begyndte at sende
igen. Det var forfærdelige ting - ikke
mindst for en gravid politikone - der
nu blev meddelt, nemlig at det danske
politi var blevet afvæbnet, og en del af
dets medlemmer internerede.
For mig var det som om alt omkring
mig brød sammen. Nu havde min
mand godt nok sagt til mig, at jeg ikke
skulle blive urolig, hvis han en dag
pludselig forsvandt uden at lade høre
fra sig, idet han, hvis han skønnede det
nødvendigt i en given situation at »gå
under jorden« så ville søge at komme
til Sverige. Jeg skulle endelig ikke spør
ge efter ham, for ikke at henlede tysker
nes opmærksomhed på os.
Efter at have sundet mig nogle dage
blev jeg ringet op. Det var min svoger
fra Helsingør, som meddelte, at han fra
en ukendt dame, der angivelig havde
været beskæftiget i politiskolens mar
ketenderi, havde modtaget en hilsen
og en besked til mig fra min mand om,
at alt var vel. Intet nærmere. Derefter
foretog jeg mig så ikke noget i nogen
tid, men da vi nåede til vor tiårs bryl
lupsdag den 16. oktober, og jeg stadig
ikke havde hørt fra min mand, blev jeg i
første omgang skuffet, for han havde
altid i de forløbne år husket dagen, men
i næste omgang blev jeg urolig, for så
var han måske ikke, som jeg hidtil
havde håbet, kommet til Sverige. Og
hvad så. Var han mellem de internere
de, som var kommet til tyske koncen
trationslejre, eller var noget helt tredie
sket?. Jeg kunne ikke forstå, at jeg intet
hørte fra Røde Kors, sådan som jeg
vidste, at andre politikoner, hvis mænd
var deporterede, havde gjort.
Jeg ringede til min svoger og fik ham
til at rejse til København for at se, om
min mands ting var på pensionatet i
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 5/88

Colbjørnsensgade, og - hvis det var
tilfældet - få dem sendt hjem til mig i
Gråsten.
Så kom forklaringen. Sammen med
min mands ting lå der på pensionatet
en hel del post til mig fra Røde Kors
med besked om, at min mand var
interneret i den tyske koncentrations
lejr Buchenwald. Man meddelte mig
også hans adresse. Røde Kors sendte
fødevarepakker til de internerede poli
tifolk, og jeg måtte skrive til min mand
to gange om måneden.
Ikke længe efter fik jeg mit første
brev fra min mand. Det var meget kort.
Skrevet på koncentrationslejrens papir
med blyant - 16 korte linier, hver 7-8
cm - og på tysk. Jeg vil indrømme, at
jeg blev meget ked af det. Men det, at
jeg nu vidste, hvor min mand var,
gjorde det muligt for mig at målrette
mine tanker og bønner. Ja, jeg bad Gud
om hjælp, for efter min mening var det
kun fra Gud virkelig hjælp kunne kom
me, og det hjalp mig at bede. Det gav
mig styrke til i min svangre tilstand at
samle mod og kræfter og til at leve så
nær det normale som muligt.
Der gik dog ikke lang tid, før jeg fik et
nyt chok. Min mand havde en god
jagtkammerat, som havde været chauf
før for grænsegendarmeriets chef i
Gråsten. Han og hans familie var i
foråret 1944 flyttet til Sønderborg. Me
dens familien boede i Gråsten, var vi
kommet en del sammen, men efter at
de var flyttet til Sønderborg, havde vor
kontakt til dem været mere sporadisk.
Jeg vidste dog, at han som så mange
andre af gendarmerikorpsets medlem
mer var taget af tyskerne og sendt til
Frøslevlejren. Derfra var han efter kor
tere tids forløb blevet sendt til Neuengammelejren ved Hamborg, og her var
han død i begyndelsen af november
måned. Når dette dødsfald chokerede
mig særligt, så var det dels fordi den
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Det første brev Asta Hansen fik fra sin mand i koncentrationslejren Buchenwald ved Weimar, er skrevet
den 8. oktober 1944 og stemplet i Weimar den 20. okt., efter at det var censureret af »Postprüfer 3« og
igen lukket med en officiel klæbestrimmel med »Oberkommando der Wehrmacht«s stempel og teksten
»Geöffnet«. Inde i brevet er trykt diverse oplysninger, underskrevet »Der Lagerkommandant«. Her står
bl.a.: »Der Tag der Entlassung kann jetzt noch nicht angegeben werden. Besuche im Lager sind
verboten. Anfragen sind zwecklos«.

afdøde var en så god bekendt, som
tilfældet var, dels fordi han blev anset
for at være en sund og stærk ung
mand. At han var død, gav mig bange
anelser om forholdene i koncentra
tionslejrene, som jeg i forvejen intet
godt havde hørt om.

Fødsel og dåb
Nu nærmede julen sig, og jeg vidste, at
min nedkomst skulle finde sted lige
omkring juledagene. Det blev ikke til
større juleforberedelser, men jeg gjorde
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det så godt, jeg kunne, og som det efter
forholdene var muligt af hensyn til
vores dreng.
Dengang som nu var der mange ting
at ordne før en fødsel, men i besættel
sesårene var det dog mere besværligt
end i dag. For det første havde vi jo
rationering af beklædning af enhver art
og også af garn. Men heldigvis havde
jeg gemt det spædbørnstøj, som vores
nu seksårige dreng i sin tid havde
benyttet, og det havde jeg megen glæ
de af. Til trods for rationeringen var det
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 5/88

muligt at købe en såkaldt barselpakke,
indeholdende bleer og spædbørnstøj.
Den købte jeg selvfølgelig, men den
indeholdt kun ting, som kunne anven
des i relativ kort tid til et barn med
normal vækst.
Så var der problemet med en barne
vogn. På sådanne køretøjer var der
også mangel. Jeg har altid været lidt
ræd for at disponere for optimistisk, og
af den grund ville jeg ikke have en
barnevogn stående i længere tid, før
den skulle i brug. I Gråsten fandt jeg
ingen vogn, så jeg måtte rejse til Søn
derborg, hvor jeg i en forretning i
Brogade fandt en pæn, men også ret
dyr vogn. Jeg bestilte vognen, og mod
at jeg betalte et depositum på ca. en
trediedel af vognens pris, ville man
reservere mig vognen, indtil brug af
den blev aktuel.
I min situation var det ingen lettelse,
at fødslen skulle foregå hjemme. Ind
læggelse på sygehus kunne kun ske
akut ved livstruende omstændigheder
i forbindelse med fødslen. Nå, men det
gik altsammen godt med hjælp fra en
omhyggelig læge og en ældre, meget
erfaren jordemoder. Den 28.december
1944 fødte jeg en stor dreng, så nu
havde vi to drenge - en stor og en lille Den »store«, som bare var 6 år, var
meget stolt over at være blevet store
bror, og han gjorde alt, hvad han kunne
for at passe på, at intet ondt skulle nå
den lille. I begyndelsen lå han sågar på
gulvet ved siden af min seng, angivelig
for at passe på både lillebror og mig.
Det første problem, jeg løb ind i efter
fødslen, var, at den nyfødte jo skulle
anmeldes til fødselsregistret. Men ikke
nok med det, han skulle også navngi
ves til registret inden årets udgang, så
fristen var kort. Godt nok havde jeg
nogen tid i forvejen skrevet til min
mand, om han havde forslag til navn
givning, men jeg har senere fået at
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 5/88

vide, at han først fik dette brev langt
hen i det nye år, og jeg hørte da heller
intet fra eller om min mand før lang tid
senere. Jeg kunne ikke komme i kon
takt med familie indenfor det korte
tidsrum, så jeg havde bogstavelig talt
ingen andre at drøfte problemet med
end den »store« dreng, og han mente,
at lillebror skulle hedde Gunnar, og
derved blev det så.
Under hensyn til al den usikkerhed,
som hverdagen var omgivet af, ville jeg
gerne så hurtigt som muligt have den
nyfødte døbt, men da jeg stadig levede
i håbet om, at krigen skulle høre op, og
min mand vende hjem og være med til
dåbshandlingen, trak det alligevel lidt
ud. I lang tid efter nytår hørte jeg som
nævnt intet fra eller om min mand. Det
gjorde mig urolig, men jeg turde så ikke
vente længere med dåben, som fandt
sted den 11. marts 1945 i Gråsten slots
kirke. Da der ikke var mulighed for at
familie kunne komme til stede, havde
jeg bedt vor genbos søn og svigerdat
ter om at være faddere. De boede
nemlig i samme hus som os.
I begyndelsen af det nye år 1945 var
jeg som aftalt kommet i besiddelse af
barnevognen, og det viste sig da også
at være heldigt, for på dåbsdagen var
denne vogn det eneste transportmid
del, som kunne stilles til rådighed for
den lilles transport til og fra kirken. Der
var virkelig ikke andre muligheder, da
landet var tømt for drivmidler til anden
transport end den absolut livsvigtige og endda heller knap til det.
Jeg glemmer aldrig dåbsdagen. Jeg
fik den lille pakket i barnevognen.
Dåbskjolen havde jeg fra den store
dreng, men det var jo ikke ligefrem
sagen at få både den lille og dåbskjolen
med tyli og sløjfer pakket sammen i en
barnevogn, men der var ingen anden
udvej. Jeg tænkte mig da heller ikke så
meget ved det, for nu var det ene
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Øverst Nygade 19, hvor familien Hansen havde
boet fra 1937. Huset kaldtes »assistenthuset«,
bl.a. fordi her især boede told- og politiassistenter.
- Herfra gik turen den 13. februar 1945 med den
nyfødte i barnevognen de få hundrede meter til
Gråsten slotskirke (til venstre), hvor dåben fandt
sted. Fot. C. C. Biehl, Gråsten, i Historiske
Samlinger, Aabenraa.

fornødne at få drengen døbt. Jeg kom
da også i god behold til kirken med den
lille og storebror, som gik ved siden af
vognen, og som sin unge alder til trods
søgte at leve op til at være både i fars
sted og storebror for den lille. Efter at
have fået vognen parkeret i kirkens
våbenhus bar jeg selv den lille til då
ben, mens storebror trofast holdt sig
ved min side. Jeg følte det hele så
underlig uvirkeligt, men kunne allige
vel ikke lade være at tænke på, hvad
mon tilværelsen ville bringe os tre efter
denne dag. Men det blev overstået, og
den lille fik i dåben det navn, som hans
storebror havde foreslået, og efter høj
tideligheden i kirken blev den døbte
atter pakket i barnevognen og kørt
hjem af storebror og mig.
136

Lad mig dog også sige her, at i al min
følelse af ensomhed i en med menne
sker fyldt kirke, gjorde det mig godt at
mærke, at en masse mennesker, af hvil
ke de fleste var mig ubekendte, efter
dåbshandlingen henvendte sig til mig
og ønskede drengene og mig held og
lykke for fremtiden.

Kontakt med min mand
Det blev hverdag igen, og nu kom der
breve fra min mand. Jeg fik et helt
bundt sendt fra Røde Kors, og det viste
sig, at grunden til, at jeg i så lang tid
intet havde hørt fra min mand var, at
han og de fleste af hans kolleger allere
de før jul var blevet overflyttet fra
koncentrationslejren til en krigsfange
lejr i Mühlberg i nærheden af Leipzig.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 5/88

Som krigsfanger måtte de skrive hjem
på deres modersmål og flere gange om
måneden, og det havde min mand også
gjort, men da al post fra fanger skulle
censureres, og da man i censuren ikke
havde folk, der kunne læse dansk, var
brevene blot blevet lagt til side og
havde fået lov at ligge, indtil Røde Kors
kom under vejrs med forholdet og greb
ind. En anden ting var, at politifolkene
efter overførslen til den omtalte krigs
fangelejr, var blevet splittet op i mindre
arbejdskommandoer og fordelt over et
stort område i det østlige Tyskland,
således at det havde været forbundet
med vanskeligheder at finde frem til
dem med post hjemmefra, men også
det gik i orden. Senere fik jeg at vide, at
min mand den 30. januar 1945 via Røde
Kors fik telegram om, at jeg den 28.
december 1944 var nedkommet med en
søn, og at alt var vel.
Hen mod slutningen af marts måned
begyndte man at tale om, at danske
internerede skulle overføres fra Tysk
land til Sverige, og omkring begyndel
sen af april begyndte så de første tog at
ankomme til Padborg med fanger fra
de tyske lejre. Der fandt en hel folke
vandring sted til Padborg af pårørende,
som håbede at få et glimt af en længe
savnet far, søn, broder, mand, kæreste
eller blot en bekendt, og hvis ikke, så
måske lidt nyt på anden hånd fra ham.
Jeg var også i Padborg en enkelt gang i
håb om at se min mand, men han var
ikke med, og jeg blev klar over, at
sandsynligheden for, at han ville kom
me med tog, ikke var særlig stor, fordi
han på grund af sin alder hørte til de
årgange, der skulle flyttes lidt senere,
så det var mere sandsynligt, at han
ville komme med bus, når han kom, og
at han så ville komme til Frøslevlejren
og være der nogle dage før overførslen
til Sverige skulle ske. Jeg tog så hjem
igen - og ventede.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 5/88

Et gensyn
Hen imod slutningen af april fik jeg en
dag en hilsen fra daværende politifuld
mægtig Moltke fra Gråsten. Han var på
et tidspunkt blevet anholdt af tyskerne
og indsat i Frøslevlejren, hvorfra man
nu havde løsladt ham. Han kendte min
mand og havde talt med ham i lejren,
så nu var jeg sikker på, at min mand var
kommet tilbage til Danmark.
Igen gik der nogen tid, og en dag
blev jeg ringet op af politiassistent
Mikkel Petersen, Padborg. Indtil poli
tiet blev opløst, var han leder af politi
stationen i Padborg. Han var blevet i
Padborg, hvor han efter den tyske
kapitulation indtog sin tidligere plads.
Han var til stadighed meget velorien
teret bl. a. om forholdene i Frøslevlej
ren. Nu kunne han fortælle mig, at der
den 3. maj om morgenen skulle afgå en
transport af fanger med busser til Sve
rige. Han vidste bestemt, at min mand
skulle med denne transport. Hvis jeg
havde lyst, kunne jeg blot komme til
Padborg tidligt om morgenen den på
gældende dag, så ville han tage med til
lejrens nordre port, hvor jeg måske
kunne få et glimt af min mand.
Selvfølgelig var jeg interesseret, og
jeg fik ordnet pasning af vore to drenge
hjemme. En af min mands kolleger og
hans kone ville også med. Vi skulle
cykle til vort bestemmelsessted, og
allerede ved 5-tiden den omtalte mor
gen drog vi af sted.
Vi nåede Padborg en god times tid
senere og meldte os hos Mikkel Peter
sen. Hans kone gav os »morgenkaffe«.
Det kaldte vi den drik, som man i de
tider indtog om morgenen. Den var
varm, men den havde absolut ingen
forbindelse med kaffebønner. Derefter
cyklede vi så - nu var vi fem - gennem
Frøslev til lejrens nordre indgang fra
Fårhus. Her var allerede forsamlet en
lille flok mennesker, som havde slægt-
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ninge eller venner i transporten, og
som nok alle var underrettet i forvejen
af Mikkel Petersen.
Udefra, og i nogen afstand fra selve
porten, kunne vi se, at der på vejen,
som gik gennem lejren, holdt en lang
række hvide busser, og at fanger gik
omkring ved dem. Jeg kunne dog ikke
finde min mand imellem dem, og helt
let var det nu heller ikke, for de var
næsten ens klædt med skihuer og grå
eller mørkeblå stortrøjer. Der gik flere
timer, før transporten kørte med ret
kort afstand fra den forankørende, såle
des at der kun blev forholdsvis kort tid
til at søge mellem alle de ansigter, som
indefra var presset mod bilens vinduer,
og der kørte da også flere forbi, uden at
jeg så ham, jeg søgte, men så pludselig
så jeg ham. Han sad på bussens bage
ste sæde med piben i munden, og
pludselig fik han også øje på mig. Der
blev vinket og leet - men alligevel vel
også grædt lidt - og så kørte bilen forbi.
Jeg greb min cykle og kørte bag efter
den i håb om, at en eller anden tilfæl
dighed ville få den til at stoppe, så jeg

kunne komme hen og måske råbe en
hilsen til min mand, men selvom jeg
fulgte med bilkolonnen helt gennem
Fårhus by og næsten ud til Frydendal
kro, lykkedes det ikke. Da bilerne kom
ud på hovedvejen, drejede de af i
retning mod Kruså korsvej, og farten
blev sat op, så jeg opgav. Jeg syntes
bestemt ikke, at turen på denne måde
var blevet en fiasko, for jeg havde dog
været min mand så nær som ikke før i
de sidste 8 måneder, og dertil kom, at
han tilsyneladende så ud til at være
rask og iøvrigt lignede sig selv.
Jeg fandt igen sammen med mine
ledsagere, og vi spiste til middag på
Grænsehotellet i Kruså, hvorefter vi
cyklede hjemad ad Fjordvejen.
Efterskrift
Der gik kun få dage, før Asta Hansens
mand vendte hjem til Gråsten. Den 5.
maj kom befrielsen, og allerede samme
aften - henad ved midnatstid - dukke
de han op i hjemmet i Nygade i Grå
sten.

En del af Frøslev-lejren, fotograferet kort tid efter befrielsen. Fot. P Clausen, i Historiske Samlinger,
Aabenraa.
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Stik af Torvet i Haderslev 1847. Midt i billedet ses nr. 8, opført 1640 af vinskænk Oluf Schumacher. Til
højre for trappen ses tydeligt stenen med vinguden Bacchus, således som den ses på billedet side 145.
Fot. i Haderslev byhistoriske Arkiu

Vinguden på Torvet i Haderslev
Af JAKOB RØJSKJÆR

Arkæologiske udgravninger i Haderslev
igennem de sidste par år har forøget vor viden
om byens ældste historie. At kommunale
opgravninger i byens gader også kan bringe
spændende ting frem i lyset, fortæller lederen
af Haderslev by historiske Arkiv, Jakob
Røjskjær, om her.
Gågaden i Haderslev har fået ny flise
belægning, og i sommeren 1987 var
man nået til Torvet ved den sydlige
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 5/88

ende af gågaden. Også her skulle der
lægges nye fliser, og da den gamle
belægning og fyldsandet nedenunder
blev fjernet, dukkede forskellige ting
frem, og Haderslev museum rykkede
ud med arkæologerne Stine Wiel og
Lennart S. Madsen i spidsen.
Af størst arkæologisk interesse var
fundet af byens ældste brønd, der date
rer sig fra første halvdel af 1200-tallet.
Det lykkedes også at finde fundamen-
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Til venstre statuen af kejser Wilhelm 1, rejst 1890
på Torvet i Haderslev og herover fundamentet til
statuen, således som det dukkede frem under
udgravningen på Torvet sommeren 1987. - Histo
rien om statuens nedtagning i 1920 og senere
skæbne kan læses i Sønderjysk Månedsskrift
1969, s. 289-94. Statuen findes nu på Haderslev
Museum. Fot. Historiske Samlinger, Aabenraa
(tv) og Haderslev Museum (øv).

tet til statuen af kejser Wilhelm I, som
var opstillet her fra 1890 til 1920. Da
museet var færdig med sine undersø
gelser, stødte man med en rendegraver
på en granitsten, der lå umiddelbart
under fyldsandet ud for Torvet 8. Føre
ren af rendegraveren læssede straks
stenen på skovlen og kørte den ud på
Haderslev Museum! Stenen er af rød
granit og måler ca. 175 x 40 x 15 cm. Den
er udsmykket med et relief forstillende
en person siddende på en tønde, og
nedenunder er der vindrueklaser og
ornamenter. I et tværbånd findes bog
staverne I A B.
Museet kontaktede byarkivet for at
høre, om vi kunne finde oplysninger
om stenens funktion og placering. Fi
guren på stenen giver et helt klart
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fingerpeg om placeringen af stenen,
idet personen uden tvivl er vinguden
Bacchus. Ifølge et privilegium udstedt
den 6. marts 1566 af Hertug Hans den
Ældre blev det tilladt Haderslev by at
have en rådsvinkælder, hvor der som
det eneste sted i byen måtte udskæn
kes udenlandsk vin, spiritus og øl. Den
ældste, kendte vinskænk var Wilhelm
Schumacher, der fungerede til 1626. Fra
1635 til 1747 sad Schumacher-Brun-dynastiet på privilegiet, og i hele perio
den havde vinkælderen (som ikke var
placeret i kælderen, men i stueetagen)
til huse i familiens hoveddomicil, Tor
vet 8, hvor rådsvinkælderen fandtes
helt frem til privilegiets ophævelse i
1825.
Oluf Schumacher var vinskænk
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 5/88

1635-49 og efter hans død i 1649 blev
hans søn Gottfried kaldt hjem til Ha
derslev for at overtage det givtige pri
vilegium. Hans koncession som vin
skænk er udstedt den 15. eller 16. juni
1649 og var samtidig også hans bestal
ling som Haderslevs første postmester.
Han blev senere tillige byens borgme
ster og toldforvalter. Efter hans død i
1675 giftede Ahrendt Brun sig med
Schumachers enke, Salome, og opnåe
de dermed at blive overhovede i en af
byens rigeste og mest indflydelsesrige
handelsfamilier. Med i købet fik han
postmesterstillingen og senere kom
også borgmester- og toldforvalterembedet til. Efter hans død i 1705 overtog
sønnen, borgmester Dettleff Brun, pri
vilegiet.
Ifølge eksperter tyder udformningen
af relieffet på, at stenen stammer fra
anden halvdel af 1600-tallet, altså net
op i Schumacher-Brun-perioden. Da
Oluf Schumacher begyndte som vin
skænk, startede han med at bygge
Torvet 8, idet det tidligere hus - lige
som alle øvrige huse omkring Torvet var nedbrændt under storbranden i
1627. Det eneste billede, der viser,
hvordan huset oprindeligt har set ud
inden den omfattende ombygning om
kring 1850, der gav huset sin nuværen
de udformning, giver samtidig helt
entydigt svaret på, hvor stenen har
stået. Trappen op til hoveddøren midt i
gavlen flankeres nemlig af to sten, og
på den højre ses endog omridset af
Bacchus på sin tønde!
Tilbage er så spørgsmålet om betyd
ningen af bogstaverne IA B på stenen.
Den mest nærliggende tanke er selvføl
gelig, at det er rådsvinskænkens initia
ler, eller evt. hans hustrus (hans egne
initialer kunne så stå på den anden
sten). Stilistisk, og dermed tidsmæs
sigt, passer relieffet fint til Ahrendt
Bruns periode. Uheldigvis underskriSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 5/88
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Stenen fra Toruet 8 i Haderslev. Fot. Haderslev
Museum.
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ver han sig imidlertid altid kun som A.
Brun på det store antal dokumenter,
som findes med hans signatur. Heller
ingen af hans tre hustruer har haft
initialerne IA B. Den eneste vinskænk,
hvortil bogstaverne passer, er Johann
Adam Berngruber, der var skænk 17751797, men han passer ikke tidsmæssigt
med stenen.
En mulig forklaring på bogstaverne
er så, at der er tale om en forkortelse af
en i datiden kendt Bacchus-sentens.
Bogstaverne passer faktisk til den ri

tuelle påkaldelsesformular til vingu
den Bacchus: Iacche Bacche. Men hvor
vidt dette er forklaringen på bogsta
verne, er meget usikket.
Det er ikke muligt at afgøre, hvornår
stenen er blevet fjernet fra sin oprinde
lige placering og lagt ned foran huset,
måske som trædeflise. Et fotografi fra
1864 viser, at stenen da er fjernet. Det er
derfor muligt at stenen er fjernet i
forbindelse med ombygningen af hu
set omkring 1850.

Flensborg i middelalderen
- omkring en udstilling
Af BJØRN POULSEN
Pä Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig,
Nørregade 59 i Flensborg, kan frem til den
21. maj ses en udstilling, »Flensborg i
Middeladeren«. Den er bygget op omkringen
række »tableauer«, der fremstiller billeder af
middelalderens liv, og der ses tillige en række
autentiske middelaldergenstande, nogle af de
brikker, der indgår i middelalderens daglig
liv
Til udstillingen er udarbejdet et lille hæfte,
»Flensborg i middelalderen«. Det er på 44
sider, illustreret, og giver gennem fem artikler
et indtryk af livet, som det formede sig for
middelalderens mennesker.
Vi har plukket i en af artiklerne, Bjørn
Poulsen: Flensborgere i middelalderen. Her
fortælles om byen og dens borgere, om deres
fællesskab og om deres stridigheder. Bjørn
Poulsen har netop udgivet bogen »Land -by
marked. To økonomiske landskaber i 1400tallets Slesvig«. Heri fortælles blandt meget
andet også om Flensborg i middelalderen
(bogen er omtalt i månedsskriftets aprilnum
mer, side 126).
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Vigtigst for Flensborgs trivsel i middel
alderen var storhandelen. Trafikken af
gods mellem nord og syd, mellem øst
og vest dannede byens livsnerve. Ok
ser og heste blev opkøbt i Danmark og
eksporteret til det nordtyske og hol
landske marked; klæde og humle, øl og
kramgods importeredes til gengæld fra
syd. Korn sendtes med vogn vestover
til Husum, hvor man indskibede det i
fartøjer, som sejlede til Hamborg og de
nederlandske stæder. Klæde, øl og vin
ankom som returgods ad denne vej til
Flensborg.
Handelen førte rigdom til byen og
skabte en skare af storkøbmænd. De
varetog alle typer af handel, dannede
vældige kapitaler og byggede sig
imponerende murede gavlhuse.
Tæt knyttet til de handlendes stand
var gejstligheden. De velhavende bor
gere stiftede i byens hovedkirker altre
og ansatte gejstlige »vikarer« til at pas
se dem og læse sjælemesser her. VikarSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 5/88

To nu nedrevne senmiddelalderlige gavlhuse på Søndertorv i Flensborg. Huset til venstre (nr. 8) ejedes
omkring 1500 af Peter Partzom præsten ved Skt. Nikolai kirke. Postkort i Historiske Samlinger,
Aabenraa.

stillingen blev ofte besat med et af
stifterens yngre familiemedlemmer,
der skulle forsørges. Alle disse vikarer
var underordnet sognepræsterne, der
nød stor anseelse og udfoldede en
betydelig økonomisk aktivitet.
Håndværkerne stod til gengæld gen
nemgående under købmændenes lag i
social henseende. Der eksisterede en
vrimmel af forskellige fag. Henved 55
håndværk kan opregnes. Man fandt
bagere, slagtere, skræddere, skomage
re, smede, tømrere, men også specielle
fag som hattemagere, træskomagere,
sporesmede, bægermagere og arm
brøstmagere.
Allerhøjest blandt dem hævede sig
Danmarks mest produktive middelal
derlige klokkestøber, Peter Hansen.
Hans varer, kirkeklokker og døbefonte,
findes stadig i vore dage i hele Sønder
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 5/88

jylland og helt op til Thisted-egnen i
Nordjylland samt på Fyn. De er støbt
1475-1512. Langt mindre anset end Pe
ter Hansen var folk som kurvefletterne
og bægermagerne.
Endnu et trin nede af den sociale
rangstige stødte man på daglejere, bl.a.
en stor skare dragere, samt syge og
fattige. I byens udkant lå Skt. Jørgensgården. Hele komplekset med hospital,
kirke og kirkegård, og de spedalske,
som befolkede stedet, stod advarende
over for flensborgernes dagligdag med
mindelsen om dødens nærhed.

Stridigheder og fællesskab
De enkelte borgere virkede sammen
inden for de rammer, som byen udgjor
de. Et sæt af magtrelationer og moral
normer regulerede deres optræden. Til
tider kom der problemer i samarbejdet
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Til venstre ses en af middelalderens rige flensbor
gere, Set. Nikolaikirkens præst Peter Partzow der
knæler i bøn foran Den hellige Trefoldighed.
Detalje fra døbefonten i Skt. Nikolai kirke. Den er
støbt 1497 af den flensborgske klokkestøber Peter
Hansen (se iøvrigt Bjørn Poulsen: Klokkestøbe
ren, Skalk, 1986, nr.5, s.26-29).
På modsatte side ses nogle af middelalderens
flensborgere: »Knægte« med figurfremstillinger
fra bindingsværk i huset Søndertorv 8, der er
opført omkring 1500, nu i Städtisches Museum
Flensborg. Tegning af M. Erichsen.
Herunder: En handel på torvet. Træsnit
1479.

- der udbrød strid mellem borgerne
indbyrdes og mellem flensborgere og
folk andetsteds fra.
I Flensborg fandtes lige fra den æld
ste byrets tid et byråd, der repræsente
rede borgerne. Landsherrens repræ
sentant, byfogedens, magt var i løbet af
middelalderen vigende i forhold til
rådets. Hoveddelen af retshandlinger
ne udspillede sig på tinget under foge
dens opsyn. Men i den senere del af
middelalderen tiltog rådet sig også
dømmende magt i rådstueretten.
En samling på 27 domme og kendel
ser, som det flensborgske byråd afsag
de i tiden 1505-1525, er bevaret. De
afspejler de kritiske situationer, hvor
strid prægede bysamfundet - og til
dels de normer, hvorefter man havde
sig at rette. Ti af dommene vedrører,
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hvad vi i vore dage ville kalde inju
rier.
Dog var ikke alt kævl og strid. Byens
indbyggere blev også knyttet sammen
af det blomstrende »foreningsliv«, som
udfoldede sig i Flensborg. Her fandt
man det gamle Knudsgilde, der rakte
helt tilbage til tiden omkring 1200, ved
siden af de senere gilder: Laurentius-,
Dragtr-, Gertruds-, Vor Frue Købmands-, Nikolai-, Hellig Legems-, og
Vor Frue-gilderne. I disse gilder mød
tes adelige, rige borgere, håndværkere
og fattige. Mange var medlem af flere
gilder. Det fælles liv med festligt sam
vær og religiøse handlinger svejsede
befolkningen sammen til en fungeren
de enhed.
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Politik og økonomi
Men der var og blev revner i enheden.
Det viste de omtalte rådstuedomme, og
vender vi os igen til dem, ser vi, at også
den større politik fandt sit nedslag
inden for bymurene.
1 1490 var Slesvig og Holsten blevet
delt i den såkaldte segebergske og
gottorpske del. Den segebergske del
tilfaldt den danske kong Hans, den
gottorpske del blev hertug Frederiks.
En af hertug Frederiks trofaste under
såtter var Thomas Lorck. Han boede i
Haderslev, som udgjorde en del af
hertugens område, og udførte her
mange tjenester for hertug Frederik.
Lorck drev okse- og hestehandel i
storformat. Omkring 1500 indså han, at
kun Flensborg ville give virkelig store
muligheder for forretningen. Flens
borg var imidlertid kongelig by, og da
Lorck flyttede hertil, tørnede han sam
men med »kongens mand« her - Tile
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 5/88

Petersen, byens største oksehandler.
Fra 1509 til 1512 lå den danske kong
Hans i strid med Lübeck, mens hertug
Frederik indtog en mere neutral hold
ning. En af rådstuedommene viser, at
på krigens højdepunkt i 1511 gik Tile
Petersen hen foran Lorcks hus og råbte
højt, at Lorck »var kommet som en
æresløs mand og skalk fra Haderslev«.
De politiske toner i sagen trådte endnu
klarere frem, da Tile Petersen kort efter
udråbte Lorck til »forræder«. Det var en
strid mellem handelsmagnater, der
støttede sig til to fyrster og konkurrere
de om handelsprivilegier fra disse.
Kampens devise var: »denne by er ikke
stor nok til os begge.«
Konflikter af denne politiske art kan i
Flensborg spores tilbage til begyndel
sen af 1400-tallet. 1 1451 kom det såle
des til et celebert forlig mellem to
stridende flensborgske patricierslæg
ter. En lang kæde af drab sluttede med,
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at den familie, der sidst blev myrdet,
bad om undskyldning ved 60 fornem
me borgerkvinder og gav bod på 100
mark til kirken.
Rivninger fandt endelig ikke kun
sted mellem almindelige borgere ind
byrdes og blandt storborgerne. Man
fandt også et modsætningsforhold
mellem de storborgere, der beherskede
byrådet, og byens øvrige befolkning.
Disse indre stridigheder træffes først
i 1320'rne, dernæst omkring 1500. I
første omgang var det den sønderjyske
hertug, der strengt pålagde borgerne at
overholde rådmændenes bestemmel
ser. I anden omgang fortæller de breve,
kong Hans lod udstede, lidt mere om
oppositionens karakter. I 1492 havde
der været strid, opløb og uvilje med
råd, borgere og »menigheden«. I 1505

advares der mod forsamling og rejs
ning.
Byen udgjorde ikke altid det harmo
niske nærsamfund. Mange interesser
prægede billedet, mange konflikter var
mulige.
Henvisninger
Domme: H. P. Sejdelin: Diplomatarium
Flensborgense, bd. 2, 1873, s. 8-23; gilder:
Sejdelin, samt G. Kraack: Das Gildewesen
der Stadt Flensburg, 1969; Lorck-affæren:
Flensburg. Geschichte einer Grenzstadt,
1966, s. 64f (H.-E Schütt).

Flensborg i middelalderen. Red. Bjørn
Poulsen. Udg. af Dansk Centralbibliotek for
Sydslesvig. 44 s., ill. Pris: 20 kr. Ekspedition:
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig,
6340 Kruså.

Set og sket i Sønderjylland
Grænselandskronik
Af KIRSTEN LA COUR
Grænselandskronikken for januar kvartal
1988 er skrevet af Kirsten la Cour, der er
lærer og bor i Skovlund i Sydslesvig. Det er
første gang månedsskriftet bringer en græn
selandskronik, hvor kvartalets begivenheder
er set fra denne synsvinkel. Det bliver næppe
sidste gang, for set fra den anden side af
grænsen ser mangt og meget unægtelig for
friskende anderledes ud.

Hvad er vigtigst i vores smukke lands
del: kulturen - politikken - eller vej
ret?
Det sidste taler alle om uden at gøre
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noget ved det, og det er sikkert grun
den til, at vejret gør som det selv vil, og
gav udsprungne forsythiagrene den 7.
januar, mens Flensborg allerede dagen
før havde fået hele januar måneds
nedbør i form af - regn!
Der, hvor »Kyndelmisse slår sin knu
de, overmåde hvas og hård«, fremviste
termometrene i både Skrydstrup og
Slesvig omkring 5 grader, og det regne
de fortsat.
En enkelt kælkedag blev det til for
de, der var hurtige, - og så var den
vinter gået!
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 5/88

Blomstrende forsythia den første uge i januar. Fot.
Maja Bacher/Flensborg Avis.

Politik i Sydslesvig
Helt så hurtigt og unuanceret kan
debatten om kultur og politik ikke
gengives.
I Sydslesvig blev de politiske forhold
atter kvartalets vigtigste pressestof.
Det var der mindst to grunde til. Det
parlamentariske
Undersøgelsesud
valg, som skulle kulegrave sagen
Barschel/Pfeiffer afsluttede sit arbejde
og afgav rapport, og forretningsføren
de ministerpræsident Schwartz ud
skrev nyvalg til Den slesvig-holstenske Landdag.
I de første februar-dage fremlagde
både CDU, SPD, FDP og SSV deres
respektive konklusioner af arbejdet i
det undersøgelsesudvalg, som parla
mentet havde nedsat i forbindelse med
afsløringen af CDU's magtmisbrug i
tiden før landdagsvalget den 13. sep
tember 1987. Med stor energi og parat
hed til afdækning af selv den mindste
unøjagtighed i embedsførelsen nåede
udvalget frem til, at tidligere minister
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præsident Uwe Barschel havde været ikke kun vidende om - men initiativta
ger til dels at tilsmudse de politiske
modstandere, dels at bruge regerings
apparatet i CDU's valgkampforbere
delser.
CDU's konklusion var, at »Barschel
alene bærer ansvaret for at have mis
brugt sit embede og tilsidesat demo
kratiske spilleregler for at holde på
regeringsmagten«. Landsformanden
Gerhard Stoltenberg har »hverken
kendt til disse uregelmæssigheder eller
haft grund til at skulle have et sådant
kendskab.«
Hverken SPD, FDP eller SSV var
enige i denne konklusion. De fremfør
te, at det klima, som gjorde Barschels
og Pfeiffers beskidte arbejde muligt,
ikke var kommet »fra i dag til i mor
gen«, men var skabt af de politiske og
personalemæssige strukturer, som
Stoltenberg havde formet ved sin over
tagelse af ministerpræsidentposten i
1972.
Allerede en uges tid før arbejdet i
udvalget var officielt afsluttet, opfor
drede Flensborg Avis i en leder Ger
hard Stoltenberg til at »tage sin hat og
gå og lade nye folk komme til« - »for
som landsformand for CDU i SlesvigHolsten bærer han det politiske an
svar«. Som bekendt er Stoltenberg sta
dig formand, og han blæser formodent
lig på, hvad Flensborg Avis måtte me
ne! Hvad landsformanden imidlertid
ikke kunne blæse på, var, at CDU
allerede på sin »lille partidag« den 16.
januar med stort flertal stillede sig bag
justitsminister Heiko Hoffmann som
CDU's spidskandidat til landdagsval
get i maj. Han fik 107 af de 178 afgivne
stemmer, mens Stoltenbergs kandidat,
forretningsførende ministerpræsident
Henning Schwarz, måtte nøjes med 66
stemmer.
Overalt i landsdelen meldte de loka-
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SPD i Slesvig-Holsten har atter valgt opposi
tionsleder Bjørn Engholm som spidskandidat for
partiet til Landdagsvalget den 8. maj. »Kikker han
måske efter ministerpræsidentstolen?« - Ifølge
meningsmålingerne har han gode chancer. Fot.
Flensborg Avis.
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le CDU-foreninger om udmeldelser, og
i en lille kommune på vestkysten stifte
de 62 utilfredse, tidligere CDU-medlemmer sågar en nye - upolitisk vælgerforening. Tilliden til de etablere
de politiske partier havde fået et alvor
ligt knæk. CDU var hårdest ramt.
Mange politiske møder - arrangeret
af alle partier - har haft Kiel-affæren og
den manglende tillid til politikerne
som emne. Der har været holdt konfe
rencer om politisk moral og etik, og
overalt tager alle afstand fra det skete.
Det skal så vise sig, om de bitre
erfaringer og de deraf afledte løfter om
»nye tider«, er andet end valggas!
For nogle partier er det ikke vanskeligt
at leve op til udsagnet om, at politikere
er troværdige og ubestikkelige - for
andre vil det måske ligge lidt tungt!
Den 19. marts holdt SSV sit landsmø
de for at opstille kandidater til den
landsliste, som partiet skal gå til valg
med den 8. maj.
På det tidspunkt lå det helt klart, at
valget ville finde sted. Landdagen hav
de en uge tidligere vedtaget budgettet
for 1988, og det var forretningsførende
ministerpræsident Schwarz' betingel
se for at udskrive nyvalg.
Forud for SSV-landsmødet i Slesvig
var gået en indædt debat om, hvem der
skulle besætte listens 2. plads. 1. plad
sen var for så vidt uinteressant, som
den jo skulle besættes med Karl Otto
Meyer.
Men hvem personen på 2. pladsen
skulle være - det satte debatten i gang
og gemytterne i kog!
Niels Vollertsen åbnede ballet med
en række synspunkter om Karl Ottos
og hans lobbys betydning for og ind
flydelse på meningsdannelsen og
magtstrukturerne i mindretallet i al
mindelighed og SSV i særdeleshed.
Han var budt op til dans af formanden
for Flensborg Amts SSV-afdeling,
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 5/88

Flemming Meyer, der er søn af Karl
Otto Meyer, og som på amtets general
forsamling den 4. februar havde fore
slået Karl Ottos videnskabelige medar
bejder, Dieter Lenz, på den listeplads,
som partiets mangeårige formand Ger
hard Wehlitz havde indtaget.
Og så gik det slag i slag.
Omkring 330 debatindlæg, kom
mentarer, avisledere og et enkelt digt
fyldte Flensborg Avis i tiden 16. februar
til 24. marts. Debattørerne havde alle
som udgangspunkt, at de ønskede at
forholde sig til »sagen« om 2. pladsen
på SSV's landsliste.
De, der støttede Flensborg Amts for
slag om Dieter Lenz' kandidatur, men
te det var på tide, at der skete et
generationsskifte i SSV
De, der gik ind for, at Gerhard Weh
litz skulle bevare sin listeplads, argu
menterede med, at en erfaren kommu
nalpolitiker naturligvis kunne springe
ind i Karl Ottos sted om nødvendigt,
og at en bred debat om SSV's politik og
generationsskiftet var nødvendig, men
burde vente til efter den 8. maj.
Selvom flere af debattørerne ikke
havde tilkendegivet det særlig tyde
ligt, drejede debatten sig ikke blot om
et generationsskifte. Et generations
skifte skal finde sted på flere plan - bl.
a. i Landsstyrelsen - for at have gen
nemslagskraft. Debatten drejede sig
imidlertid også om den politiske linie i
SSV og Sigfred Matlok benyttede én af
sine ledere i »Der Nordschleswiger« til
også at blande sig i debatten. For Mat
lok var det klart, at »Meyer-mafiaen
ønskede at stabilisere og sikre sin poli
tiske linie i SSV ved at foreslå Lenz på
»kronprinspladsen« på SSV's landsli
ste«.
Matloks leder affødte flere kommen
tarer gående ud på, at dette listevalg
ikke drejede sig om en politisk retning,
side eller linie i SSV men var et udtryk
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CDU's partidag den 4.-5. marts bekræftede Heiko
Hoffmanns kandidatur som partiets spidskandi
dat til Landdagsvalget. Under overskriften »Poli
tik hat ein neues Gesicht« lanceres Hoffmann
som den, der garanterer en helt ny linje i CDU.
Fot. H. Asmus, Flensborg Avis.
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for sundhed i et parti, der til et demo
kratisk valg havde flere kandidater at
vælge imellem.
Det er ikke helt let at forstå, hvorfor
en debat om retninger og politiske
linier er odiøse debatemner i et politisk
parti. »Det er da bl. a. det vi skal
debattere«, mente formanden for SSVamtsfraktionen i Nordfrislands amt,
Peter Gerckens.
Det var også i »Der Nordschleswiger« man kunne læse, at »SSV's for
mand naturligvis kandiderede til 2.
pladsen på listen, sådan som partiets
formand i mange år havde gjort«.
I Sydslesvig måtte vi vente - forgæ
ves - på, at Flensborg Avis bragte en
samtale med de to parter i denne sag:
Dieter Lenz og Gerhard Wehlitz.
Mon en go' historie sommetider er
for go'?
Både nord og syd for grænsen var
resultatet af lørdagens landsmøde den
19. marts imidlertid en go' historie!
Såvel den skrevne danske og tyske
presse som den æterbårne berettede
med store overskrifter om »Valg
krimien«, »Generationsskiftet«, »Kup
pet«, »Venstrefløjens sejr over de bor
gerlige«, da afstemningen havde ført
til, at Karl Otto Meyer næsten enstem
migt var valgt til listens 1. plads, mens
et omvalg mellem Lenz og Wehlitz
havde som resultat, at Lenz med et lille
forspring kunne indtage 2. pladsen.
Herefter kom Wehlitz på 3. pladsen
med et overvældende flertal, fulgt af
Peter Gerckens, Andreas Lorenzen og
endelig den kvindelige kandidat Maike
Lohse.
Af kommentarerne i såvel dansk som
tysk presse fremgik det, at overraskel
sen var stor, iblandet nogen usikker
hed med hensyn til konsekvenserne
for SSV og mindretallet.
I Flensborg Avis konstaterede Weede, at »generationsskiftet måtte kom
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me før eller senere. Nu er det kommet
mod landsstyrelsens ønske. Baggrun
den er ikke personmodsætninger eller
forskelligt syn på den politiske linie. De
delegeredes reaktion må ses som et
demokratisk sundhedstegn, at man på
længere sigt har ønsket at få en efterføl
ger, man i givet fald vil kunne regne
med i flere valgperioder«.
Der hersker ingen tvivl om, at valget
var demokratisk. Spørgsmålet er blot,
om det var politisk klogt, fordi det var
demokratisk eller demokraterne valgte
politisk klogt. Niels Hausgård har en
bemærkning om demokratiet et sted,
hvor han spørger, om »de fleste er de
bedste eller bare de fleste?«.
Kun tiden kan vise det!
I »Der Nordschleswiger« sluttede
Matlok sin leder den 22. marts med
følgende lakoniske sætning: »Ein Lenz
macht noch keinen Frühling.«
Politik og kultur i det tyske mindretal
Det tyske mindretal beskæftigede sig
også med politik, om end knapt så
dramatisk.
Slesvigsk Parti vil, ifølge formanden
H. C. Jepsen, gøre en ekstra indsats for
at markere sig som et borgernært parti,
hvis politik beror på fornuft og egne
erfaringer. Udtalelsen faldt i forbindel
se med det tyske partis week-endstævne på Sankelmark i første februar
uge.
Også i Nordslesvig har mindretallet
måttet erkende, at en opprioritering af
det politiske arbejde er nødvendig
fremover.
Der er fortsat ikke enighed om, hvor
vidt partiet skal vægte det regionale
eller det nationale højest. Partiet har
dog vovet at gennemføre en videnska
belig undersøgelse af »De politiske
grundholdninger i det tyske mindre
tal.« Nogle foreløbige resultater viser,
at de fleste finder regionale og nationaSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 5/88

le politiske spørgsmål vigtige, mens et
samfundsproblem som miljø-forhold
betegnes som meget vigtigt. Forman
den for BdN, Gerhard Schmidt, under
streger dog i sin årsberetning fra 1.
marts, at mindretals-partiets opgave
fortsat er at arbejde for ligestilling.
For at stabilisere, forbedre og udbyg
ge arbejdet i partiet har Gösta Toft, der
er partisekretær, tilrettelagt en række
kommunal-politiske kurser. Som syd
slesviger ser man mange paralleller til
den debat, der føres, og de tiltag, der
gøres på dette felt i SSV-regi.
I en artikel i Jydske Tidende funderer
Frede Ledet, Hillerød, lidt over, hvilke
konsekvenser det vil få for de nationale
mindretal, hvis de profilerer sig på
almene samfundssager, og »glemmer«
deres kulturelle arv og nedtoner det
nationale. Det var nok et par timer og
tanker værd på begge sider af grænsen.
For det tyske mindretal hersker der
ingen tvivl om, at kulturarbejdet er det
bærende element, siger Gerhard
Schmidt. Dette er sikkert også en del af
forklaringen på, at socialdemokraten
Svend Taanquist kan konstatere, »at
mindretallet har færre samfundstabere
end nogen anden samfundsgruppe i
Danmark.« Taanquist talte i anledning
af den tyske socialstations 40 års jubi
læum.
I en befolkningsgruppe, hvor tilhørs
forholdet til en kulturel og sproglig
tradition er stærk, hvor det sociale
netværk er godt, og hvor hverdagens
opgaver løses i overensstemmelse med
ens egen livsopfattelse, er der naturligt
nok ikke så mange tabere.
Denne kvalitative indre styrke og
stærke indre solidaritet omtalte Jørgen
Buch også som noget misundelsesvær
digt, da han var indbudt til på Sankelmark at tale om »Mindretallene nord
og syd for grænsen set med en dansk
iagttagers øjne«.
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Kulturdebatten, der blev væk
Er forholdet politik - kultur næppe
noget debatemne for det tyske mindre
tal, er det et evigt tilbagevendende for
det danske!
I Flensborg Avis den 4. februar opfor
drer Karl Otto Meyer Gerhard Ernst til
en offentlig debat, der skal tage sit
udgangspunkt i »om det politiske ar
bejde kvæler kulturen, og om SSF for
sømmer sin opgave?«
Han henviser til, at Gerhard Ernst'
synspunkter ofte er at læse i mange
blade nord for grænsen, mens spørgs
målet stort set ikke debatteres i Syd
slesvig.
Og så drager Karl Otto den - lidt
forhastede? - konklusion, at problemet
ikke eksisterer, og spørgsmålene såle
des er irrelevante.
Herefter refererer Karl Otto Meyer,
hvad der er sket af SSF-arbejde i det
distrikt, hvor han hører til. I disse
generalforsamlingstider har aviserne
været fulde af lignende referater, og der
hersker ingen tvivl om, at der mange
steder er stor aktivitet.
Det Karl Otto imidlertid også - og
med rette - er ude efter, er en debat om
SSF's store linier. Om det kulturelle liv,
der findes i mange SSF-distrikter også
er i overensstemmelse med det, der
udfolder sig i moderlandet? Ved dis
trikterne, hvad SSF's ledelse vil og
arbejder med, og er der en god og
ubrudt forbindelse den anden vej?
SSF's formand, Heinrich Schultz, un
derstreger, hvor han kan, at SSF natur
ligvis støtter SSV ligesom man forven
ter, at SSV henter tilskud hjem til SSF.
Senest gjorde han det ved Karl Ottos
60-års-fødselsdag, hvor han holdt sel
skabets korteste tale på 92 sek. Blot
dette ikke er ligefrem proportionalt
med den tid, de to store organisationer
bruger på hinandens anliggender, er
kortfattethed jo prisværdigt!
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De unge
På begge sider af grænsen optager de
unge og deres hverdag mest spalte
plads, når det drejer sig om sports- og
musikdelen.
En undtagelse er dog »Unge i SSV«,
der har en aktiv afdeling i Flensborg og
en i Slesvig. Afdelingen i Flensborg
holdt stiftende generalforsamling den
2. februar. Dette betyder, at SSV-U har
fået distrikts-status, og således kan
deltage med tale- og stemmeret til
SSV's landsmøder.
De unge, der primært har været
optaget af energi og miljøforhold, har
haft en pressedækning, så enhver gar
vet kommunal-, amts- eller landspoliti
ker må blegne af misundelse. Godt at
de unge er der, og er klar til at tage fat.
»Alt klart« kunne også Dansk Spej
derkorps Sydslesvig melde, da man på
det ordinære korpsrådsmøde den 9.
marts valgte fungerende korpschef,
Helga Hansen, til egentlig spejderchef.
En månedstid tidligere holdt DSS et
ledermøde, hvor de store linjer i som
merens store jamborette »Tydal '88«
blev lagt. Ca. 700 spejdere fra flere
lande vil befolke lejrpladsen som vikin
ger den første uge i juli. Og alt var også
klart, da 25 brune, glade spejdere lan
dede i Sønderborg lufthavn efter en
måneds oplevelsesrig rejse i Austra
lien. De havde deltaget i Den interna
tionale Jamboree.
Grænseoverskridende samarbejde
Samarbejdet tværs over grænsen har
der altid været i nyere tid. Administra
tionerne i Sønderjyllands amt, Nordfrislands amt, Slesvig-Flensborg amt
og Flensborg by har løbende haft kon
takt med hinanden til løsning af for
skellige fælles opgaver.
Fra dansk side har man aldrig ønsket
dette samarbejde institutionaliseret,
hvorimod man fra tysk side har været
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meget interesseret heri. Nu har sønder
jyderne måttet give sig. Hvis EF skal
lukke pengeposen op, skal samarbej
det formaliseres.
Ved et møde på Flensborg Rådhus
den 5. februar enedes Kresten Philipsen, sønderjysk amtsborgmester og
Henning Schwarz, fungerende mini
sterpræsident i Slesvig-Holsten, om et
fælles program for grænseregionen.
Det regionen først og fremmest ønsker
hjælp til, er elektricifisering af jernba
nen Odense-Hamborg, at få en ren
Flensborg Fjord samt et institut for
informatik på vestkysten i henholds
vis Nibøl og Tønder.
Såfremt EF-kommissionen ser vel
villigt på programmet, skal der opret
tes et fælles sekretariat, så selvom Kre
sten Philipsen ikke kan lide sådanne
sekretariater, kan det måske være en
brugbar vej ud af en håbløs arbejds
markedssituation.
Slesvigsk Partis formand, H. C. Jep
sen, udtrykte sin meget store tilfreds
hed med, at denne aftale nu er kommet
i stand og henviser til, at netop Sles
vigsk Parti i mange år har peget på de
muligheder, der ligger i et nærmere
grænseoverskridende arbejde. Og så
var alle erhvervsgrupper på begge si
der grænsen stærkt optaget af debat
ten om Storebæltsbro-projektet. Hvis
projektet ikke gennemføres efter pla
nen og stadig mere trafik ledes over
Femern og Sydsjælland, vil de beskæf
tigelsesmæssige og økonomiske prob
lemer i vores region blive uoverskuelige.
På et møde den 11. marts med det
dansk-tyske kontaktudvalg understre
gede Gerhard Wehlitz (SSV) da også
kraftigt, at arbejdsløsheden, der tvin
ger unge og ældre bort fra landsdelen,
er en katastrofe for mindretallet. Vi skal
kunne bo og arbejde i vores hjemstavn,
præciserede SSV-formanden.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 5/88

Prins Joachim slår det første søm i sergentskolens nye fane den 5. marts. Fot. Claus Thorsted/Jydske
Tidende.

Personalia
Tirsdag den 5. marts var en travl dag
for både vort »kongelige forældrepar«,
den samlede jyske presse og alle kaser
nerne i Sønderborg og Oksbøl.
Om formiddagen var der udnævnel
sesparade for nye sergenter på Sønder
borg Kaserne, og når både de kongelige
og pressen var så interesseret, skyldtes
det, at prins Joachim var blandt de
elever, der afsluttede deres uddannel
se. Efter paraden og indvielsen af
»Prins Joachims Kvarter«, var der ind
vielse af den fane, som Danmarkssam
fundet havde foræret skolen. Prins Joa
chim, der skulle slå det første søm i, gik
lige ind i alle sønderjyders hjerter med
den korte tale, han holdt. »Vi sang
førhen »Det haver så nyligen regnet« en sang, der mere end mange ord
beskriver sønderjydernes holdning før
1920. Fanen har siden været et sam
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lingspunkt. Må også denne fane blive
båret med stolthed og værdighed, må
Sergentskolen vise den ære og re
spekt.«
Den samme prins Joachim havde
ellers sørget for pressedækning på en
lidt anden måde, da han i et interview
nogle dage tidligere havde udtalt sig
ganske bramfrit og frimodigt om de
vanskelige vilkår, som både vandmiljø
planen og fredningen af Tøndermar
sken skabte for landmændene. Som
alle på denne egn ved, skal Joachim
være landmand og overtage Schackenborg Gods efter grevefamilien. Det var
fornøjeligt at høre prinsen udtale sig
med engagement om sit fremtidige
erhverv, og engagementet kan en frem
tidig landmand såmænd godt have
brug for!
Efter formiddagens arrangement i
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Jahrelang regierten sie das Land mit absoluter Mehrheit.
Niemand konnte ihre Entscheidungen ändern.

Bis Karl Otto Meyer
und seine Leute sich vomahmen, dem Parlament die Macht
zurückzugeben.

UNBESÏ&JJOæ
Jugend im SSW präsentiert
in der Hauptrolle:

Sønderborg hastede den kongelige fa
milie til Oksbøl, hvor storebroder,
kronprins Frederik, blev udnævnt til
løjtnant af reserven.
En begivenhedsrig dag for alle - ikke
mindst for de unge og deres forældre, 154
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Team Nord

/ anledning af det forestående Landdagsvalg - og
Karl Otto Meyers 60-årsdag - udgav »Unge i SSV«
denne plakat, hvor landdagsmanden har skiftet
James Bonds pistol ud med SSV's påskelilje. Fot.
Maja Bacher/Flensborg Avis.
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og så var det da praktisk, at forældrene
kunne ordne flere ting på én dag, nu de
var i Jylland!
I Sønderjylland, som alle andre ste
der, er det fortrinsvis d'herrer, der be
klæder poster, som giver anledning til
avisomtale i forbindelse med runde
fødselsdage. Men det er så til gengæld
vægtige drenge, der i januar kvartal
har ladet sig omtale og fejre på grund af
fødselsdagene. Den 8. januar fyldte
pastor Hans Parmann, Slesvig, 60 år.
Flensborg-dreng med teologisk em
bedseksamen fra Københavns Univer
sitet og Ansgar-menigheden som ud
gangspunkt for mere end 30 års dansk
virke i Slesvig og Sydslesvig. I sin
studietid var Parmann et meget aktivt
medlem af »Front og Bro-bevægelsen«,
der var 50'ernes ungdomsoprørere i
grænselandsarbejdet.
Den sidste dag i januar opholdt søn
derjyden H. P. Clausen sig i sit hjem i
Århus, hvor den travle kulturminister
fejrede sin 60-års-dag.
Midt i marts måned - tre dage før
SSV's ekstraordinære landsmøde onsdag den 16. marts hyldede omkring
250 mennesker landdagsmand Karl Ot
to Meyer, der også rundede de 60.
Hele pressen var der, fra nord og syd,
dem med kameraer, videoer, båndopta
gere og dem med blyanter, og der var
ingen ende på gratulanterne, - det var
næsten som til et landsmøde.
Fødselaren, der af familien fik en
hereford-kalv i gave, behøver ingen
nærmere omtale. ALLE i denne del af
verden ved, hvem Karl Otto er.
Han havde en god dag, fremgik det
af billeder og tekster.
Endnu en markant personlighed i
grænselandet holdt rundt fødselsdag,
Franz Wingender, Flensborg, fyldte 70
år den 5. april. Franz hører til de danske
sydslesvigere, som kom levende hjem
fra krigen, men fysisk mærket for livet.
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Næppe mange har udfoldet så megen
energi, som Franz Wingender. I mange
år tjente han sin løn som forretningsfø
rer for Sydslesvigs danske Ungdoms
foreninger, og senere som kontorchef
for Dansk Sundhedstjeneste. Begge
hverv har han passet forbilledligt. Men
det er vel især i sit arbejde for og med
Dansk Spejderkorps Sydslesvig, han er
blevet kendt af mange såkaldte almin
delige sydslesvigere. Han har lagt ua
nede kræfter og et utal af timer i det
idé-betonede børne- og ungdomsar
bejde, hvis motto er: Vær beredt. Spej
dergården Tydal er Franz' »opfindelse«
og spejdermuseet derude er i dag en
del af hans pensionisttilværelse. Des
uden er han en flittig skribent, og har
bl. a. udgivet to erindringsbøger. Franz
har det ligesom den mere end 80-årige
mand, der blev spurgt, hvordan han
dog kunne blive ved, jo, han var aldrig
holdt op.
Som afslutning på denne Grænse
landskronik skal omtales en dame. Ikke
fordi det er hendes køn, der er interes
sant, selvom man sandelig læser om
mange mænd, når man gennemgår
dagens aviser i tre måneder med hen
blik på netop denne kronik. Hun skal
omtales, fordi hun har skrevet en mo
derne grænselands-roman. Det er Ka
rin Johannsen-Bojsen, der med sin bog
»Regnbuelandet« har løst en pionerop
gave i Sydslesvig. Mange blade har
anmeldt romanen, og som en repræ
sentant for de mange har jeg valgt
Marie-Louise Paludans anmeldelse i
Weekendavisen. »Svarene er aldrig enk
le, men i sin varme, kloge og virkelig
hedsnære roman giver Karin Johann
sen-Bojsen os en sjælden mulighed for
at forstå den sydslesvigske danskhed
udefra. Den mulighed bør man ikke
lade gå fra sig«.
Afsluttet den 5. april.
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Det sker - på de nordslesvigske
museer
Udgravningssæsonen 1988
På Haderslev Museum plejer de første
tegn på forår her i april at markere
starten på årets udgravningssæson.
Men som så meget andet har dette ikke
været tilfældet i år. Den manglende
vinter bevirkede, at den første spade
allerede blev fundet frem i januar, og
den synes ikke at skulle hænges på
plads igen før til næste vinter.
I det følgende skal der gives en lille
orientering om, hvad vi har gravet, og
hvad vi forventer at skulle igang med i
de kommende måneder.
Selvom de store naturgasledninger
er lagt, så afstedkommer de mindre
stikledninger stadig udgravninger. Så
ledes blev der i januar-marts foretaget
111 prøvegravninger og tre større un
dersøgelser i forbindelse med lednin
gen fra Nustrup til Toftlund. De vigtig
ste fund her var de ældste - tidlig
middelalderlige - spor efter Gabøl by,
samt en urnegrav fra ældre romersk
jernalder. Ved Lovtrup udenfor Tinglev
udgravede museet sidste år, hvad der
er blevet betegnet som »årets gravhøj«
i Danmark. Denne høj, der var truet af
råstofindvinding, viste sig at dække
over et stolpebygget hus fra tragtbæ
gerkulturen (yngre stenalder), som
museet undersøgte i februar.
1988 synes iøvrigt at skulle blive
gravhøjenes år på Haderslev Museum.
Vi har allerede gravet i tre, og er - som
billedet viser - i skrivende stund i færd
med at grave os ned i, hvad der vel kan
vise sig at blive årets udgravning i
Sønderjylland,
bronzealderhøjen
»Thyrashul« ved Vojens. I højen, der vil
blive ødelagt i forbindelse med læ-
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Fot. Anne Birgitte Sørensen.

plantning, er der p.t. konstateret fire
intakte grave med øjensynlig velbeva
rede gravgaver, deriblandt et bronzesværd/-dolk.
I de kommende måneder vil der
desuden blive foretaget undersøgelser
i tre gravhøje ved GI. Ladegård, yderli
gere en høj ved Lovtrup, to mulige høje
på Kegnæs, en langdysse ved Gram og
- for at blive ved det hinsides - dele af
en tuegravplads, ligeledes ved Gram.
Det bliver dog ikke udelukkende
begravelser, museet vil interessere sig
for i 1988. I juni måned udgraves tre
brønde på Hjemsted Banke ved Skær
bæk, hvormed vor største udgravning
til dato kan afsluttes. Ialt er der i
Hjemsted undersøgt op mod 100.000
m2, omfattende spor efter menneskeli
ge aktiviteter, strækkende sig fra ældre
stenalder til højmiddelalder. Netop
denne sidste periode, der i de senere år
har fyldt stadig mere i museets udgrav
ningskalender synes foreløbig at skulle
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repræsenteres af mindre undersøgel
ser i Haderslev og Tønder, samt - for
første gang i Sønderjylland - udgrav
ning af dele af en eller flere højmiddel
alderlige gårdsanlæg på et udstyk
ningsområde ved Vester Sottrup.

Som det fremgår, er der rigeligt at gå
igang med i de kommende måneder, og
erfaringsmæssigt viser der sig da også
et par hastesager hen ad vejen, der må
presses ind imellem de planlagte un
dersøgelser.
Ism

Arrangementer på de nordslesvigske museer
Haderslev Museum
Kunstudstilling
Medlemmer af gruppen IN viser nye arbejder.
Arr. af Haderslev Kunstforening.

Nutidig dansk keramik
14 af landets bedste keramikere viser eksempler på deres
lertøjsproduktion. Fornemt dansk kunsthåndværk.
Arr. af Haderslev Kunstforening.
Aabenraa Museum
Aabenraa Fotoklub
30-års jubilæumsudstilling.

4. maj - 29. maj

fra 5. juni

14. maj-5. juni

Kunsthåndværk
11. juni-14. aug.
Boligtekstiler af Anne Birgitte Hansen, keramik af Dorte Heide og
Mette Augustinus Poulsen. Tre dygtige kunsthåndværkere ud
stiller her for første gang sammen.
Sønderjyllands Kunstmuseum, Tønder
Jens Birtemose
Nye porcelænsarbejder. Vises på Tønder Museum.

Jan Sivertsen
Separatudstilling af malerier og tegninger.

til 28. aug.

til 12. juni

Museet på Sønderborg Slot
Legetøj
Udstillingen er forlænget indtil videre.
Midtsønderjyllands Museum, Gram
Konkylier
Særudstilling om naturhistorie og kulturhistorie.

Fugletur i Gram Slotspark
Morgenvandring ledet af lærer Niels Thomsen, Tønder.
Start fra museet kl. ca. 04.00.

SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 5/88

til 28. aug.
29. maj
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Oversigt over videoværker

Det danske Videoværksted. 10 år og hva'så? Red.
Hans V Bang. Udg. af Teaterforlaget Drama
1987. 119 s., ill. Pris 178 kr. Ekspedition:
Teaterforlaget Drama, Ladegårdskov, 6300 Grå
sten.
Det danske Videoværksted i Haderslev
fyldte ti år i 1987, og i den anledning er
udgivet denne oversigt over ti års produk
tion. Bogen rummer desuden en række
artikler om videoproduktion og om den
vældige udvikling, der er sket inden for
denne del af mediefronten igennem disse ti
år. Det får man ikke mindst et godt indtryk
af gennem den historiske oversigt, som
videoværkstedets leder gennem alle ti år,
Hans V Bang, giver. Her redegøres for de
økonomiske, lokalemæssige, tekniske og
ressourcemæssige problemer, som video
værkstedet har måttet slås med i hele sin
levetid med et konstant svælg mellem de
midler, der var til rådighed, og de ønsker,
brugerne - børn, unge, grupper og enkelt
personer - har haft om at prøve dette
medie med egne produktioner. Gang på
gang har værkstedet været truet af luk
ning, men det har overlevet og vil fortsat
overleve. Det har vist sin eksistensberetti
gelse.
Herom vidner ikke mindst den lange
produktionsoversigt, som fylder næsten
halvdelen af bogen. Her gennemgås i kata
logform alle de værker, som er produceret også dem, der aldrig nåede at blive færdige
af den ene eller den anden grund. Ikke
mindst inden for gruppen af dokumentar
programmer er der mange produktioner,
som er af lokalhistorisk interesse. Set i et
historisk perspektiv rummer disse pro
grammer værdifuldt materiale til belys
ning af dagligliv, produktionsformer, foran
dringer i lokalsamfundet, sociale forhold,
samværsformer og meget andet i 80'ernes
Danmark. Det er derfor godt, at denne
oversigt er lavet, og at man har sørget for at
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samle produktionerne i et arkiv. Og ikke
mindst er det godt, at videoværkstedet
(stadig) findes og fortsat vil kunne bruges
af mennesker, der har noget på hjerte og
gerne vil fortælle det til os og til efterti
den.

hf
Udskiftningen i Hørup sogn

Lokalhistorisk Forening for Hørup sogn. Års
skrift nr. 6.1988. Red. Jens Verner Nielsen. 48 s.,
ill. Pris: 30 kr. Ekspedition: Peter Hell, Havemose
2-4, Lam bjerg, 6400 Sønderborg.
Som bekendt fejres i 1988 200-året for
stavnsbåndets ophævelse i Danmark, og
Lokalhistorisk Forening for Hørup sogn
har markeret denne begivenhed ved at
lade sit årsskrift nr. 6 omhandle - ikke
stavnsbåndet, for det gjaldt som det under
streges i forordet ikke i Sønderjylland men derimod udskiftningen, »den af land
boreformerne, der fik mest afgørende be
tydning her i sognet«.
Efter en generel indledning, der forsøger
at skildre, hvordan der så ud i Hørup sogn
på landboreformernes tid, følger en gen
nemgang af udskiftningen i de fem lands
byer Miang, Majbøl, Hørup, Lambjerg og
Mintebjerg. Når bortses fra Miang sam
menstilles her for hver ejendom ejer i
1770'erne og ejer i 1987 (med nuværende
adresse). Dette giver gode muligheder for
at sætte nutidens forhold i relation til
datidens.
Særlig interessant er det at læse redegø
relsen for udskiftningen i Høruphav, der
kun omfattede kådnere og inderster. Man
ser her meget klart de problemer, der
opstod for netop denne gruppe af landbru
gere i forbindelse med udskiftningen. Bøn
derne var ikke særligt interesserede i at
afstå jord til dem, så de stadig kunne
græsse en ko eller to, således som de før
havde gjort på den fælles jord.
Lokalhistorisk Forening for Hørup sogn
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har markeret stavnsbåndjubilæet på en
meget fin måde, og der er ingen tvivl om, at
hæftet nok skal blive brugt, når folk fra
Hørup fremover skal finde ud at hvor deres
gård eller hus egentlig kommer fra. Mange
vil sikkert finde vej til det lokalhistoriske
arkiv for at få uddybet oplysningerne,
således som der opfordres til det i for
ordet.
En roman fra 1864

hf

Gynther Hansen: Lysninger. Arena/Gyldendal
1987, 1988. 130 s.
Gynther Hansen fra Felstedskov er en af
landsdelens bedste skønlitterære forfatte
re, og han modtog da også Sprogforenin
gens litteraturpris for nogle år siden. I sit
forfatterskab beskæftiger han sig ofte med
mennesker i angstens vold, og det er især
skæbner på livets skyggeside, der trækkes
frem. Dette gælder også i han seneste bog,
»Lysninger«. Selvom det er en historisk
roman med mange levende skildringer fra
krigen i 1864, er det ikke forfatterens ho
vedærinde at give et lokalhistorisk bidrag,
men derimod et studie af et svagt og
selvcentreret menneske. Hovedpersonen
er en ung student, ældste søn fra Hald
Hovedgård, der er huslærer hos pastor
Mørk Hansen i Felsted. Vi følger krigens
gang og dens virkninger for lokalbefolknin
gen i tiden fra tilbagetogtet fra Dannevirke
og til Dybbøls fald. Det er et medrivende
psykologisk portræt af et angstfyldt men
neske, som er undervejs til en afklaring.
Som historisk værk kan romanen imid
lertid ikke sammenlignes med det, der har
været forfatterens udgangspunkt og ho
vedkilden til de mange detaljerige skildrin
ger fra krigen. Da kilden af uransagelige
grunde ikke oplyses af forfatteren, skal den
røbes her: Det er den daværende Felstedpræst, M. Mørk Hansens skildringer fra
1864, som er publiceret dels i 1865, dels i
forkortet stand i hans Livserindringer (red. af
H. V. Gregersen, udg. af Historisk Samfund
for Sønderjylland i 1968).
Gynther Hansen har formået på samme
tid at give en helt selvstændig, litterær
bearbejdelse og alligevel at fastholde en
række konkrete data og oplysninger fra
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sine kilder. Romanen Lysninger kan herved
tjene som inspiration for de ikke få lokalhi
storikere, som forsøger at omforme histo
risk, kildemateriale til skønlitteratur.

ia
Augustenborgsk sølv og preussisk guld

jens Engberg: Lykken er en blomme. Hans Reitzel
1987, 274 s. Pris: 178 kr.
Historieprofessor Jens Engberg skrev i 1968
disputatsen »Det slesvigske spørgsmål
1850-53«. Han har nu skrevet en kriminal
roman fra samme tidsrum og emneområde.
Bogens hovedperson er en fordrukken og
moralsk anløben officer, som af Frederik VII
får til opgave at skaffe hertugen af Augu
stenborgs skjulte sølvskat til veje. Dette
lykkedes - og indtil da følger romanen stort
set den fra kilderne kendte historie; men
herefter tager begivenhederne fart. Sam
men med en smuk og modig skovriderenke
og en bondesnu, forslagen oppasser stjæ
ler officeren en preussisk guldskat, der var
indmuret i en kælder på Augustenborg og
beregnet på bestikkelse af alle de ledende
kredse i Danmark. Formuen skulle ikke blot
gøre hertugen til dansk konge, men hele
Danmark til tysk vasalstat. Bogen bygger
her på tyske forestillinger fra 1840'rne om
Danmark som tysk admiralsstat, dvs. fø
rende søfartsland i »Det tyske Forbund«.
Komplottet er på én gang spændende og
helt usandsynligt. Det er med til at give en
underholdende og velskrevet bog, der i
sprogbrug klart afspejler nutiden - og i
politisk holdning forfatteren, som søger at
vise, at fædrelandets ledende kredse er
endnu mere forbryderiske end helten.
I modsætning til Günther Hansens ro
man om 1864 kan denne næppe anbefales
til lokalhistorikere som model for, hvorle
des man kan formidle historiske kilder.
Dertil er bogen for vidtløftig, men dens
underholdningsværdi bør ikke forklejnes,
og oppasseren er virkelig et bekendtskab
værd. Han kan hverken læse eller skrive,
men råder over en Guds velsignelse af
ordsprog eller talemåder (hentet fra Evald
Tang Kristensens samlinger) og hans sikre
replik er med til at holde læseren fanget.

ia
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De hvide busser

Bagsiden
om
forsiden

omfattede Røde Kors ak
I april 1945 rullede en
tionen ikke mindre end ca.
strøm af hvidmalede bus
10.000 danske og norske
ser over grænsen ved Kru
fanger, og hertil kommer
så fyldt med fanger, som
ca. 9.000 fra en lang række
via Svensk Røde Kors
andre lande.
medvirken var frigivet fra
I begyndelsen af april
de tyske koncentration
havde Bernadotte påny et
slejre. Hovedmanden bag
møde med Himmler, og
dette enestående hjæl
denne gang fik han tilla
pearbejde var som be
delse til at bringe alle skan
kendt grev Folke Berna
dinaviske kvinder samt sy
dotte.
ge
videre til Sverige. End
Bernadotte havde fo
En af de hvide busser i
videre
gik man med til, at
stret ideen omkring nytår
Haderslev, maj 1945.
de danske politifolk kunne
1945, og i midten af februar
fløj han til Berlin, hvor han fik et møde i overføres til Frøslev-lejren, hvorfra de
stand med selveste Heinrich Himmler. så skulle frigives lidt efter lidt. Den 19.
Planen var, at alle danske og norske i april blev der så endelig givet medde
tysk fangenskab skulle bringes til det lelse om, at alle danske og norske
neutrale Sverige, men så nemt skulle fanger kunne tage af sted. Neuengam
det ikke gå. Mere held havde Bernadot me skulle evakueres hurtigst muligt,
te med et forslag om at samle de formentlig for at undgå allieret erob
skandinaviske fanger i Neuengamme- ring, og hvad det kunne medføre af
lejren ved Hamborg, hvor de skulle afsløringer. Grundstammen i trans
være under tilsyn af Røde Kors. En portkonvojen var svenske busser, men
bilkonvoj blev sendt til Tyskland, og i hurtigt blev der gennem Dansk Røde
løbet af marts lykkedes det at samle Kors samlet et stort antal danske rute
stort set alle danske og norske fanger i biler, som i stor hast blev malet hvide
en særlig skandinavisk afdeling af og sendt syd på. Hjemkomsten et par
Neuengamme. På grund af krigsbegi dage senere blev et sandt triumftog,
venhederne på østfronten kunne man som billederne fra Haderslev på for
dog ikke komme til Stutthof-lejren ved siden og på side 131 så tydeligt viser.
Danzig, hvor de danske kommunister
Mere end noget andet kom de hvide
sad. Stutthof var under den forvirring, busser til at stå som symbolet for den
der opstod, da russerne nærmede sig i længe ventede befrielse, og for tusin
slutningen af januar, nærmest blevet der af danske politifolk og andre inter
overladt til sig selv, mens fangerne var nerede blev de vejen ud ad koncentra
drevet på flugt mod vest. Alligevel tionslejrenes helvede.
swa
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