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Forsidebilledet viser mindestenen for Tønder seminariums grundlæg
ger, provst Balthasar Petersen. Stenen står på seminariets grund, er ca. 
3 meter høj og har øverst en bronzemedaljon. Indskriften lyder: »Dem 
verdienstvollen Stifter des Seminars in Tondern Consistorialrath 
Balthasar Petersen, geb. am 7. Mai 1703, gest, am 1. Janr. 1787.« På 
bagsiden står følgende: »Gewidmet von Schülern des Seminars bei den 
hundertjährigen Jubelfeier 1888.« - På månedsskriftets bagside 
fortælles nærmere om Balthasar Petersen. Fot. Willy Lund, i Lokalhi
storisk Arkiv for Tønder kommune
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Tønder seminariums hovedbygning, opført 1905, arkitekt Riechenbach. Indgangspartiets udformning 
er forlæg for seminariets logo. Fot. Rud. Olsen, i Lokalhistorisk Arkiv for Tønder kommune.

Af Tønder seminariums 
bygningshistorie
Af INGOLF HAASE

Den 29. september 1988 fejres 2OO-året for 
åbningen af lærerseminariet i Tønder. I den 
anledning udsendes et jubilæumsskrift, der i 
18 artikler beskriver forskellige aspekter af 
seminariets liv og betydning i fortid og nutid. 
En omfattende billedsekvens giver endvidere 
et indtryk af seminariet og det liv, der 
udfoldes her i jubilæumsåret.

Månedsskriftet har af redaktionen af jubi
læumsskriftet fået tilladelse til at bringe et 
kort afsnit af en af artiklerne, nemlig lokalhi- 
storilæren Ingolf Haases redegørelse for se
minariets bygningshistorie. Vi bringer be

gyndelsen - om den første seminariebygning 
- og sammenfatningen om den kultur- og 
arkitekturhistoriske perlerække, som semina
riets bygninger udgør.

Seminariets bygnings- og arkitekturhisto
rie er hidtil kun sparsomt behandlet, mens 
næppe nogen anden undervisningsinstitu
tion uden for hovedstaden er historisk så 
fyldigt beskrevet som Tønder Statssemina
rium. En omtale af seminariets grundlægger, 
provst Balthasar Petersen bringes på må
nedsskriftets bagside.
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Ikke blot ved sin historie og skiftende 
nationale skæbne adskiller seminariet i 
Tønder sig fra de øvrige samtidige 
dannelsesanstalter med samme formål 
- men også ved sit oprindelige anlæg 
og senere opbygning.

Mens de to andre næsten samtidigt 
oprettede seminarier inden for det 
danske monarki, seminariet i Kiel 
(1781) og seminariet på Blågård ved 
København (1791), fra begyndelsen 
havde stor selvstændighed med egne 
bygninger, egne fastansatte lærere og 
selvstændige undervisningsplaner, 
var seminariet i Tønder fra starten 
bygget op i største afhængighed af 
byens skolevæsen.

De vordende lærere sad på skole
bænken sammen med eller dog i sam
me skolestue som byens børn for i 
almueskolen at indhente de nødtørf
tigste kundskaber til anvendelse i de
res senere lærergerning. At seminariets 
elever også uden for disse timer mod
tog undervisning i særlige fag foran
drer ikke sagen i sin helhed.

Dette forhold kunne selvfølgelig ikke 
bestå i længden. Ikke kun almuesko
lens voksende elevtal og den stigende 
tilgang til seminariet truede med at 
sprænge den utidssvarende ramme. 
Også fra byens borgere blev der anket 
over denne sammenblanding af bor
gerskole og lærerskole.

En ændring i dette forhold blev i 
1827 fremskyndet ved rektor Deckers 
afgang som følge af samarbejdsvanske
ligheder med seminariets direktion og 
de truende eksistensforhold for semi
nariet, der fulgte i kølvandet. Man 
tøvede med at udnævne Deckers efter
følger i forventning om en snarlig 
nyordning af seminariets forhold. 
Foreløbigt blev ledelsen betroet til kan
toren (2. læreren) ved borgerskolen, 
der dog ikke magtede opgaven, hvor
ved seminariets gode navn og rygte

kom i forfald, hvilket hurtigt mærkedes 
ved manglende elevtilgang. Man drøf
tede endog helt at nedlægge semina
riet, som det var sket i Kiel i 1823, og i 
stedet føre læreruddannelsen ind i helt 
nye baner.

Det stod hurtigt klart, at skulle semi
nariet i Tønder reddes, var en nyord
ning tvingende nødvendig. De interes
serede parter satte sig derfor i bevæ
gelse, og i løbet af 1828 fandt der 
indgående forhandlinger sted mellem 
direktionen, som var den mest interes
serede part, byens magistrat, som nø
dig så anstalten nedlagt, regeringen på 
Gottorp og det slesvig-holstenske kan
celli i København. Der forhandledes 
livligt, og der handledes hurtigt. Byen 
gav forhandlingerne et godt stød frem
ad med et rundhåndet tilbud om at 
købe en bygning med et større grund
stykke. Bygningen skulle tjene som
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bolig for seminariets forstander, og på 
den tilliggende grund kunne der rejses 
en seminariebygning. Også den dan
ske stat fulgte op med et godt tilbud 
med løftet om at ansætte en førstelæ
rer, som desuden skulle være semina
riets forstander, og en andenlærer, beg
ge med kongelig udnævnelse. Og en
delig, den 12. december 1829, vedtog 
det slesvig-holstenske kancelli et nyt 
regulativ, der ikke kun blev det truede 
seminariums redning, men også det 
grundlag, hvorpå det baserede sit virke 
indtil 1850'erne.

Ejendommen, som byen havde ud
set sig til formålet, var en i det ydre 
imponerende toetagers bygning, syd
øst kvarter nr. 4 (Østergade 65), 9 fag 
lang med helvalmet tag. Huset, der 
tidligere havde været embedsbolig for 
provst J. G. C. Adler (senere superin
tendent i Slesvig) erhvervede byen af 

»Det kongelige Skolelærer Seminarium i Tønder«. 
Stik af Em. Bærentzen efter tegning af A. Ch. 
Petersen. Til højre ses den første seminariebyg
ning, opført 1830, med den udvidelse, som den fik 
ved en ombygning i 1858 (indgangspartiet til 
højre). Til venstre forstanderboligen, Østergade 
65, opført 1860 efter tegninger af arkitekt L. A 
Winstrup på den tidligere provsteboligs grund, 
som i 1830 var blevet overdraget til seminariet. 
Huset eksisterer endnu, mens den lille bygning i 
1874 måtte vige pladsen for den nye øvelsesskole
bygning (se billedet side 246). Historiske Samlin
ger, Aabenraa.

rådmand Krichauff i Slesvig. Til huset 
hørte en stor gårdsplads og have, som 
strakte sig lige fra Østergade ned til 
Vidåens bred. Efter at kancelliet havde 
godkendt en indsendt skitse til en 
undervisningsbygning, blev denne
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Fcstsalsbygningen (også øvelsesskole), opført 1874, set fra nord. Fot. Tønder Statsseminarium.

opført i haven. I det ydre fremtrådte 
denne nybygning som et traditionelt 
vestslesvigsk langhus med de lidt 
palæagtige vinduer og det af joniske 
søjler flankerede indgangsparti som 
eneste sir og tegn på bygningens »op
højede« status. Forneden var semina
riebygningen indrettet med to klasse
værelser, som blev adskilt af en lille 
korridor; tilsammen kunne de to værel
ser rumme 80 elever. På loftet var der 
tre smalle og sikkert ret upraktiske 
rum.

Mellem forstanderboligen og den 
nyopførte seminariebygning opførtes 
(eller ombyggedes?) en stald- og lade
bygning til et par heste, vognremise og 
brændsel således, at hele seminarie- 
komplekset kom til at fremstå som et 
nydeligt og harmonisk trefløjet anlæg, 
hvis beskedne karakter står i sammen

hæng med dets nære slægtskab med 
landsbyskolen.

Ved regnskabets endelige afslutning 
den 14. februar 1831 stod hele herlighe
den byen i den nette sum af 26.003 
mark og 5 pf. Hertil kom et hus i 
Østergade (nr. 56, »Soli Deo Gloria«), 
som byen stillede til rådighed for semi
nariets andenlærer. Også den løbende 
vedligeholdelse af såvel seminariet 
som de to lærerboliger påhvilede 
byen.

En perlerække af bygninger
På trods af, at seminariet domineres af 
bygninger opført i dets tyske periode 
(1864-1920), fremstår anlægget ikke 
som specielt tysk i dets arkitektoniske 
udtryk. Netop øvelsesskolebygningen 
fra 1874, der er den ældste bevarede 
»tyske« bygning, er et brud med den
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ellers i landsdelen fremstormende 
preussiske nygotik. I stedet opførtes 
bygningen i en »fælleseuropæisk« byg
gestil, der havde basis i de klassiske og 
historiske stilarter og var lige udbredt 
nord som syd for Kongeåen.

Med hovedbygningen fra 1905 nær
mer vi os mere samtidens prunkløse 
tyske monumentalbyggeri med al den 
officielle »værdighed«, en preussisk 
statsinstitution kræver - og dog frem
står bygningen mere beskeden og 
jævn, end man kender det fra mange 
samtidige offentlige bygninger. Semi
nariets arkitekter nærmede sig dermed 
- uden at ville det - samtidige tenden
ser i dansk byggeri. Thaysen viste 
allerede i 1915 med øvelsesskole
bygningen vejen bort fra Kejser 
Wilhelm-tidens virvar af stilefterlig

SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 9-88

ninger ved at hente inspiration i den 
gamle vestslesvigske byggeskik. En li
nie, der blev fulgt op efter genforenin
gen af hans »lærling« Andreas Dall med 
den senere hovedfløj fra 1932, og i 1923 
af Johannes Strøm Tejsen med elev
hjemmet. Seminarieanlæggets harmo
ni understreges yderligere af det smuk
ke samspil mellem Winstrups forstand
erbolig fra 1860 og Helligåndshuset fra 
1725, der i fællig danner anlæggets 
ansigt til Østergade. Bygningerne dan
ner tilsammen en mere end 200-årig 
kultur- og arkitekturhistorisk perle
række - om ikke af ædleste karat - så 
dog af en sådan vægt, at vi hverken 
lokalt eller nationalt har råd til at miste 
et sådant bygningskompleks ved ned
rivning eller forsimpling.

1788-1988. Tønder Statsseminarium. Et ju
bilæumsskrift. Red. Svend Age Karup, Ja
cob Rod og Gudmund Tybjerg. Udg. af 
Tønder Statsseminarium 1988, 255 sider, ill. 
Pris: 168 kr. i boghandlen, for medlemmer af 
Tøndringersamfundet 118 kr. Udkommer 
den 15. september 1988.

Grundplan over Tønder Statsseminarium i 1988.
1. Hovedbygningen (1905, arkitekt Riechen- 
bach). 2. Øvelsesskoletilbygningen (1914-15, ar
kitekt Thaysen). 3. Den »nye« hoved fløj (1931, 
arkitekt Dall). Festsalsbygningen (1874, udvidet 
1898, arkitekt Treede). 5. Forstanderboligen 
(1860, arkitekt Winstrup). 6. Drengenes gymna
stiksal (1874, arkitekt Treede). 7. Elevhjemmet 
(1923, arkitekt Strøm Tejsen). 8. Undervisnings
pavillon. 9. Helligåndshuset (ca.1732). 10. Piger
nes gymnastiksal (1939, arkitekt Barfoed). - 
Lokalhistorisk Arkiv for Tønder Kommune.
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Bevingede vers
To egnssange, deres forfattere og komponister

Af JENS LAMPE

To kendte, sønderjyske egnssange omhandler 
Tønder-egnen og dens mennesker. Om de 
lærere fra Tønder Statsskole og Tønder Stats
seminarium, som skrev tekster og melodier, 
fortæller, Jens Lampe, Brabrand, der selv er 
dimitteret som lærer fra Tønder i 1938.

Man går vist ingen landsmænd for nær, 
når man hævder, at der ikke er to sange, 
som man på vesteregnen synger så tit 
og så kraftigt og fuldtonende som A. 
Egeberg Jensens »For en fremmed 
barsk og fattigt..« og A. Otterstrøms »Vi

I or en frem - med barskt og fat - ligt

er vort land, men rigt pa min - der

for dets born og fuldt af skøn - hed;

her plov-jer - net guld-horn lin - der.

2 Østpå knejser over sletten 
som en kæmpe Kloster kirke: 
vestpå mindet stedse taler
om Hans Schaks og Rantzaus virke.

3 Skønt er landet: ingen hindring 
standser blikket, når det vanker 
over vidderne og henfer
fred og ro til sind og tanker.

4 Her er skønt, når duggen perler 
trindt i engens blomstervrimmel 
under lærkens jubelioner
fra den høje, lyse himmel;

5 skønt, når solen går i hav 
og farver enge gyldentrøde, 
når langs gadens gamle huse 
Møgeltønders linde gløde.

6 Nattens dybe stilhed brydes, 
når de vilde svaner skrige; 
hvem kan glemme fugletrækket 
over Rudbøl sø og dige!

7 Skønne land! Dit strenge åsyn 
kun den fremmede du viser, 
dine børn du mildt tilsmiler: 
elskte hjemstavn! vi dig priser.

Fra Højskolesangbogen
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Lærerkollegiet ved Tønder Statsskole foråret 1930. Bageste række fra v.: Aa. Rosenkjær, E. Kiørboe, P. 
Atke; midterste række fra u: K. Sieverts, K. R. Kondrup, A. Egeberg Jensen, E. Emborg, E. Smith, J. 
Larsen; forreste række fra u: L. Pedersen, F. Amdt, C. Ege, rektor A. ]. West, S. Otterstrøm, J. H. Kondrup. 
Fot. Historiske Samlinger, Aabenraa.

vestjyder trives nu bedst i blæst ...«. 
Ingen andre kan gøre dem rangen 
stridig. Har man været til møder i 
Tønder eller i omegnens forsamlings
huse og andre mødesteder, vil man 
kunne bekræfte det. De to sange er i 
den grad blevet folkeligt eje, at vest
slesvigerne kan dem udenad. Efterhån
den er der gået to slægtled, siden de 
blev skrevet og sat i toner, så derfor er 
det nok belejligt at mindes forfatterne 
og komponisterne. De er det absolut 
værd.

Andreas Egeberg Jensen (1880-1961) og 
Ahrendt Otterstrøm (1870-1958) var 
kaldsfæller som lærere for unge men
nesker: den første lektor på Tønder 
Statsskole, den anden lærer på Tønder 

Statsseminarium, og de var begge 
kommet til grænselandet ved genfore
ningen for at øve en indsats, der varede 
deres tjenestetid ud. Grænseegnen 
blev således i længere tid deres selv
valgte hjemstavn. Det samme gælder 
også de to komponister: Ernst Kiørboe 
(1883-1981) og Einar Emborg (1888- 
1971), om end sidstnævnte virkede i 
Vordingborg 1939-55.

Andreas Egeberg Jensen var født på 
en gård i Øster Snede sogn, nordøst for 
Vejle, blev student i Vejle 1907, hvoref
ter han studerede historie, dansk og 
engelsk ved Københavns universitet, 
hvorfra han blev cand. mag. i 1914. 
Efter at have været adjunkt ved Sorø 
Akademi 1915-20 blev han lektor ved
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Tønder Statsskole 1920-37, rektor for 
Haderslev Katedralskole 1937-41 og 
sluttede som rektor ved Sønderborg 
Statsskole 1941-58.

Han regnedes både af kolleger, foræl
dre og elever for en dygtig pædagog og 
skoleleder, en åndfuld og afholdt lærer 
med et omfattende kendskab til dansk 
litteratur, historie og folkeliv, og han 
var ofte gæst i landsdelens forsam
lingshuse som foredragsholder. Hans 
foredrag var oftest præget af hans 
kristne-humanistiske livssyn, hans re
delighed og lune.

Egeberg Jensens kærlighed til Vest
slesvig afspejler sig i »For en fremmed 
barsk og fattigt..«, som han skrev for
sommeren 1922. Den blev sunget første 
gang ved Tønder Statsskoles translo
kation samme år og trykt i skolens 
årsskrift 1923. I sangen tegner han 
enkle billeder af marsklandets historie 
og natur, de store flader med græssen
de får og lam, den frie horisont og den 
vidt udbredte og høje himmel og slut
ter med en personlig lovsang til sin 
valgte hjemstavn. Som jyde havde han 
en naturlig skyhed for de store ord, 
men hans poetiske gemyt har fået ud
foldelse i stille, ægte afdæmpethed. 
Rytmen i sangen er dalende (trokæer) 
og en vis kunstnerisk virkning er op
nået ved tilsidesættelse af reglen om 
linjens og meningens sammenfald. 
Meningen føres ud over linjerne, ja, i et 
enkelt vers helt frem i en ny strofe.

Egeberg Jensens kollega i Tønder, 
lektor Ernst Kiørboe, har haft evne og 
held til at forme en naturlig folkelig 
melodi i es-dur, som fint harmonerer 
med det vestslesvigske landskabs ka
rakter. Det er, som om melodien sagte
lig glider hen over marsklandets fro
dighed under den høje himmel og de 
sejlende skyer. Kiørboe var lektor ved 
Tønder Statsskole 1920-53 og under
viste i latin, fransk og engelsk, men fra 

moderen, der var født Laub, havde han 
arvet sine musikalske anlæg. Han blev 
som voksen undervist af komponisten 
Carl Nielsen i musikteori og var en 
fremragende flygelspiller.

Så vidt vides, var teksten og melo
dien til »For en fremmed...« helt ene
stående - unica. I hvert fald kender 
man ikke andre offentliggjorte digte af 
Egeberg Jensen eller kompositioner af 
Kiørboe end ovennævnte, men deres 
navne vil leve, så længe der synges på 
dansk på Tønder-egnen.

Ahrent Otterstrøm voksede op i Nord
by på Samsø, hvor faderen var præst. 
Han bestod Almindelig Forberedelse
seksamen på Århus lærde skole, som 
den hed dengang, i 1889 og blev forst
kandidat fra Landbohøjskolen i 1893. 
Efter at have taget forskellige kurser, 
bl.a. i gymnastik og boldspil, havde 
han en del vikariater og lærerstillinger i

Ahrent Otterstrøm og hans hustru Sofie, født 
Aagaard. Udsnit af amatørfoto ca. 1935, Lokalhi
storisk Arkiv for Tønder kommune.

250 SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 9-88



hovedstadsområdet og blev udnævnt 
til adjunkt ved Kolding højere Almen
skole i 1912. Her virkede han til 1920, da 
han blev kaldet som seminarielærer 
ved Tønder Statsseminarium i fagene 
geografi, zoologi, botanik og indtil 1933 
også i fysik.

I modsætning til Egeberg Jensen har 
Otterstrøm skrevet en mangfoldighed 
af tekster til korværker, kantater, lejlig
hedssange, underholdningslyrik af hu
moristisk og satirisk karakter, seriøse 
digte, causerier og strengt faglige bøg
er og artikler. Sammen med Fr. Knud
sen skrev Otterstrøm som ung lærer: 
»Lærebog i Fodboldspillet«, (Kbh. 
1909). 1 1907 skrev han sangen »Vældi
ge riger rives om jorden.« til melodi af 
Carl Nielsen. Den blev sunget meget 
under og mellem de to verdenskrige og 
blev i 1930erne ligefrem slagsang for 
Konservativ Ungdom. Men det havde 
Otterstrøm ingen indflydelse på. »Væl
dige riger..« kan i vor tid lyde noget 
patetisk, men stærke tider vækker 
stærke følelser med alvor, dybde og 
lidenskab.

Mange af hans mere muntre vers og 
causerier kan findes i »Tønder-Posten«, 
elevforeningens organ 1924-36 og i 
»Årsskrift for tidligere og nuværende 
elever fra Tønder Statsseminarium« 
1937-58. De mere seriøse eller faglige 
kan man finde via indholdsfortegnel
sen til »Sønderjysk Månedsskrift« 
(1924-44). I Turistforeningens Årbog 
for 1935, »Sydvestjylland«, har Otter
strøm bragt en hyldest til Vestjylland 
på fem vers.

Blandt Otterstrøms mange lejlig
hedssange var en sang til opmuntring 
for de dansksprogede krigsfanger un
der 1. verdenskrig i Feltham-lejren, en 
vestlig forstad til London, hvor de ikke 
blev betragtet som fjendtlige soldater. 
Sangen hed »Der er langt hjem til 
Sønderjylland...« og kunne synges til 

de britiske soldaters yndlingssang »It 
is a long way to Tipperary...« (Sønderjy
ske Årbøger 1960, s. 77).

Otterstrøm var en elskværdig og 
habil lærer, en original i ordets bedste 
forstand. Han og hustruen, Sofie, f. 
Aagaard, som underviste på statssko
len i gymnastik og boldspil for piger 
samt håndgerning, var meget gæstfrie 
og deres hjem stod også åbent for 
seminarieelever.

Otterstrøm var i øvrigt den første i 
landet, der i 1936 foreslog, at færdsels
loven blev ændret således, at fodgæn
gere fortrinsvis, hvor det var muligt, 
blev henvist til at gå i venstre side, 
hvor der ingen fortove var, og frem
drog en række vægtige argumenter for 
det. Det skete ved et møde på semina
riet, hvor daværende færdselskonsu
lent Ulrik Duurlo var indleder og in
struktør. Forslaget blev dog først reali
seret med færdselsloven af 1955.

Jo ældre Otterstrøm blev, jo mere 
humoristisk og menneskeklog blev 
han, og han kunne være en vittig og 
åndfuld festtaler. Men det at være se
minarielærer og skribent kan også bli
ve et brydsomt og krævende hverv, der 
periodevis kræver afspænding, hvile 
og opladning eller fornyelse. Otter
strøm og hustru fandt deres faste ferie
sted i 1905 på Hirsholmene ud for 
Frederikshavn, hvor han tog ud med 
erhvervsfiskerne eller roede ud alene 
med garn eller snøre og krog. Mange af 
hans indtryk og oplevelser på Holme
ne er beskrevet i digterisk form i bogen 
»Der spindes en ende« samt i en serie 
børnebøger, som han skrev sammen 
med en af sine ældre elever, Dines 
Skafte Jespersen (dim. Tønder 1926), 
som blev gift med en af Otterstrøms 
niecer, Gudrun. I mange år skaffede 
Otterstrøm nyeksaminerede lærere fra 
Tønder til Hirsholmenes lille skole på 
5-6 elever. Otterstrøm tog sin afsked i
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1937 og døde 1958, godt 87 år gam
mel.

Hans sang, som overlever ham, »Vi 
vestjyder trives nu bedst i blæst..« 
handler om vestjydens (vel især vest
slesvigerens) fasthed i striden og mod
vilje mod at gå på forlig med uretten. 
Det er mere tankelyrik end just natur
poesi og versemålet er jambe og ana- 
pæster, dvs. med mandligt enderim. 
Stilen er djærv og folkelig (1).

Otterstrøms kollega, Einar Emborg 
(1888-1971), der var tegne-, sang- og 
musiklærer ved seminariet 1920-39, 
havde fået sin uddannelse hos profes
sor J. D. Bondesen, Århus, hos professor 
Joh. Velden, Berlin, og hos musikpæda
gog Vitus Rathsack. Han har efterladt 
sig et arkiv med bl. a. egne kompositio
ner, hvoraf det i følge oplysning fra 
pens, seminariebibliotekar Erik Larsen, 
Tønder, fremgår, at tekst og melodi 
også er blevet til i 1922. Emborg skrev 
melodien i f-dur og han har arbejdet 
smukt med på tekstens natur og stem
ning. Han har skrevet melodi til flere 
andre sange og adskillige kantater og 
korværker, som han indøvede med se
minariets kor og orkester. Einar Em
borg var broder til organisten og ko
mponisten J. L. Emborg (1876-1957), 
som var statens sanginspektør 1938-47, 
og begge de musikalske brødre sympa
tiserede med kredsen omkring Carl 
Nielsen, Thomas Laub, Oluf Ring og 
Thorvald Aagaard.

Ligesom Hans Adolf Brorsons jule
samler fra 1732 - ifølge Georg Brandes - 
satte skel i dansk litteratur - satte 
Egeberg Jensens og Otterstrøms hjem
stavnssange skel, omend i et noget 
andet plan, nemlig ved at være nye 
sange til nye toner og dermed være 
med til at understrege dansksindende 
vestslesvigeres identitet og glæde ved 
deres hjemstavn. Fælles for begge san
ge er, at de er »vi-digte«, dvs. forfatter

ne solidariserer sig med vestslesviger
ne. Begge sange er utvivlsomt virknin
ger af den hjemstavnslitteratur, som 
begyndte med Blicher, Chr. Winther, 
Jeppe Aakjær, Johan Skjoldborg, Johs V 
Jensen o. m. a. og førte til en opdeling i 
litterære provinser med sange som f. 
eks. »Kær est du, fødeland...«, »Der 
ligger du i havet...«, »Fin og stille smiler 
Fyn...«, »Blæsten går frisk over Limfjor
dens vande...«, »Af Østerhavets vove...« 
og mange andre.

Vi vestjyder. Etnar Embort

1. Vi veM • j\ • <lcr tri - vei nu l*cdst i blæu. vi

^|> P J J P J
duk-kcr ej nuk-kcn lur en storm Ira vest ; den hærder vor hu. og den

btuner vorkind.den pas-ser sj g<xlt til vort stri-di-ge sind

2. Vi klared os i mangen en storm fra syd 
sä længe, til piben fik en anden lyd; 
med uretten aldrig vi gik på akkord1, 
det bruger vi ikke herhjemme til vort.

3. Lad dem kun snakke tysk, som er født dertil, 
vi vestjyder altid har talt, som vi vil;
vi er, hvad vi er, og det bliver vi ved
i medgang og modgang, i krig og i fred.

4. Vi hilser dig, du friske, du farende blæst 
derude fra det fribårne hav i vest;
hvis vestjyden nogen tid skifter sit sind, 
må du drive havet over agrene ind.

‘forlig. A. OtterstrØm.

Fra »Højskolesangbogen«

1. I bogen »Nordslesvigs åndelige Gen
forening med Danmark, Aabenraa 1948, 
s.37, står der fejlagtigt, at »Vi vestjy
der...« er skrevet af Andreas Otterstrøm 
(1875-1939). Det var en ældre bror af 
Ahrent O., som var lektor ved Sønder
borg Statsskole og kendt for sin indsats 
for de gamle folkedanse. I personregi
stret er de to brødre gjort identiske.
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Knipleviser og -tekster

- en efterlysning

Før i tiden, da det at kniple var et 
erhverv, fordrev kniplepigerne tiden, 
der nok af og til kunne falde lang, med 
at synge viser og kniple i takt til de 
forskellige tælleremser, som vi ved, der 
fandtes mange af. Vi har også kendskab 
til, at der fandtes forskellige digte, 
eventyr, prosatekster o. s. v.

I dag er interessen for at kniple 
stærkt stigende, og det er derfor Fore
ningen »Knipling i Danmarks agt til 
næste år i juni at afholde en kniplings
festival i Tønder. I den anledning forsø
ger vi at samle så mange af disse tekster 
som muligt i det håb, at det bliver 
muligt at udgive dem i et festivalhæf
te.

Vi har selv i vor forenings blad »Knip- 
lebrevet« efterlyst sådanne tekster«; 
men selv om der er kommet en del 
reaktioner, har det altid været de sam
me to-tre viser, der hver gang bliver 
indsendt, deriblandt altid Hansigne 
Lorenzens »Kniplevise«. Det vil derfor 
være interessant, om der blandt må
nedsskriftets læsere skulle findes en 
eller flere ukendte ting.

Om foreningen i øvrigt dette:
Foreningen »Knipling i Danmark« 

blev stiftet i september 1985, og har i 
løbet af de første tre år opnået et 

medlemstal på ca. 1.400. »Kniplebre- 
vet«, der udkommer fire gange årligt, 
bringer prikkebreve, artikler om knip
lingens historie, »over grænserne« og 
meget mere. Der finder landet over en 
del arrangementer og møder sted i 
foreningens regi, ligesom vi i jubi
læumsåret for Christian IV's tronbesti
gelse har ladet fremstille en vandreud
stilling med de såkaldte Christian IV- 
kniplinger, der stadig kniples - om end 
i forenklet form. Denne udstilling har 
hidtil været vist i bl.a. Aabenraa, Tøn
der og Silkeborg, ligesom den også skal 
følge med på foreningens årlige som
merrejse, der i år går til le Puy i 
Sydfrankrig, hvor den internationale 
knipleorganisation OIDFA holder kon
gres.

Det er i øvrigt meningen, at den 
planlagte kniplingsfestival skal være 
en tilbagevendende begivenhed, der 
skal finde sted hvert tredie år. Vi har 
forventninger om ca. 1000 deltagere, 
ikke blot fra Danmark, men også fra 
Tyskland, Belgien, Holland, Sverige og 
England.
Henvendelse om dette emne kan ske 
til
Lis Slottved, Hjarupvej 10, 6200 Aabenraa, 
tlf. 04 63 03 50.

Folkemøde på Skibelund

Helt fra 1860'erne til efter Anden Ver
denskrig blev der holdt folkelige og 
nationale møder på Skibelund syd for 
Askov. Nu har bestyrelsen besluttet at 
genoplive den gamle skik og håber, at 

deltagere nord og syd for Kongeåen vil 
slutte op om ideen.

Mødet er berammet til søndag den 25. 
september kl. 14-17. Der vil være musik 
og sang på festpladsen, og mødets to 
talere bliver kulturminister Ole Vig 
Jensen og borgmester Bent Jensen.
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Den nordslesvigske Vælgerforening

- et 100-års jubilæum

Ved HENRIK FANGEL

Den 10. juli 1988 var det 100 år siden 
»Vælgerforeningen for Nordslesvig« 
blev dannet ved et møde i Vojens. Det 
var den anden af de tre store nationale 
foreninger, som var de dansksindede 
nordslesvigeres hovedorganisationer 
under fremmedherredømmet. Sprog
foreningen var dannet i 1880 og vare
tog sproglige og kulturelle opgaver, 
mens Skoleforeningen, der dannedes i 
1892, skabte det økonomiske grundlag 
for ungdommens ophold på eftersko
ler, højskoler og landbrugsskoler i Dan
mark.

Vælgerforeningen blev nordslesvi
gernes politiske organisation, og det er 
blevet sagt om den, at dens bestyrelse 
og tilsynsråd var »Nordslesvigs Rigs
dag«, hvor alle vigtige politiske beslut
ninger blev truffet. Et væsentligt for
mål var at mobilisere de dansksindede 
nordslesvigere ved valgene og gennem 
et tæt net af tillidsmænd at sikre kon
takten med befolkningen i selv de 
fjerneste afkroge af landsdelen.

I årene op imod århundredskiftet 
bidrog foreningen væsentligt til at sko
le befolkningen politisk, og den mani
festerede sig i årene op imod 1. ver
denskrig især ved sammen med de to 
andre store nationale foreninger at af
holde store nationale møder. Det stør
ste af dem afholdtes i Haderslev i juni 
1914 kort før 1. verdenskrig og samlede 
ca. 10.000 deltagere.

Vælgerforeningen var fra starten 
også tænkt som et middel til at samle 
de to lejre, som edskampen havde delt 
befolkningen i. Edskampen var i slut

ningen af 1880'erne ved at ebbe ud. Det 
danske stemmetal ved rigsdagsvalge
ne havde været i tilbagegang, og der 
måtte gøres en ekstra indsats for at 
rebe sejl og skabe ny fremgang.

Det var den unge H. P. Hanssen, der 
gav bolden op. Under et ophold i Berlin 
i vinteren 1887-88 drøftede han tanken 
om en vælgerforening med rigsdags
mand Gustav Johannsen og landdags
mand Hans Lassen. Begge bifaldt pla
nen, og i begyndelsen af marts 1888 
blev tanken luftet på et møde i Flens
borg, hvortil tillidsmænd fra hele 
Nordslesvig var indbudt. Forslaget 
»vandt almindelig tilslutning«, og det 
blev besluttet at foreningen skulle op
rettes om sommeren på et møde i 
Vojens. Om det stiftende møde beret
ter foreningens forhandlingsprotokol 
følgende:

»Den 10. juli 1988 blev der afholdt et 
vælgermøde i Vojens, på hvilket indby
deren, rigsdagsmand Gustav Johann
sen, foreslog oprettelsen af en Vælger
forening for Nordslesvig. Landdags
mand Hans Lassen, kredsdagsmænde- 
ne P. Skau, Bukshave, og J. N. H. 
Skrumsager, Københoved, sluttede sig 
straks til Johannsens forslag, som i det 
hele mødte tilslutning hos forsamlin
gen. Enkelte talere ytrede ganske vist 
tvivl om, hvorvidt en sådan forening 
ville møde almindelig tilslutning hos 
befolkningen, og andre ønskede først 
foreningen oprettet på et senere møde. 
Før den almindelige diskussion slutte
des, konstaterede forslagsstilleren
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Det sidste store danske årsmøde før 1. verdenskrigs udbrud holdtes i Haderslev den 14. juni 1914. På 
festpladsen - en mark nordfor byen - holdt H. P. Hanssen, der skimtes på talerstolen i baggrunden til 
højre, en af sine største taler. Historiske Samlinger, Aabenraa.

imidlertid, at ikke én eneste taler havde 
talt imod foreningens oprettelse, og at 
der var overvejende stemning for at 
handle straks. Da forslaget derefter 
sattes under afstemning, vedtog for
samlingen med alle stemmer mod tre 
at oprette en »Vælgerforening for 
Nordslesvig«.
At enigheden ikke var helt så fuldstæn
dig, som dette referat lader antyde, 
fremgår af en ledende artikel, som 
redaktør Jens Jessen skrev i Flensborg 
Avis den 20. juli. Han hævdede heri, at 
der i Vojens ikke havde været ublandet 
enighed blandt mødedeltagerne om 
det berettigede i at stifte foreningen, og 
han mente heller ikke, at forsamlingen 
ligeligt havde repræsenteret Nordsles
vigs forskellige egne.

Desværre ved vi ikke, hvem og hvor 
mange der deltog i møderne i Flens

borg og Vojens. Imidlertid blev besty
relsens sammensætning ændret på 
den første ordinære generalforsamling 
den 2. juli 1889. Den blev udvidet, og 
den geografiske mandatfordeling æn
dredes. Om dette var en følge af Jes
sens kritik, fremgår ikke, men i hvert 
fald blev Jessen nu medlem af bestyrel
sen, der kom til at bestå af 21 medlem
mer. På mødet i Vojens var slagterme
ster P. Reimers, Sønderborg, blevet 
valgt til formand, redaktør J. Moldt, 
Sønderborg, til kasserer, og H. P. Hans
sen, Sønderborg, til sekretær. Sønder- 
borgegnen, hvor edsaflæggerne havde 
deres fleste tilhængere, dominerede 
således foreningens ledelse.

11900 ændredes foreningens organi
satoriske opbygning, bl.a. på grund af 
Köller-politikkens skærpede kurs over 
for de danske organisationer. Den an-
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Joh. Moller. Hamslev. Gross. Colding, Flensb. J. Schultz, Markskjæibæk. C. Lycke, Rodding,
LArnum, Bovlund. Skrumsagcr, Kjøbenh. J. Jorgensen, Sk R. Thomsen, Haderslev. Appel,
Jakobsen, Brøns. Philipsen, NybølMark. Knudsen, Trøjborg. J.Jessen, Hensb. H.P. Haussen, Aabcni 
Wiuf, Sillerup. Knudsen, Lysholm. A. f. Knscn, Randernp. Molt, Sønderb. P. Reimers, Sønderb. P.1 

A. P. Jurgensen, Graasten. Mathiesen, I laderslev. Fausjbøl, Branderup. Ph. Moller, Jægerup. N. Nissen, 1
J. Gram, Kjøbenhoved. M. Andresen, Aabenraa. II. Petersen, Graasten. Bladt, Tandsgaard.
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j. A. Kloster, Rodding. N. Callesen, Lerskov. A.S. Lund, Rejsby Ballum. Mads Jensen, Haderslev. 
N. Lycke, Rodding, pausen, Smedager] Refslund, Tønder. J. Iversen, Svejrup, 

Hensb. Jni. Nielsen, Haderslev. Wolff, Gannnelgab. P. Timmermann. Skjærbæk. 
Amorsen, Haderslev. Fr. Hansen, l_øjtertoft. Andr. Kaad, .Mindebjerg. Skovroy, Fonder.

Th. Sorensen, Branidrup. H. Petersen, Rørkjær. H. Thomsen, Rost. Kapt. bischer, Aabenraa, 
lansen, Kastnip. j. P. Jensen, Laurup. IT. Holberg, Nonnark. Casper Jensen, Broager.
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svarlige bestyrelse kom nu til at bestå 
af kun tre personer - formand, kasserer 
og sekretær - mens et tilsynsråd på 18 
medlemmer + nordslesvigernes to par
lamentariske repræsentanter i Berlin. 
Senere udvidedes tilsynsrådet, således 
at det i 1918 omfattede 60 personer, 
incl. bestyrelsen.

Det var denne forsamling på 60 per
soner, der mødtes på Folkehjem i Aa
benraa den 16. og 17. november 1918, 
og det var den, der her vedtog den 
resolution, der - med tilføjelse af et 
mindretalsvotum af de to repræsen
tanter for Flensborg og Mellemslesvig 
- blev bestemmende for afgørelsen om 
grænsedragningen i 1920.

I en af de få større undersøgelser af 
Vælgerforeningens funktion i de 
dansksindede nordslesvigeres politi
ske arbejde - Inger Svanes store artikel 
i Sønderjyske Arbøger 1973 - hedder 
det, at foreningens væsentligste funk
tion var, at den sikrede en samlet dansk 
front udadtil i Nordslesvig. Denne vur
dering gælder årene 1906-10, men den 
kan formodentlig siges at være gæl
dende for hele perioden fra 1888 til 
1918. Det lykkedes ikke Vælgerforenin
gen at fjerne modsætningerne mellem 
de to retninger inden for den danske 
bevægelse. Nærmere undersøgelser af 
Vælgerforeningens politiske virksom
hed også i andre perioder end årene 
1906-10 vil utvivlsomt vise, at disse 
modsætninger til stadighed fandtes in-

På modsatte side ses udsnit af et stort billede, der 
under overskriften »Dalevende nordslesvigske 
Tillidsmænd ved Aarhundredskiftet 1901 « gengi
ver 55 portrætter af Vælgerforeningens tillids
mænd, med Jens Jessen, H. P. Hanssen og Gustav 
Johannsen i midten (3. række fra oven). I billedets 
ramme, der her er udeladt, er nederst skrevet et 
citat fra Johan Ottosens sang »Det haver så 
nyligen regnet«: »For de gamle som faldt er der ny 
overalt, de vil møde hver gang der bliver kaldt«. 
Historiske Samlinger, Aabenraa. 

den for foreningen. Udadtil optrådte 
man imidlertid som en enig helhed. 
Det gælder også i forbindelse med 
resolutionen den 17. november 1918 - 
trods mindretalsudtalelsen. Denne 
enighed holdt dog ikke grænsekampen 
ud. Da striden om grænsen accellerere- 
de i løbet af 1919 trådte skillelinjerne 
inden for Vælgerforeningen også frem 
for offentligheden.

I arbejdet for at få så mange danske 
stemmer som muligt ved afstemnin
gen den 10. februar 1920 fortsatte Væl
gerforeningen imidlertid sit vigtige ar
bejde fra valgene før 1. verdenskrig. 
Ved oprettelsen af valgkontorer og ved 
arbejdet med optagelse af de vælgere 
på valglisterne, som boede uden for 
afstemningsområdet, bidrog Vælger
foreningen til afstemningens positive 
resultat. Det organisatoriske apparat, 
som var opbygget i årene før 1. ver
denskrig, viste her sin store værdi.

Da afstemningen og genforenings
festlighederne var overstået, begyndte 
en ny politisk hverdag for de dansksin
dede nordslesvigere og deres politiske 
repræsentanter i den danske rigsdag. 
Nordslesvigerne blev nu »delt efter 
anskuelser«. Vælgerforeningens rolle 
var udspillet, og ved et bestyrelses- og 
tilsynsrådsmøde i Aabenraa den 10. 
dec. 1921 erklæredes foreningen for 
opløst, efter at man i et års tid havde 
arbejdet med de praktiske problemer i 
forbindelse hermed.

Litteratur
Inger Svane: Vælgerforeningen og de 
dansksindede nordslesvigeres politik 
1906-10, i Sønderjyske Årbøger 1973 s. 76- 
198 (heri fyldige litteraturhenvisninger).
Anders Lebeck: De store nationale forenin
ger, i Dahl og Linvald: Sønderjylland, bind 
2, 1919, s. 128-44.
Svend Thorsen: Delt efter anskuelser. Kbh. 
1970.
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Landdagsmand Karl Otto Meyer lykønskes med valgsejren. Fot. Jens P. Meyer, Flensborg Avis.

Set og sket i grænselandet

Grænselandskronik

Af GÜNTER WEITLING

Grænselandskronikken - set og sket i Sønder
jylland i april kvartal - er skrevet af sogne
præst Günter Weitling Sønderborg der især 
har koncentreret sin opmærksomhed om
kring mindretallene og i den forbindelse 
kommer med nogle principielle betragtninger 
over mindretallenes rolle i grænselandet. 
Hertil knyttes et par kommentarer til den 
måde, de søger at udfylde denne rolle.

Regionen såvel nord som syd for Skel
bækken har i april kvartal været præ
get af en række begivenheder, som har 
vakt interesse langt ud over landsde
lens horisont.

Dette gælder ikke mindst delstats
valget i Slesvig-Holsten den 8. maj. Det 
har ifølge Grænseforeningens direktør, 
O. M. Olesen, gjort »mindretallet ver-
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denskendt«. Og der har vitterligt været 
en enestående mulighed for at gøre 
opmærksom på sig selv og sin sag. På 
baggrund af den store politiske skan
dale omkring den tidligere minister
præsident Barschel og dennes selv
mord i september 1987 har medierne 
såvel i Tyskland som Danmark særde
les intensivt rettet opmærksomheden 
på det danske mindretal og dets toppo
litiker Karl Otto Meyer.

Og når det regner på præsten, så 
drypper det iøvrigt på degnen. Det 
tyske mindretal i Sønderjylland har 
således også kunnet glæde sig over en 
bevågenhed fra mediernes side, som 
man før kun har kunnet drømme om.

For SSW og landdagsmand Karl Otto 
Meyer betød valget en styrkelse. Den 
danske kandidat blev præsenteret som 
»den ubestikkelige dansker«, »politike
ren med de rene hænder« (JT 5/5) m.v. 
Han var manden, som i det langvarige 
politiske kaos som en af de få implicere
de havde tonet rent flag. Netop dette 
vakte sympati langt ind i de tyske 
medborgeres rækker.

Også valgresultatet overgik alle stil
lede forventninger. SSW's mål var 
25.000 stemmer (FIA 5/5). Resultatet på 
26.646 stemmer var derfor, som det 
fremhævedes i »Der Nordschleswiger« 
(10/5), intet mindre end »et sensatio
nelt resultat«, idet konkurrencen var 
betydelig, da ikke mindre end 12 par
tier stillede op.

I den forståelige eufori, der opstod 
efter at valgresultatet var blevet kendt, 
blandede sig dog også eftertænksom
me røster. Allerede på selve valgafte
nen efterlod tilbagegangen i kerneom
råderne i Flensborg by på 500 stemmer 
en besk bismag. Stemmefremgangen i 
randområderne, hvor valgkredsene 
omfatter holstensk territorium for slet 
ikke at tale om Pinneberg kreds, hvortil 
Helgoland hører, vurderedes som usik

re. Bl. a. gjorde tidl. amtsborgmester 
Erik Jessen i Jydske Tidendes kronik 
den 26. juni opmærksom på, »at de 
særlige omstændigheder ved dette 
valg kan betyde, at en del af de opnåe
de stemmer ikke er til rådighed ved 
næste valg.«

Værst af alt synes i nogles øjne faren 
for en politisering af mindretalsarbej
det at være. Der var da også flere, som 
tog fat på dette emne af principiel 
betydning. Det skal de ikke have utak 
for, fordi det på længere sigt af hensyn 
til såvel det danske som det tyske 
mindretals oprindelse og væsen som 
historiske og kulturelle mindretal må 
være et aldeles afgørende spørgsmål.

SSW's politiske arbejde i Sydslesvig 
og Slesvigs Partis (SP's) i Sønderjylland 
kan ikke være et mål i sig selv. Det 
politiske arbejde er et redskab for ud
foldelsen af mindretallets kulturelle 
egenart og identitet. Det er disse fakto
rer, som legitimerer begge mindretals 
fremtidige eksistens. Politikken er sam
tidig det redskab, der forhåbentlig vil 
kunne fremme en kulturel udveksling 
på venskabeligt grundlag.

At regionalpolitik i sig selv på lang 
sigt skulle kunne være et »bærende 
element« på lige fod med eller endog 
mere betydningsfuld end »sproget og 
kulturen«, som flere danske Venstre
blade fremhævede det under påberå
belse af nummer to på den danske 
valgliste, Dieter Lenz - det turde være 
et postulat, der har hævd i den yngre 
generation, som er vokset op i 70çrne, 
hvor man forsømte at pege på tilværel
sens historiske perspektiver. På lidt 
længere sigt vil den politisering, der for 
tiden kan iagttages i begge mindretal, 
virke integrationsfremmende og lidet 
befordrende for de positive kulturelle 
bidrag, som begge mindretal er i stand 
til at yde i et grænseoverskridende 
arbejde.
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Dette centrale punkt kom også 
trafik- og kommunikationsminister H. 
P. Clausen ind på i sin tale ved årsmø
det i Egernførde (kronik i FIA 27/6). 
Den væsentligste årsag til de danske 
sydslesvigeres sejr så han deri, at disse 
havde »formået at finde netop den 
måde, danskheden kan fungere på i 
dagens samfund« i Sydslesvig.

En forudsætning for, at mindretalle
ne kan videregive en lære, som græn
selandet altid har formået at gøre det, 
er, at de opretholder deres identitet på 
deres egne præmisser. »Vi kan lære af 
den sproglige og kulturelle rigdom, der 
udfolder sig side om side på dette 
beskedne landområde« fortsætter H. P. 
Clausen. »Sønderjysk, rigsdansk, høj
tysk, plattysk, frisisk, kulturel rigdom, 
forskelle, ligheder, forståelse og tole
rance - altsammen muligt, fordi den 
enkelte kender sit eget ståsted, er tro 
imod sine egne forudsætninger, foran
kret i sit eget standpunkt.«

Et landdagsvalg, og ikke mindst det 
sidste slesvig-holstenske, vil selvfølge
lig altid få bredere presseomtale end 
avisernes omtale af et ungdomsarbejde 
under god udvikling, af et alt i alt støt 
arbejde i skolerne, en stabilisering af 
mindretalsavisens læserskare, en be
skeden vækst i Dansk Kirke i Sydsles
vigs medlemsfamilier, der nu betjenes 
af 24 præster i 43 menigheder m.v.

At oplysninger af denne art dog 
betyder mest for undertegnede, skal 
der ikke herske tvivl om.

At det danske mindretal i Sydslesvig 
har kunnet føre sig frem som regional
parti for hele landsdelen, det har været 
dets store held og en mulighed, som 
man dygtigt har forstået at udnytte. En 
livsforsikring for tid og evighed er der 
dog helt bestemt ikke tale om.

Særdeles klart har Fr. Rudbeck i en 
kommentar i Jydske Tidende (3/6) taget 
stilling til dette problemfelt bl. a. med 

en bemærkning om, at »det politiske 
tydeligt optager mere end SSF's kultu
relle tilbud, hvor alsidigt man end 
prøver på at gøre det.« Det kulturelle 
arbejde til udbredelse af »dansk sprog 
og kultur (skulle) være alt dansk arbej
des væsentligste grundlag, heri også 
det politiske. Noget tyder på, at man 
nok bør være varsom med omgangen 
af begrebet regionalparti fremfor min
dretalsparti.«

SSW's partisekretær Rolf Lehfeldt 
fortolkede valgets resultat ikke som 
»en spontan styrkelse af den danske og 
frisiske folkedels basis i kulturelt hen
seende«. Der var snarere tale om en 
tilslutning til nordiske holdninger i 
pagt med de menneskelige værdier i 
Nordens folkelige traditioner. Uafhæn
gigt af nationalt tilhørsforhold var dis
se nordiske holdninger blevet bakket 
op ved valget.

Der er sikkert noget om snakken. 
Syd for grænsen sværmes der ikke blot 
for nordisk design, danske roligans 
m.v., men endog for Grundtvigs folkeli
ge og pædagogiske tanker. Universite
tet i Køln har således til september i 
anledning af sit 600-års jubilæum kaldt 
sammen til en Grundtvigkongres!

Selvfølgelig udeblev de kritiske 
kommentarer ikke, hvad der ikke gør 
sådanne perspektivfyldte overvejelser 
mindre væsentlige.

Der kom også enkelte tyske reaktio
ner på det danske valgresultat. SSW's 
status som mindretalsparti, der i kraft 
af denne status kunne gøre krav på en 
fritagelse for 5% spærreregelen, blev 
bestridt på baggrund af den fremgang, 
der havde været i netop de valgkredse, 
hvis områder også omfattede dele af 
Holsten. Det hævdedes, at det politiske 
arbejde ikke ville blive fulgt op af et 
kulturelt engagement m.v.

K. O. Meyer tog til genmæle og blev 
bakket op af den tidligere viceland-
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dagspræsident, Kurt Hamer (SPD). 
Denne fremhævede den danske land
dagsmand som en retlinet og engage
ret politiker, som man kan regne med, 
og som samtidig betragter forholdene 
med nøgtern realisme (DN 31/5).

Debatten på den tyske grænsefore
nings årsmøde i Aabenraa den 10. juni 
blev nok for ensidigt opfattet som en 
direkte følge af landdagsvalget. Lede
ren af det tyske sekretariat i Køben
havn, Sigfried Matlok, slog til lyd for et 
intensivere tysk kultur- og socialarbej
de på begge sider af grænsen. Han 
appellerede bl. a. til den nye regering i 
Kiel om at give et sådant tysk arbejde i 
grænselandet større prioritet.

I Flensborg Avis betegnedes denne 
»tyske nervøsitet«, som man mente 
hermed var kommet til udtryk, som 
den bedste anerkendelse af det danske 
mindretals virke.

SSF's generalsekretær, Karl Kring, 
tog skarpt afstand fra de fremførte 
synspunkter, idet han mente, at det at 
tale om et dansk angreb som en for
skydning af betingelserne for det kul
turelle arbejde til tysk ugunst, var 
»useriøst og simpelthen urigtigt«. Slige 
kamptoner og »Feindbilder«, som imod 
bedre vidende blev opfundet for at 
»formå bevilgende myndigheder til at 
give flere penge«, burde man vogte sig 
for.

Også Karl Otto Meyer tog del i 
debatten. Han havde intet at indvende 
imod en stærkere fremhævelse af den 
tyske kultur. I givet fald måtte landet 
Slesvig-Holsten dog også yde mere til 
det danske arbejde.

★
Landdagsvalget vinder blev socialde
mokraten Bjørn Engholm. Sejren var 
ventet, omend ikke dens størrelse. SPD 
opnåede absolut majoritet og kan nu 
indenfor de økonomiske muligheders 

grænser realisere sine mål. Givetvis vil 
en anden stil komme til at præge arbej
det. En del politisk valgte statssekre
tærer m. v. har således måttet rydde 
deres skriveborde.

Flensborg Avis mente (11/5), at det 
ville være »op til Bjørn Engholm og 
hans regering at forvalte det ansvar, 
som vælgerne har tildelt SPD, så partiet 
ikke alene i ord, men også i dåd beviser, 
at det er fremtidens folkeparti.«

Tiden vil vise, hvilke følger rege
ringsskiftet efter årtiers CDU- 
dominans vil få for mindretallene. Karl 
Otto Meyer har ved flere lejligheder 
givet udtryk for, at SSW vil få lettere 
ved at skaffe sig gehør i den nye 
landdag (FIA 10/5).

Også på det national- og mindretals
politiske område er forventningerne til 
Bjørn Engholm således højtspændte.

Landdagspræsident Lianne Paulina- 
Mürl høstede anerkendelse for sin be
budelse at at landdagen indfører dansk
undervisning for sine medarbejdere 
(FIA 21/6). Emnet »dansk-tysk« i det 
grænseoverskridende arbejde havde 
der været en del skriverier om. Bl. a. 
hævdede Jydske Tidende i sin leder 
den 18. maj, at samarbejdet ikke ville få 
den nødvendige fremgang, »hvis ikke 
de ansvarlige på begge sider Skelbæk
ken tager ønsket om ligeværdighed for 
sprogene alvorligt.«

Vejen til en intensivering af kontak
terne til Norden blev pointeret ved 
flere lejligheder. Det første udtryk for 
den nye politik kom fra Lianne Pau- 
lina-Mürl, som holdt årets festtale på 
Knivsbjerg den 12. juni. Hun udtrykte 
forståelse for begge mindretal og frem
hævede grænselandets betydning på 
grundlag af dets beliggenhed på skæ
ringspunktet til de nordeuropæiske 
nationer (DN 13 og 14/6, JT15/6). Viljen 
til en afbalanceret politik i grænselan
det byggede på kulturel ligeberettigel-
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se og økonomisk ligestilling mellem de 
to kulturer og ligeledes på en øget 
kommunikation med de skandinaviske 
lande.

Den samme grundholdning kom til 
udtryk i ministerpræsident Bjørn Eng
holms regeringserklæring. Han stillede 
i udsigt, at Kurt Hamer - en nær ven og 
kender af mindretallene på begge sider 
af grænsen - skulle varetage de over
ordnede konsulentfunktioner i forbin
delse i forbindelse med mindretalspoli
tikken. Dette forekommer at være en 
vis disposition, som nok vil blive vel 
modtaget i begge mindretal.

Det overordnede syn på det dansk
tyske mindretalsarbejde er der iøvrigt 
ingen diskussion om. Forholdene 
skønnes at have modelfunktion. Mini
steren for indretyske anliggende i den 
vesttyske forbundsregering, Dorothee 
Wilms, gav i anledning af sit besøg hos 
det tyske mindretal i april måned over
for danske journalister udtryk for, at 
det forbilledlige mindretalsarbejde 
burde danne skole for andre grænsere
gioner i Europa, hvor der endnu eksi
sterede »store og uoverstigelige hin
dringer for en fredelig sameksistens« 
(FIA 27/4).

★

De danske årsmøder i Sydslesvig, der 
fandt sted i dagene den 3. - 5. juni og 
blev besøgt af ialt 18.000 mennesker, 
hvoraf alene 10.000 mødte frem i Flens
borg, har selvsagt været præget af den 
store valgsejr. Iøvrigt var grundtonen 
præget af det i positiv retning foran
drede forhold til den tyske flertalsbe
folkning (Flensburger Tageblatt 6/6). 
Ernst Vollertsen mente, at sydslesvi
gerne sprogmæssigt havde et dårligt 
udgangspunkt, men iøvrigt var »bety
deligt bedre kørende end hjemmety- 
skerne« (JT 4/6).

Og dermed har vi så vendt blikket 
mod nord. Også her var der valg. 
Folketingsvalget, der var udskrevet for 
at lodde befolkningens stemning til 
NATO, fandt sted den 10. maj, kun to 
dage efter landdagsvalget i Slesvig- 
Holsten. De sønderjydske vælgere har 
alt i alt fulgt det samme mønster som i 
det øvrige land.

Fremskridtspartiet blev den store 
vinder med en fremgang på ca. 8000 
stemmer og et kredsmandat til Helge 
Dohrmann. Inger Harms fra SF måtte 
denne gang nøjes med et tillægsman
dat. De Konservative mistede 2,8 % af 
deres stemmer i landsdelen, medens 
Venstre kunne notere en fremgang på 
1,3 %. CD og Kristeligt Folkeparti holdt 
alt i alt stillingen.

Med 85 % var fremmødet ikke det 
allerbedste. Det var faktisk lavere end 
det plejer at være ved folketingsvalge
ne i Sønderjylland.

Af de otte sønderjyske folketings
medlemmer bevarede syv deres plad
ser, idet kun Sv. Age Petersen fra Røde
kro tabte sit mandat til sin konservati
ve partifælle, Jens P. Rønholt fra Ham
melev. Som ventet stillede Slesvigsk 
Pari ikke op. Kun fire ud af 265 mulige 
delegerede udtalte sig til fordel for SP's 
deltagelse med en egen liste.

De delegeredes fornuftige og reali
stiske erkendelse var, at den befolk
ningsmæssige basis er for beskeden til 
at kunne vinde et folketingsmandat 
ved egen kraft. Efter en vis organisato
risk selvstændiggørelse i forhold til 
den hjemmetyske kulturelle hovedor
ganisation BdN (Bund deutscher 
Nordschleswiger) satser SP på at finde 
et grundlag for et selvstændigt politisk 
virke i forbindelse med de kommende 
kommunale valg efter SSW's mønster. 
Mange gode ønsker har fulgt disse 
bestræbelser. Således fremhævede 
SSW-fraktionens videnskabelige med-
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arbejder, Ronning Krueger, i debatten 
efter SSW's fremgang ved landdags
valget, at han kunne ønske sig, at SP 
ville engagere sig regionalpolitisk i 
Sønderjylland på tilsvarende måde, 
som SSW gjorde det i Sydslesvig, og at 
et sådant engagement var en mulighed 
for at styrke det tyske mindretal kultu
relt.

Rådet er sikkert velment, og tilsva
rende høres ofte i SP's egne rækker. 
Realiteten er imidlertid, at de politiske 
muligheder er ganske anderledes hhv. 
nord og syd for grænsen. Enhver, der 
har blot en smule føling med grænse
landets melodi, og lægger kortene ær
ligt på bordet, ved, at det tyske mindre
tal stadig slæber rundt på en hypotek 
fra 30erne og 40erne.

Desuden er der forskel på den måde, 
de respektive moderlande bakker ar
bejdet op. Det danske mindretal kan 
stadig finde støtte i meget brede kredse 
i Danmark såvel materielt som ideelt. 
Som et enkelt eksempel skal nævnes, at 
Det unge Grænseværn ifølge en med
delelse den 13. maj fra sin aktive for
mand Sv. A. Hellesen i løbet af 80erne 
allerede har ydet ca. 1,5 millioner kro
ner hovedsageligt til det danske ung
domsarbejde.

Forbindelsen til de kredse, der støt
ter det hjemmetyske arbejde, er for 
nogle fadderskabers vedkommende 
særdeles hjertelige. Denne uofficielle 
støttes omfang er dog alt i alt langt 
mere beskeden end tilfældet er på 
dansk side.

Fra kompetent hold gives der udtryk 
for, at det er en meget vanskelig opga
ve, SP har stillet sig. I sin allerede 
citerede kronik den 26. juni mener Erik 
Jessen således, at muligheden for at 
fostre nye ideer med de mange partier, 
der eksisterer, er ret begrænsede.

Ligeså vanskeligt, som det er at fo
stre nye politisike ideer, bliver det indad

til at overbevise store dele af hjem- 
metyskheden selv - ikke mindst i byer
ne på Østkysten - om det betimelige i i 
det hele taget at skulle føre en selv
stændig regionalpolitik.

I et »SP-Ekstra-Blad« den 23. april 
kom det da også til udtryk, at der var 
vidt forskellige vurderinger af SP's nye 
tiltag. SP-formanden, Hans Christian 
Jepsen, Almstrup, synes at være klar 
over disse divergerende synspunkter. 
Opfordringer om, at »hele folkegrup
pen må stå sammen«, blev ikke blot 
givet på SP-årsmødet på Knivsbjerg 
den 7. maj, men ved enhver given 
lejlighed gentages disse appeller. Kriti
kere anfører, at den mest elementære 
forudsætning for at noget kan lykkes, 
er, at man ved, hvilket langsigtet mål 
det er, man skal stå sammen om, for at 
mindretallets beståen og meningsfyld
te videreudvikling kan sikres. Et så
dant arbejde med at formulere det 
fremtidige mål, som kan danne grund
lag for hverdagens pragmatiske kom
munalpolitiske arbejde, er så meget 
mere nødvendigt, fordi man nærer 
forestillinger om en åbning mod dan
ske kredse.

Den ufravigelige forudsætning for 
en åbning er bevidstheden om en vel
begrundet og velfunderet egen identi
tet. Et skoleeksempel på konsekvenser
ne af et manglende idegrundlag omtal
tes i april kvartal i »Der Nordschleswi- 
ger« (14/4) og i Erik Jessens kronik den 
26. juni. I den tyske ungdomsklub i 
Haderslev var der opstået stærke 
spændinger som følge af, at forskellige 
sprog og holdninger var repræsente
ret.

Den tidligere amtsborgmesters kon
klusion var, at »der er en grænse for 
åbenhed og integration, hvis en klub 
skal være et samlingssted for ligesinde
de.«

Det ønskværdige kulturmøde og en
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visse steder hastigt fremadskridende 
integration nødvendiggør en radikal 
nytænkning, dersom mindretalllets 
beståen skal sikres.

Til disse principielle spørgsmål kom
mer nogle aktuelle personelle foran
dringer indenfor det tyske mindretal. 
Bl. a. har det mangeårige amtsråds
medlem, Herman Heil, erklæret ikke at 
ville stille op ved næste valg. Det må 
derfor imødeses med spænding, hvem 
der til efteråret udpeges som eventuel 
efterfølger (DN 13/4).

En realistisk helhedsvurdering af 
mindretallenes muligheder kan såle
des ikke se bort fra de vidt forskellige 
historiske forudsætninger, som disse 
har. Uden at tage højde for dette, vil en 
iagttager i mange tilfælde blive ført på 
vildspor. *

På det regionalpolitiske plan er der 
ganske meget, som har formået at be
væge de sønderjyske sind. Mange har 
været irriterede ved udsigten til, at der 
kunne komme flimmer på tv-skærme
ne på grund af den nye TV 2-sender i 
Kassø. Man skulle nødigt have ødelagt 
modtagelsen af de tyske programmer 
(JT 22 og 28/6).

Også besparelser på amtets og kom
munernes budgetter var et stadigt til
bagevendende tema. Hverken demon
strationer eller indsamling af under
skrifter kunne forhindre en nedlæggel
se af Gram sygehus.

En glædelig nyhed var EF's velvillige 
indstilling overfor et omfattende græn
seoverskridende regionalprogram 
med bl. a. løsning af vigtige miljøopga
ver, initiativer på turistområdet, opret
telse af et dansk-tysk institut for teore
tisk og praktisk datalogi m.v. Hvis også 
en elektricificering af jernbanenettet 
kunne fremskyndes, ville dette være et 
stort plus for landsdelen som helhed.

I slutningen af maj måned kunne

Alvorlige miner prægede demonstrationen foran 
amtsgården i Aabenraa. Fot. Karin Riggeisen, 
Jydske Tidende.

amtsborgmester Kresten Philipsen 
meddele, at der var afsat 44 millioner 
kroner til ialt 14 projekter af EF's mid
ler.

★

Iblandt de virkeligt store mængder af 
udklip, som har hobet sig op i kvarta
lets løb, ligger tre bunker med perso- 
nalhistorisk stof. Den ene bunke, som 
er usædvanlig omfattende, bærer på-
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skriften: »Thies Christophersen, Kol- 
lund«.

Særlig lyst til at omtale denne sag og 
dens mange kedelige udløbere om en 
ældre herre med nazistiske tilbøjelig
heder har jeg ikke. Det er rene tilfældig
heder, der har gjort den til et emne med 
særlig relation til landsdelen. De retsli
ge aktiviteter har været betydelige, og 
man kan kun lykønske retsstaten og 
retsvæsenet med såvel den englelige 
tålmodighed som konsekvente juridi
ske saglighed, hvormed den har taget 
sig af det, der kan forekommer som en 
ren anakronisme.

Ulysten til at kommentere sagen er 
iøvrigt begrundet i den opfattelse, at 
man hverken kan eller bør spilde sin tid 
på mennesker, der benægter fakta.

At pressen har varetaget sin pligt til 
information af læserne, skal den be
stemt ikke have utak for. Personligt har 
jeg konverteret holdningen til denne 
sag og rettens afgørelse til fordel for 
anklagede til glæden over at kunne 
leve i et liberalt og tolerant samfund, 
der lader selv den mindste tvivl kom
me anklagede til gode. At det eneste 
effektive våben imod historieforfalsk
ning er hæderlig historisk forskning og 
en såvel grundig som levende formid
ling og oplysning om de sikre kends
gerninger m. v. har også denne »perife
riske« sag bestyrket mig i.

I de to andre bunker er der samlet 
mere glædelige informationer. Under 
overskriften »Synlig anerkendelse« 
gav »Flensborg Avis« den 20. april i sin 
leder udtryk for, at ordener var velan
bragte, når de blev ydet »som anerken
delse for en langvarig arbejdsrig og god 
indsats, der ikke lønnes på anden må
de, f. eks. uegennyttigt ideelt arbejde, 
sådan som det ydes på mangfoldige 
områder« indenfor det nationale arbej
de.

På grundlag af sådanne præmisser

Den nye tyske ambassadør i København, Rüdiger 
von Pachelbel, aflagde et tredages besøg i Sønder
jylland savel hos danske myndigheder som hos 
det tyske mindretal. Ambassadøren benyttede 
lejligheden til personligt at overrække det store 
tyske fortjenstkors til Sønderjyllands amtsborg
mester Kresten Philipsen. Fot. Karin Riggeisen, 
Jydske Tidende.

tildeltes det vesttyske fortjenstkors 
SSW's landssekretær Rolf Lehfeld og 
den tidligere formand for SSF, Ernst 
Vollertsen. SSW's formand Gerhard 
Wehlitz blev udnævnt til ridder af 
Dannebrog, en udmærkelse der ligele
des tildeltes den tidligere landråd i 
Nordfrisland, dr. Klaus Petersen. Fhv. 
højskoleforstander Niels Bøgh Ander
sen kunne glæde sig over at modtage 
Sprogforeningens Litteraturpris.

Dybbøl Mølle: Revnet og utæt. Dag
bladene havde dog dårligt nok offent
liggjort denne meddelelse om møllens 
tilstand, førend gaverne strømmede 
ind. Forfaldet på Danmarks nationale 
symbol skulle stoppes! I løbet af en 
måneds tid var den nødvendige halve 
million sikret.
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Ikke langt fra Dybbøl Mølle ligger et 
andet fredet og bevarelsesværdigt 
bygningsværk. Der er tale om profes
sor Martin Nyrops fine lille kirke i 
Stenderup. Den er udtryk for det bed
ste i dansk byggestil omkring århun
dredskiftet. Takket være A. P. Møller 
fondens og andre fondes velvilje er 
man kommet et skridt videre. Men der 
et et stykke vej endnu, førend kultur
perlen på Stenderup Kirkebakke kan 

[ Bognyt
Fra stationsbyen

H. P. Jensen: Vojens Tovværk i fortid og nutid. 
Vojens 1987. 109 sider, ilt. Udgivet af Vojens 
Tovværk A/S.

De sønderjyske stationsbyers historie er 
trods de seneste års intensiverede under
søgelser stadig et sørgeligt forsømt kapitel i 
vor landsdels historie. Dette jubilæums
skrift er derfor vigtigt, fordi det tager sit 
udgangspunkt i det Vojens, der skabtes 
med jernbanen i 1860'erne. I historien om 
Lagoni'erne fra Hyrup kastes der et inter
essant lys over »Gründer-tidens« Vojens, 
hvor der var gode muligheder for at tjene 
penge på jordhandel. Trods et meget 
spredt kildemateriale lykkes det endvidere 
for forfatteren at give et fint og varmt 
billede af rebslager Jürgen Embcke og hans 
familie, som i 1887 slog sig ned i Vojens og 
grundlagde det firma, der i dag er en af 
byens største virksomheder. Samtidig får 
læseren en grundig indføring i rebslager
håndværket og de betingelser, hvorunder 
Jürgen Embcke drev sit håndværk. Fami
lien blev som så mange andre sønderjyske 
familier hårdt ramt af 1. verdenskrig - 
begge sønner faldt - og i 1920 opgav 
ægteparret virksomheden i Vojens og flyt
tede til Flensborg. Rebslageriet blev over
taget af en ung rebslagersvend, Richter 
Rosenfeldt Rasmussen, og det er denne 

siges at være sikret for eftertiden. Den 
har ikke det samme ry og den samme 
høje alder som Dybbøl Mølle. Men 
også den fortjener at blive bevaret, 
fordi den er et markant levn, der repræ
senterer en hel speciel side af grænse
landets kulturhistorie.

Forkortelser:
JT - Jydske Tidende, DN = Der Nordschles- 
wiger, FIA - Flensborg Avis.

mand, der bar firmaet gennem 20zernes og 
30'ernes kriser og 40zernes besættelse og 
efterkrigstid frem til den store virksomhed 
det er i dag, fra 1960 som aktieselskab.

Bogen rummer ikke nogen oversigt over 
det kildemateriale, H. P. Jensen har benyt
tet, men i selve teksten er der mange 
oplysninger om, hvor han har sit stof fra. 
En væsentlig del af hans kilder er mundtli
ge beretninger om de personer, han fortæl
ler om. Meget må derfor tages med forbe
hold, og det gør H. P. Jensen også. De 
mange mundtlige beretninger kombineres 
imidlertid med oplysninger hentet ud fra 
det skriftlige kildemateriale, der har været 
til rådighed - i dette tilfælde et firma- og 
familiearkiv, der dog ikke rækker længere 
end et par generationer bagud. Hertil kom
mer så H. P. Jensens indgående og livslange 
kendskab til sin hjemegn, dens historie og 
mennesker, som fornemmes stærkt bag 
bogens tekst.

H. P. Jensens store force som historisk 
skribent - og fortæller - ligger netop i hans 
eminente evne til at gøre sin egns og 
dermed vor landsdels historie levende og 
nærværende gennem de menneskeskæb
ner, han på sin stilfærdige - og ofte under
fundige - måde opruller for sin læser eller 
tilhører. Således også i denne bog.

hf 
(fortsættes side 270)
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Kartofler i lange baner
Kartoflen kender alle jo, og vi bruger 
den dagligt. Så om den kan der vel ikke 
være noget særligt at fortælle! Udstil
lingen »Den forædlede vilde« på Ha
derslev Museum leverer et slående 
modbevis på denne påstand.

For ikke så mange år siden forkætret 
som næringsmiddel - den fyldte og 
fedede jo bare - er kartoflen nu igen 
kommet til ære og værdighed. I vores 
daglige erindring har den altid været 
hovedbestanddelen i den varme mad. 
Og dog er det ikke meget mere end 150 
år siden, den slog igennem som hver- 
dagsspise her i landet.

Da var der gået et århundrede, siden 
den først kom hertil med de franske 
huguenotter, som slog sig ned i Frede
ricia. Midt i 1700-tallet indkaldte rege
ringen tyske kolonister til at opdyrke 
Alheden, og også de havde kartoflen 
med. Den blev deres vigtigste afgrøde, 
og uden den havde de ikke overlevet 
den første barske tid på heden.

Det sker -
Men heller ikke denne gang tog dan

skerne ved lære med det samme. Plan
ten var uvant, besværlig, ja måske 
endda farlig. Modviljen og vrangfore
stillingerne var stærke.

Var det toppene, der skulle spises, 
eller frugterne? Det kunne man blive 
syg af. - Skulle man bage brød af 
knoldene? Det smagte ikke godt. - 
Hvilken nytte var det hele til, når man 
efter kornhøsten lod gærderne om 
markerne falde? Så rodede husdyrene 
jo alligevel knoldene op. - Var den ikke 
sundhedsskadelig, i hvert fald til hen 
på sensommeren? Det påstod mange 
læger, soldaterne måtte ikke få tidlige 
kartofler, og i flere byer forbød politiet 
handel med dem.

Det var endda kun den danske afde
ling af kartoflens besværligheder. Spa
nierne fandt den i begyndelsen af 1500- 
tallet hos indianerne i Andes-bjergene, 
hvor den var en uundværlig afgrøde. I 
slutningen af samme århundrede kom 
den til Spanien og England, men deref
ter gik dens udbredelse over resten af 
Europa uhyre langsomt. En del fyrster, 
adelige, præster og andre uddannede 
personer erkendte hurtigt dens værdi 
som næringsmiddel, mens det jævne 
folk kun nølende accepterede den.

Alt dette og meget mere kan man 
opleve på udstillingen i Haderslev til 
og med kartoffelferien. Den spænder 
helt fra de vilde og tidligst dyrkede 
former og til vore dages højteknologi
ske forædlingsarbejde og viser dyrk
ningsmetoder, redskaber og maskiner 
og de mange produkter, der har kartof
len som råmateriale. Udstillingen er 
produceret af Aalborg Historiske Mu
seum med støtte fra De Danske Spritfa
brikker. Ander Thygesen
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----------------------------------------------------X 
på de Nordslesvigske museer

Aabenraa Museum
til 30. okt. Fiskeri på Yacatan

Udstilling om fiskernes liv og vilkår på Yucatanhalvøen ved 
Den mexikanske Golf.

17 og 18. sept. Høstens gang
Demonstrationer, redskaber og tøj belyser høstarbejdet. Der 
fortælles om forestillinger og overtro. På Jacob Michelsens 
gård i Høje Kolstrup kl. 14-17.

Sønderjyllands Kunstmuseum, Tønder
10. sept. - 23. okt. Møbelgruppen af 1983

En gruppe yngre danske arkitekter viser nye møbelprojek
ter.

10. sept. - 23. okt. Steen Børsting
Nye keramiske arbejder indenfor raku- 
teknikken.

24. sept. - 23. okt. Visioner
Litterære, billed- og idemæssige tolkninger af visionsbegre
bet. Arr. i samarbejde med skofabrikken ECCO, Bredebro.

Museet på Sønderborg Slot
9. okt. - 30. okt. Det liv der leves

Kunstudstilling med billedmageren Solvejg Refslund og 
skulptøren Niels Helledie.

Midtsønderjyllands Museum, Gram
til 23. okt. Nordens grønne guld

Fællesnordisk udstilling om skovbruget i Norden.

Haderslev museum
til 23. okt. Den forædlede vilde

Udstilling om kartoflen og dens historie. (Se nærmere omtale 
på modsatte side).

5.okt. Lokalsamfundet og landboreformerne
Foredrag ved lektor Steen Busck, Århus. Arr. af Haderslev 
Arkiv- og Museumsforening og Folkeuniversitetet. Kl. 19,30.
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En kirkebygning og dens skæbne

Günter Weitling: »Vor arv vi kendes ved«. Træk af 
Stenderup kirkes og Sundeved-Centrets historie. 
Udg. af Sundeved-Centrets bestyrelse. Stenderup 
1988. 88 sider, ill.

Af de seks tidligere frimenighedskirker i 
Sønderjylland er det kun de to i Bovlund og 
i Rødding, hvortil der endnu er knyttet en 
frimenighed. Bag de fire øvrige, i Aabenraa, 
Haderslev, Skærbæk og Stenderup på Sun
deved står i dag andre kredse, i Aabenraa er 
det folkekirken, i Haderslev den apostolske 
kirke og i Skærbæk foreningen »Emanuel«, 
der driver kunstcenter i kirken, mens det i 
Stenderup er Indre Mission.

Kirkehistorikeren, dr. Günter Weitling, 
der i mange år har boet som nabo til kirken i 
Stenderup, skildrer i dette hæfte denne 
kirkes og menigheds historie, hvis omskif
telighed følger vor landsdels skæbne.

Kildematerialet er righoldigt, menighe
dens protokoller og arkiv er bevaret, og der 
er tidligere skrevet om kirken og menighe
den, ikke mindst i Sønderjysk Måneds
skrift. I hæftet skildres især frimenighedens 
stiftelse, kirkens opførelse og blomstrings
tiden før 1. verdenskrig med Jørgen Erik
sen som præst. Perioden 1920-70 var en 
dvaleperiode, hvor menighedslivet sygne
de hen, men med Indre Missions erhver
velse af kirken i 1970 og omdannelsen til 
Sundeved-Centret kom der nyt liv i og 
omkring arkitekten Martin Nyrops kirke 
fra 1903.

Et væsentligt formål med hæftet er at 
gøre opmærksom på Nyrops kirkebygning 
som et monument, arkitektonisk, nationalt 
og kirkeligt, som det er vigtigt at bevare. 
Den 85 år gamle kirke trænger til en restau
rering, men der skal mange penge til, 
selvom der allerede er fremskaffet en del 
midler. Man må håbe, at det lykkes den 
kreds, der står bag centret at skaffe de 
nødvendige midler til istandsættelsen. Det 
fortjener bygningen, og det fortjener de 
indre missions-kredse, der har ført det 
kirkelige liv omkring kirken videre i fuld 
forståelse med de grundtvigske kredse, 
som skabte kirken.

Det rigtige Løjtland

Løjt sogns historie. Red. Hans H. Worsøe. Skrif
ter, udgivne af Historisk Samfund for Sønderjyl
land nr. 66, Aabenraa 1988. Pris: 140 kr. for 
medlemmer, for ikke-medlemmer i boghandelen + 
40%.

Løjt sogn er meget aktivt i lokalhistorien. 
Alene det sidste dusin år har frembragt Jes 
M. Holdts omfattende og indsigtsfulde 
»Glimt af Løjt sogns historie«, sammes 
»Gårde og Slægter i Løjt sogn« og ti bind 
lokalhistoriske årbøger på tilsammen næs
ten 1600 sider. Så man må uvilkårligt spør
ge: er der da brug for mere?

Den nye »Løjt sogns historie« er da heller 
ikke iværksat lokalt, men er fremkommet 
som sidste led i den nuværende Aabenraa 
kommunes historie frem til kommunesam
menlægningen i 1970. Heller ikke forfatter
ne er lokale, men har som professionelle 
historikere påtaget sig at afdække og be
skrive hver en periode, som vedkommende 
har specialiseret sig i i den danmarkshistori- 
ske sammenhæng. Steen Wulff Andersen 
redegør for det lidt, man ved om Løjtlands 
oldtid, H. V. Gregersen behandler middelal
der og reformationstid, Carsten P. Rasmus
sen kalder sit kapitel om tiden 1660-1864 for 
Løjts storhedstid, mens de sidste hundrede 
års historie er lagt i hænderne på Hans 
Schultz Hansen.

Af deres fælles viden, forskning og over
blik er fremkommet et digert værk på nær 
400 sider, der periode for periode giver en 
oversigt over alle de sider af sognets liv, der 
findes dokumenteret i kilderne. For at give 
så »sandt« et billede som muligt af sognets 
liv og udvikling har man søgt at vægte de 
enkelte emner efter den betydning, som de 
økonomisk og befolkningsmæssigt har 
haft. Det fører eksempelvis, hvad angår 
»Løjts storhedstid«, til, at landbruget får 
tildelt 42 sider, landhåndværket 12, aftægt 
og fattighjælp 8, og, hvad der nok vil 
overraske den, der mener, at Løjts store 
fortid lå på havet: søfarten blot 8 sider. For 
en overordnet betragtning var søfartens 
økonomiske tilskud til sognets udvikling 
beskedent, mens den blivende betydning at
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at så mange løjtninger stak til søs, var, at 
det gav plads for indvandring udefra til at 
fylde hullerne i landbrugets behov for 
arbejdskraft.

Ud fra den grundige og kritiske gennem
gang af kilderne til Løjt sogns historie må, 
som eksemplet viser, adskillige selvfølge
ligheder i sognets hidtidige selvforståelse 
henvises til myten. Men det er på den 
anden side værkets store fortjeneste, at der 
med det peges på så meget kildemateriale, 
der hidtil ikke er blevet inddraget systema
tisk. Noget andet er så, om historien, som 
den her er fremlagt, er mere spændende og 
inspirerende end historierne, der hidtil har 
båret opfattelsen af tidligere tiders liv i 
sognet. Her forekommer visse afsnit af især 
landbrugshistorien unægtelig noget lang
trukne med den store ophobning af doku
mentationer, der ikke rigtig står mål med de 
trods alt beskedne konklusioner.

Den store bundethed til skriftlige kilder 
fører for mig at se til i hvert fald én stor 
skævhed i værket, nemlig det meget lidt vi 
får at vide om kvindens verden og historie. 
Forfatteren følger lidt for villigt sin hjem
melsmand, når han bemærker om en dag
bog, som han i øvrigt benytter intensivt, at 
den intet har at berette om livet indendørs. 
Man må nok her dybt beklage, at et oprin
deligt planlagt kapitel om livsformer og 
dagligdag ikke kom med i bogen.

Disse forbehold må dog ikke skygge for, 
at Løjt sogn har fået en overordentlig 
kompetent behandling af sin historie. Den 
vil få sin plads som en uundværlig hånd
bog, ikke mindst i kraft af sin detaljerede 
indholdsoversigt, det fyldige noteapparat 
og personregistret. Med »Løjt sogns histo
rie« har lokalhistorikere fremover fået et 
solidt fundament og megen inspiration til 
det, der er lokalhistoriens styrke: den per
sonlige og personbårne historie.

Sidst, men ikke mindst, må nævnes de 
mange og ofte fint supplerende illustratio
ner, der gør bogen så indbydende at blade i. 
Et højdepunkt er her den fuldstændige 
gengivelse af Johannes Mejers kort værk fra 
1641. Jo, der er brug for også dette værk.

Jens Bruun

Lokalhistorie i Skærbæk

Fra Skærbækegnens Fortid. Nr. 2. 1988. 24 sider, 
ilt. Red. af H. E. Sørensen. Udg. af Historisk 
Forening for Skærbæk og Omegn i samarbejde 
med Forlaget Melby hus, 6780 Skærbæk.

Historisk Forening for Skærbæk og Omegn 
har udsendt sit andet nummer af medlems
skriftet, dobbelt så stort som første num
mer, der udkom sidste år. Det indeholder 
fem artikler, hvoraf foreningens formand 
og museets dynamiske leder, H. E. Søren
sen, tegner sig for de tre. I den første, 
»Riber-Ulf og Rømø« redegør H. E. Søren
sen for den detektivopgave han kom på, da 
han i forbindelse med sit arbejde med 
Rømøs historie forsøgte at finde ud af, hvad 
der lå bag en oplysning om, at en vis Ulf, 
søn af Ingert, engang i 1100-årene skænke
de Set. Knuds kloster i Odense jordegods 
på Rømø. Ad kringlede veje føres læseren 
til konklusionen, at denne Ulf er identisk 
med den bekendte Riber-Ulf, en dattersøn 
af Knud den Hellige, død 1157. Der er 
mange usikre punkter i H. E. Sørensens 
bevisførelse, hvilket heller ikke stikkes un
der stolen, men der er sandsynliggjort en 
sammenhæng, og det må han og vi så lade 
os nøje med, således som det så ofte er 
tilfældet, når vi har med middelalderlige 
forhold at gøre. Men spændende er det da 
at følge argumentationen.

Herefter fortæller Jens H. Nielsen om 
den stridbare Skærbæk-præst, bispesøn
nen Søren Jensen Hegelund, og H. E. Sø
rensen gengiver en indberetning om Brøns 
sogns og præsts økonomiske forhold, som 
han daterer til ca. 1700. H. Hofmand Niel
sens omtale af vej- og færdselsregler mel
lem Ribe og Tønder 1863 er en artikel af 
samme type: en kommenteret gengivelse af 
en interessant kilde. H. E. Sørensen runder 
af med en kortfattet oversigt over »æ Lille- 
bahn«, Haderslev Amtsbaner.

Fra Skærbækegnens Fortid er således 
indholdsmæssigt helt på linje med skrifter
ne fra landsdelens øvrige lokalhistoriske 
foreninger og hævder sig udstyrsmæssigt 
meget smukt.

hf
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Tønder seminariums grundlægger

Tønder Statsseminarium, der den 29. sep
tember 1988 fejrer sit 200-års jubilæum, er 
Nordens ældste lærerseminarium og skyl
der provst Balthasar Petersen sin oprettel
se, således som det fremgår af forsidebille
det.

Balthasar Petersen var født 1703 i Tønder 
som søn af en kniplingskræmmer, gik i 
fødebyens latinskole og olev efter studier i 
Jena teologisk kandidat ved Kiels universi
tet i 1724. 1 1746 blev han sognepræst og 
provst i sin fødeby. Han var en dygtig 
prædikant, stærkt ortodoks, og en anset 
visitator i sit vidtstrakte provsti og udnyt
tede sine betydelige pædagogiske evner 
ved at oprette en præsteskole for vordende 
præster. I provstegården samlede han unge 
mænd om sig, holdt teologiske og filosofi
ske forelæsninger for dem og indviede dem 
i prædikekunstens hemmeligheder.

Denne præsteskole ophørte i 1762, men 
da var Balthasar Petersens anden under
visningsanstalt i fuld gang. I 1753 havde 
han nemlig startet en lærerskole, et semi
narium. Ved en rundskrivelse den 13. no
vember 1752 bad han præsterne i sit prov
sti om at sende degnesønner, der vil være 
lærere, samt ikke tilstrækkeligt uddannede 
skoleholdere til Tønder, »at de hos ham kan 
blive dygtige og fromme skolelærere«.

Balthasar Petersen holdt forelæsninger i 
kristendomskundskab, vejledte de unge 
mænd i at katekisere og satte dem igang 
med at katekisere hinanden indbyrdes. 
Kristendomskundskab og kateketisk fær
dighed var for ham det væsentlige i lærer
uddannelsen. Hvad de vordende lærere 
ellers skulle bruge af kundskaber, kunne de 
skaffe sig ved at overvære undervisningen 
i byens skole.

1 1786 skabte Balthasar Petersen et solidt 
økonomisk grundlag for en videreførelse af 
seminariet, idet han skænkede sin gård 
Gørrismark uden for Tønder og 8000 ral. til 
seminariet, hvis forhold nærmere bestem
tes i den »Fundations- og Donationsakt«, 
som han den 1. aug. 1786 satte sit navn 
under.

<____________________

Bagsiden
om 
fors ide ti

Den 1. januar 1787 døde Balthasar Peter
sen, og den 29. sept. 1788 kunne seminariet 
starte sin virksomhed med 13 elever, efter 
at fundatsen var godkendt af myndighe
derne.

Undervisningen på seminariet var tysk, 
og det eneste hensyn til det danske sprog, 
som findes i funaationsakten er en be
mærkning, som henviser seminariets ele
ver til den danske froprædiken i Tønder 
kirke, for at de dervea kan øve sig i det 
danske sprog. Baggrunden herfor er, at 
Balthasar Petersen var helt igennem tysk af 
dannelse og overbevisning. Dansk var 
kirkesprog og folkesprog i de nordlige egne 
af hans provsti, mens kirkesproget i de 
sydlige egne var tysk. Skønt han her så 
vankundighed og ukirkelighed brede sig, 
fordi kirkesproget ikke svarede til folke
sproget, var vejen frem for ham at se ikke at 
ændre kirkesproget til dansk, men at æn
dre folkesproget til tysk.

Dommen over Balthasar Petersen har på 
dette punkt ikke været blid. Allerede C. F. 
Allen viede i sit værk fra 1857 »Det danske 
sprogs historie i hertugdømmet Slesvig« 
Balthasar Petersens seminarium en omfat
tende behandling, og hans dom var hård. 
Det samme gælder kirkehistorikeren Jens 
Holdt, der i Dansk Biografisk Leksikon 
skriver, at hans rent tyske seminarieforeta- 
gende »på dette danske sted«, som det 
udtrykkes i fundatsen fra 1786, »ikke forgæ
ves ydede sit bidrag til en ombytning af 
folkemålet fra dansk til tysk«.

Fra tysk side ser sagen noget anderledes 
ud, og det var derfor naturligt, at man ved 
seminariets 100-årsjubilæum i 1888 minde
des Balthasar Petersen ved i seminariegår- 
den at rejse det mindesmærke, som er vist 
på forsiden.

Litt.: Tønder Statsseminariums historie 1788- 
1938, Tønder 1938; fundatsen 1786 er gengivet i 
dansk oversættelse i: 1788-1988. Tønder Statsse
minarium. Et jubilæumsskrift. Tønder 1988, der 
udkommer den 15. september.
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