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Hans Lind, Augustenborg, har fundet en levnedsskildring af en 
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Set og sket i Sønderjylland. Grænselandskronik..........  328
Erik Lindsø fra Danebod Højskole har skrevet grænselandskro
nikken for juli kvartal og gør sig bl.a. nogle overvejelser om 
sønderjysk og dansk identitet.

Frøslevlejren-Faarhuslejren - i anledning af to bøger . . 338
Henrik Becker-Christensen, Aabenraa, har set nærmere på to 
bøger, som ud fra vidt forskellige syn behandler livet i denne 
fangelejr før og efter den 5. maj 1945.

Apropos - Løjt sogns historie. En kommentar og et svar 342 
Rolf Larsen, København, er utilfreds med den nye bog om Løjt 
sogns historie. En af forfatterne svarer ham.

Det sker - på de nordslesvigske museer...................... 344
Museernes udstillinger i julemåneden og planer om et »hvalhus« i 
Gram er emnerne i denne måneds museumsrubrik.

Bognyt .................................................................. 346
- med omtale af en bog om Danmarks fødsel og - lidt mere specielt
- om postvæsenet i Haderslev og dets historie.

Bagsiden om forsiden: Jøder i Nordslesvig.................. 348
På grundlag af Ole Harcks undersøgelser fortælles om, hvor 
mange jøder der har været i Nordslesvig, og specielt om én 
familie, familien Josias fra Sønderborg, hvis købmandsgård er 
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Sats/montage: 
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Tryk: Aabenraa Bogtrykkeri

Forsidebilledet viser et kik ind i smøgen langs Perlegade 51 i Sønderborg. Her 
havde den jødiske familie Josias købmands- og jernhandel fra ca. 1870, og her 
opstilledes bl.a. de mange kakkelovnsplader, som endnu ses i smøgen. Om 
familien og om jøderne i Nordslesvig i det hele taget berettes på bagsiden.
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Synagogen i Lübeck efter ombygningen efter »krystalnatten«

Krystalnatten i Sydslesvig

- pogromen mod jøderne den 9. -10. november 1938

Af OLE HARCK

Den 6. november åbnes et jødisk museum for 
S lesvig-Holsten i den tidligere jødiske skole i 
Rendsborg. Det sker få dage før 50 årsdagen 
for nazisternes pogrom mod Tysklands jødi
ske borgere og deres menigheder natten mel
lem den 9. og 10. november 1938, også kaldet 
»krystalnatten« efter de glasskår fra knuste 
ruder, som dagen efter flød overalt. Ole 
Harck, Kiel, har igennem flere år beskæftiget 
sig med jøderne i Slesvig-Holsten og de spor 
der findes af deres bygninger kirkegårde m.m. 
Han ridser her baggrunden for krystalnatten 
op og giver en skildring af pogromens forløb i 
Sydslesvig.

Pogromens - krystalnattens - over
greb - statsterroristers angreb på en 
decimeret, værge- og retsløs jødisk 
minoritet - kostede ikke det store antal 
af menneskeliv set i forhold til de 
følgende års masseudrydelser. Forskel
lige publikationer nævner mellem 36 
og 91 døde og dertil et større antal 
sårede. Det er heller ikke derfor, man 
mindes dagen. Optøjerne var mere 
eller mindre et vendepunkt både i 
forholdet mellem nazisterne og jøder
ne, der i tiden fremover nærmest var 
uden nogen beskyttelse, og i forholdet
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mellem regimet i Berlin og befolknin
gen som helhed. Denne var efterhån
den blevet så afstumpet og forskræmt, 
at ingen reagerede på de åbenlyse 
forbrydelser fra statsmagtens side. 
Nattens hændelser fik flere konse
kvenser. Først og fremmest betød øde
læggelsen af de fleste tyske synagoger 
og jødiske menigheders institutioner, 
at århundredgamle, ja, i enkelte tilfæl
de over tusindårige jødiske centre tilin- 
tetgjordes for bestandigt. Dette var det 
kulturpolitiske resultat, som siden har 
fået så vidtrækkende følger for det 

Tyskland, der genopstod efter kapitu
lationen i 1945. Dernæst fik Hitler og 
hans trofaste medhjælpere bevis på, at 
Nazityskland i november 1938 både 
indenrigs- og især udenrigspolitisk var 
så stærkt, at en aktion mod flere hun
dredtusinde mennesker kunne gen
nemføres uden væsentlige protester 
fra udlandet, og uden at nogen inden
for det daværende riges grænser tog til 
genmæle. Hverken kirkerne eller magt
faktorer som værnemagten gjorde op
rør. Heller ikke universiteterne frem
kom med kritik. Det var altså lykkedes

308 SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 11/12-88



På modsatte side ses synagogen i Frederiksstad, 
fotografi fra omkring århundredskiftet i byarkivet 
i Frederiksstad.

Herover ses synagogen efter ombygningen i 
1940. Bilen til venstre holder foran indgangspar
tiet, som ses på det store billede på modsatte 
side.

for nationalsocialisterne i Tyskland at 
ensrette alle institutioner og udslette 
hver farlig opposition i løbet af blot fem 
år. Denne magtprøve bestod Hitler 
med glans, og ingen kunne herefter 
forhindre ham i at iværksætte yderlige
re, mere skæbnesvangre planer.

Pogromens historiske baggrund
Efter magtovertagelsen i 1933 stabilise
rede Hitler i de første år først og frem
mest sit styre indadtil, inden han vove
de sig frem på det udenrigspolitiske 

plan. I 1935 overtog han Saarområdet 
samtidig med, at Versaillesfredens be
stemmelse om en stående tysk hær 
med begrænset mandskabsstyrke og 
en engelsk-tysk aftale om oprustning 
til søs kom i stand. Året efter marchere
de tyske tropper ind i den afmilitarise
rede zone i Rhinlandet, uden at de 
allierede fra 1. verdenskrig skred til 
handling. Kort efter fulgte aftalerne 
med det fascistiske Italien; parallelt 
hermed iværksattes den tyske hjælp til 
det højreradikale Franco-styre i Spa
nien, samtidig med at der søgtes til
nærmelse til Japan. I 1938 »slugte« 
nazisterne i Berlin Østrig og opnåede 
en aftale mellem Tyskland, Italien, 
Frankrig og England om overtagelsen 
af de grænseprovinser i Bøhmen, ho
vedlandet i den ny stat Tjekkoslova
kiet, der var beboet at et stort tysk 
mindretal. Ingen formåede indtil ud
gangen af 1938 at hindre nationalsocia
listerne i deres fremfærd overfor nabo
staterne.

Den samme tendens gjorde sig gæl
dende på den indenrigspolitiske front: 
Den politiske opposition blev i løbet af
1933 undertrykt, fængslet eller anbragt 
i de nyoprettede koncentrationslejre. 
Herefter fulgte opløsningen af fagfore
ningerne og ensretningen af nærmest 
alle organisationer på alle områder. 
Også indenfor nazipartiet blev der ryd
det op i disse år. Hitler tilintetgjorde i
1934 talrige af sine tidligere venner, der 
efter magtovertagelsen kunne have 
udgjort en fare for ham personligt. 
Befolkningen terroriseredes, samtidig 
med at den duperedes med en økono
misk politik, som hurtigt førte til bety
delig nedgang i massearbejdsløshe
den, olympiaden i Berlin 1936 og de 
nævnte udenrigspolitiske triumfer. I 
1938 blev værnemagten udrenset, hvor
efter Hitler udnævnte sig selv til øverst
befalende.
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Pas for John Eichwald fra Kappel. På passets forside er indstemplet et diskriminerende »]«.
John Eichwald var i 1938 indskrevet på Hamborgs Talmud-Tora-skole. Chikanering fra nazistiske 

læreres side tvang forældrene til at sende deres ældste drenge til den anonyme storby Derfor oplevede 
han ikke pogromens følger for hjemmet ved Slien. Inden udgangen af året 1938 blev han sammen med 
sine brødre og andre jødiske børn sendt til England. Det reddede ham fra deportation østpå sammen med 
familiens voksne i 1942.

Parallelt hermed iværksattes aktio
ner mod den jødiske befolkning, som 
siden NSDAPs grundlæggelse havde 
været partiets hovedfjende. Uden at 
ville tage nazisternes »ideologi« i for
svar skal det dog nævnes, at den politi
ske antisemitisme allerede før 1. ver
denskrig havde formået at samle stem
mer. I Sydslesvig bør man ikke glemme, 
at valgkredsen Flensborg-Aabenraa's 
rigsdagsmand fra 1898 til 1903, Frie
drich Raab, tilhørte et lille tysknatio
nalt parti med antisemitisk propagan

da som det væsentligste indhold. Et 
par måneder efter Hitlers magtoverta
gelse organiserede nazisterne den 1. 
april 1933 en boykot af samtlige jødiske 
forretninger i hele Tyskland. Officielt 
skulle det være et svar på udlandets 
protester overfor nationalsocialistiske 
enkeltaktioner mod jødiske borgere i 
ugerne efter magtovertagelsen. Den 11. 
april samme år indførtes en lov med 
det sigte, at jøder i offentlig tjeneste 
blev fjernet fra deres poster. Senere 
fulgte andre love og bestemmelser, der
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kun havde til formål at diskriminere 
tyske borgere af jødisk herkomst. Man
ge vidste slet intet om deres skæbne
svangre familiebaggrund, for ud over 
de 500.000 mennesker, som i 1933 åbent 
bekendte sig til den mosaiske tro, fand
tes der hundredtusinder af folk uden 
tilknytning til jødedommen, enten for
di de var ateister eller havde konverte
ret til en af de kristne trosretninger.

En ny »racelære« tvang derfor folk til 
at granske i kirkebøger og arkiver, for 
uden et »arierbrev« blev man stemplet 
og anbragt i en anden, efterhånden 
retsløs samfundsklasse. I 1935 vedtog 
nazisterne de såkaldte »Nürnberger 
Gesetze«, som bl. a. forbød jøder ægte
skab eller seksuelt samliv med andre 
end jøder. Det »tyske« blod skulle hol
des rent (!), sagde nazisternes ideolo
ger. Senere blev det forbudt den jødi
ske befolkning at hejse det tyske flag 
eller f. eks. beskæftige kvindeligt, ikke- 
jødisk personale under 45 år. Også 
jødiske formuer langede man ud efter 
fra myndighedernes side, bl. a. ved at 
indføre nye skattelove. Ved olympia
den i 1936 tvang protester fra udlandet 
dog Hitler til at optage jødiske sports
folk i den tyske delegation. En af delta
gerne, Helene Mayer, opnåede endog 
en medalje i floretfægtning. Det korte 
åndehul i det tysk-jødiske forhold var 
dog forlængst glemt i 1938, da man ved 
brug af særlove indskrænkede jøder
nes frihed yderligere: Først kom for
ordningen om anmeldelse af jødisk 
ejendom og formue (24. juni 1938), så 
bekendtgørelsen om særlige jødiske 
identitetskort (23. juli 1938), pligt til at 
tilføje et særligt fornavn til det, man 
havde fået ved fødslen (mænd hed 
herefter »Israel«, kvinder »Sara«), og så 
den 12. november 1938 en forordning, 
der førte til jødernes udelukkelse fra 
hele det økonomiske liv efter den 1. 
januar 1939. Skærpelserne i begyndel-

Dr. Benjamin Cohen var rabbiner for hertugdøm
met Slesvig fra slutningen af 1920'rne til 1938. 
Fot. By arkivet i Frederiksstad.

sen af krigsårene, f. eks. påbuddet om 
at bære en »jødestjerne« i 1941, hører 
ikke med i denne sammenhæng.

Østjødernes forhold
Et af nationalsocialisternes program
punkter var, at alle personer af »ikke- 
tysk« afstamning, der var indvandret 
til Tyskland efter 1. verdenskrigs be
gyndelse, skulle forlade riget omgåen
de. Herunder faldt fortrinsvis mange 
tusind såkaldte østjøder, som i håb om 
at kunne opbygge en sikker eksistens i 
vesten var flygtet fra Rusland (inklusi
ve dele af det senere Polen) til Berlin og 
andre storbyer i kejserrigets tid eller 
efter 1. verdenskrigs ophør. Ved folke
tællingen i 1925, den eneste fri i Wei- 
marrepublikens dage, taltes 107.747 
udenlandske jøder overfor 76.383 i 
1910. Tilgangen på over 31.000 perso
ner blev af propagandaen sidenhen
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gjort mange gange større. De fleste af 
disse folk eller deres i Tyskland fødte 
børn fik som følge af forholdene efter 1. 
verdenskrigs ophør ikke deres stats
borgerskabspapirer i orden. Og dette 
udnyttede nazisterne især i arbejdsløs
hedsperioden i slutningen af tyverne.

Følgende lande var repræsenteret i 
de udenlandske jøders flok: Polen med 
51.000, Rusland med 9.500, Tjekkoslo
vakiet med 5.600, Rumænien med 
3.200, Ungarn med 3.200, de baltiske 
stater med 3.000 og »andre« med 8.000. 
Tallet reduceredes dog efterhånden 
som helhed, men ikke uden forskyd
ninger til fordel for Polen og gruppen af 
statsløse, der sandsynligvis dækkede 
over mange russiske emigranter.

I 1938 regnede styret i Warszawa 
med, at Berlin ville forlange de polske 
jøder udvist, der i mange år havde boet 
i Tyskland og ikke længere havde no
gen personlig tilknytning til deres op
rindelige hjemland. Det antisemitiske 
Polen vedtog derfor som forholdsregel 
en lov, der fratog personer, som havde 
levet mere end fem år udenfor statens 
grænse, deres tidligere statsborger
skab. Dette berørte også ca. 70.000 
polske jøder i Tyskland inklusive 
Østrig. I praksis ville de herefter være 
statsløse, hvis ikke de inden den 31. 
oktober 1938 havde fået et særligt 
stempel i deres pas, som berettigede 
dem til at vende hjem. Kun få polske 
jøder fik denne legitimation, og da 
nazisterne fandt ud af dette, forespurg
te den tyske regering regeringen i 
Warszawa om, hvorvidt fristen k,unne 
forlænges. Det nægtede polakkerne. 
Regeringen i Berlin så sig herpå »nød
saget« til via Gestapo at udvise de 
mange ulykkelige mennesker, medens 
»tid« var.

Påbuddet gennemførtes med den 
kendte brutalitet og grundighed. Men
neskemasserne sendtes med tog over

Rendsborgs tidligere synagoge efter restaurerin
gen i 1985. Bygningen blev genfundet i forbindel
se med indsamlingen af billedmateriale til en 
artikel i Flensborg Avis i 1972 om jødisk historie i 
de tidligere hertugdømmer. Denne danske beret
ning blev den direkte anledning til oprettelsen af et 
jødisk museum i den tidligere synagoge, der blev 
restaureret for 2 millioner mark.

de tyske grænsekontrolsteder, især ved 
Neu-Bentschen, derfor er hele forløbet 
også kendt under betegnelsen »Bent- 
schen-affæren«. Jernbanevognene 
standsedes her og andre steder af de 
polske myndigheder, og da tyskerne 
ikke ville have jøderne retur, så måtte 
flokken på efterhånden 17.000 menne
sker vente under åben himmel i ingen
mandsland. Verdenspressen kom til, 
hvorefter polakkerne søgte at lægge 
pres på Berlin ved at udvise tyske 
statsborgere, herunder flere flygtede 
tyske jøder. Efter flere dages forhand
linger kom det dog til en forståelse 
mellem de to regeringer, således at de
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deporterede kunne rejse videre eller 
vende tilbage til Tyskland og her afvik
le deres private forhold.

Krystalnatten
Men så skete det ulyksalige, at en 
slægtning til nogle deporterede, den 
17- årige Herschel Grynszpan, trængte 
ind i den tyske ambassade i Paris og 
skød en tysk diplomat, Ernst v. Rath. 
Denne begivenhed udnyttede natio
nalsocialisterne til en grundig hævnak
tion. Natten mellem den 9. og 10. no
vember 1938 ødelagdes 191 synagoger 
ved brand, mens 76 andre blev hærget 
totalt på anden måde. Fra israelsk side 
kaldes disse tal for Goebbelske opfin
delser: Jødiske forskere har fornylig op
gjort summen af ødelagte og destruere
de bygninger til 1118 synagoger og 288 
bedestuer indenfor det daværende 
Tysklands grænser. Nazisterne tilin
tetgjorde derudover jødiske hjem og 
7.500 jødiske forretninger. Det var efter 
ordren fra ansvarlig side ikke menin
gen at plyndre eller røve jødisk ejen
dom, selvom dette skete mange steder 
i Tyskland, men udelukkende at de
struere værdier med det formål at ram
me uskyldige mennesker personligt. 
Ca. 30.000 mennesker sendtes efter 
begivenhederne i koncentrationslejr. 
Grynszpan selv blev fængslet i Paris og 
kom efter Frankrigs fald i 1940 til Tysk
land, hvor han sandsynligvis er om
kommet i en koncentrationslejr i 1942. 
Jøderne i Tyskland, hvis antal var ble
vet mere end halveret fra 1933 til 1939 
(1933: 499.682:1939: 221.783) måtte ud
over de utallige krænkelser, der var 
overgået dem personligt, i fællesskab 
udrede en bod på en milliard tyske 
mark til staten.

Flensborg
Der findes kun sparsomme oplysnin
ger om tildragelserne under pogromen

Rendsborg-synagogens indre i 1930'rne. I for
grunden den hvidmalede bima, hvor toraen blev 
lagt under gudstjenesten, i baggrunden kvinder
nes galleri på første sal. Fot. i pastor F. Schrøders 
arkiu

i Sydslesvig. I Flensborg fandtes kun et 
par jødiske familier efter 1. verdens
krigs afslutning: folketællingen i 1925 
anfører 61 mosaisk-troende i grænse
byen. Mest kendt er købmand Paul 
Rath, der udvandrede i 1933, og den 
lille menigheds forstander, møbel
handler E. Løwenthal, som efter pogro
men i 1938 flyttede til familien i Berlin. 
Vi ved, at der har fundet aktioner sted 
mod jødiske forretninger i byen, men 
et konkret materiale herom mangler i 
modsætning til beretningerne om øde
læggelserne af gården »Jägerslust« 
mellem Flensborg Sporskifte og Lang
bjerg vest for byen. Ejeren, Alexander
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Wolff, har i 1966 fortalt om nattens 
tildragelser i Flensborg Avis. Han hav
de i årene efter 1933 udbygget sin gård 
til en slags landbrugsskole for unge, 
zionistisk-motiverede jøder, der herfra 
tog til Palæstina, som Israel dengang 
hed. Foruden ham selv var hans hu
stru, hans moder og søster til stede den 
nat. Han blev vækket ved tre-tiden om 
morgenen og kun iført en natskjorte 
gennempryglet af knippel- og gevær- 
bevæbnede, civilklædte nazister, der 
senere i bil førte ham til grænsen, 
åbenbart for at skyde ham »på flugt«, 
som det hed i datidens sprog. Det 
lykkedes dog for den hårdtsårede Wolff 
at flygte fra sine vogtere til Danmark, 
hvor de danske grænsegendarmer 
hjalp ham. Imens raseredes gården af 
andre Hitlerfolk, alt sølvtøj blev stjålet 
og kvinderne sat på porten. De fik 
ophold i Jens Jessens gamle bolig, det 
danske herberg »Hjemmet« i Flens
borgs Mariegade, inden de flyttede til 
slægtninge i Berlin. Herfra kom de 
siden østpå. Gården derimod blev 
overtaget af millitæret og endnu i dag 
hører dens arealer til Flensborg- 
kasernernes øvelsesområde.

Slesvig, Kappel, Sild og Før
I andre sydslesviske byer gennemførte 
magthavernes håndlangere tilsvaren
de aktioner: Ruderne hos tekstil- og 
skotøjshandlerne Horwitz i Slesvigs 
Munkebrogade knustes; i forskelllige af 
landdistrikternes småbyer, f. eks. i Sa
trup, fik nazisterne også ramt enkelt
boende jøders ejendom. Særlig hårdt 
gik det åbenbart til i Kappel, hvor 
tobaks- og tekstilhandler-familien 
Eichwald boede og havde drevet for
retning siden århundredskiftet. Her 
blev hele inventaret knust, da nazister
ne stormede bygningerne ved to-tre 
tiden om natten. Flere værdigenstande 
forsvandt bl.a. butiksindehaverens 

krigsordener. Familiemedlemmerne 
blev uanset alder og køn arresteret, og 
to af de voksne mænd blev senere 
sendt til koncentrationslejren Ora
nienburg; de vendte dog tilbage efter 
to-tre månders fangenskab. Ejendom
mene i Kappel måtte siden afhændes 
på tvangsaktion, hvorefter familien, 
bl.a. en danskfødt hustru, flyttede til 
Hamborg. De mindreårige børn, hvoraf 
man allerede i 1937 havde måttet an
bringe to på de jødiske skoler i Ham
borg på grund af chikane fra bestemte 
læreres side, blev dog sendt til England 
inden årets udgang i 1938. Hermed var 
de reddet, mens de voksne forsvandt 
østpå i 1942. En overlevende søn kunne 
for kort tid siden fortælle, at en af 
deltagerne i pogromnattens ugernin
ger mod familien i Kappel efter kapitu
lationen idømtes en flerårig tugthus
straf.

På Sild ødelagdes forskellige feriehu
se i Vesterland og Kampen, og flere 
jødiske bygninger blev solgt kort tid 
efter. Allerede i sommeren 1938 havde 
kommunerne Venningsted, Kampen, 
List og Hørnum vedtaget at nægte 
jøder ferieophold på deres strandaf
snit. På naboøen Før samledes folk ved 
meddelelsen om drabet på v. Rath til et 
demonstrationstog gennem Wyks ga
der; mængden krævede her, at jødisk 
ejendom på øen skulle »ariseres«. De 
jødiske kvinders fællesorganisation i 
Tyskland ejede på daværende tids
punkt et større rekreationshjem ved 
sydstranden med 56 sengepladser til 
tuberkuløse børn. Denne bygning 
brændte i forbindelse med urolighe
derne i 1938.

Frederiksstad
Værre gik det til i Frederiksstad, hvor 
hertugdømmet Slesvigs synagoge og 
primære menighed havde hjemsted. 
Det er svært at beskrive udviklingen i
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Til venstre det østvendte toraskab i Rendsborgs synagoge med forskellige lysestager og flere hebraiske 
indskrifter. Fot. fra 1930'rne i pastor F. Schrøders arkiu
Til højreses toraskabsnichen efter restaureringen i 1985. - Den 6. november 1988 åbnedes synagogens 
nabobygning, den tidligere jødiske skole, som jødisk kunstmuseum.

den gamle menighed ved sammenlø
bet af Trenen og Ejderen i årene inden 
trossamfundets opløsning. I tiden for
ud for Hitlers magtovertagelse var me
nighedslivet åbenbart blomstret op i 
ortodoks henseende. En aktiv rabbiner, 
dr. Benjamin Cohen, fik ikke kun ind
rettet et nyt ritualbad - forøvrigt i 
remonstrantmenighedens hus - men 
også etableret forbindelser til trosfæl
lerne i Flensborg og Kappel og blandt 
hjemmetyskerne i Nordslesvig. Vi ved 
fra folketællingen, at der boede 40 jøder 
i Frederiksstad i 1925. Den sidste op
tælling fra september 1939 viser dog, at 
dette tal efterhånden var reduceret til 
14. Af dem blev én siden begravet på 
byens jødiske kirkegård i 1940. Om en 
anden vides, at han overlevede 2. ver

denskrig. Han var i 1939 22 år gammel, 
mens de øvrige menighedsmedlem
mer til dels var født før århundredskif
tet og dermed mellem 40 og 84 år 
gamle.

Af stor betydning for den historiske 
forskning er menighedens kassebog fra 
årene 1936 til 1938, som hører til by ar
kivets klenodier. Den sidste indteg
ning er dateret den 8. november 1938, 
altså dagen før pogromen. Købet af et 
frimærke til 20 pfg. og indbetalingen af 
12 mark til en funktionsforsikring som 
en del af dr. Cohens løn er de sidste 
skriftlige optegnelser om menigheden, 
der grundlagdes i slutningen af 1600- 
tallet. Menighedsmedlemmernes sy
nagogeskat var ifølge kassebogen ikke 
stor i de sidste år. Kun takket været
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pengegaver fra emigrerede eller fraflyt
tede medlemmer i Sønderborg, Ham
borg, Hannover, Frankfurt, Køben
havn og Zürich og en månedlig check 
fra de jødiske menigheders centralfor
bund var det muligt at opretholde et 
selvstændigt trossamfund i byen.

Sikre detaljer om hændelsesforløbet 
natten mellem den 9. og 10. november 
1938 kan endnu ikke offentliggøres. 
Først i den seneste tid har historie
forskningen i Tyskland fået adgang til 
retsprotokollerne med domsbegrun
delserne fra årene efter Tysklands ne
derlag. I Frederiksstad blev synago
gens indre destrueret, og bygningen 
brugtes herefter som kornlager, indtil 
den i begyndelsen af krigen blev om
bygget til boligformål. Ifølge et i anden 
sammenhæng offentliggjort vidneud
sagn har ledende SA-folk i Kiel nævnt 
Frederiksstadsynagogen i flæng med 
de langt større kultbygninger i Kiel og 
Lübeck. Der findes ingen forklaring på, 
hvorfor netop den lille Frederikssstad- 
synagoge har været så kendt blandt 
nazisterne i Slesvig-Holsten. Det vides, 
at rabbiner dr. Cohen hørte til arrestan
terne den 10. november 1938; 14 dage 
senere skrev han ifølge et bevaret post
kort i Frederiksstads byarkiv til borg
mesteren om, at denne skulle sende en 
lille kuffert med konfiskerede teologi
ske bøger og jødiske ritualredskaber til 
faderens bopæl i Hamborg. I denne 
sammenhæng nævner han indirekte, 
at han var på flugt ud af Tyskland. 
Senere omkom han og datteren i 
Auschwitz. Forskellige beretninger fra 
folk i byen tyder på, at den nazistiske 
pøbel også hærgede privatboliger og 
jødiske forretninger den nat.

Rendsborg
Tilsvarende ugerninger kendes fra an
dre slesvig-holstenske byer. I Rends
borg hørte østjødiske handlende til de 

udviste i forbindelse med »Bentschen- 
affæren«. De fik senere lov til at vende 
tilbage for at ordne personlige forhold 
inden udvandringen til Belgien. På nær 
en søn omkom familien siden i Ausch
witz. Synagogen lå i den på holstensk 
område placerede bydel Nyværk. En
kelthederne omkring dens ødelæggel
se er ikke kendte. Ifølge et vidneud
sagn overfor artiklens forfatter brød en 
navngiven nazist kort før midnat ind i 
bedesalen og tændte en bombe. Inven
taret blev destrueret, en enkelt lysesta
ge kunne dog reddes og deponeres hos 
menighedens gamle forstander indtil 
dennes selvmord dagen før deportatio
nen i 1942. Bygningen solgtes i 1939 til 
en lokal fiskehandler, mens Rendsborg 
skytteforening købte kirkegårdsarealet 
- på nær selve begravelsespladsen og 
en smuk allé fra hovedvejen til denne - 
for en slik. Den forhenværende syna
goge genfandtes i 1971 af artiklens 
forfatter, der også tog initaitiv til en 
bekostelig restaurering af bygningen 
og siden til udbygningen af naboejen
dommen, den tidligere jødiske skole, til 
jødisk museum for Slesvig-Holsten.

Kiel, Segeberg, Elmshorn og Lübeck
I Kiel afbrændte nazisterne den pragt
fulde synagoge fra 1910. Brandværnet 
kom tilstede, men greb ikke ind. Mange 
af byens jødiske forretninger plyndre
des den nat, 55 jødiske mænd kom i 
arrest, flere endte i koncentrationslej
rene Sachsenhausen, Oranienburg og 
Dachau. Tilsvarende skændselsgernin
ger kendes fra de andre af regionens 
byer med synagoger: Lübeck, Elms
horn og Segeberg. Sidstnævnte sted 
havde myndighederne overtaget de 
overregionale jødiske organisationers 
ejendomme, bl.a. en husholdningssko
le og flere børnehjem, inden den 9. 
november 1938. Under pogromen 
plyndrede nazisterne menighedens
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lighus på Segebergs lille jødiske begra
velsesplads og afbrændte en ubetyde
lig sidebygning bag synagogen i den 
gamle bydel under kalkbjerget. Selve 
synagogen, en statelig bygning med en 
storslået bedesal, overlevede derimod 
krigsårene og flygtningestrømmen ef
ter 1945 uskadt, inden den af ukendte 
grunde blev nedrevet i 1962 (!). Elms
horns synagoge fra 1840-erne brændte 
i »krystalnatten«. Nazisterne havde 
forinden anbragt benzindunke i bede
salen, og det tilkaldte brandværn kon- 
centrede sig kun om at redde naboe
jendommene, da flammerne slog op i 
den jødiske ejendom. I Lübeck »nøje
des« man - af hensyn til nabobygnin
gen, det kendte middelalderkloster Set. 
Anne - med at skænde synagogens 
indre. Siden ombyggede nazisterne 
den store, i orientalsk stil opførte byg
ning fra 1880 bl.a. til rekvisitkammer 
for byens teater. 11945 blev synagogen 
genindviet af jøder, som var strandet i 
byen efter nazismens ssammenbrud.

★
For nylig er der offentliggjort en over
sigt, ifølge hvilken omkring 100 med

lemmer af Hamborgs jødiske menig
hed er bosat i Slesvig-Holsten. Intet 
sted er deres tal dog stort nok til, at 
man har kunnet oprette egen menig
hed. De jødiske begravelsespladser i 
Lübeck-Moisling og i Kiel, der også har 
været i brug kort efter krigen, benyttes 
ikke længere. Samtlige døde jøder 
overføres nuomdage til Hamborg. Jø
dernes flere hundrede år gamle histo
rie i de tidligere hertugdømmer og i 
hansestaden Lübeck er stort set afslut
tet i 50-året for novemberpogromen 
1938.

Litteratur
O. Harck: Forskning i Nordtyskland, Dansk 
jødisk historie, hæfte 12, 1983, side 4ff.
O. Harck: Jüdische Denkmäler in Schles
wig-Holstein, Kiel 1980.
O. Harck: Om jøderne i Nordslesvig, i 
Sønderjysk Månedsskrift 1984, s.292-299.
O. Harck: Om jøderne i Rendsborg, i 
Rendsborg/Egernførde amt - Julen 1985, 
udg. af Sydslesvigsk Forenings amtsstyrel
se for Rendsborg/Egernførde; også som 
særtryk, 16 sider.
I disse fire afhandlinger findes henvisnin
ger til yderligere litteratur samt til kilder.

Opfordring til læserne
Den første årgang af Sønderjysk Månedsskrift med nyt format er nu ført til 
ende, og redaktionen vil meget gerne høre læsernes kommentarer. I de sidste 
par år er der lagt vægt på at bringe så afvekslende stof som muligt, helst med 
gode illustrationer, og en række faste rubrikker er blevet indført, f. eks. »Det sker 
på de nordslesvigske museer« og »Turen går til ..«. Til gengæld er andet stof 
skåret ned, idet boganmeldelser er erstattet af korte bogomtaler. Endvidere er 
den kronologiske oversigt over begivenheder i Nord- og Sydslesvig erstattet af 
en kvartalsvis grænsekronik, skrevet af en række meget forskellige mennesker, 
der blot har det til fælles, at de er engagerede i landsdelens udvikling og er i 
stand til at skrive herom i fængende stil. Lad os vide, hvad læserne mener om 
disse ændringer, og lad os få forslag til yderligere forbedringer af Sønderjysk 
Månedsskrift, landets eneste historiske månedsskrift.

Blandt de svar, vi har i hænde før den 1. januar 1989, udtrækkes 10 præmier i 
form af Historisk Samfunds historiske billedbøger 1864-1920 og Nordslesvig 
1920-70.
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Pastor Kiers tegning af Genner by set fra landevejen 1822. Landsbyen er i langt højere grad præget af 
småhuse end sognebyen Øster Løgum (se side 290).

Små forskellige verdener (2)

- erhverv og økonomi i tre sogne omkring Aabenraa 
ca. 1700-1850

Af CARSTEN PORSKROG RASMUSSEN
Historikeren Carsten Porskrog Rasmussen, 
Aabenraa, fortsætter her fra sidste nummer 
sin sammenlignende undersøgelse af Øster 
Løgum, Løjt og Ensted sogne med en omtale 
af håndværket samt søfart og fiskeri. Der 
gives til slut en samlet vurdering af de tre 
sognes økonomiske og sociale struktur. - Tre 
nye bøger er sat under lup.

Håndværket
Ligesom landbruget var hovederhver
vet i næsten alle landsogne i både 
hertugdømmer og kongerige, var land
håndværket en art tilbehør, der fulgte 
med praktisk talt overalt. Ganske vist 
var det meste landhåndværk forbudt, 

men dels var visse fag undtaget fra 
forbudene, og dels blev forbudene kun 
håndhævet i begrænset omfang.

Fremvæksten af landhåndværk er 
udtryk for en arbejdsdeling i landsam
fundet. Bønderne begyndte at overla
de visse opgaver til andre. Til at begyn
de med var nogle af håndværkerne selv 
bønder med bierhverv, men med tiden 
blev håndværk et fuldtidsarbejde for 
stadigt flere. 1 17- og 1800-tallet tog 
landhåndværkerne sig især af tre slags 
opgaver for deres bys- og sognebørn. 
Én gruppe af håndværkere tog sig af at 
fremstille og reparere bøndernes red
skaber. En anden gruppe tog sig af at
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lave tøj og fodtøj og en tredje af at 
bygge og reparere huse og dele til 
dem.

Men naturligvis var det ikke alle, der 
på én gang overlod alle disse opgaver 
til andre, og derfor voksede de enkelte 
håndværksfag frem på forskellig tid. 
Det er ganske åbenbart, at de enkelte 
fag dukkede op i nogenlunde samme 
indbyrdes rækkefølge i de tre sogne, 
men tydeligt forskudt i tid.

Redskabshåndværkerne omfatter 
især smede og hjulmagere. Det var ikke 
altid den talrigeste gruppe af håndvær
kere, men det var den mest uundværli
ge, den der dukker tidligst op de fleste 
steder, og den der var mest spredt ud 
over alle egne. Fra 1700-tallets begyn
delse var der da også smede overalt i de 
tre undersøgte sogne - om ikke i hver 
eneste landsby så dog i alle sognenes 
hoveddele. Også hjulmagere var der i 
alle tre sogne i 1700-tallet og begyndel
sen af 1800-tallet, men der var som 
regel kun 1-2 i Øster Løgum sogn mod 
5-7 i Løjt og i en periode helt op til 9 i 
Ensted. Det sidste er udtryk for en 
produktion, der rakte ud over sognets 
grænser. Fordi der var let adgang til træ 
i Ensted sogn, kom en del hjulmagere 
der i gang med at fremstille vogne til 
salg længere borte.

Næst redskabshåndværkerne er 
skrædderne dem, man træffer flest ste
der, og i perioder var de den talrigeste 
gruppe af landhåndværkere overhove
det. Løjt havde en større skrædder
stand fra 1700-tallets begyndelse og 
mere end 150 år frem, hvorimod faget 
både i Ensted og Øster Løgum sogne 
først synes at være vokset frem til 
større omfang i løbet af 1700-tallet. Det 
samme gælder i mindre omfang sko
magere og træskomænd.

Bygningshåndværkerne meldte sig 
senere end smede, hjulmænd og 
skræddere. Det begyndte gerne med 

snedkere, og siden kom så først tømre
re og derefter murere til. På dette 
punkt lå Løjt dog endnu ved begyndel
sen af 1800-tallet klart foran de andre 
sogne. Tækkemænd fandtes de fleste 
steder, men som regel kun som bier
hverv, da sæsonen var kort.

Et klassisk håndværksområde sav
nes næsten ganske: fødevarefremstil
ling. Endnu ved midten af 1800-tallet lå 
det landbefolkningen fjernt at overla
de arbejde til bagere og slagtere.

Set under ét er det tydeligt, at den 
arbejdsdeling, håndværket repræsen
terer, meldte sig med forskellig hast i 
vore tre sogne. I Løjt var der allerede 
ved 1700-tallets begyndelse i hvert fald 
en 30-40 mandlige håndværkere for
delt over en 7-10 fag. I Ensted ind
skrænkede det sig stort set til smede og 
hjulmænd, og i Øster Løgum var der 
knap andet end smede. Ved midten af 
1700-tallet havde Ensted dels fået flere 
håndværkere, og dels var der nu hele 
tre skræddere, en handskemager og en 
snedker. I Øster Løgums vestersogn 
skal vi op i 1800-tallet, før der kom stort 
andet end smede og et par skræddere, 
mens Genner var noget længere frem
me.

De mandlige landhåndværkere leve
de af at betjene sognets beboere. Der er 
undtagelser som de nævnte hjulmænd 
i Ensted og nogle smede i Løjt og 
Genner, der lavede leer og knive til salg 
længere borte, men de er fåtallige. Løjt 
kunne imidlertid ved siden af dem 
opvise en meget talrig gruppe af kvin
der, der levede af at spinde og væve 
den hør, man avlede i sognet, til fint 
lærred. Dette lærred blev solgt i store 
mængder og var en virkelig Løjt- 
specialitet. De andre sogne har ikke 
noget tilsvarende. Midt i 1800-tallet 
kunne de nok opvise syersker, men de 
har levet af at arbejde for sognets egne 
folk. Der er også blevet vævet som
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husflid på gårdene i Ensted og Øster 
Løgum sogne, men der er ikke tale om 
samme specialproduktion.

Søfart og fiskeri
Fiskeri er vel det ældste, endnu eksiste
rende erhverv i Danmark, men allige
vel fandt man endnu i 1700-tallet dår
ligt nok en egentlig fiskerbefolkning 
langs mange af de danske kyster. Usik
kerheden ved fiskeriet og farerne på 
havet må have virket noget afskræk
kende. Man har så vidt muligt drevet 
fiskeri som bierhverv, der kunne fylde 
hullerne i landbrugets arbejdsår mere 
eller mindre godt ud.

I vore tre sogne var der kun få 
heltidsfiskere i 1700-tallet. Den måske 
største gruppe, en 6-8 familier, fandtes 
ved Barsmarks kyster, altså ved Løjt- 
lands østspids. I Ensted sogn var der 
nogle få fiskerfamilier ved Styrtom og 
Hostrupskov. I løbet af 1800-tallet æn
drede dette billede sig påfaldende 
stærkt. Løjt-fiskeriet forsvandt næsten 
helt, mens Styrtom og Hostrupskov 
blev til egentlige fiskerlejer med en ret 
stor befolkning af erhvervsfiskere. I 
Løjt har fiskernes sønner sikkert fore
trukket at tage med Aabenraa-flådens 
langfartsskibe ligesom de andre unge 
mænd i sognet. I Ensted, hvor denne 
søfartstradition savnedes (se neden
for), har et voksende befolkningspres 
og en helt fastlåst social lagdeling til 
gengæld ansporet fattigfolk til at forsø
ge sig med fiskeriet.

Fiskeriets tredje støttepunkt i de tre 
sogne var Genner. I 1769-folketællin- 
gen nævnes der ganske vist slet ikke 
fiskere i byen, men en tredjedel af 
byens befolkning kaldes blot »inder
ster«, uden at vi får andet at vide om 
deres erhverv. Og et halvt århundrede 
senere kunne pastor Kier notere, at der 
ganske vist kun var en 8-10 familier i 
byen, der alene levede af søen, men der 

var mindst dobbelt så mange, der var 
med i fiskelag og skudesejlads. Gen
ners underklasse havde et blandet ind
tægtsgrundlag fra daglejerarbejde, fi
skeri, og lidt skudesejlads, bl. a. med 
tørv fra sognets vestlige del.

Søfart på verdenshavene blev der
imod et Løjt-fænomen. Endnu om
kring år 1700 var den næppe kommet i 
gang, men ret tidligt i 1700-tallet blev 
Aabenraa én af provinsens vigtigste 
søfartsbyer, og man holdt denne posi
tion langt op i 1800- tallet. Denne søfart 
kom løjtingerne med i. Muligvis be
gyndte det med, at velstående Løjt- 
gårdmænd investerede i søfart og 
sendte deres yngre sønner ud at sejle. 
Det bredte sig ud over sognet, sådan at 
man tog sine brødre og naboer med. 
Efterhånden blev der lige så mange 
søfolk i Løjt som i Aabenraa, og i 
begyndelsen af 1800-tallet boede også 
halvdelen af kaptajnerne i Løjt - her
under flertallet af de rigeste.

Løjt-Aabenraa-søfarten var et sy
stem af cirkler, der til dels krydsede 
hinanden. Centrerne var dels Aaben
raa by og dels Løjts sydvestlige hjørne, 
Stollig-Dyrhave. Det var i Stollig og 
Dyrhave, at de virkeligt velhavende 
Løjt-skibsredere slog sig ned. Den tra
dition blev fastholdt igennem hele pe
rioden. I Kirkeby boede de mindre 
velhavende kaptajner og de fleste af de 
gifte matroser, skibstrømrere og andre 
menige søfolk. Byer som Barsmark og 
Skovby havde ganske vist også deres 
søfolk, men det var mest ugifte sønner. 
Og i alderen fra 15 til 25 var de fleste 
unge mænd fra Løjt ude at sejle et 
stykke tid.

Genner blev akkurat berørt af den 
yderste ring omkring denne søfart. Der 
kendes i løbet af ca. 150 år en snes 
mænd fra Genner, som døde på havet. 
Tallet er ikke så højt, at man af den 
grund kan regne med nogen stor sø-
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Briggen »Pomona«, malet 1825 af dets daværende reder og kaptajn, Jens Jensen Stydingfra Dyrhave på 
Løjt land. Skibet hørte med sine 66 kommercelæster (ca. 1751.) til de mindre langfartsskibe i Aabenraas 
flåde afskibe. Fot. Aabenraa Museum.

mandsbefolkning. 11860 opgav ca. 10 % 
af indbyggerne, at de levede af søfart, 
men det omfatter også den lokale sku
desejlads. Fra Ensted sogn og det øvri
ge Øster Løgum kendes knap søfaren
de overhovedet. Hvorfor? De livegne 
Årup-bønder fra Ensted har næppe 
fået lov af herskabet, men det er kun en 
mindre del. Forklaringen må være, at 
løjtingerne kom ind som medejere af 
skibene, at redere og kaptajner ville 
have folk de kendte fra nabolaget, og at 
det efterhånden simpelt hen blev Uge 
så naturligt, at unge løj tinger stod til 
søs, som at unge mænd fra nabosogne
ne blev karle i landbruget.

Områdernes sociale og økonomiske struktur 
Samlet betragtet havde de tre sogne en 
forskellig økonomisk og social opbyg
ning. Løjt sogn havde en vidt fremskre
den arbejdsdeling og en markant social 
lagdeling. Allerede omkring år 1700 var 
der både en talstærk gårdmandsover
klasse og en lige så stor underklasse. 
Der var tidligt sket en vidtgående ar
bejdsdeling, som havde til følge, at 
sognet rummede mange forskellige er
hverv. Søfarten kom yderligere til at 
fremme denne tendens, og den bidrog i 
det hele taget til, at sognet usædvanligt 
tidligt kom til at se anderledes ud end 
de fleste landsogne.
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De fleste håndværkere var småkårsfolk, der boede i ganske små huse eller lejligheder. Dette hus fra 
Barsmark var bolig og værksted for en træskomager. Beboelsesrummet var bygget i grundmur, mens 
husets anden ende var i bulkonstruktion. Fot. 1935 af Jes M. Holdt, i Historiske Samlinger, 
Aabenraa.

Ensted sogn var formentlig mere ty
pisk for landsogne i Nordslesvigs og 
Danmarks østlige dele. Det var et land
brugssogn, hvor en ikke særligt tal
stærk håndværkerbefolkning længe 
var den eneste nævneværdige er
hvervsgruppe uden for landbruget. En 
vis udvidelse af håndværkergruppen 
gennem perioden viser en tendens 
mod en øget arbejdsdeling, men først i 
1800-tallet kom fiskerbefolkningen 
langs nordkysten til at føje et markant 
nyt led til kæden af erhverv. Ensted 
havde derimod fra begyndelsen 
mindst lige så markant en social opde
ling som Løjt. Som i Løjt var der lige så 
mange husmænd som gårdmænd om
kring 1700, og som i Løjt kom hus
mandsgruppen til at udgøre en stadigt 
større del af befolkningen. Ensteds 

gårdmænd kunne i velstand hævde sig 
ved siden af Løjts ved formueskatteop
gørelsen i 1789, og i grunden har fravæ
ret af andre erhverv formentlig gjort de 
sociale skel endnu mere entydige og 
måske endnu mere uoverstigelige. Der 
var i Ensted to socialgrupper: gård- 
mændene og »de andre«.

Genner havde som de to nu omtalte 
sogne såvel sin gårdmandsoverklasse 
som sin store underklasse. Gårdmands
overklassen var som i nabosognene 
første og fremmest landmænd, og den 
var også her ganske velstående. Der
imod synes underklassen i Genner at 
have haft et mere broget og sammensat 
livsgrundlag end i Løjt og Ensted - en 
blanding af smålandbrug, dagleje, fi
skeri og skudesejlads. Helt præcis kan 
vi næppe få hold på det, men det er en
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anden type økonomi end i de andre 
sogne. Arbejdsdelingen var mindre 
udtalt, og underklassen måske lidt 
mindre afhængig af den lokale over
klasse end de andre steder.

Endelig repræsenterer Øster Løgum 
vestersogn en meget forskellig sam
fundstype, hvor der var en meget lidt 
fremskreden arbejdsdeling og ret små 
sociale skel. I grunden var der her kun 
én social- og erhvervsgruppe: gård
mandene, der i høj grad selv kastede 
sig over bierhverv eller i hvert fald 
produktioner, der lå uden for landbru
gets hovedvarer korn, smør og kød. De 
meget få håndværkere må betyde, at 
gårdene havde forholdsvis megen 
husflid og klarede det meste selv.

★

Disse forskelle er i høj grad betinget 
af de naturlige ressourcer. Øster Lø- 
gums vestersogns magre jorder lod sig 
først i 1800-tallet fravriste så stor en 
salgsproduktion, at der blev penge nok 
på stedet til at ernære andre samfunds
grupper end bønderne selv. I Genner 
gav jorden bedre muligheder for at 
producere et overskud, der kunne give 
pengeindtægter, og desuden gav havet 
byens underklasse supplerende eller 
alternative indtægtsmuligheder. I En
sted sogn var jorden endnu bedre 
egnet til en større markedsorienteret 
kornproduktion. Den gav de pen
geindtægter, der skulle til, for at bøn
derne kunne betale en befolkning af 
daglejere og håndværkere, men des
uden krævede kornproduktionen sim
pelt hen mere arbejdskraft.

Udsnit af Videnskabernes Selskabs kort 1783 
Øverst den østlige del af 0. Løgum sogn med 
landsbyen Genner, i midten det mere tæt bebygge
de Løjt land, og syd for Aabenraa det tyndtbefolke
de Ensted sogn ned imod Hostrup sø.
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Løjts særligt udviklede arbejdsde
ling hænger også sammen med, at 
jorden var god, men det slår ikke til 
som forklaring. Så meget bedre var 
jorden ikke end i Ensted eller Genner. 
Men Løjt havde meget tidligt fået ud
viklet et landbrug, der var mere indivi
duelt og mere orienteret mod at produ
cere til salg. Det havde formentlig stør
re pengeindtægter og en højere grad af 
pengeøkonomi end de andre steder. Da 
selve landbruget i Løjt samtidig kræve
de mindre arbejdskraft end kornland
bruget i Ensted, var der i højere grad 
penge »til overs« til at betale håndvær

kere med og investere i søfart. Måske 
spillede det også en rolle, at der derved 
tidligt blev »ledig« arbejdskraft, der 
kunne afgives til andre erhverv.

Tage Morsing: Peter Kiers Atlas over Lø
gum sogn. 130 sider, ill. Pris 290 kr.
Ensted sogns historie. Red. af Lars N. Hen- 
ningsen. 308 sider, ill. Pris 110 kr.
Løjt sogns historie. Red. af Hans H. Worsøe. 
378 sider, ill. Pris 140 kr.
De angivne priser gælder for medlemmer af 
Historisk Samfund for Sønderjylland. For 
ikke-medlemmer er prisen i boghandlen ca. 
40% højere.

Et liv i arbejdsomhed og gudsfrygt

- Daniel Danielsen fra Hellevad

Af HANS LIND

Daniel Danielsen fra Hellevad døde i 1937, 
100 år gammel. Hans selvbiografi er nu 
dukket op og gengives her af Hans Lind, 
Augustenborg.

I 1936 fejrede byen Hellevad sin 100- 
årige borger, Daniel Danielsen med 
megen festivas på hotel »Kløver Es«. 
Han var født i Hellevad i 1836 og havde 
deltaget i krigen 1864. Hans liv blev 
præget af landsdelens skiftende natio
nale tilhørsforhold, idet han opterede 
for Danmark i 1867 og tog ophold nord 
for Kongeåen i en årrække, før han 
vendte tilbage til Sønderjylland. 300 
mennesker deltog i den runde fødsels
dag; en krigsveteran fra 1864 var en 
sjælden oplevelse, og denne var tillige 
byens sidste fra den tid. I dag fortælles 

endnu i Hellevad om den store hun
dredårs fødselsdagsfest i 1936, men 
ellers er det meste gået i glemmebogen 
om Daniel Danielsens person, hans 
livsforløb ligeså.

Historien om Daniel Danielsens liv 
er pludselig dukket op, takket være et 
maleri, som findes hos hans sønnesøn 
Hans Danielsen, Hellevad. På male
riets bagside har Daniel Danielsen 
skrevet sine erindringer. Maleriet er 
udført i 1926 af en lokal kunstner på 
hans foranledning, og det viser hans 
ejendom, der var opført i 1830, og som 
gav navn til stednavnet »Æ Kamp«.

Æ Kamp« ligger i Hellevad sogn, 
midtvejs mellem Aabenraa og Løgum
kloster og omtales såvel i gamle skrifter 
som nutidens tale. »Æ Kamp« er et

324 SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 11/12-88



Kampgârd, Daniel Danielsens hjem, som det så ud efter nyopførelsen efter branden i 1890. Maleri 
udført i 1926 afen lokal kunstner.

stednavn formentlig opstået på grund 
af de rigelige forekomster af kampesten 
på stedet og muligvis på grundlag af 
det hus, som Daniel Danielsens fader 
opførte som det første på stedet. I 
tidligere tid lå her en landsby, som hed 
Brystrup, og her findes tillige stednav
net Brystruphøje. Vi vil nu overgive 
ordet til Daniel Danielsen og lytte til 
hans livsberetning:

Navnet »æ kamp« kan nok siges at 
være berettiget. Ejendommen er 
grundlagt ved et tilfælde i 1851 under 
et kroselskab på »Kløver Es« i Hellevad 
(1). Her mødtes gårdejerne Jørgen 
Clausen og Andreas Iversen samt byg
mester Hans Chr. Danielsen. Kroman
den Peter Jørgensen kom hen til mig og 
spurgte, om jeg skulle blive hjemme og 
lære håndværket som smed. Jeg svare
de bekræftende, og det var årsagen til, 
at kromanden gav fader 8 tdr. land til at 
bygge et hus på. Det første hus bygge
des af Jørgen Clausen, og da mine 
forældre flyttede ind, satte de på gård
lugen ud mod vejen navnet »Kamp«. 

På stedet har ligget byen Brystrup, og 
for ikke længe siden er fundet urtepot
ter nedsat mellem stendynger i to for
svundne høje, deraf navnet (2).

Min fader antog mig i håndværket 
som smed som 15-årig sommeren før 
min konfirmation. En ældre mand og 
min morbroder Mathias Sindet blev 
lejet til at stryge sten og brænde dem, 
ialt 12000, jeg var medhjælper. Vi strøg 
stenene og brændte dem i samme hul 
for enden af vor mark i byens mergel
kule. Indtil jeg var fyldt 27 år, deltog jeg 
som medhjælp hos mine forældre. I 
1868 giftede jeg mig og vandrede ud i 
verden med tro, håb og kærlighed og 
med gode vaner fra mit barndoms
hjem. En god arv at tage med sig i livet 
og medvirkende til at danne et menne
skes karakter. Det alvorlige er at have 
Gud med sig, og selve arbejdet er en 
velsignelse, det er vor faders store gave 
til os. Jeg har sommetider en fornem
melse af, at adskillige i vore dage ville 
have godt af at læse noget sådant.

Ankommet til Aabenraa henvendte 
jeg mig til kammerherre Heltzen på
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Sfor Festdag t 
Hellevad

I Anledning af Veteran og Danne
brogsmand Daniel Danielsens 100- 

aarige Fødselsdag.

Hellevad, Torsdag.
Veteran og Dannebrogsmand Da

niel Danielsens 100 Aars Fød
selsdag I Gaar blev l alle Henseen
der en amuk og minderig Fest.

Om Formiddagen indfandt sig en 
Del Gæster, bl. a. Amtmand Thom
sen, Politimester Agersted, Aa
benraa, og H. P. H a n s s e n, som 
alle overbragte Danielsen deres Lyk
ønskning,

Kl. 13l/i mødte Hellovad frivillige 
Brandværns Orkester op ved Hjem
met for at musicere for Danielsen. 
Kl 14 kom Militæret til Stede i store 
Lastbiler. Der mødte 60 Mand fra 
Artilleriet 1 Søgaard og 20-Mand 
fra Fodfolket i Haderslev.

Militæret fra Søgaard medbragte 4 
Kanoner, som blev opstillet uden for 
Hotel Kløver-Es, lige som Lastvog
nene blev oprangeret. Som Supple
ring til Opstillingen saa man Bul
dogs Flyvemaskine ved Siden af Ka
nonerne.

Militærot var under Ledelse af 
Oberstløjtnant Elmgren fra Ha
derslev. Af Befalingsmænd bemær- 
kede8 Kaptajn S c h 1 i c h t k r u 1J, 
Premierløjtnanterne Ovesen og 
Bay, alle fra Haderslev, samt Kap
tajn Kryssing, Premierløjtnant 
Cap i to og Løjtnant Rasmus
sen fra Søgaard.

Militæret marcherede ud til Vete
ranens Hjem, hvor Oberstløjtnant 
E I m g r e n holdt en Tale for Fød
selsdagsbarnet, hvori han lykønske
de Danielsen og bragte ham paa Mi
litærets Vegne sin Hyldest samt 
fremhævede, at de Soldater, som

havde doltaget i Krigen 1864, selvom 
de ikke havde bragt Sejren hjem, 
havde vundet et Verdensry som 
gode danske Soldator, saaledes at 
vi nu kunde mindes dem mod Stolt
hed og æro dem derefter. Derefter 
overrakte Oberstløjtnant Elmgren 
en Buket Blomster til den 100- 
aarige.

Derefter marcherede Militæret 
sammen med Danielsen og alle de 
mødte Gratulanter ind til Hotel Klø
ver-Es mod Musik f Spidsen. Her 
tog Musik og Militær Opstilling for
an Kanonerne, og under Musik gik 
Danielsen nu langs Rækkerne, som 
præsenterede Govær og hilste den 
gamle Helt, medens Tilskuerne blot
tede Hovedet Et gribende Øjeblik, 
sum gjorde et dybt Indtryk paa alle 
Tilstedeværende.

Derefter samledes man i Hotellets 
store Sal, som var fyldt til sidste 
Plads til fælles Kaffebord.

Handelsmand P. Hansen, Helle
vad, bød paa Familiens Vegne vel
kommen ti) alle de mødte, ca. 300 
Personer, og overbragte en Lykønsk
ning fra dansk National Skytte- og 
Gymnastikforening, hvorefter man 
sang: »Der er et yndigt Landl«

Derefter talte Oberstløjtnant E 1 m- 
gren, som overbragte en Lykønsk
ning ti) Danielsen fra hans gamle 
Regiment, 21. Regiment, som nu 
hedder 21. Bataillon og har Garnison 
i København, og derfor desværre var 
afskaaret fra at være med ved 
denne højtidelige Lejlighed. Dorof- 
ter bang man: »I alle de Riger og 
Lande«.

Efter at der var talt af Rein
holdt. Oksgaard, Pastor Larsen. 
Hellevad. Karetmager A. P. Søren
sen. Dyrlæge Petersen og Tho
mas Danielsen, sluttede den 
smukke og fornøjelige Sammen
komst Kl. ca. l6’/t.
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Aabenraa slot og bad om en plads. Han 
var bekendt med vort navn fra kirkear
bejdet i Hellevad og spurgte om min 
alder og økonomiske forhold og gav 
mig lov til at søge konsens på Bars
mark, Løjt sogn.
Nu lidt om krigen
I året 1859 aftjente jeg min værnepligt i 
Flensborg ved jægernes 3. komp. som 
underkorporal. Jeg indkaldtes i krigen 
1864 til 21. reg. 6 komp., det lå længst 
ude og syd for Dannevirke og Jagel by. 
Vi blev slået tilbage, og østrigerne kom 
bag på os, hvad jeg kunne iagttage med 
mit skarpe øje.

Løjtnant Schmidt og jeg kom tilbage 
til vore deling, resten af kompagniet 
toges til fange og kom til Magdeburg. 
Fra Dannevirke gik turen til Fredericia, 
og her pådrog jeg mig en invaliditet 
under tjenesten. Inden krigen sluttede, 
kom vi til Fyn og forrettede tjeneste 
ved Strib og Middelfart, og herfra per
mitteredes vi slesvigere hjem til tysker
ne.

I 1867 opterede jeg for Danmark, 
hvilket betød en flytning fra Nordsles
vig til Danmark; jeg var nu dansk 
undersåt, fik borgerskab i Kolding og 
påbegyndte en produktion af vægte og 
var maskinbygger.

I 1884 tog jeg tilbage til mit barn
domshjem, her var der ikke en levende 
sjæl. Min gamle fader, som boede et 
andet sted, døde to år senere, jeg fort
satte min produktion og blev kendt 
viden om (3).

En avisartikel fra Hejmdal torsdag den 26. marts 
1936 beretterom Daniel Danielsens 100-ârsdag 
der blev markeret med stor festivitas.

Mon ikke også der blev fotograferet ved den 
lejlighed? Skulle nogen aflæserne ligge inde med 
eller have kendskab til billeder taget ved denne 
lejlighed, er månedsskriftets redaktion interesseret 
i at høre herom.

Daniel Danielsen, født den 25. marts 1836 i
Hellevad, død den 4. marts 1937 i Hellevad.

Vort hjem hærges af ildebrand
I pinsen 1890 brændte vort hus i en 
stærk storm, vi mistede alt, hvad vi 
ejede, gendarmen kom til stede og gav 
skorstenen skylden for branden. Gam
le kromand Peter Jørgensen i Klovtoft 
var den bedste; han kom os til hjælp og 
bød os hente brød og mad. En dag gik 
jeg til Hellevad; her kom Jørgen Han
sen mig i møde, han havde haft stedet 
forpagtet af fader og kendte forholde
ne. Han havde medynk med os og 
trøstede mig: »Der er kampesten og 
materialer til at bygge et hus, og når det 
er halv færdigt, kan det blive takseret, 
og du kan få penge til at arbejde 
videre.« Jeg fortalte min kone om sam
talen, og vi enedes om at gå i gang med 
byggeriet. Hos Jørgen (....?) i Aabenraa
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fik vi materialerne. Mor var murerme
ster, jeg snedker, og nu passede vi 
huset tilrette. Huset blev formet af 
kampesten og cement; men vinteren 
kom tidligt. Den 3. nov. måtte vi op i 
snefog, og de tre små børn, som sov i 
barakken, måtte vi anbringe i det end
nu ikke færdige sovekammer. Vinduer 
og døre var færdige til sommer. Da vi 
overtog ejendommen i 1884 var der to 
køer og ingen anden besætning. 11901 
var den udvidet så meget, at vi havde 
et større areal og to heste. Nu er 
ejendommen overtaget af en søn og 
svigerdatter, hos hvem vi nyder en blid 
og god livsaften.

I 1920 havde jeg den hjertesorg at 
miste min hustru. Har du nogensinde 
mødt en stor sorg på din vej, så kan du 
måske forstå mig, når jeg siger, at i 
arbejdet har Gud givet os den bedste 
trøst i sorgen. Kan vi i sorgens time 
favne arbejdet med interesse, kaste os 
ind i det og tage det med vilje og 
energi, slår sorgen os ikke ned. Retten 
til arbejdet er fri mands ret, og glæden 
ved arbejdet er fri mands glæde.

Hermed sluttes fortællingen på nav
net Kampgård, grundlagt 1851 beteg
nende med nøjsomhed og flid.

Daniel Danielsen, født 25. marts 
1836, skrevet den 20. okt. 1926.

★
Denne selvbiografi, der er skrevet af 
den 90-årige smed, giver et fint indblik 
i hans livsopfattelse og viser, hvad han 
fandt væsentligt i sin tilværelse. Ar
bejdsomhed og fromhed synes at have 
været ledetråde.

Noter
1. »Kløver Es« er nedlagt og drives nu som 

landbrugsejendom, det nuværende 
»Kløver Es« ligger ved siden af. løvrigt 
har den gamle kro »Kløver Es« historisk 
betydning, idet den i den første slesvig
ske krig var hovedkvarter for den navn
kundige Hans Krüger, Bevtoft, som lede
de en stafetlinje tværs over Nordslesvig 
fra øst til vest og igennem mod nord for 
at sikre de nordlige egne mod overfald af 
indkaldte slesvig-holstenske friskarer.

2. Den forsvundne landsby, Brystrup, lå på 
et sted længere mod nord end det nuvæ
rende stednavn for Brystrup.

3. Daniel Danielsen var udlært som smed, 
men han har haft snilde udover det 
egentlige håndværk, idet han senere 
påbegyndte fabrikation af vægte, som 
anvendtes på banegårde og lignende 
steder. Endvidere fremstillede han en 
brødmaskine til husholdningsbrug.

Set og sket i Sønderjylland

Grænselandskronik

Af ERIK LINDSØ

Grænselandskronikken er denne gang skre
vet af højskolelærer Erik Lindsø fra Danebod 
Højskole på Als. Her fra den østligste del af 
Sønderjylland ses der med friske - og ikke 
ukritiske øjne - på hvad der skete i Sønderjyl
land i juli kvartal.

For et årstid siden lavede jeg sammen 
med et hold elever fra højskolen en 
radioudsendelse med en 86-årig alsin
ger. Han fortalte stærkt og intenst om 
de ting, der havde givet hans liv ind
hold, og om hvorfra han havde hentet
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For sidstegang bæres DSK's faner ind til et årsmøde i billedsalen på Folkehjem i Aabenraa. Fot. Jydske 
Tidende/Ernst Winckelmann.

styrken til at gennemleve hele det 20. 
århundredes udvikling med de om
væltninger i medgang og modgang, 
det havde påført ham. I en tid, hvor vi 
der er yngre, kan have svært ved at 
forklare dybde og sammenhæng i vo
res egen eksistens, kunne denne gamle 
alsinger uden tøven svare på spørgs
målet: »Hvad har givet dit liv styrke og 
indhold?« Svaret lød: »Det har min 
familie, en kristen grundholdning og 
det at jeg er sønderjyde«.

I udsendelsen fortalte han om sine 
oplevelser under første verdenskrig. 
Hans to ældste brødre blev tvangsud
skrevet til mod deres vilje og overbe
visning at kæmpe på tysk side. De faldt 
begge to. Den ene i vinterkrigen i 
Rusland, den anden i skytttegravene i 
Frankrig.

I hans beretning blev vi direkte kon
fronteret med et stykke sønderjysk 
historie som levende virkelighed. Be
væget fortalte han om den indstilling, 
der bød hans far efter krigens afslut

ning at rejse til Frankrig for at grave sin 
faldne søn op, lægge ham i en kiste og 
bringe ham hjem til Asserballe for at 
begrave ham i dansk jord. - I skæret af 
dette forstod vi bedre, end vi noget 
sted havde læst, Genforeningens be
tydning. Vi kendte billederne: kong 
Christian på den hvide hest, menne
skeskaren og Dannebrog. Men i hans 
beretning var det som om billederne 
blev levende. Det var som om båndop
tagerens snurren trak os med ind i et 
stykke sønderjysk historie. Senere så vi 
på mindesten for 1920 og besøgte kir
kegårdenes mindesmærker for unge 
faldne, og vi forstod lidt bedre, hvad 
disse mærker dybest set skal minde 
om.

Jeg fortæller dette, fordi jeg ikke er 
sønderjyde. Blot en simpel tilflytter, Og 
jeg bliver heller aldrig sønderjyde, for 
jeg lærer aldrig sproget. Men jeg er 
kommet til at holde af landsdelen. 
Måske fordi mit arbejde, de fem år jeg 
har boet syd for Kongeåen, har med-
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ført, at jeg er blevet tvunget til at læse 
den sønderjyske historie, som jeg hade
de i min barndomsskole i Himmerland. 
Jeg føler, at man langsomt kan trænge 
ind i det sønderjyske. Det er hårdt 
arbejde. Det koster drøj læsning og 
mange ture i landskabet. Men jeg har 
opdaget, at når man som tilflytter alli
gevel en gang imellem kan føle sig som 
sønderjyde, så er det, når man ikke blot 
forstår historien og handlingen med 
sin analytiske forstand, men også erfa
rer den som en følelsesmæssig oplevel
se. Så kommer man tæt på. Og denne 
tæthed, den nærhed, har jeg oplevet 
ved nu nogle gange at lytte til gamle 
sønderjyders beretninger fra første 
halvdel af dette århundrede. Og jeg 
tror, at disse beretninger engang imel
lem får en trækfugl som mig til at 
opdage brudstykker af en sønderjyde i 
mig selv.

★
Sådan havde jeg det den 30. juli, da jeg 
på en lad sommerdag blændede op for 
TV-syd (som jeg ellers sjældent gider 
bruge hverken strøm eller tid på), og så 
billederne fra Folkehjem i Aabenraa, 
hvor de gamle veteraner fra første 
verdenskrig - Dansksindede sønder- 
jydske Krigsdeltagere - for sidste gang 
afholdt deres årsmøde. Det var et 
stærkt indtryk, man kunne læse i bille
derne af nu meget gamle mænd, som 
tilfældigvis var unge syd for Kongeåen, 
dengang man talte dansk i hjemmet og 
tysk i skolen og ikke måtte hejse det 
danske flag - og tilmed skulle kæmpe i 
en krig, de intet følte for. Der var 30.000 
fra Nordslesvig, som drog i krig. Næ
sten 6000 døde på slagmarken. Men 
gamle sønderjyder har fortalt mig, at 
de der kom hjem, mere end andre 
forstod, hvad der gemmer sig i fædre
landet, dets sange, sproget, flaget og de 
andre symboler. Også efter Genfore
ningen. - Jeg syntes, at man kunne 

læse denne visdom blandet med dy
stre minder i deres ansigter, godt gemt 
men ikke glemt. I dag er der 93 af disse 
ufrivillige krigsveteraner tilbage i alde
ren mellem 88 og 98 år. Da foreningen 
var størst, havde den 8.000 medlem
mer. I 70-året for våbenstilstanden af
runder disse gamle mænd selv et styk
ke sønderjysk historie, hvor man kan 
lære meget om danskheden - og beun
dringsværdigt nok næsten uden natio
nalistiske undertoner. Det vidner om 
styrke, når man selv kan sige stop. 
Foreningens sidste formand, den 90- 
årige Johannes Tjørnelund fra Løgum
kloster, sagde: »Tiden er inde, kræfter
ne slår ikke til mere, og slutter vi ikke 
nu, bliver der ingen til at slutte«. (JT 
31/7). Og så hilste man for sidste gang 
med fanerne i billedsalen på Folkehjem 
- omend nogle måtte blive siddende, 
for kræfterne var svundet.

★
Jeg har opdaget, at mærkedage spiller 
en større rolle i Sønderjylland end i det 
øvrige land. Også i landsdelens aviser. I 
både Jydske Tidende, Flensborg Avis 
og Radio Syd blev det den 10. juli 
markeret, at det var 100-årsdagen for 
oprettelsen af Vælgerforeningen for 
Nordslesvig - en begivenhed, der i de 
efterfølgende år fik stemmetallene i de 
egentlige nordslesvigske amter til at 
stige. Vælgerforeningen blev også en 
vigtig faktor i tilrettelæggelsen af af
stemningen i 1920 og dermed Genfore
ningen, hvorefter foreningen efter 
Christians X's ridt over grænsen og 
Dybbølfesten ophørte med at eksiste
re.

En vigtig begivenhed for Dansk Kir
ke i Sydslesvig markeredes den 21. 
august, Det var da 400 år siden, den 
første danske præst kom til Helligånds
kirken i Flensborg. Et sjældent jubi
læum, som blev fejret med festgudstje-
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Fra festgudstjenesten i Helligåndskirken i Flensborg den 21. august. Fot. Flensborg Avis.

neste, sammmenkomst og en flot kon
cert, som var med til at understrege 
kirkens betydning for det flensborgske 
kirkemusikliv. - Flensborg Avis (der 
har en stor evne til ikke blot at markere 
historiske begivenheder, men også ud
dybe og kommentere) skrev den 13. 
august bl.a.: »Sådan som Helligånds
kirken ligger i dag midt i et travlt 
bybillede, og sådan som kirkeordnin
gen nu fungerer mellem Dansk Kirke i 
Sydslesvig og den tyske landskirke, er 
der næppe mange der forestiller sig, 
hvor omskifteligt det i tidligere tid har 
været for danske at kunne holde fast på 
kristenliv i et altid åbent gudshus. 
Kirkens historie er også folkets, og fra 
1588 og fremefter har det som så ofte 
før den tid været kirken, der var en 
vigtig del af den egentlige kulturba
sis«.

Knap en måned før, den 25. juli, var 
det årsdagen for slaget ved Isted 1850. 
Og atter i år blussede den meningsløse 

debat op om Istedløvens placering. I 
mine øjne har den debat (og nu tram
per jeg nogle grusomt over fødderne) 
mest af alt karakter af nationalistisk 
pedanteri, som sjældent tjener noget 
formål. Og direktør for Tøjhusmuseet, 
Finn Askgaard, holdt for løven en tale, 
som udmærket vidner om, på hvilket 
plan debatten befinder sig: »Vi konsta
terer med skuffelse og sorg, at den 
tolerance og forståelse mellem folkene, 
som vi efter krigen har forsøgt at leve 
op til herhjemme, ikke er blevet gen
gældt syd for grænsen. Istedløvens 43 
år i venteposition taler sit tydelige 
sprog herom... Danmarks frihed, selv
stændighed og velstand kræver ofre og 
indsats« (JT 26/7). Historien kan ikke 
diskuteres og bruges på dét plan, og 
fostrer her hverken den tolerance eller 
forståelse, som Askgaard efterlyser. 
Tværtimod. - Nogle burde gøre som 
løven: Den er forlængst holdt op med 
at brøle.
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Der er ingen tvivl omz at den historiske 
bevidsthed - i dens forskellige afskyg
ninger - står stærkt i Sønderjylland. 
Det er det indtryk man får som tilflyt
ter, og som man bl.a. får bekræftet, når 
man - som jeg - har skullet følge 
pressedækningen nøje i tre måneder. 
Historien er også godt pressestof, og 
det betyder også, at det er noget som 
folk vil læse.

Men det sønderjyske kulturliv med en 
blanding af markeringer af de historiske 
hændelsers betydning på den ene side 
og en mangfoldighed af folkelige akti
viteter på den anden side er langt fra, 
hvad der de forløbne månder har opta
get politikerne i landsdelen - og jeg 
tænker her i første omgang på Sønder
jyllands Amtsråd. På det landspoliti
ske plan kan man med mellemrum 
høre folk tale om en stigende kløft 
mellem politikere og befolkning. En 
kløft mellem det folkelige liv og hverda
gens plan og så de sager, hvorom det 
centralpolitiske liv drejer sig. En sådan 
kløft forekommer det mig, at man har 
kunnet ane i Sønderjyllands Amt de 
sidste måneder.

Et lille udpluk af overskrifterne for
tæller deres tydelige sprog om, hvad 
det politiske liv i amtet har drejet sig 
om: »Amtsborgmesteren: Kassen er 
tom«, »Vi skal spare 20 mill, mere«, 
»Besparelser bag lukkede døre«, »Am
tet på slankekur«, »Amtet presser kom
munerne«, »Amtet afviser ministeriets 
regning«, »Amtet hugger bremserne 
i«.

Sønderjyllands Amt har længe været 
i gang med voldsomme spareplaner - 
ud fra en simpel nødvendighed: Kryb
ben er tom - og gammel erfaring siger, 
at så bides hestene. Og de sønderjyske 
amtsrådsheste har for alvor bidt hårdt i 
den forløbne tid med fløjhingsten Kre
sten Philipsen i spidsen.

Selvom jeg langt fra deler amtsborg

mesterens politiske overbevisning, så 
er han den sønderjyske politiker, jeg 
ser på med størst respekt. Han besid
der nogle kvaliteter, som mange folke
valgte må misunde ham: Han er folke
kær (næsten i gammeldaws forstand), 
og er mand til mand og ved offentlige 
møder på en gang skarp og fuld af 
respekt for andres synspunkter. Han 
kan lytte og er herved i stand til at 
formidle en dialog. Han er både visio
nær og realpolitisk. Han er bonde.

Og så er han modig, selv om han 
måske for tiden bider hårdere end han 
ønsker, fordi krybben er tom. Han stik
ker ikke under stolen, at det er nødven
digt at spare - uanset hvad diverse 
pressionsgrupper måtte mene. Han tør 
antænde en sprængfarlig sparebombe, 
som givetvis vil tikke videre de sidste 
14 måneder af indeværende valgperio
de. Og når folk klager, svarer han igen, 
så man tvinges til eftertanke. I Jydske 
Tidendes leder den 31. august er han 
refereret således: »Det er for letkøbt at 
give efter blot for at befæste populari
teten. Vist er der mange skatteydere, 
der højlydt siger, at de gerne vil betale 
mere i skat for at få den bedst mulige 
service. Men især politikere i Sønder
jylland oplever dagligt, at det er så som 
så med denne velvilje. Alt for mange 
ellers højrøstede medborgere viser de
res utilfredshed med både skatter og 
afgifter ved at tage over grænsen for at 
købe, benzin, øl og meget andet. Det er 
en folkevandring, der også gør ondt i 
de offentlige kasser«. Sådan. Klar tale til 
enhver klagende sønderjyde: Sam
fundsøkonomi har også at gøre med 
den enkelte borgers etik og moral. 
Hvor meget kan jeg tillade at hytte mig 
selv på fællesskabets vegne?

Jeg tror, at politikere gør klogt i 
sådanne udtalelser, som den der her 
kommer fra Kresten Philipsen: Skal det 
lykkes for politikerne at få en dialog i
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Som et svar på planchens spørgsmål sagde amtsborgmester Kresten Philipsen under debatten i 
amtrådssalen: »Jeg mener, jeg er amtsborgmester for hele Sønderjylland, både når det regner, og når 
solen skinner« - Gram Sygehus blev nedlagt. Fot. Jydske Tidende/Karin Riggeisen.

gang med vælgerne om de nødvendige 
besparelser, så er det ligså væsentligt at 
diskutere de enkelte sager.

Men i en tid, hvor der vitterlig skal 
foretages alvorlige besparelser - også i 
Sønderjylland, - er det ikke lykkedes 
for amtsrådet at få en sådan positiv 
dialog med den sønderjyske befolk
ning. Den historiske bevidsthed og den 
kulturelle aktivitet, som jeg ovenfor 
har beskrevet, bruger vi ikke i den 
politiske debat. I Sønderjylland burde 
vi mere end noget andet sted i landet 
have forudsætning for at gøre det. For 
det er i stor udstrækning med afsæt i en 
historisk og kulturel bevidsthed, at vi 
finder værdigrundlaget for den måde 
vi rent praktisk ønsker at forme hver
dagen på.

Museer, institutioner, foreninger, 
skoler m.v. piver og giver lyd fra sig, når 
de skal spare på deres budget. - Men 
hvornår hører man i den offentlige 
debat noget til etnologer, historikere og 

andre museumsfolk, der dagligt arbej
der med at beskrive livssammenhæn
ge? Hvornår hører man noget fra præ
ster, kunstnere, skolefolk (incl. højsko
lefolk!) om det man bør investere i ånd, 
kunst og uddannelse? Hvornår hører 
man noget fra de mange foreningsfolk 
om de værdier i lokalsamfundet, som 
man synes det er værd at bruge tid på? 
HVORNÅR har vi i Sønderjylland 
overhovedet hørt og set disse mange 
folks viden, indsigt og engagement 
blive brugt, når det drejer sig om at 
formulere og debattere de større sam
menhænge og værdier, der rækker ud
over dagen i morgen. - Vi har været 
beskæmmende tavse!

Og netop denne tavshed tror jeg har 
medført nogle politiske beslutninger, 
som ingen af os kan leve med på 
længere sigt. For uden et kvalificeret 
modspil, uden at kunsten, kulturen og 
historien blander sig, bliver politikerne 
ikke i stand til at træffe ordentlige
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beslutninger. Hvis vi ikke som aktive 
medborgere i landsdelen tør gå ind i 
dialogen og give en oprigtig politiker 
som Kresten Philipsen det modspil, 
som han så brændende ønsker, ja så er 
det vi måske som borgere selv graver 
en kløft til de besluttende plitikere, 
hvor de uden dialogen og kontakten 
laver lappeløsende makværk.

★

Det store dyr i amtets besparelses
åbenbaring er blevet centralisering, en 
tankegang der må ligge fjernt fra f.eks. 
venstrefolks drøm om det nære sam
fund - og som jeg også tror er fuldstæn
dig ude af trit med en folkelig tanke
gang. Men presset af de økonomiske 
omstændigheder i den politiske en
somhed hugger man til der, hvor man 
hurtigst kan spare de store penge.

I de seneste måneder er det gået ud 
over sygehusvæsenet med nedlæggel
sen af sygehuset i Gram. En beslutning 
der virkelig viste, at når man sparker 
hårdt nok ind i de lokale samfund, så er 
der liv i dem endnu. De store protester 
fra vesteregnens tre kommuner (Gram, 
Rødding og Nr. Rangstrup) drejede sig 
ikke bare om at beholde sygehuset af 
økonomiske årsager (arbejdspladser 
m.v.). Mange udtalelser fra lokale folk 
udtrykte også de værdier, der ligger i at 
bevare en traditionsrig institution på 
sin egn.

Aldrig har der været så mange tilhø
rere til et amtsrådsmøde i Sønderjyl
land, som da man den 27. juni stemte 
for nedlæggelsen af sygehuset i Gram. I 
det store protestoptog udenfor amts
gården bar et af bannerne flg. tekst: »De 
kloge er for kloge til at gide spille 
magtens spil, men ikke desto mindre 
for lidt kloge til at finde de ting, de 
mindre kloge vil«. - Jeg tror, at det var 
gået anderledes i Gram, hvis f.eks. etno
loger, historikere og andre, der er kloge

Politikerne ønskede ikke fladt tag på den nye 
amtscentral ved Aabenraa. Derfor er der brugt 
stålkonstruktioner til at holde det spidse tag. - 
Stablerne i baggrunden bliver til 1,2 km reoler. 
Fot. Jydske Tidende/Ernst Winckelmann.

på at beskrive livsformer og livssam
menhænge en gang imellem forbandt 
deres historiske viden og indsigt med 
aktuelle problemer og tendenser i den 
samfundsmæssige nutid. Eeks. ved at 
gå ind i en dialog med lokalbefolkning 
og politikere.

Centraliseringstanken i amtet har 
også ramt skolernes Amtscentraler for 
Undervisningsmidler, hvor man har 
nedlagt filialerne i Haderslev, Sønder
borg og Tønder således, at man her fra 
efteråret får en stor fælles skolecentral i 
Aabenraa. Igen en beslutning som kun 
har fornuft, når man ser på den økono
miske nødvendighed. De fleste skole
lærere i amtet får nu mellem 50 og 80 
km at rejse, hvis de vil holde sig a jour 
med nye undervisningsmaterialer. Og 
jeg har endnu ikke mødt en lærer, som 
ikke mener, at det på alle måder bety-
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der en forringelse. - Men hvor var 
skolernes folk henne i debatten? Hvor 
var alternativerne (også de økonomi
ske alternativer) til amtets beslutning? 
Hvor er alle vi, der mener, at uddannel
se og undervisning er det eneste områ
de, der ikke må spares på i krisetid? - Vi 
pev i det stille og glimrede, ved vores 
tavshed. Vi havde jo sommerferie!!!

Intet tyder på, at amtet ikke fortsat 
vil forsøge at spare ved centralisering, 
hvis vi ikke som borgere i lokalsamfun
dene formår at komme ind i debatten. - 
Kresten Philipsen er netop gået ind for 
lukning af Tønder-seminarium, som 
just har haft 200-års jubilæum. Det kan 
godt være, at der skal skæres ned i 
seminariekapaciteten, men jeg efterly
ser de synspunkter, som kan belyse, at 
det muligvis på længere sigt koster 
dyrt, når man i en by og på en egn ikke 
blot nedlægger en institution men også 
en tradition, som har 200 år på bagen.

Besparelserne skal også ramme Søn
derjyllands Trafikselskab. Og i dén de
bat synes man at kunne ane, at når 
kløften mellem politikere og befolk
ning på grund af manglende dialog 
bliver for stor, så mister også politikere i 
deres spareiver dén etiske og moralske 
dømmekraft, som f.eks. amtsborgme
steren provokerende har efterlyst. - 
Kommunerne satte sig hårdt imod at 
spare på Trafikselskabet. Det ville bl.a. 
medføre en forringelse af skolekørslen, 
og nogle fremhævede da også det 
kortsynede samfundsøkonomiske 
aspekt i at spare på den kollektive 
trafik. - Det rystede mig derfor ikke så 
lidt, at Kresten Philipsen i sin egenskab 
af formand for Sønderjyllands Trafik
selskab i sin iver for at skaffe penge var 
villig til at indgå i et samarbejde med 
spritruterne. Trafikselskabet skal være 
med i et rundtursarrangement, der 
omfatter en tur med »æ spritter« fra Søn
derborg til Kappel med mulighed for at 

supplere med grænsehandelsindkøb i 
Flensborg!!! - Hvordan kan den selv
samme amtsborgmester indenfor den 
samme måned appellere til sønderjy
dernes samfundsmoralske indstilling, 
når vi fylder benzintank og mavesæk 
ved en grænsekiosk og så samtidig 
forbedre muligheden for at gøre det 
ved at indgå i et samarbejde med det 
tyske rederi Hansa Linien. Dette rede
ris spritruter er for mig at se en af de 
største skampletter på det sønderjyske 
landkort. Hos dem bekymrer man sig 
kun om profitten og blæser åbenlyst på 
druk og vold, pis og forurening, uden 
at den danske økonomi har andet end 
omkostninger. Så er det sagt, kære 
amtsborgmester. At være de modige 
handlingers mand kræver også tid til 
omtanke for at modet ikke i situationer 
som denne skal udmøntes i kortsigtet, 
åbenlys dumhed.

★

Jeg bliver i området mellem økonomisk 
nødvendighed og kulturel forståelse, 
men på et helt andet område: Turis
men. Staten har givet 110.000 kr. til 
Sønderjysk Turistkreds til et pilotpro
jekt, man kalder »grøn turisme« eller 
»landbrugsturisme«, og som allerede 
næste år forventes at give 16.000 ekstra 
turistovernatninger. Tanken er (iflg. 
Jydske Tidende 3/7 og Flensborg Avis 
6/7) »at tilbyde et nyt produkt til fami
lier med børn fra større byer. På denne 
måde håber man at skabe bedre for
ståelse mellem bybefolkningen og 
landboerne samtidig med, at man må
ske kan være med til at hindre en 
affolkning af landsbyerne«. - Det lyder 
jo meget smukt. Men hvordan vil man 
gøre det? Jo, ved at der skal »indgå flere 
serviceydelser og aktivitetstilbud, her
under bl.a. måltider på den lokale kro 
samt kaffebord hos værtsfamilien«.

Turistbranchens folk er (og her er
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Sønderjyllands Turistråd sand for dy
den ingen undtagelse) totalt blottet for 
en dybere liggende kulturel indsigt. 
Deres store skavank er en forkvaklet 
opfattelse af, at en turist ønsker under
holdning, behagelighed og romantik - 
uanset om dette tilbydes med hold i 
virkeligheden. - Så mens vi nu afvikler 
de sidste rester af dansk landbokultur, 
vil turistbranchen fortælle turisterne, 
hvor hyggeligt der er ude på landet i 
Sønderjylland. Ude på det land, hvor 
man ikke de sidste fem år har kunnet se 
en ko på græs, ja, der kan man nu 
forestille sig, at den kriseramte land
mand for at få en lille ekstraindtægt 
stiller heste, grise, køer og får op under 
det gamle brandtræ til fotografering, 
mens lillemor anretter et sønderjysk 
kaffebord.

Det er dog ufatteligt. Ligeså ufatte
ligt som det hysteri der opstod, da 
tysk TV forsøgte at beskrive forure
ningsvirkeligheden ved Vestkysten. 
Da udsendte Danmarks Turistråd en 
miljø-pjece i 200.000 eksemplarer for at 
berolige tyske turister med, at det skam 
ikke var så slemt oppe hos »die hygge
lige dänen«. - Hvor i det hede hule var 
den turistchef, som i stedet tog sig 
sammen og så realiteterne i øjnene: At 
forureningen sker og er et problem, 
også for turismen, og derfor er det 
svineriet og ikke tysk TV man skal 
vende sig imod.

Turismens Fællesråd mener, at i år 
2000 vil turismen være en af vore 
vigtigste indtægtskilder, Dette set i 
forbindelse med Det indre Marked i 
1992, må få os, der bare har en lille 
smule rod i en sønderjysk historisk og 
kulturel bevidsthed til at være oppe på 
mærkerne. Såvel turismen som Det 
indre Marked er til af økonomiske år
sager. Kulturen og historien indgår, når 
det kan give penge i kassen. - Turismen 
og Det indre Marked vil givetvis i løbet 

af få år, når der vajer tysk flag fra hvert 
tredje sommerhus og det sønderjyske 
kaffebord er udskiftet med pølser og 
dåseøl, få os til at lede langt efter en 
kulturel oprindelighed i landsdelen - 
hvis vi ikke allerede nu blander os i 
disse foretagender. Lad os dog forlan
ge, at disse sønderjyske turistfolk får en 
uddannelse, hvor en sand kulturel og 
historisk troværdighed spiller en ligeså 
stor rolle som den økonomiske profit. 
Det er vel også, hvad en turist ønsker, 
og ikke at blive holdt for nar med 
oppustet folklore.

★
Det får mig til at slutte med påstanden 
om, at vi mere end længe trænger til en 
kulturdebat i Danmark, og at sønderjy
der burde være de første til at lægge for. 
En debat der drejer sig om, hvad det vil 
sige at være dansk. Har vi en dansk 
kultur, tænkemåde, livsform - en kul
turel og historisk arv - en folkelig 
identitet, som ikke kan harmoniseres i 
EF-regi og gøres til turistsyntetisk 
salgsvare. En debat ville også gavne 
det politiske klima.

Jeg tager ikke shilling for eller imod 
Det indre Marked, for vi har besluttet 
at være for. Og derfor står et helt 
Europa syd for grænsen og venter på 
1992 på hvert deres sprog med hver 
deres kultur.

I den sønderjyske bevisthed har lan
degrænsen altid spillet en afgørende 
rolle. På samme tid har grænsen været 
et værn og noget man skulle værne om. 
Og vi har vel stadigvæk en opfattelse 
af, at en landegrænse også sætter 
grænser. Et vigtigt sønderjysk spørgs
mål de næste år kunne være: »Hvad 
kan og skal en grænse sætte grænser 
for?« - Dette spørgsmål har i traditio
nel forstand været oppe at vende nogle 
gange de sidste tre måneder. Jeg skal 
nævne tre eksempler.

De sønderjyske svineavlere vil have
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at landegrænsen skal sætte grænse for 
Aujeszky-smitten sydfra. Og Det søn
derjyske Landbrugsråd har allerede 
etableret en veterinærgrænse, bl.a. 
med hegn og dyrkefri zoner, og er villig 
til at ofre millioner på at få nordtyske 
landmænd til at vaccinere deres svin. 
Thi selv den bedste tolder kan ikke 
stoppe de vinde, som f.eks. sidste år 
betød, at de fleste svinebesætninger på 
Als måtte nedslagtes.

Men et effektivt toldvæsen kan hin
dre den indsmugling af heroin og am
fetamin, som med udgangspunkt i Spa
nien i stigende omfang kommer til 
Danmark. Derfor var det opsigtsvæk
kende, da Jydske Tidende 11/9 kunne 
afsløre, at grænsen faktisk er så dårligt 
bemandet, at man de fleste nattetimer 
kan passere uhindret igennem. Samti
dig med at politi og socialarbejdere i 
hele den sydjyske landsdel gjorde op
mærksom på et stigende amfetamin
misbrug blandt unge.

I den forbindelse kan det forekomme 
beskæmmende, at man på det seneste 
(i hvert fald at dømme efter Flensborg 
Avis 9/9 bl.a.) betragter illegale græn
seoverløbere som et større problem 
end narkosmuglingen. »Problemet« er 
stigende. I 1985 stoppede politiet 129 
illegale flygtninge. 11988 venter man at 
nå et tal nær de 700. - En grænse kan 
også bruges til af lukke af for menne
sker i nød, vel vidende at mange af de 
flygtninge, der i deres forarmelse rejser 
hertil med børn og gamle, gør det, fordi 

Verden også ved, at den elendighed og 
ufrihed, som kan gøre et liv umuligt, 
ikke findes, hvis man kommer på den 
anden side vores grænse. En grænse 
kan også sætte grænser for menneske
lighed.

Eksemplerne skal bruges til at vise, 
at vi til stadighed opfatter landegræn
sen som et værn - omend vi i tilfælde 
kan være indbyrdes uenige om, hvad 
den skal værne imod.

Jeg tror, at en landegrænse også i 
vores bevidsthed er en psykisk græn
se, og den hermed har umådelig stor 
betydning for vor identitet. Alt tyder 
på, at i de kommende år vil landegræn
sens fysiske funktion ændre sig. Vi 
taler allerede om et Europa med åbne 
grænser, Dette vil ske i takt med, at vi 
fortsat skal løse besværlige økonomi
ske problemer, som i sig selv kan ændre 
vor livsform.

Man kan derfor forestille sig, at Søn
derjylland i fremtiden mere symbolsk 
end konkret bliver et grænseland - et 
grænseområde mellem dansk og euro
pæisk identitet. Er dette bare tilnær
melsesvis rigtigt, er der brug for at 
landsdelens både historiske og kultu
relle arv bliver en vigtig del af det som 
sætter grænser i vor bevidsthed. Det er 
både en folkelig og en politisk udfor
dring.

Afsluttet den 10. okt.
Forkortelser: JT = Jydske Tidende, VK - 
Vestkysten.
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Udsigt over Fårhuslejren 1945, i forgrunden nogle af de indsatte under bevogtning af modstandsbevæ
gelsens folk. Fot. P. Clausen, Aabenraa, Historiske Samlinger.

Frøslevlejren - Faarhuslejren

- i anledning af to bøger

Af HENRIK BECKER-CHRISTENSEN

Inden for det sidste års tid er der 
udkommet to erindringsboger om hen
holdsvis Frøslevlejren og Faarhuslej
ren. Trods de forskellige navne drejer 
det sig om den samme lejr, men som 
navneskiftet antyder behandler de to 
bøger forskellige perioder af dens hi
storie. Den første bog er en genudgi
velse af den af Jørgen Mågård redigere
de »Fanger i Frøslevlejren 1944-45«. 
Derimod er den anden bog ny. Den har 
fået titlen: »Faarhus 1945-1949. Strafla
ger für die deutsche Minderheit in 
Dänemark. Erlebnisse, Berichte und 

Dokumente.« Det er det tyske mindre
tals beretning om de mange internere
de og dømte tysksindede, der i forbin
delse med retsopgøret kom til at stifte 
bekendtskab med Faarhuslejren. Da de 
to bøger i emne og indhold har meget 
til fælles, men også på afgørende punk
ter er vidt forskellige, er der god grund 
til at omtale dem lidt nærmere.

Frøslevlejrens historie kan føres til
bage til 1944, hvor den afløste Horse- 
rødlejren som tysk fangelejr. Den 12. 
august blev ca. 750 Horserødfanger 
udskibet i Helsingør og kom dagen
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efter til Flensborg, hvorfra de blev ført 
videre til den nybyggede Frøslevlejr. I 
lejrprotokollen gav det sig følgende 
udslag: »Ankomst til Frøslevlejren. 
Transport med M/S »Mars« fra Helsingør 
til Flensborg, hvortil ank. kl. 18.00. 
Transport fra Flensborg til Frøslev i 
rutebiler. Foreløbig indkvartering.«

For nogle af de danske fanger blev 
»indkvarteringen« desværre kun »fore
løbig«. Fra de danske myndigheders 
side var deres medvirken til oprettel
sen af lejren et forsøg på at forhindre, at 
danske Gestapofanger blev sendt ud af 
landet. Dette ønske blev dog ikke re
spekteret fra tysk side, idet der under 
resten af besættelsen blev deporteret 
lidt over 1.600 fanger fra Frøslev til 
tyske koncentrationslejre. Heraf døde 
en del i Tyskland. Frøslevlejrens mak
simalbelægning var oprindelig be
stemt til at være ca. 1.500, men dette tal 
blev hurtigt overskredet. I december
1944 var der ca. 1.750, i februar 1945 ca. 
2.000 og i april 1945 ca. 5.460. Den 5. maj
1945 var dette tal dog dalet til 2.650, 
som denne dag kunne forlade lejren 
som frie mennesker. I de ni måneder 
Frøslevlejren eksisterede som tysk fan
gelejr, passerede i alt mellem 12.000 og 
13.000 danske fanger gennem lejren.

Næppe havde de danske fanger for
ladt lejren, før den blev fyldt med 
andre fanger. Det var nogle af de man
ge, der efter befrielsen blev interneret 
eller dømt for på forskellig vis at have 
bistået den tyske værnemagt under 
besættelsen. Det gjaldt i Nordslesvig i 
særlig grad medlemmer af det tyske 
mindretal. I den sidste fase under be
sættelsen havde mindretallets leder, 
dyrlæge Jens Møller, udstedt et forbud 
mod at medlemmer af mindretallet tog 
arbejde i Frøslevlejren. Nu kom mange 
af dem ved et ufrivilligt selvsyn til at 
opleve den inde fra. Hvor mange det 
drejede sig om er ikke opgivet i min

dretallets publikation. Det var imidler
tid en god del af de dømte 2.958 med
lemmer af mindretallet. Hertil kom fle
re personer, som efter en kortere tids 
internering blev hjemsendt uden dom. 
I denne fase af Frøslevlejrens historie 
skiftede den navn til Faarhuslejren. 
Mens det første navn af de dansksinde
de blev opfattet som et hædersnavn og 
et symbol på modstanden mod besæt
telsesmagten, var det andet navn 
tænkt som et skændselsnavn over be
sættelsestidens kollaboratører.

Det er om denne og den umiddelbart 
efterfølgende periode af lejrens histo
rie, at de to erindringsbøger yder et 
vægtigt bidrag. Begge indeholder en 
historisk indledning om de behandle
de tidsrum, hvorpå ordet overlades til 
et bredt udsnit af de tidligere fanger. 
Det er ved gennemlæsningen af de 
sidstnævntes erindringer og ofte be
vægende skildringer, at der viser sig 
mange lighedspunkter mellem lejrlivet 
1944-45 og 1945-49. Lejrlivet og den 
daglige rytme var stort set identisk. 
Det gjaldt lige fra morgenappellen, 
indtagelsen af måltiderne i spisebarak- 
ken, arbejdsdelingen og det ofte for
målsløse arbejde, kedsomheden og for
søgene på at slå tiden ihjel på bedste 
måde. Det samme gjaldt også utilfreds
heden for begge gruppers vedkom
mende med at blive betragtet som 
kriminelle af deres vogtere. Tilsvaren
de tilhørte begge grupper også et bredt 
udsnit af befolkningen. Det var her 
tydeligvis lettere for de yngre at klare 
fangelejrens strabadser og primitive 
forhold end for deres ældre medborge
re. Det gjaldt, som det bliver konstate
ret i en af erindringsskildringerne, sær
lig de tidligere hjemmetyske frontfri
villige, der var vant til den militære 
disciplin, det indskrænkede kaserneliv 
og afsondring fra omverdenen. Fælles 
for såvel de dansksindede som tysksin-
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Blandt de indsatte i Faarhuslejren var også Gottfried Kinze, der har leveret en række samtidige tegninger 
til bogen om Faarhuslejren. Teksten til denne tegning lyder: »Chikane: meningsløs »arbejdsbeskæftigel- 
se« - slæbe bjælker fra et sted til et andet.«

dede fanger var også forsøgene på at 
skjule »forbudte« varer som tobak, spi- 
seredskaber, kort og aviser, fortrydel
sen over at de blev konfiskeret og 
beklagelserne over den behandling, 
som vagtpersonalet gav de indsatte.

Mens pigtråden, vagttårnene og ba
rakkerne var de samme før og efter den 
5. maj 1945, var der dog også afgørende 
forskelle. Det gælder årsagen til fan
genskabet, den enkelte fanges affindel- 
se eller mangel på samme med at være i 
lejren, behandlingen af de indsatte og 
de følger, som et ophold i lejren kunne 
få for de pågældende.

De to første ting var nøje forbundne. 
Mange af de indsatte under besættel
sen var frihedskæmpere og andre per

soner, som havde deltaget i det illegale 
arbejde. De følte, at de havde kæmpet 
for en retfærdig sag, og at de havde den 
langt overvejende del af den danske 
befolkning bag sig. For dem var fan
genskab og død en risiko, som de på 
forhånd havde regnet med, hvis de 
blev taget af tyskerne. Skildringen af 
denne gruppes ophold i Frøslevlejren 
vidner da heller ikke om, at fangenska
bet blev opfattet som en »uretfærdig
hed«. Utilfredsheden gik her snarere 
på, at de blev behandlet som kriminelle 
og ikke som krigsfanger. Anderledes 
forholdt det sig med de tysksindede 
fanger i lejren 1945-49. Erindringerne 
fra tiden i Faarhuslejren vidner her 
tydeligt om, at deres inddragelse i
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retsopgøret og domfældelse kom helt 
bag på de fleste af dem. Da de følte - og 
mange formentlig endnu føler - sig 
som uskyldigt dømte, kommer skil
dringen af Faarhusårene til at stå som 
en stor uretfærdighed mod mindretal
let. Dette ømtålelige emne om skyld 
eller uskyld bliver endnu, som det også 
fremgår af Faarhuslejrens historiske 
indledning, vurderet vidt forskelligt fra 
dansk og fra tysk side. På dette felt 
bringer Faarhusbogen intet nyt og kan 
ikke stå alene, men må afbalanceres 
med andre skildringer af mindretallets 
virksomhed i tiden før 5. maj 1945.

Foruden de indsattes forskellige op
fattelse af fangenskabet som »beretti
get« eller »uberettiget« var der også en 
anden fundamental forskel på livet i 
Frøslevlejren og livet i Faarhuslejren. 
Det var risikoen ved at sidde der. 
Frøslevfangerne levede med risiko for, 
at de kunne blive deporteret til en af de 
berygtede koncentrationslejre i Tysk
land, hvilket kunne være - og for fleres 
vedkommende var - det samme som 
døden. Tilsvarende blev flere af fanger
ne i Frøslevlejren benyttet til de så
kaldte »himmelfartskommandoer«, 
hvor de anbragt i godsvogne forrest i 
troppetransporttog i Danmark blev 
brugt som en art levende minestrygere 
over for modstandsbevægelsen. I mod
sætning til deportationerne sydpå 
krævede denne bestialske brug af men
neskelig kanonføde så vidt vides ingen 
dødsofre. Det var imidlertid ikke vær
nemagtens men den danske mod
standsbevægelses fortjeneste. De her 
nævnte dystre perspektiver hvilede 
ikke over Faarhusfangerne. Opholdet i 
lejren var også for dem ubehageligt og 
pinsomt, men alle havde de udsigten 
til efter udstået straf at kunne vende 
hjem igen i god behold.

Endelig var der også en afgørende 
forskel i den skiftende lejrledelses 

holdning til fangerne i Frøslevlejren og 
i Faarhuslejren. Mens der blandt de 
mange danske fangevogtere også var 
brådne kar, som i ord og gerning var 
unødvendigt hårde over for fangerne - 
særlig i den bevægede tid umiddelbart 
efter 5. maj, var ledelsens holdning vidt 
forskellig. Af de tyske skildringer frem
går det, at især Faarhuslejrens inspek
tør Gjerstrup var de indsatte en god 
mand, som i givet fald ikke var bange 
for at tage fangerne i forsvar over for 
sine egne betjente. En sådan medmen
neskelighed lå derimod Frøslevlejrens 
nazistiske lejrledelse fjernt.

★
Med løsladelsen af de sidste hjemme- 
tyske fanger i 1949 blev Faarhuslejren 
nedlagt. Samtidig overgik den fra 
fængselsvæsenet til militæret og fik 
navnet Padborglejren. I 1968 blev den 
overtaget af Civilforsvaret og blev om
døbt til CF-kaserne Padborg. I 1975 
blev navnet igen ændret til CF-depot 
Padborg. Da civilforsvaret nogle år se
nere forlod lejren, dannede Bov kom
mune og Sønderjyllands amtskommu
ne i 1983 den selvejende institution 
Frøslevlejren. I dag rummer lejren 
blandt andet et kursuscenter for Dansk 
Røde Kors, en naturskole samt et mu
seum, der blev åbnet i 1969. Sidst
nævnte har til huse i hovedvagttårnet 
og i en af de tidligere fangebarakker, 
hvor livet i lejren i den tyske tid 1944- 
45 er skildret meget levende.

Jørgen Mågård: Fanger i Frøslevlejren 
1944-45. Ny revideret udgave. Hernovs 
Forlag, 1988, 203 s., ill. Pris: 98 kr.
Faarhus 1945-1949. Straflager für die deuts
che Minderheit in Dänemark. Erlebnisse, 
Berichte und Dokumente. Udg. af Hanns 
Christian Jessen. Husum Druck- und Ver
lagsgesellschaft, 1987. 216 s., ill.
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Apropos - Løjt sogns historie

- en kommentar

Tidligere på året udkom den længe 
ventede bog om »Løjt sogns historie«, 
og i Sønderjysk Månedsskrift nr. 9, 
1988, side 270-71 ser man så bogen 
anmeldt.

Jeg er overhovedet ikke enig med 
anmelderen, som slutter sin anmeldel
se med disse ord: »Jo, der er brug for 
også dette værk«. Jeg bestilte selv bo
gen i subskription, men efter at have 
læst den, besluttede jeg mig for aldrig 
mere at bestille en bog i subskription.

Med den ekspertise i Aabenraa- og 
Løjt-søfarten, jeg er i besiddelse af, 
kunne jeg selvfølgelig ikke nære mig 
for først at læse kapitlet om »Søfarten« 
- hvad der ikke lovede godt - og så 
resten af bogen. De tre første afsnit, 
Oldtiden, Middelalderen samt 1500- 
1600 årene, synes jeg er velskrevet, 
men som litograf synes jeg, det er synd 
at se så dårlige kort som dem, der er 
gengivet bl.a. på siderne 62-63 og 66-67. 
Ved side 93 starter kapitlet om »Løjts 
storhedstid 1660-1864«, og der begyn
der det virkelig at gå galt; figurerne er 
særdeles dårlige, og på side 124, fig. 4, 
er toppen nået med en udskrift fra en 
dårlig matrixprinter, hvor figuren ret
telig burde være tegnet i hånden.

På side 166 kommer vi til kapitlet om 
søfarten, men på grund af den begræn
sede plads er det ikke muligt her at 
omtale alle de fejl, der med stor præsta
tion fra Carsten R Rasmussens side er 
proppet ned på små ni sølle sider. Det 
er også utroligt så mangelfuldt et arkiv
arbejde, der er lavet. Som følge af sin 
mangel på arkivindsigt har forfatteren 
tyet til det værste han kunne gøre, 

nemlig bl.a. at referere fra Ole Mørke- 
gaards arbejder. Enhver med kendskab 
til Aabenraas søfart ved, at de er fyldt 
med fejl, og de går så igen i dette 
afsnit.

En af fejlene kunne have været ret
tet, hvis Carsten P. Rasmussen havde 
læst beretningen om Aladins rejser i 
»Det gamle Løjt« nr. 7, 1984, side 54, 
hvor det bliver omtalt, at 2/3 af besæt
ningen fra Aladin rømmer, og det var 
ikke kun dette ene skib; ved lidt arkiv
arbejde kunne også denne fejl side 168 
have været undgået. - I »Det gamle 
Løjt« nr. 11, som udkommer til decem
ber, har jeg opgjort indberettede røm
ninger fra et enkelt konsulatsområde 
på et år.

Fejl og selvmodsigelser fortsætter; 
på side 174 oplyses det, at Orion lå over 
to måneder i Buenos Aires, og at det 
var normalt, at skibene lå lang tid i 
havn (barken Orion ankom fra Ham
borg med stykgods den 23. juli 1844 og 
afgik igen den 13. oktober til Havana 
med soltørret kød). Længere nede på 
siden står der derimod, at skibene ikke 
var ret lang tid i havn. Og selvmodsi
gelserne bliver ved: på side 175 bliver 
der stillet spørgsmålstegn vedrørende 
betydningen af søfarten for Løjt, men 
på side 220 er den pludselig igen blevet 
vigtig.

Min konklusion er, at det aldrig bur
de have været en totalt ukendt histori
ker, som er fuldstændig uvidende om 
søfart, der skrev om Løjt søfart, men i 
stedet en person, der havde betydelig 
større viden om emnet.

Rolf Larsen

342 SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 11/12-88



- og et svar

Det er altid interessant, når folk reage
rer på det, man skriver, også når de er 
uenige og utilfredse. Beklageligvis er 
der imidlertid kun få alternative syns
punkter i Rolf Larsens indlæg, som 
kunne bidrage til en debat om sognets 
udvikling. Jeg vil her prøve at svare på 
de mere konkrete kritikpunkter vedrø
rende mit bidrag til »Løjt sogns histo
rie«.

Jeg er mest enig i kritikken af nogle af 
figurerne. De kunne have været bedre, 
men man må også tage økonomiske 
hensyn.

Rolf Larsen er tydeligt utilfreds med, 
at jeg kun har brugt »sølle« ni sider på 
søfarten, og han mener, at den skulle 
have været behandlet af en person 
med større kendskab til emnet. Det var 
imidlertid ikke min opgave at skrive en 
specialafhandling om Løjt-søfarten, 
men derimod at dække sognets histo
rie gennem mere end 200 år bredt og i 
sammenhæng. Inden for de rammer 
har jeg valgt en fordeling af siderne, 
hvor de enkelte erhverv og befolk
ningsgrupper har fået en plads, der 
svarer til deres andel af hele sognets 
befolkning gennem de 200 år, hvilket 
man kan læse s. 93. Jeg har altså givet et 
argument for mit valg, og det står jeg 
ved. Samtidig har jeg set søfarten i 
sammenhæng med de andre sider af 
Løjt sogns historie og Løjt i sammen
hæng med verden omkring sognet. Det 
forudsætter snarere en bred viden end 
en speciel.

Det er også Rolf Larsens opfattelse, 
at jeg har lavet alt for lidt arkivarbejde 
omkring søfarten, og at jeg er »sprun

get over, hvor gærdet er lavest« ved at 
bygge på Ole Mørkegaards afhandling. 
Ingen forfatter, der skal dække et bredt 
emne og en lang periode, kan lave 
selvstændige undersøgelser på hvert 
eneste punkt, og det ville være helt 
urimeligt ikke at udnytte den eksiste
rende forskning - i dette tilfælde bl.a. 
Ole Mørkegaards omfattende og inter
essante afhandling. Man kan naturlig
vis derved komme til at viderebringe 
andres fejl, og det mener Rolf Larsen 
altså, at jeg har gjort på 3-4 linier s. 168. 
Under alle omstændigheder finder jeg 
det stadig helt rimeligt, at jeg satte de 
mest omfattende arkivstudier ind, 
hvor forskningen i forvejen var sva
gest: f.eks. hovederhvervet landbrug, 
håndværket, der så ofte forsømmes i 
dansk lokalhistorie, fattigvæsenet, er
hvervsfordelingen mv.

Endelig påstår Rolf Larsen, at afsnit
tet er fyldt med fejl. Han bringer to 
eksempler på, at jeg skulle have mod
sagt mig selv. Det er rigtigt, at jeg på 
side 174 både skriver, at skibene kunne 
ligge længe og kort i havn. Begge dele 
er sandt, og jeg skildrer blot nogle 
følger af det ene og det andet for 
søfolkene og deres familier.

Rolf Larsens påstand om, at jeg s. 175 
benægter søfartens betydning, men 
fremhæver den s. 220, er forkert. Side 
175-76 diskuterer jeg søfartens rolle for 
Løjts udvikling, og s. 220 bruger jeg 
noget af konklusionenen igen. Begge 
steder foretager jeg netop en afvejning 
af søfartens rolle i hele sognets udvik
ling. Begge steder skriver jeg, at søfar
ten havde betydning ved at udjævne 
de sociale skel, gøre afhængigheden af 
landbruget mindre og bidrage til den 
rige kultur på Løjt land. At jeg dér som 
andetsteds fastholder, at landbruget 
var sognets hovederhverv, er en anden 
sag, som jeg helt og fuldt står ved. 

Carsten Porskrog Rasmussen.
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Hvalhuset«, i en principskitse udfærdiget af 
arkitektfirmaet Rønnow & Overby, Gram, der har 
afgivet et skitseforslag til udstillingsprojektet.

Hvalhuset i Gram
På hjørnet af Slotsvej og Åvej, på en 
grund ejet af Gram Vandværksfore
ning, planlægger Midtsønderjyllands 
Museum på Gram Slot, opførelsen af et 
ca. 20 m. langt hvalhus. Heri skal der, 
når huset står færdigt, udstilles et ca. 14 
m. langt kaskelotskelet, der stammer 
fra en af de to kaskelotter, der strande
de ved Henne Strand i 1984.

»Hvalhuset«, som bygningen forelø
big kaldes, vil blive bygget som de før

Det sker -
så kendte teglværkslader, der omkran
sede teglværkernes ringovne, og netop 
teglværkspræget brugt i forbindelse 
med hvaler, leder tanken hen på de 
enestående hvalfund fra Gram Tegl
værks lergrav.

Hvalhusets konstruktion vil mulig
gøre betragtning af det udstillede hval
skelet fra tre sider og vil iøvrigt fungere 
som en stor glasmontre overdækket 
med tegltag.

Projektets gennemførelse afhænger 
af om forskellige private fonde bevilger 
penge til anlæg og opførelse. Indtil nu 
er der skænket ialt 185.000 kr. fra Kre
ditforeningen Danmark, Nykredit, Jyl
lands Postens Fond og BRF/Byggeriets 
Realkreditfond. Projektets samlede 
omkostninger vil beløbe sig til ca. 
250.000 kr.

Når Hvalhuset står færdigt, vil Gram 
være blandt de meget få steder i Dan
mark, hvor det er muligt at se skeletter 
af de store hvaler opstillet.
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på de nordslesvigske museer
24. nov.

1. dec. til 21. dec.

Museet på Sønderborg Slot
Sømandsliv og sømandsvilkår
Foredrag ved forstander Boye Andersen, Nordborg, omkring 
et mord på kaptajnen på »l'Esperance« i 1817.
Arr. af Historisk Samfund for Als og Sundeved og Museet. Kl. 
19.30.
Julearrangement
Mandag til fredag er der julearrangement for skoler kl. 9-13.

til 27. nov.

dec.

Sønderjyllands Kunstmuseum, Tønder
Med hilsen fra Norge
Maleri, grafik og skulptur af otte norske kunstnere.
Særudstilling
December måneds særudstilling vil blive bekendtgjort i 
dagspressen.

31. okt. til
19. marts

Midtsønderjyllands Museum, Gram 
Udstillingerne er åbne efter aftale.

26. nov. til
3. jan.

11. dec.

2. til 20. nov.

16. nov.

4. dec. til 15. jan.

Aabenraa Museum
Juleudstilling: nisser, nisser, nisser
Om gårdbonissen, det lille væsen, som herskede hvor man 
byggede sin gård - dens arbejde, hjælp til menneskene, 
belønning, tøj og egenskaber - og julenissen, der dukkede op i 
byerne, da gårdbonissen forsvandt fra gårdene.
Traditionen tro står »oldemors juletræ« til skue med det gamle 
julepynt.
Lysedypning og julsespil
Dypning af tællelys og gamle spil (gnav og puk). På Jacob 
Michelsens gård i Kolstrup kl. 14-17.
Haderslev Museum
Riimfaxe
Den fynske kunstnergruppe udstiller maleri, tegninger, grafik 
og skulptur.
Landbotøj og livsvilkår
Foredrag ved museumsinspektør Hanne Frøsig, National
museet.
Arr. af Arkiv- og Museumsforeningen og Folkeuniversitetet. 
Kl. 19.30.
Koen i dansk billedkunst 1788-1988
Fra tiden før, under og efter dansk maleris »Guldalder«.
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Danmarks fødsel
Sti# Jørgensen: Danmarks kongemagt og dens 
fødsel. Arhus Universitetsforlag, 1987. 65 sider. 
Pris: 68 kr.

Der er næppe noget emne i den historiske 
litteratur, som er så velbeskrevet som tilbli
velsen af det danske kongerige. Ikke under
ligt, for overgangen mellem oldtid og mid
delalder er nok et af de mest fascinerende 
afsnit af Danmarkshistorien. Her trænger 
kristendommen og skriftsproget igennem, 
vi får nye fænomener som byer og penge, 
landbruget lægges radikalt om, og landet 
udvikler sig fra et lokalt høvdingesamfund 
til en feudal kongemagt efter europæisk 
forbillede. Vi kender resultatet af proces
sen, men hvordan, hvorfor og hvornår alt 
dette er sket, har der alle dage været en 
intens debat om. De sparsomme skriftlige 
kilder er blevet vendt og drejet, og efter
hånden som det arkæologiske kildemate
riale er forøget, har hele fortællingen skul
let pudses af. Men det er unægtelig en 
vanskelig periode at beskæftige sig med. 
Som mødested for en række discipliner - 
historie, sprogforskning, arkæologi, sted
navneforskning, m.v. - er det svært at nå 
frem til en syntese, som alle kan acceptere. 
Når det ene fags udøvere bruger det andet 
fags resultater, sker det ofte på en meget 
bombastisk måde, så tingene bliver fordre
jet.

Stig Jørgensen kommer til emnet udefra. 
Han er jurist og ansat på Århus Universitet, 
men har i mange år interesseret sig for 
netop denne periode af Danmarkshisto
rien. Men »hvorfor og hvordan vil en jurist 
kaste sig over et emne, der er så overrendt 
af historikere, at bogstavelig talt enhver 
lille bid af kildematerialet er presset for den 
sidste dråbe?«, spørger forfatteren selv i 
indledningen. Og han svarer: »Måske fordi 
juristen er opdraget og uddannet til at 
beskæftige sig med og afgøre sager, som 

han ikke har forstand på, på grundlag af 
sandsynlighedsregler og indicier.«

Man kan nemt følge Stig Jørgensens 
tankegang. Emnet er gennemtygget af stri
bevis af specialister, hver med sin bag
grund, så det let kommer til at virke som en 
klumpet, uigennemsigtig grød. Og hvad er 
så mere nærliggende end at få en uvildig 
person med erfaring i at rede tråde ud til at 
gøre det? Men til trods for, at bogen både er 
velskrevet og veldisponeret, synes jeg ikke, 
det er lykkedes for Stig Jørgensen. Forfatte
ren viser tydeligt, at han er velbevandret i 
litteraturen, og han kommer godt ud i alle 
debattens hjørner. Det er også svært at 
være uenige i de fleste af bogens konklusio
ner, men bevisførelsen synes undervejs 
noget lemfældig. Forfatteren forsøger på 
grundlag af andres tolkninger at uddrage 
en konklusion, men hvis man skal paralleli
sere med retssalen, glemmer han at kryds
forhøre sine vidner. Ikke alle tolkninger er 
lige sikre, og mange ældre har nye under
søgelser tilbagevist eller overflødiggjort. 
Selvfølgelig skal man kunne komme med 
kvalificerede gæt; uden dem ingen syntese. 
Men en ukritisk ophobning af andres tolk
ninger blandet med mere skudsikre facts 
virker meningsløs. For en stor del af arkæo
logien og historieforskningen gælder det, 
at man er ved at drukne i specialafhandlin
ger, men mangler synteserne, der kan sætte 
tingene i sammenhæng. For vikingetiden 
er det lige modsat.

swa

Posthistorie fra Haderslev

Jacob Røjskjær: Haderslev postdistrikts historie 
1649-1926. Forlaget Gammelting, Haderslev 
1988, 365 sider, ill. Pris 160 kr. Ekspedition: 
Haderslev Museum, Dalgade 7, 6100 Haderslev

En sommerdag i året 1800 kom pastor L.M. 
Wedel fra Everdrup ved Præstø agende til
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Haderslev fra færgestedet i Årøsund. Han 
fandt byens beliggenhed nydelig, indvå
nerne selskabelige og høflige og tilføjede: 
»Den stærke Passage af forskiellige Rejsen
de giør ogsaa stedet behageligt og mun
tert«. Pastoren pegede her på et vigtigt 
træk i Haderslevs historie. Næsten helt frem 
til den nye grænsedragning i 1864 og an
læggelsen af den jyske længdebane var 
byen et knudepunkt på post- og transport
ruten København-Hamborg. Postvæsenet 
blev dermed en livsnerve for Haderslev. 
Jacob Røjskjærs bog behandler dette vigti
ge aspekt af byens historie.

Det offentlige postvæsen regner Chri
stian IV for sin fader og året 1624 som sit 
fødselsår. Gennem de første århundreder 
omfattede postvæsenet (med afbrydelser) 
såvel brev- som pakke- og personbefor
dringen - altså også DSB's senere opgaver. I 
1649 fik Haderslev sin første egentlige post
mester, og han kom til at sidde i centrum af 
et udstrakt transportnet. Fra Haderslev 
udgik alle sideruter i Jylland. Postmesteren 
var kontrolinstans for sine kolleger på res
ten af halvøen. Kun København og Ham
borg overgik Haderslev som postcentrer. 
Befordringen af breve - oprindelig pr. hest, 
fra 1780'erne med vogn - var altid postme
sterens hovedopgave. Person- og pakke
transporten var derimod til tider bortfor- 
pagtet til private, det være sig vognmands- 
lauget eller postmestre for den agende post 
(postholdere).

Om hele dette brede emne beretter for
fatteren grundigt, nogle steder ligefrem 
fornøjeligt. Bogen er kronologisk opbyg
get. Hovedvægten er lagt på tiden før 1864. 
Der berettes indgående om de enkelte 
postmestre og udviklingen i hver enkelts 
embedsperiode. Særlig vellykket er fortæl
lingen om den første og den sidste postme
ster i det fornemme posthus i Nørregade 
nr. 22, det senere Höppners hotel. Man ser 
lyslevende for sig den unge velklædte 
postmester Hojer i hans rige hjem i 1760er- 
ne. Og man får medlidenhed med den 
forretnings- og havebegejstrede postme
ster Knud Petersen - »hertugdømmernes 
tykkeste og venligste mand« - da han i 1819 
bliver grebet i kassebedrag og året efter dør 
i største fattigdom.

Fra 1840'erne satte en ny tids reformer 
spor i postvæsenet. 1846 indførte postme
ster Nicolai Nissen postbetjening også af 
landdistrikterne, og dette blev senere ret
ningsgivende for landpostordningen også i 
det øvrige Danmark. Gradvist blev servi
cen udvidet fra 1850'erne og gennem hele 
den tyske tid. 11851 indførtes frimærket, og 
året efter fik Haderslev de første postkas
ser. Før 1. Verdenskrig var der i Haderslev 
fire daglige brevomdelinger og to pak
keomdelinger og fem tømninger af post
kasserne på hverdage, tre på søndage. Selv 
den mindste landsby havde nu daglig post
betjening, bl. a. takket være amtsbanerne.

Om udviklingen fra den primitive start 
og frem til dette effektive system, grundla
get for vor tids informationssamfund, giver 
bogen god besked, og de lokale forhold 
sættes hele tiden i relation til den generelle 
udvikling. Et meget stort utrykt kildemate
riale med talrige glimt fra hverdagslivets 
små og store tildragelser er benyttet, og 
teksten er suppleret med et fornemt billed
stof. Mange billeder er ikke set gengivet før. 
Henvisninger og person- og sagregistre 
afslutter bogen. Den er et flittigt arbejde, 
særlig værdifuldt for tiden 1700 til 1860, her 
får man glimt af dagliglivet, som ellers er 
vanskelige at finde. På denne baggrund er 
nogle få morsomme »sprogblomster« (s. 164: 
»havebyggeri« - Gartenbau (havedyrkning)!, 
ganske få trykfejl (side 187 Gartnergård - 
Grafenhof) og enkelte vildledende henvis
ninger side 353 kun detaljer. Den kyndige 
byarkivar har sammen med redaktøren af 
forlaget Gammelting givet os en god bog 
om en betydningsfuld side af Haderslevs 
historie.

Lars N. Henningsen

Redaktionen ønsker månedsskriftets 
abonnenter og læsere en glædelig jul og 
et godt nytår. Vi vender tilbage i det nye 
år med nye spændende beretninger om 
livet i vor landsdel i fortid og nutid. Det 
første nummer af den nye årgang ud
sendes den 10. januar. Abonnementspri
sen bliver 110 kr. i 1989, men med ca. 12% 
rabat til dem, der også er medlem af 
Historisk Samfund for Sønderjylland.
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1 * a»
Jøder i Nordslesvig

Bagsiden 
om 
forsiden

Vores viden om jøder i Nordslesvig er 
ringe. Det skyldes bl.a., at kilderne 
herom er meget få, men også, at der 
aldrig har boet ret mange jøder i Nord
slesvig, og derfor heller aldrig har væ
ret nogen selvstændig mosaisk menig
hed her. Ifølge folketællingen 1835 boe
de der ialt 49 jøder mellem Kongeåen 
og Skelbækken (1920-grænsen). De 
boede i Åbenrå (15), Haderslev (12), 
Gråsten (10), Augustenborg (7), Tønder 
(3) og Broager (2). Ved folketællingen i 
1871 var tallet kun øget til 54, og nu var 
Sønderborg kommet med med 6 bosid
dende jøder.

Den 8. februar 1854 udstedtes »For
ordningen for Hertugdømmet Slesvig 
angaaende JødernesForhold«. Hermed 
blev alle de privilegier og særrettighe
der, som jøderne hidtil havde haft, 
ophævet, og jøderne fik lov til at bo
sætte sig på ethvert sted i hertugdøm
met. Det blev endvidere bestemt, at 
samtlige jøder, der var bosat i hertug
dømmet Slesvig, for eftertiden tilhørte 
én stor menighed med hovedsæde i 
Frederiksstad.

Blandt de jødiske familier vi kender i 
Nordslesvig fra slutningen af 1800- 
årene er familien Josias fra Sønderborg. 
Ludvig Meier Josias blev i slutningen af 
1. verdenskrig begravet i Frederiks
stad. Han ejede ejendommen Perlega
de 51 i Sønderborg, en købmandsgård 
bygget i midten af 1600-årene. Det er 
endnu i dag en af byens mest statelige 
ejendomme. Udover beboelseshuset, 
et smukt toetages gavlhus med bin
dingsværk bevaret i siderne, består 
anlægget af et pakhus og en stald. 
Tidligere har der også været et brygge
ri i forbindelse med købmandsgården. I

X____________ ___ ___________ 

modsætning til mange andre af Perle
gades ejendomme blev nr. 51 forskånet 
for alvorlige beskadigelser under Søn
derborgs bombardement i april 1864. 
Der skete kun skader på huset for 5 
rigsdaler.

Familien Josias har ejet købmands
gården siden omkring 1870, og dens 
medlemmer har været handelsfolk, 
jernhandlere og kludekræmmere, 
»poltmænd« som det hedder på søn
derjysk. Huset tilhører i dag den ikke- 
jødiske efterslægt efter familien Josias.

Slægten Josias' tilknytning til Frede
riksstad bestod ikke kun i det bevarede 
gravsted på den jødiske kirkegård, 
men derudover også i et legat til vedli
geholdelse af graven. I årene 1936-38 
overførtes der flere gange et beløb fra 
Josias-familien til menigheden i Frede
riksstad. Måske er det renterne af dette 
legat, eller også er det menighedsskat 
for de fire ugifte medlemmer af Josias- 
familien i Sønderborg.

To af af brødrene døde i begyndelsen 
af 1940'erne, og deres urner nedsattes 
på Mosaisk Vestre kirkegård i Køben
havn i 1946. En søster og en broder blev 
som tyske nordslesvigere, men danske 
statsborgere af jødisk herkomst, arre
steret i 1943 og siden ført til koncentra
tionslejren Theresienstadt. De undgik 
den skæbne, som ramte flertallet af 
jøderne i de nazistiske tilintetgørelses
lejre, og vendte tilbage til Sønderborg i 
sommeren 1945. Her døde de i 1948 og 
1954. Som de sidste nordslesvigske 
jøder blev de begravet i København. 
hf
Ovenstående bygger på Ole Harcks artikel 
»Om jøderne i Nordslesvig« i Sønderjysk 
Månedsskrift 1984, s. 292-99.
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