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Til venstre krigsinvalideskolens bygning, der udgøren del af den tidligere preussiske marinckaseme, her
fotograferet med kongeskibet Dannebrog foran, uvist hvornår. Historiske Samlinger, Aabenraa.

Krigsinvalideskolen i Sønderborg
Den Sønderjyske Fond og de sønderjyske krigsinvalider fra
1914-18.
Af R DIEDRICHSEN

Krigsinvalideskolen i Sønderborg har for
længst ophørt med sin virksomhed, og kun få
kender i dag til det arbejde, der blev udført her
for at afhjælpe den invaliditet, som mange af
de sønderjyske krigsdeltagere havde pådraget
sig under 1. verdenskrig. I et efterladt manu
skript fra 1965 fortæller P. Diedrichsen, der
boede i Notmark på Als, om skolen.

Da våbenstilstanden den 11. november
1918 afsluttede den 1. verdenskrig, var
der i de sønderjyske landsdele såvel
som i Tyskland og i de andre krigsfø
rende lande i Europa stor nød og elen
dighed. I Danmark, der så lykkeligt
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undgik krigens rædsler, vaktes snart
hos tusinder trangen til at hjælpe, til at
lindre de sår, som krigen havde påført
landsmænd syd for Kongeåen. Allere
de i november måned fandt der en
brevveksling sted mellem fhv. statsmi
nister I. C. Christensen og den davæ
rende generalsekretær for Røde Kors,
professor dr. Ehlers, angående hjælpen
til Sønderjylland. Disse to herrer stod
for det forberedende arbejde, og pro
fessoren fik det hverv at lave et udkast
til et opråb til hele det danske folk,
hvori det bl.a. hed: »Danmark, der så
lykkeligt undgik krigens rædsler, vil
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pludselig blive stillet ansigt til ansigt
med et stort antal enker og faderløse
efter de ca. 6.000 faldne, der led døden
for et fædreland, der ikke var deres. I
anden række møder vi invaliderne, der
har mistet lemmer, syn eller hørelse,
men dog endnu kan medvirke i deres
egen kamp for tilværelsen, når de blot
oplæres i andre erhverv, der passer
bedre for vanføre og lemlæstede med
borgere«.
Dette opråb bevirkede, at der kun 26
dage efter våbenstilstanden blev ind
kaldt til et møde på Carlsberg. Det var
den 7. december 1918, og her blev så
den organisation dannet, som fik nav
net »Den Sønderjyske Fond«. Der blev
dannet en centralkomite på 73 med
lemmer med kendte navne fra det of
fentlige liv, kunst og videnskab osv.
Denne komite anså det for sin for
nemste opgave at arbejde på at hindre
krigens nød og følger i det gamle dan
ske land. Den ville ganske særlig støtte
de mange, der var lemlæstet i krigen,
og hjælpe dem til lykkeligere livsvilkår.
Den 12. januar 1919, kom der fra komi
teen et opråb i pressen til hele Dan
marks befolkning om at støtte en ind
samling til de af krigen hårdt ramte
mennesker. For at skabe stemning om
denne indsamling havde fonden for
mået læge, dr. Lausten-Thomsen, der
dengang var praktiserende læge i
Skærbæk, at komme til København og
give en skildring af forholdene hernede
de første måneder efter våbenstilstan
den og vintermånederne i 1919. Det
blev en rystende beretning om mangel
på næsten alt, hvad tænkes kunne. En
følge af denne skildring blev så, at
fondens indsamling udvidedes til også
at omfatte indsamling af tøj.
Da »Den Sønderjyske Fond« afvikle
des i 1957, var der i hele perioden
1919-57 indsamlet kontante penge, be
klædningsgenstande og fødemidler til
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et beløb, der med renter udgjorde ialt
ca. 15,5 millioner kroner.
Det var krigsinvaliderne, fonden
ganske specielt gerne ville gøre noget
for. Man ventede, at staten gennem en
militærrente også ville hjælpe dem.
Men fonden ville gerne gøre dem ar
bejdsdygtige og selverhvervende i
størst mulig udstrækning. Dertil kræ
vedes i mange tilfælde en yderligere
behandling, kirurgisk eller anden spe
ciel hospitalsbehandling. Dertil behø
vedes også forsyning med bandager,
kunstige lemmer og andre orthopædiske hjælpemidler. Endelig var det for
invalider, der ikke kunne genoptage
deres tidligere gerning, nødvendigt at
oplæres i et andet erhverv eller et
håndværk, hvis udøvelse lod sig forene
med deres invaliditet. Da fonden erfa
rede, at man i »Røde Kors« også gjorde
sig tanker om krigsinvaliderne, indled
te fondens generalsekretær, professor
Ehlers, en forhandling med Røde Kors
om sagen, og i en skrivelse af 10.
februar 1919 gav Røde Kors tilsagn om
én gang for alle at give 50.000 kr. til
formålet. Man var fra begge sider klar
over, at opgavens løsning ville medføre
betydelige udgifter. Derfor var det
nødvendigt at orientere sig i dette
omfattende spørgsmål. Der blev ind
ledt nye forhandlinger, der i april 1919
førte til nedsættelse af et fællesudvalg,
kaldet Røde Kors komiteen for vanføre
og lemlæstede krigsinvalider under
»Den Sønderjyske Fond«. Dette udvalg
søgte nu samarbejde med det sønder
jyske ministerium, der var oprettet i
mellemtiden. Dets leder var den søn
derjyske rigsdagsmand Hans P. Hans
sen fra Aabenraa.
I august 1919 kunne han i rigsdags
partiernes sønderjyske udvalg oplyse,
at der alene i Nordslesvig var 3031
krigsinvalider. Hertil kom de mange,
der endnu lå på lazaretter sydpå; alene
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 1-89
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i Flensborg lå der 200 hårdtsårede. Da
invalidenævnet i Sønderborg i 1946 ud
sendte en beretning om virksomheden
gennem 25 år, kunne man læse, at ved
suverænitetens overgang til dansk sty
re i juni 1920, overtoges udbetalingen
af 2185 invaliderenter, ialt 1605 efterladterenter og 18 officersrenter, ialt
3808 renter med et samlet beløb på
330.375,17 kr. pr. måned. Men tallet
voksede hurtigt. Efterhånden blev ind
fødsretsbeviser fremskaffet af mange
ansøgere, og invalidenævnet fik med
tiden fat i de mange forsørgelsesakter,
der lå ved hovedforsørgelseskontoret i
Berlin eller i andre fjerntliggende kon
torer.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 1-89

Udsnit af kort over Sønderjylland, udskåret i
pladen i et bord, der befinder sig i Folketinget.
Kortet og indskriften er et minde om Den sønder
jyske Fonds indsats. Fot. Museet på Sønderborg
slot.

I marts 1920 diskuterede man også i
rigsdagens sønderjyske udvalg krigs
invalidernes kår. Det var en måneds tid
efter afstemningen i 1. zone den 10.
februar. Man var klar over nødvendig
heden af et hospital for dem. Dels
havde mange af dem endnu åbne sår,
der trængte til behandling, dels var ca.
600 af dem henvist til at bære kunstige
lemmer eller bandager. Skete der uheld
eller brud på proteser eller bandager,
var invaliderne tvunget til at ligge i
sengen, da der i hele Nordslesvig ikke
fandtes et eneste sted, hvor de kunne
få kunstige lemmer repareret. H. P.
Hanssen sagde i udvalget om den ting:
»Det er næppe tænkeligt, at nogen
invalid efter afstemningen vil henven
de sig sydpå, og heller næppe tænke
ligt, at de ville blive modtaget«.
Fra sommeren 1920 kom staten for
alvor med i forsorgen for invaliderne,
og der blev indledt et frugtbart samar
bejde med Røde Kors komiteen. For
handlinger med staten førte til, at ko
miteen fik overladt en passende byg
ning, nemlig den tidligere tyske marinekaserne i Sønderborg som skolebyg
ning til behandling og oplæring af
krigsinvalider, der trængte til det. Efter
en grundig hovedreparation i løbet af
sommeren 1920 var bygningen klar til
at fungere som krigsinvalideskole. Fra
justitsministeriet fik man seks barak
ker, som havde stået i lejren ved Hald.
De blev anbragt på det omgivende
areal og skulle tjene som værksteds
bygninger. En del inventar også tilhø-
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To af de tidligere barakker fra militærlejren ved Hald. De lå bag hovedbygningen, den tidligere
marinekaserne, og her var indrettet værksteder. 1946-47 flyttedes barakkerne til Stein og Meylands
jernstøberi ved Bülowsvej i Sønderborg, hvor de brugtes som fabriksbygninger indtil de blev nedrevet i
1949. Fot. Museet på Sønderborg slot.

rende justitsministeriet fik man til låns.
Det kom fra Horserødlejren. Samtidig
indrettedes og monteredes et hospital
til krigsinvaliderne, så de hurtigst mu
ligt kunne komme under orthopædisk
behandling. Noget senere fik man så
også et bandageri knyttet til skolen.
Den forberedelse, der gik forud for
skolens indvielse, var af Røde Kors
komiteen og »Den Sønderjyske Fond«
overdraget daværende reservelæge
ved »Samfundet og Hjemmet for Van
føre«, J. Overgaard, som var udset til
fremtidig overlæge ved skolen. Allere
de under og også efter verdenskrigen
havde han virket i nærheden af Wien
på et institut, hvor man behandlede og
oplærte østrig-ungarske krigsinvalider,
så han mødte med gode forudsætnin
ger til sit fremtidige arbejde i Sønder
borg.
6

Den finansielle side af sagen blev
ordnet således, at staten gav løfte om at
ville betale kosten for invalidernes op
hold på skolen, mens de øvrige udgif
ter skulle dækkes af de to organisatio
ner og staten med halvdelen til hver.
Den 26. september 1920 blev skolen
efter godt og vel halvandet års forbere
delse indviet og var klar til at begynde
på det store og menneskekærlige arbej
de at hjælpe de sønderjyske krigsinva
lider til lysere livsvilkår. Det var Chri
stian X's fødselsdag og kongen havde
vist den interesse og velvilje for skolen,
at han ville være dens protektor. Med
levende interesse fulgte han virksom
heden på de forskellige afdelinger, når
han var i Sønderborg.
★
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Hospitalsafdelingen bestod af otte syge
stuer, som oftest med kun fire senge på
hver, men der kunne anbringes seks. Så
var der et laboratorium, et røntgenvæ
relse og stuer til sygeplejerskerne. Des
uden hørte til afdelingen en opera
tionsstue og lægeværelser.
Den 1. oktober, kun fire dage efter
indvielsen, modtog afdelingen sine
første patienter. Der skete i de første to
måneder en jævn stigning i indlæggel
sernes antal, der kulminerede i første
uge af december med 40 belagte senge.
Ved juletid gik antallet stærkt ned,
indtil man i marts 1921 var oppe på 51.1
et helt år varierede patientantallet mel
lem 30-40. I maj 1922 var der påny
tiltagende nedgang, der bragte tallet
ned på ni. Ved udgangen af 1923 var
der kun to patienter tilbage og derefter
én eller slet ingen. Der var i det år 188
indlæggelser af 413 ialt, 118 operatio
ner af 198 ialt, 8 dødsfald af 11 ialt. I
samme år blev der optaget 487 rønt
genbilleder, anlagt 117 gibsbandager
og udført 3329 massagebehandlinger
på 94 patienter. Behandlingen på hos
pitalsafdelingen har altså, som det
kunne ventes, hovedsagelig været af
kirurgisk art. Interessant er det i beret
ningen om lægernes operationer at
kunne læse, at af de ialt udførte 198
operationer bestod de ni i fjernelse af
fremmedlegemer i kroppene, hvilket
efter al sandsynlighed betyder gra
natsplinter.
Da hospitalsafdelingen i 1923 skrum
pede helt ind, blev den nedlagt. Der
med var den lægelige behandling af
krigsinvaliderne trådt i baggrunden
for oplæringen.
★
Bandageriet bestod af en prøvestue med
tilstødende værkstedslokaler og af et
gæsteværelse for tilrejsende invalider,
hvis behandling medførte, at de skulle
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 1-89

Krigsinvalid med protese på venstre arm. Fot.
Museet på Sønderborg slot.

overnatte på skolen. I så fald fik de også
gratis forplejning fra skolens køkken,
ligesom de gennem invalidenævnet fik
deres rejseudgifter dækket. Bandage
riet blev kun lidt efter lidt i stand til at
løse sin opgave. Behovet for kunstige
lemmer og bandager var meget stort.
En del værktøj og materialer kunne vel
skaffes i løbet af kort tid, men levering
af maskiner, installation af smedie, for
niklingsanstalt, elektrisk kraftoverfø
ring og meget andet kneb det stærkt
med i begyndelsen.
For at kunne deltage i afstemningen
havde mange invalider ladet sig ud
skrive fra tyske lazaretter og hospitaler,
inden de var blevet forsynet med orthopædiske hjælpemidler. De hen
vendte sig nu på bandageriet, så der
var fra første færd mere end nok at
gøre. Da bandageriet den 1. november
7

Fra bandageriets skomagerværksted, hvor der bl.a. blev lavet orthopædisk fodtøj. Fot. Museet på
Sønderborg slot.

1924 blev overført til in validenævnet,
havde det af nyt arbejde fremstillet 791
bandager og proteser af forskellig art
og 1379 par orthopædiske støvler, af
reparationsarbejde 1996 bandager og
proteser og 1711 par støvler. Ved lov af
29. marts 1924 blev det bestemt, at
staten pr. 1. juli samme år skulle forsy
ne de militære invalider i Sønderjyl
land med alt det, som krigsinvalideskolens bandageri hidtil havde leveret.
★

Skoleafdelingen eller værkstedsafdelingen
var den afdeling, hvor invaliderne
skulle »omskoles«, som man med et
moderne udtryk kalder det. I et regula
tiv for krigsinvalideskolen, der var
stadfæstet af justitsministeriet den 13.
april 1921, hedder det i paragraf 2, at
8

der skulle oprettes »en afdeling til
oplæring af krigsinvalider i et for dem
passende erhverv«. I supplementet til
regulativet hedder det, at på skolen
»får vedkommende elev gratis ophold
og undervisning i et af de fag, hvori der
gives undervisning på skolen, samt
vederlagsfrit i sygdomstilfælde den læ
gebehandling, som skolen selv kan
yde«. De tre første måneder på skolen
blev anset som en prøvetid. Inden for
denne tid og også efter den var eleven
frit stillet, om han ville forlade skolen
eller efter samråd med overlægen over
flyttes til et andet værksted. Læretiden
blev sat til tre år for snedkere, smede,
sadelmagere, skomagere, skræddere
og bogbindere, hvorimod træskoma
gerne kunne nøjes med ni måneder.
Efter udstået læretid ville eleverne
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 1-89

kunne modtage en udtalelse om deres
uddannelse, et såkaldt afgangsbevis,
ligesom man også kunne få lejlighed til
at udføre et prøvearbejde (svendeprø
ve), som ville blive sagkyndigt bedømt
og anerkendt med et til formålet ud
stedt diplom. Efter udstået læretid ville
enhver elev foruden afgangsbeviset
også som gave modtage et sæt hånd
værkstøj til fremtidig brug i det hånd
værk, vedkommende var blevet oplært
i.
Oplæringen af eleverne skulle foregå
i de tidligere nævnte seks barakker, der
som værkstedsbygninger blev anbragt
på arealet i umiddelbar nærhed af marinekasernen. Man fik her indrettet fire
sovestuer med plads til 25 senge i hver
og desuden fem senge et andet sted, så
man rådede over ialt 125 senge til
anbringelse af udenbys elever. For så
vidt var alt i orden. Men eleverne?
Hvor blev de af? Først ved nytår 1921
modtog skolen sine første elever til
oplæring. I de følgende vintermåneder
var tilgangen så langsom, at man om
kring 1. april kun var oppe på 38 elever
fordelt på seks værksteder. Ledelsen
var forundret og kunne først ikke rigtig
forstå det. Men denne tilbageholden 
hed fra invalidernes side skyldtes
ukendskab til skolen og dens formål,
eller også betænkte man sig flere gan
ge, inden man efter fire års krig eller
fangenskab igen forlod hjem og familie
for en kortere årrække. Til disse betæn
keligheder kom også frygten for, at
man ved at lade sig indskrive som elev
ville miste sin invaliderente. Det var
dog ganske ubegrundet, alt var nemlig
gratis og renten forblev ubeskåret.
Ledelsen så sig dog nødsaget til
offentligt at opfordre krigsinvalider,
der måtte ønske oplæring, til at melde
sig indenfor en bestemt tidsfrist. Det
hjalp. Den 1. april 1922 nåede skolen sit
højeste elevtal med 128. Fordelingen
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 1-89

på skolens værksteder var ved denne
tid og tiden derefter således: 34 var på
skomagerværkstedet, 22 på snedker
værkstedet, 20 på træskomagerværk
stedet, 17 på sadelmagerværkstedet, 12
på smede- og mekanikerværkstedet, 9
på bogbinderværkstedet og 7 på
skrædderværkstedet.
På hvert værksted var ansat én me
ster som lærer, to af fagene havde
desuden én svend som hjælpelærer.
Der fandt også oplæring sted i andre
erhverv end de syv nævnte. Dog skete
det ikke på skolen, men i private værk
steder og etablissementer i Sønderborg.
I værkstedsafdelingen var det i den
første tid et stort problem at finde
arbejde til så mange elever. Man ville
ikke gerne optræde som konkurrent til
byens håndværkere. Heldigvis var der
ikke så lidt, som kunne fremstilles til
brug på selve skolen, bl.a. lædertøfler,
stole, borde, bænke, kulkasser, mapper,
æsker og andet. Men snart måtte man
se sig om efter andet arbejde. Eleverne
optrådte selv som kunder og kunne
mod betaling af materialet få lov til at
udføre reparationer eller nyt arbejde.
Da skolen blev mere kendt i offentlig
heden, kom der efterhånden bestillin
ger fra udenbys institutioner såsom
biblioteker, åndssvageanstalter, børne
hjem og andre. Det vil føre for vidt her
at gå i enkeltheder med de enkelte
fag.
Nu må man ikke glemme, at det var
krigsinvalider, der stod i lære, og deres
invaliditetsgrad var meget forskellig.
Derfor var det heller ikke lige let for
alle, især ikke når en havde mistet et af
lemmerne, det være sig et eller begge
ben, en arm eller en hånd. Trods den
forskellige invaliditet er der på skolen
hele tiden præsteret godt og fint arbej
de. På udstillinger i Sønderborg, Vester
Sottrup og Haderslev har frembringel9

Seletøj lavet i krigsinvalideskolens sadelmagerværksted. Fot. Museet på Sønderborg slot.

ser fra de forskellige værksteder vakt
opmærksomhed.
Skolens sidste elev blev udlært den
19. maj 1925, og med hans afgang
sluttede skolen sin virksomhed.

Det er i år (1965) 40 år siden, at krigsinvalideskolen lukkede sine porte. Man

ge af de gamle elever er forlængst døde,
men de, der lærte noget på skolen, har
gennem dens virke kunnet erfare, hvad
det danske folk gennem »Den Sønder
jyske Fond« og »Røde Kors« har ofret
for sine hårdt ramte landsmænd syd
for Kongeåen. Til minde om denne
indsats er der på museet på Sønder
borg slot opsat en mindetavle.

Urmager-familien Green i Aabenraa
og dens kundekreds
Af LARS N. HENNINGSEN

Green-urene fra Aabenraa er et begreb. Alli Sidste halvdel af 1700-årene var på
gevel har man hidtil ikke vidst ret meget mange måder en fremgangstid. En del
andet om de berømte urmagere, end det der bønder og borgere kom i gode kår og
kan sluttes ud fra selve de bevarede ure. fik råd til at udstyre deres hjem med
Arkivar Lars N. Henningsen, Aabenraa, har både smukke og nyttige ting. Til disse
gennembladet over 8.000 sider retsprotokol hørte standurene, som fra 1740'erne og
ler, og kan her fremlægge nye oplysninger om indtil begyndelsen af 1800-årene blev
firmaets produktion og kundekreds.
mere og mere almindelige.
10
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Utallige var de ure, som blev impor
teret fra England, men danskerne lærte
urmagerkunsten efter. På Bornholm
blev urmagerhåndværket næsten til en
industri, og tusindvis af billige standu
re blev eksporteret fra øen til hele det
danske monarki, til Nordtyskland og
Sydsverige. I hovedstaden og i Konge
riget uden for København kom der
ligeledes urmagere, men de bedste
provinsure blev dog fremstillet i Søn
derjylland. Urmagerne i denne begun
stigede landsdel producerede ikke så
mange ure som deres kolleger på Born
holm, men i kvalitet lå de bedste søn
derjyske ure langt over »bornholmer
ne«, og de kunne fuldt ud konkurrere
med ure fremstillet i hovedstaden1).
I Sønderjylland fandt det luksuspræ
gede urhåndværk særlig fodfæste i de
rige bondeområder Angel og Sunde
ved, og også i de fleste købstæder blev
der fremstillet standure. Øverst på
ranglisten stod Green-familien i Aa
benraa, nemlig Peter Green (17061795), hans sønner Jonathan (17411812) og William (1733-1817) og sidst
nævntes søn Jacob (1769-1847).
Ofte er Green-urene nævnt i littera
turen2), og et stort antal fremragende
ure fra dette værksted er kendt i privat
eje og på museer. Men hvad ved vi i
øvrigt om produktion og afsætning af
Green-urene? Ikke meget. Vil man vi
de, hvem der købte urene, og hvor
langt de nåede omkring i datiden, har
man hidtil næsten ikke haft andre kil
der end selve de bevarede ure. Særlig
mange er endnu bevaret i Aabenraa by.
De oprindelige købere har uden tvivl
været gode borgerfolk der. Endnu i
1920'erne skal der have været ca. 40,
måske henimod 50 Green-ure i Aaben
raa3). Mange kendes også fra det rige
Løjt-land, hvor de velhavende bønder
og kaptajner havde råd til at købe hos
Aabenraa-urmagerne. Men præcis viSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 1-89

Som noget helt specielt fremstillede Peter Green
musikure. Dette ur blev omkring 1760 leveret til
hertug Frederik Christian af Augustenborg. På
»valgskiven« øverst er indgraveret indgangsorde
ne til ti forskellige salmer. Ved at stille på viseren
vælger man den melodi, man ønsker at høre. 22
hamre og 15 klokker sørger for at effektuere
ønskerne. Uret findes i dag i Den gamle By i
Århus.

den om urenes afsætning videre om
kring har man hidtil savnet.

Kilder til urenes afsætning
Lidt kan der dog fremdrages af de
skriftlige kilder. Når ure blev solgt til
det offentlige, især til en af kirkerne,
blev det noteret i kirkens regnskaber,
Også i privateje kan der findes ganske
få papirer, som belyser et urs historie.
Mest viden kan vi dog takke datidens
toldregler for. Når en af Aabenraaurmagerne sendte et ur ud af hertug
dømmet, kunne de slippe med den lave
mellemrigske told, såfremt der fulgte
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en attest med, om at uret var fremstillet
i Sønderjylland. En kopi af attesterne
blev indført i Aabenraa bys retsproto
koller4), og læser man dem igennem, får
man et indtryk af Aabenraa-urmagernes kundekreds uden for lokalområ
det.
Det er ovenikøbet ikke det eneste
kildemateriale. Oplysninger kan også
findes i de bevarede toldregnskaber fra
København og forskellige byer i Kon
geriget5). En systematisk udnyttelse af
dette materiale er dog endnu mere
tidrøvende end hvad der gælder rets
protokollerne. Her skal der da kun
fremdrages nogle eksempler hentet fra
Aabenraa-kilderne indtil Peter Greens
død i 1795. Men selv dette ufuldstæn
dige materiale giver en bedre fornem
melse for Green-værkstedets kunde
kreds end før kendt.
Kunder i Sønderjylland
Firmaets grundlægger Peter Green
kom til Aabenraa fra Liverpool i 1744 sikkert med et af de mange Aabenraaskibe, som transporterede salt til de
store købmænd i hjembyen. Få skridt
fra skibbroen lejede han en lejlighed6)
og gik i gang med arbejdet. Urmageren
lærte sig tysk - det var en fordel i
korrespondancen med de velbeslåede
kunder fra de bedre klasser, som værk
stedet naturligt nok henvendte sig til.
Green specialiserede sig i gode stand
ure med otte-døgns værk, ofte med
måne og dato og fandt hurtigt afsæt
ning i byen og på Nordslesvigs østkyst.
Snart krydsede kunderne også amts
grænsen for at hente ure hos Green.
Det gjaldt i 1765 en bonde fra Sdr.
Vilstrup sydøst for Haderslev. Den 6.
april skrev Peter Green til ham på tysk
(her oversat)7): »Højtærede herre og
ven! Herved melder jeg Dem, at det
allerede for længe siden bestilte ur
bliver færdigt i næste uge. De kan lade
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det afhente fredag den 12. ds. eller om
lørdagen. I øvrigt ønsker jeg Dem en
glædelig påskefest og en velsignet
sommer og forbliver Deres tjenstvillige
tjener - Peter Green«.
Den gode bondemand i Sdr. Vilstrup
af slægtem Kragh repræsenterede en
vigtig kundekreds for Green-urene,
nemlig de velstående gårdmænd i Østslesvig, Også de lokale kirker havde
bud til Green. I 1778 leverede Peter
Green og sønnen Jonathan for 400 rdl.
tårnuret til Brødremenighedens nye
store kirke i Christiansfeld8). Urmager
ne i Aabenraa kunne nok føle sig smig
ret over denne ordre, for brødrene var
kendt som eksperter i godt håndværk.
To år senere sendte Peter Green et
stueur med perpendikel til selveste
Herrnhut, Brødremenighedens cen
trum. I 1792 fik også Øsby kirke et
tårnur fra Aabenraa-firmaet 9).
Kunder i København
Der er ingen tvivl om, at urene snart
blev kendt hos kvalitetsbevidste købe
re i hjemegnen, og deres ry nåede
videre - til København, hvor der ellers
boede en del gode urmagere. Fra 1764
havde kunder i hovedstaden hyppigt
bud efter ure fra Peter Green. Aabenraa-urmageren indledte en konstant
eksport til residensstaden. Fra 1768
deltog også sønnen William - eller
Wilhelm, som han kaldes i de lokale
tysksprogede kilder - i leverancerne.
Det var ganske vist ikke hvert år, at
fader og søn kunne sende et ur til
København, men unormalt var det dog
ikke, at et af de mange skibe, som løb
ud fra Aabenraas skibbro med land
brugsvarer, tekstiler, brændevin, mus
linger eller mursten, også medtog et
Peter eller William Green-ur. Det er
muligt at sætte tal på Peter og William
Greens ureksport til København lige
fra starten af denne trafik:
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 1-89

Dette Peter Green ur fra 1780 med otte-døgns
værk, måneskive og datoviser sidder endnu i den
originale, signerede Lorentz Nielsen kasse af
mahogni. Snedkeren har prydet hovedet med en
korinthisk tempelfront, kugler og flammer. Øverst
i midten ejerfamiliens våbenskjold. Fot. Th. Lawaetz, Aabenraa.

1764 1770 1771 1772 1774 1778
1-2
2
1
2
2
3
1779 1780 1784 1786 1789 1793
1
1
2
1
1
1
et
vist
nok
med
tages
Tallene skal
forbehold. De er ikke :sammenholdt
med oplysninger fra københavnske
kilder, og det kan være, at ikke alle ure
er registreret, Det er imidlertid tyde
ligt, at kvalitetsbevidste kunder i ho
vedstaden havde lagt mærke til Aabenraa-firmaet. Urene blev formentlig
ekspederet efter ordre og ikke blot
sendt af sted i kommission. Ordren
kunne lyde på et ur uden kasse, men
normalt var det et helt »slagur med
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 1-89

hus, perpendikel og lodder«, som blev
afskibet. I disse tilfælde blev kasserne
fremstillet af lokale Aabenraa snedkere,
og Peter Green var med til at præge
deres udseende. I de første år fik han
lavet kasser i typisk engelsk, provinsiel
stil. Fra o. 1774 var den fremragende
Aabenraa-snedker
Lorentz
Nielsen
(1739-1821) hyppigt mester for kasser
ne. Med årene fik de ofte en overdådig,
næsten udartet Louis 16. stil.
Nogle eksempler kan illustrere ur
salget til København. Den 27. maj 1770
lod Peter Green skipper Jep Krag med
tage et slagur med hus, perpendikel og
lodder10), og den 5. juli samme år et
slagur med perpendikel og tre lodder.
Den 11. december 1779 gjaldt trans
porten et repeterstueur11) med perpen
dikel, lodder og hus.
Sønnen William Green var som
nævnt med i afsætningen. Omkring
1766-67 havde han indrettet værksted i
ejendommen Storegade 8, men både
han og faderen arbejdede tilsyneladen
de alene uden fremmede svende12). 1
1778 sendte William Green bl.a. et taf
felur til København - der var ikke
mange urmagere i provinsen, som ind
lod sig på at fremstille den slags små
ure.
I 1774 var det Aabenraa-gørtleren
Niels Jürgensen, som lod et husur med
kasse sende til København - mon han
var mester for skiven på et Peter
Green-ur?
Andre købere
Afsætningen til København kan be
tragtes som et kvalitetsstempel, og den
banede vej for yderligere ordrer fra
mange private købere over et vidt
strakt geografisk område uden for Søn
derjylland. Ligesom i forbindelse med
salget til København er det her muligt
at opgøre familien Greens salg mere
præcist:
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Købers
bopæl
Ar
Antal i alt
Norge
1768, 1784,1786
3
Fyn
1768,1774,1776
3
Fredericia
1787
1
Horsens 1786,1789,1792
3
Falster
1787
1
Ribe
1791
1
Rendsborg
1781
1
Herrnhut
1780
1

■
Œ

* IC,
! j

,-i...

Ud over urkasser var kommoder og især spejle
typiske produkter fra Lorentz Nielsens anselige
værksted i Store Pottergade nr. 6. Spejl og kommo
de tilhører Aabenraa Museum. Fot. Th. Lawaetz.,
Aabenraa.
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I nogle ganske få tilfælde kan vi se,
hvem der havde bestilt det pågælden
de ur. Fredericia-køberen i 1787 var
således en højtstående embedsmand,
den stedlige generalkrigskommissær
von Wildemach.
Ved afsætningen af urene var det en
fordel for Green, at Aabenraa var en
livlig havneby. Trafikken over den akti
ve havn gjorde transporten af de ret
skrøbelige ure med kasser let og billig,
selv til fjerntboende købere. 1 1768 lod
Peter Green f.eks. skipper Peter Jo
hannsen Schütt medtage et husur med
perpendikel og to lodder til Norge. I
1784 og 1786 blev to lignende stueure
sendt fra Aabenraa til Flensborg og
derfra til Bergen. Langt mere besvær
ligt var det at sende urene over land.
Men naturligvis forekom en sådan
transport. I 1791 fik vognmand Hans
Martin Bruhn et William Green-ur med
kasse, perpendikel og lodder med til
Ribe - det var sikkert godt indpakket!

Green 'erne og snedker Lorentz Nielsen
Det er nævnt, at urkasserne fra om
kring 1774 ofte var fremstillet af den
kendte Aabenraa snedker Lorentz
Nielsen. Han var noget ud over det
almindelige, og også hans varer havde
en bred kundekreds, ligesom Green
urene. De to parter samarbejdede end
da ofte om salget af de delvis fælles
produkter. 11787 var det f.eks. Lorentz
Nielsen, som lod et stueur med hus og
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 1-89

Lorentz (eller Lorenz) Nielsen markedsførte sine
fine urkasser bl.a. ved indklæbede etiketter. De
kendes i flere udgaver. På etiketten her, som sidder
i uret vist på side 13, kalder han sig »Meubelmacher«, på andre etiketter læses »Spiegel- und
Meubelmacher«. Det viser, at Nielsen ikke vil
sættes i bås med almindelige snedkere. Han varen
fornem specialist, som leverede forfinede møbler
til en kræsen kundekreds. Fot. Hans Jørgen
Petersen, Aabenraa.

øvrigt tilbehør samt tre spejle i ramme
sende med skib til Falster.
De samme kilder, som fortæller om
Green-urenes salg, viser også lidt om,
hvem der købte snedkerværkstedets
produkter. Og også her har vor viden
hidtil været begrænset til slutninger
ud fra selve de bevarede genstande. De
gamle toldkilder giver altså ny viden.
De fortæller, at Nielsen i årene 1781,
1792 og 1793 sendte følgende varesorti
ment af sted til Ribe: Et mahogniskab
med beslag og tilbehør, et sengested, et
urhus af ibenholt, en gitterdør, en drag
kiste, en thekasse, tre lommeurfuttera
ler, en standurkasse, en kasse til skrive
tøj samt 24 mahognitallerkener. I 1788
gik »et egetræs-skrivecontoir« (chatol)
til København, i 1790 to kommoder til
Assens. Ellers var det spejlene, som
nåede videst omkring. De var Lorentz
Nielsens mest berømte vare - og det er
de i øvrigt den dag i dag. Spejle blev
sendt til Fyn, Ribe, Sæby, Falster og
København. Nielsens kunder hørte til i
den samme velstående mellem- og
overklasse, som var købere til Green
urene. I Assens var det således en fru
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 1-89

Forholdet mellem urmager Green og møbelsned
ker Nielsen er ikke et enestående eksempel på
samarbejde mellem dygtige Aabenraa-håndværkere sidst i 1700-tallet. Maleren Jes Jessen fik
således ofte rammer til sine billeder hos Lorentz
Nielsen. Denne var jo ekspert i at fremstille
spejlrammer, så springet til malerirammer var
ikke stort. Billedet af Maria Koch i Aabenraa
sidder i en ramme med roser og andre blomster,
som er ret typiske for Nielsens arbejder. Fot. P.
Clausen i Historiske Samlinger, Aabenraa.

gehejmekonferensrådinde von Klin
genberg, som i 1784 fandt smag for to
spejle fra den kendte Aabenraa-snedker.
Gode Aabenraa-håndværkere og
omverdenen
Varer fra Aabenraa-håndværkerne
Green og Lorentz Nielsen nåede vidt
omkring. Men vi bør ikke lade os impo
nere alt for meget og tro, at de var ene
om at have kunder langt borte. I det
hele taget var markedet for datidens
håndværkere sjældent begrænset til
det helt snævre lokale område. Mange
sendte regelmæssigt varer til andre
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byer og markeder, fra Aabenraa således
ofte til Ribe, Kolding eller Odense, ja til
Norge. Det gjaldt også de mindre be
rømte Aabenraa-urmagere. Faktisk var
det så vidt vides ikke et Green-ur, som i
datiden nåede længst bort fra hjem
stavnen, men derimod et ur af kolle
gaen Jens Wied.
Jens Wied (1756-1832) stammede fra
en kendt urmagerfamilie i Sottrup,
hvor hans broder Christian (1750-1801)
samtidig var urmager. Selv slog han sig
ned i Aabenraa. I 1784 lod Jens Wied
hele tre stueure med perpendikler og
lodder sende til København - og derfra
videre til St. Croix i Dansk Vestindien.
Så vidt nåede Green-urene ikke. For
klarende må det dog tilføjes, at Jens
Wieds broder Matthias to år før var
rejst til Vestindien som missionær for
Brødremenigheden, og han har nok
banet vej for broderens ure.
Æstimerede var Wied-urene imidler
tid. Broderen i Sottrup, Christian Wied
kunne i 1788 sende et standur til Nor
ge. Først blev det sendt via Aabenraa til
Haderslev og derfra videre med skib.
For at klare den lange rejse var uret
med urkasse, perpendikel og lodder
solidt indpakket i en kasse.
Som konklusion må det siges, at
Green-urene, hjulpet af snedker Lo
rentz Nielsens fremragende kasser,
rangerede meget højt allerede i dati
den. Derfor nåede de vidt omkring, og
fandt købere hos velhavende borgere,
embedsmænd og bønder over hele det
danske monarki og endda i udlandet.
Green-urene stod sikkert på første
pladsen, men ved siden af dem var
også andre, som havde et godt ry.
Datidens sønderjyske håndværk var i
almindelighed skattet. Det er på den
baggrund man skal se den særlige
glans, der altid har omgivet navne som
Peter, William og Jonathan Green og
Lorentz Nielsen.
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Farvelagt postkort fra kort efter århundredskiftet, udgivet af Glückstadt og Münden i Hamborg.
Postkortets tegning giver et godt indtryk af Knivsbjerg-monumentets opbygning - indrammet af
våbenskjolde, Bismarck-portræt og tysk ørn. Over rigskansleren var anbragt et af de kendteste
Bismarck-citater: »Wir Deutsche fürchten Gott und sonst nichts in der Welt«. Historiske Samlinger,
Aabenraa.

Knivsbjerg
- tysk mødested, nationalmonument og mindepark
Af INGE ADRIANSEN

I månedsskriftets februar-nummer 1988 (si
de 50-54) fortalte Inge Adriansen, Sønder
borg, om Skibelund Krat - det danske møde
sted, nationalmonument og mindepark lige
nord for Kongeåen. Inge Adriansen tager her
et tilsvarende tysk mødested og nationalmo
nument op til behandling og knytter hertil
nogle overvejelser omkring »nationale mo
numenter« og deres væsen.

Mødestedet for de tysksindede nord
slesvigere er bakkekammen Knivs
bjerg i Øster Løgum sogn, nord for
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 1-89

Aabenraa. Det var med sine 97 m det
højeste punkt i landsdelen efter 1864,
idet Skamlingsbanken med sin belig
genhed i »de otte sogne« var blevet en
del af Nørrejylland ved fredsslutnin
gen i oktober 1864. Det er naturligt, at
tysksindede nordslesvigere fandt på
her at lave et mødested, der kunne
modsvare Skamlingsbanken med hen
syn til beliggenhed og skønhed. 11893
festede 8-10.000 danskere og dansksin
dede sønderjyder på Skamlingsbanken
for at mindes 50-året for den første fest
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på dette sted. Ideen til et hjemmetysk
mødested og festplads udkastedes
samme sommer af pastor Jessen fra
Vilstrup ved et tysk stævne på Kalø, og
straks efter gik en kreds af personer
med tilknytning til »Deutscher Verein
für das nördliche Schleswig« i gang
med at forsøge at købe bakkekammen
Knivsbjerg og det tilstødende landom
råde. »Deutscher Verein« var en fore
ning, der arbejdede aktivt for Nord
slesvigs fortyskning. En dansksindet
gruppe dannedes i forsøg på at afvær
ge, at dette dejlige område kom på
tyske hænder, men modaktionen mis
lykkedes. Knivsbjerg blev solgt til den
tyske gruppe, og allerede året efter, i
1894, kunne 4-5000 samles her til en
stor folkefest, og siden da har stedet
dannet ramme om møder og stævner.
Området blev hurtigt udbygget med
pavillon, sportsplads og ungdomsher
berg og dannede en fin ramme om
landsdelens hjemmetyske aktiviteter.
Tanken om at få et tysk nationalmo
nument på bakkekammen opstod
snart efter, og den blev fremsat af et
bestyrelsesmedlem i »Deutscher Ver
ein«, professor Macke fra Haderslev;
han havde været initiativtager til, at en
gruppe nordslesvigere rejste på hyldingstog til Friedrichsruh i anledning
af Bismarcks 80 års fødselsdag den 1.
april 1895. Som en varig erindring om
denne manifestation fra det tyske
Nordslesvig foreslog Mache da, at
»Deutscher Verein« skulle forestå en
indsamling af midler til at rejse et
monument over Bismarck på Knivsbjerg1).
Netop i 1895 var Bismarck-kulten på
sit højeste. Fra slutningen af 1870'erne
var man begyndt at rejse statuer og
mindesmærker over kansleren, der
havde (gen)skabt Det tyske Rige. Efter
hans afsked med kanslerembedet i
1890 voksede antallet af Bismarck-mo-
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numenter stærkt. De anbragtes dels på
fremtrædende pladser i de tyske byer,
dels på markante steder i naturen, især
på bjergkamme. Selvom Nordslesvig
har en beklagelig mangel på bjergtop
pe, ønskede de tysksindede alligevel at
markere, at også denne landsdel var
taknemlig overfor Bismarcks indsats
for det tyske folk.
I 1898 var man nået så vidt med
indsamlingen af midler, at grundste
nen kunne nedlægges, og i 1901, på
årsdagen for den første store tyske sejr
i 1870, kunne man indvi et »NationalMonument« i form af et monumentalt
tårn med en festplads foran. Hele an
lægget var udformet som et ældgam
melt kultsted med 12 klippesøjler, der
dannede kreds om et tårn af granitsten.
På de fire sider af tårnet var offeraltre,
og i tårnet stod en 7 m høj kobberstatue
af Bismarck, iført kyrassér-uniform og
med rigssværdet som attribut. Under
statuen stod indskriften »Up ewig ungedeelt«. Over kanslerens hoved om
kring hele tårnet løb et skriftbånd med
et af de oftest gengivne Bismarckcitater fra rigsdagen: »Wir Deutsche
fürchten Gott und sonst nichts in der
Welt.« Øverst på tårnet var anbragt
rigskronen for at understrege karakte
ren af nationalmonumentet. Fra plad
sen foran tårnet var en dejlig udsigt
over Genner Bugt og mod Fyn.
Dette imposante monument indgik i
en lang tradition for nationale mindes
mærker i Tyskland. De var oftest knyt
tet til én enkelt mandsperson, Her
mann, efter 1870 enten Kejser Wilhelm
I eller Bismarck. Bakker og bjergkamme
var som nævnt særligt yndede steder
til opstilling af Bismarck-monumenter,
da man herfra havde en god udsigt
over det »af Bismarck etablerede og
forenede tyske rige«2). Fra 1890'erne fik
kansler-mindesmærkerne ofte form af
tårne, som det var tilfældet på KnivsSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 1-89

Herover ses Knivsbjerg efter sprængningen i
1945. Man får her et stærkt indtryk af ødelæggel
sens omfang. Postkort i Historiske Samlinger,
Aabenraa.

Nationalmonumentet uden rigskansleren. Lige
under den niche, hvor Bismarck-statuen var
anbragt, skimtes to våbenskjolde, det tyske og det
slesvig-holstenske med et skriftbånd ovenover:
»Up ewig ungedeelt«. Forrest på anlægget stod et
Bismarck-ord, hans kendte opråb til ungdommen:
»Jungs holt fast«. Disse ord står stadig på den
udsigtsplatform, som er rejst, hvor det gamle
Bismarck-monument stod. Fot. Th. Christensen, i
Historiske Samlinger, Aabenraa.

bjerg. Dise tårne kunne ses vidt om
kring og opfattes som påmindelser og
advarsler, og især i grænseegnene kom
tårnene til at stå som advarsler.
På Knivsbjerg er kansleren som
nævnt i kyrasséruniform, men på talri
ge andre monumenter ses han som en
middelalderlig ridder. Herved under
stregedes kontinuiteten i den tyske
historie. Tårnet på Knivsbjerg er i lig
hed med andre Bismarcktårne bygget
af granitsten, som var hentet fra min
desmærkets allernærmeste omgivelser.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 1-89

Dette skulle understrege at Bismarck
tilhørte enhver tysk egn, og samtidig
var granitten med til at »symbolisere
kanslerens ubøjelighed og styrke«3).
11919 var man klar over fra tysk side,
at den kommende afstemning i Nord
slesvig nok ville give et dansk flertal,
og man nærede frygt for monumentets
sikkerhed under dansk styre. Derfor
blev statuen og indskrifterne fjernede,
og først efter mange års omflakken
fandt statuen sin varige plads på Aschberg nær Eckemførde i Sydslesvig. Her
er ungdomsherberg og sportsanlæg
svarende til det tyske mødested, og
Bismarck-statuen indgår således fort
sat i den ideologiske påvirkning af den
tyske ungdom.
Knivsbjerg var også efter Genfore
ningen i 1920 et hjemmetysk samlings
sted, ligeledes i slutningen af 1930'erne, hvor betydelige dele af det tyske
mindretal blev nazificerede. Dette for
hold var årsag til, at granittårnet og
festpladsen i august 1945 blev ødelagt
ved sprængning af ukendte gerningsmænd - antageligt folk med tilknyt
ning til modstandsbevægelsen. Reeta
blering af området - men uden genska19

Udsigten fra Knivsbjerg mod Genner bugt og Lillebælt kan i landskabelig skønhed sammenlignes med
udsigten fra Skamlingsbanken. - Billedet er fra et tysk stævne på Knivsbjerg omkring år 1900, og taget
fra foden af monumentet imod sydøst. Bag teltet ses den pavillon, som stod her indtil 1920'eme. Fot.
Historiske Samlinger, Aabenraa.

belse af tårnet - skete på den danske
regerings bekostning i 1955 som led i
afspændingen efter Berlin-Bonn afta
len. Knivsbjerg har siden da fungeret
som et velbesøgt mødested og kursus
center for det tyske mindretal.
Mindelunden
Knivsbjerg er imidlertid ikke blot et
tysk mødested og et forhenværende
nationalmonument. Det er også en
mindepark, - men af en helt anden
karakter end Skibelund Krat, hvor man
har rejst stene over den danske bevæ
gelses fremtrædende mænd. På Knivs
bjerg er der i en lille bevoksning lidt
borte fra den nuværende festplads og
friluftscene, indrettet en såkaldt
»Ehrenhain«, en mindelund for faldne i
de to verdenskrige. De ca. 5.200 faldne i
Første Verdenskrig har det været umu
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ligt at nævne med navne. Her er blot en
enkelt udformet marmorsten for hvert
af krigsårene 1914, -15, -16, -17 og -18,
og på hver sten er anført antallet af
faldne. For tiden 1939-45 er ca. 750
faldne derimod mindet med navne år
for år på marmorstenene. Ofte ser man
blomster henlagt her, da det for de
fleste familier til de faldne er det eneste
mindested, de har at gå til.
Det er et enkelt og smukt mindested
som blev rejst i 1962 efter en indsam
ling i mindretallet. Her er givet afkald
på brug af symboler og indskrifter, som
kunne støde an, men som dansker står
man her alligevel med blandede følel
ser ved at se, at de faldne i Første og
Anden Verdenskrig tilsyneladende
helt sidestilles. Der er imidlertid forskel
på at følge »pligtens tunge bud« og at
melde sig frivilligt - for hovedparten af
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 1-89

de faldne hjemmetyskere er dette sket
efter april 1940. I det første tilfælde
opfyldte man sin forpligtigelse som
statsborger, og for mange var det tungt
at gå ud i en krig, som man ikke
sympatiserede med, men følelsen af
borgerforpligtigelsen overfor her
bergsstaten var så stærk, at man fulgte
buddet. I det andet tilfælde meldte
hjemmetyskere sig frivilligt - og gik
således ud i kamp for det land, der
havde besat den danske stat, de var
borger i. Følelsen af forpligtigelse over
for herbergsstaten synes ikke at have
været på tale. Som forklaring og und
skyldende faktor bør anføres at mange
af de krigsfrivillige ikke har følt, at de
meldte sig mod Danmark. løvrigt tillod
den danske regering i 1941 oprettelse af
»Regiment Wiking«, der blev sat ind på
Østfronten. Hertil blev det tilladt dan
ske officerer at melde sig.
Selvom man som dansker må opleve
Knivsbjerg med noget blandede følel
ser, så kan en udflugt hertil varmt
anbefales. Der er trods en tæt, nyere
bevoksning fortsat en overordentlig
dejlig udsigt fra bakkekammen, og her
fungerer et imponerende sports- og
ungdomscenter med talrige og velsøg
te kurser året rundt. Sidst, men ikke
mindst, giver nutidens Knivsbjerg
nogle brikker til den selvforståelse,
som råder i det tyske mindretal i dag og
som endnu har sammenhæng med
tiden 1940-45.

Nationale monumenter
Hvis man skal sammenligne de to na
tionale mødesteder og monumenter,
Skibelund Krat og Knivsbjerg, er det
karakteristisk, at vi begge steder finder
det nationale besmykket med kristen
dom: På Magnusstenen udtrykkes øn
ske om, at Gud må unde os, at få rykket
grænsepælene mod syd, og på Knivs
bjerg sidestiller Bismarck sig med hele
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det tyske folk og pynter dette platte
praleri med lidt religiøsitet, således
som det så skarpt udtrykkes i en nyere
tysk afhandling om Bismarck-monumenter4).
Et andet fællestræk er forsøget på at
få monumenterne til at vidne om forti
den og at være udtryk for en historisk
kontinuitet, som der ikke er reel dæk
ning for. På Bismarcktårnet på Knivs
bjerg brugtes det slesvig-holstenske
slagord »Up ewig ungedeelt«, selvom
det netop var Bismarck, der umulig
gjorde drømmen om et selvstændigt
Slesvig-Holsten. I Skibelund Krat ap
pelleres også til historien, og slaget på
Lyrskov Hede får på Magnusstenen en
national farvning, som der ikke er no
gen baggrund for.
Nationale monumenter og samlings
steder fungerer bedst i krisetider og
kampsituationer. Derfor mødes vi i dag
af et mildt forfald i Skibelund Krat. Det
ligner mest en kulise om noget, som
engang var kamp, fest og glæde. På
Knivsbjerg er der livlig aktivitet, da
hjemmetyskerne har formået at fast
holde ungdommen til stedet, vel især
på grund af de gode sportsanlæg. Hær
værket i 1945 har samtidigt givet
Knivsbjerg præg af et martyrium og
understreget overfor hjemmetyskere,
at det ikke kun var dem, der var skyldi
ge i overgreb og fejl i årene 1940-45.
Henvisninger
1. Nis-Edvin List-Petersen: 90 Jahre Knivs
bjergfest - Geschichte und Perspekti
ven. (Dupl.1984)
2. Ulrich Bischoff: Nationale Mindesmær
ker i Tyskland, s. 60 (I: For hundrede år
siden, bd 2,1981).
3. Volker Plagemann: Bismarck-Denkma
ler, s. 238 (I: Mittig og Plagemann: Denk
mäler in 19. Jahrhundert. München
1972, s. 217-252 og 417-442).
4. Volker Plagemann, s. 246, note 1.
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Gamle træer på
Haderslev-egnen
- en skovtur i 1987
Af KNUD BRUMMER

Knud Brummer har boet mange år på Aarø,
hvor han lever stærkt med i årets gang i
naturen på øen. En tur til fastlandet, som
han foretog i sommeren 1987, havde som
mål en række store gamle træer i skovene
under Haderslev Skovriderdistrikt. Hvilke
træer Knud Brummer besøgte, og hvad han
så på denne tur, beretter han om her med
håbet om, at beretningen kan åbne andres øje
for den natur, der omgiver os.

Vi var fire personer, et lægepar, der
også var skovejer, og vi havde fremti
den med os i deres etårige datter, mens
jeg var med som repræsentant for den
generation, der har set mange årstider
veksle. Vi havde fået lov til at deltage i
en skovinspektions tur sammen med
skovfoged Preben Ravn.
Fra Haderslev kører vi nordpå, og
ved Bjerning kirke siger vi farvel til al
trafik og begiver os ud på herlige veje
uden trafik. Vi kører ad veje, der hele
tiden følger terrænets former, vi kører
gennem en grøn tunnel af levende
hegn, med udsyn til de modnende,
gule kornmarker, der trods megen for
årsvæde dog tegner meget godt. Vi er
på vej mod Krejsel, hvor vi skal se på
opvækst i skoven, men også på, hvad
et træ kan drive det til. Undervejs får vi
fortalt om herremandsstridigheder og
drab, og om det store kirkebyggeri i
Moltrup og Bjerning. Så meget ved vi,
at præstekaldet i Moltrup fik 100 tdr.
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Normanns gran i Krejsel skøu omkreds ca. 3
meter, højde ca. 35 meter, til venstre skovfoged
Ravn, til højre Knud Brummer. Fot. Aage Niels
Kjær.

land skov beliggende omkring et stort
voldsted »Krejsel«.
Vi gør holdt ved »Krejselegen«, og for
ikke at fare med historier og omtrentlig
tale, tager vi målebåndet frem: 4,60
meter i omkreds og med en højde på ca.
28 meter. Næste gang vi gør holdt - vi
er på vej mod voldstedet - ser vi en
Normanns gran, hvis top næsten forta
ber sig i skyerne. Her får vi alder
opgivet til ca. 100 år, mens et løseligt
skøn over højden siger ca. 35 meter.
Målebåndet viser 2,98 meter i om
kreds.
Vi lader bilen stå og vandrer mod
voldstedet »Krejsel« - en stor åben
mark til den ene side og hegnet af skov
til de tre sider - og efter et par hundreSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 1-89

Krejselegen, omkreds 4,6 meter, højde ca. 28 meter, måles af skovfoged Ravn og Knud Brummer. Fot.

Aage Niels Kjær.

de meter når vi banken, der nu ligger
hen med en tør grav, ca. seks meter
dyb. Vi arbejder os op over den brede
skrænt og ser midt igennem voldste
det, der er på ca. 100 m2, en dyb kløft,
vel rester af et kælderanlæg og mulig
vis en brønd. Desværre må vi konstate
re, at voldstedernes historie er så godt
som lukket land for nutiden. De ligger
ellers tæt på denne egn: Brændore,
Ebbesvold, Lauesvold, Frøruprød,
Stangborg, Drenderup og Fovslet.
Fra den fredelige skovplet med vold
stedet begiver vi os nordpå efter først
at have taget afsked med en stor, frodig
bøg. Vi måler igen: 4,60 meter i om
kreds. Bøgen var egentlig dømt til
fældning for at give plads til ny op
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 1-89

vækst. Skovarbejderen tøvede dog, da
han stod og skulle fælde træet. Han
bad for træet, der nu er fredet og bærer
hans navn.
Så stiler vi efter Christinero. Her ser vi
på mægtige linde og lige inden for
lågen en stor gråpoppel. Skovfoged
Ravn oplyser, at den også kaldes ita
liensk poppel. Nu begiver vi os bort fra
de små veje, de levende hegn og den
grønne skov og vover os over den
ørken, som dannes af motorvejen.
Skovfogeden kører så mod Sillerupgårds skov, hvor vi igen tager målebån
det frem. Det er en knast- og grenfri
egestamme på ni meters højde med en
omkreds på 4,20 meter og 6-8 m3 rent
og fejlfrit egetræ.
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Vi besøger så Vonsbæk og finder
frem til en lidt medtaget ruin af et
egetræ. Vi måler igen - 5,80 meter i
omkreds og en gennemgående hul
ning i hele stammens længde. Vi er lige
ved at kalde den for Odins eg - vi har jo
Vonsbæk kirke tæt ved og Odins bæk
lige under kirken - og egen kan vel
siges at være et tusinde år gammel.
Vi er skovfoged Ravn en stor tak
skyldig for hans pleje af egetræer, og vi
kan slutte vores tur med at tænke på en
af egetræernes stammoder, Kongeegen
i Jægerspris Nordskov, med en bereg
net alder på 2000 år og en omkreds på
13,60 meter.
Vi siger tak for turen og kan kun sige:
Tag selv ud og oplev denne natur.

Vonsbæk eg - Odins eg? 5,8 meter i omkreds betragtes afbl.a. skovfoged Ravn og Knud Brum
mer. Fot. Aage Niels Kjær.

Eg i Vest og Bøg i Øst
skiftede de danske Lande
og skønt Bonden for sin Høst
rydded Jord med Bil og Brande,
blev dog Skoven ligestor.
Tænk et Egern kunne hoppe
Jylland ned i Kvistetoppe
uden at få Fod på Jord.
E. Dalgas, 1896

Apropos - krystalnatten
Af HENRIK FANGEL

50-året for »Krystalnatten« - pogromen
imod jøderne - den 9.-10. november 1938 er
blevet markeret med et par udgivelser, hvis
indhold supplerer Ole Harcks artikel i Søn
derjysk Månedsskrifts nou-dec. nummer
1988 (s. 307-17). Der er derfor god grund til
at gøre månedsskriftets læsere opmærksom
på dem.
Størstedelen af Grenzfriedenshefte nr.
3, 1988, er viet jødernes liv og novem
berpogromen 1938. Det er i udvidet
form tillige udgivet som et særskilt
hæfte. I forordet hertil skriver Dr. Jörn24

Peter Leppien bl.a., at Grenzfriedensbund - hæftets udgiver - i sin næsten
40-årige levetid aldrig har været bange
for også i sit medlemstidsskrift at tage
fat om »varme kartofler«. Hertil hører
også de af tyskerne forøvede national
socialistiske voldsforbrydelser. Dette
emne er endnu ikke tilstrækkeligt be
handlet af den officielle slesvig-holstenske historieskrivning og er også
hidtil blevet fortrængt i den offentlige
bevidsthed. Dette gælder ikke mindst
det jødiske menighedsliv i SlesvigHolsten og dets ødelæggelse ved No
vemberpogromen i 1938.
Grenzfriedensbund ønsker derfor
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med hæftet at imødekomme mange
borgeres informationsbehov og at stil
le et baggrunds- og kildemateriale til
rådighed for skolerne, der er forpligtet
til at behandle dette tema såvel regio
nalt som lokalt.
I hæftet fortæller Ole Harck om jødi
ske menigheder i slesvig-holstenske
småbyer 1900-38 - med Rendsborg
som eksempel - og giver herigennem
et billede af det menighedsliv, som
udfoldede sig, indtil det blev knust af
nazismen og pogromen i 1938. Retshistorikeren og videnskabelig medarbej
der ved »Gedenkstätte Deutscher Wi
derstand« i Berlin, Klaus Bästlein, rede
gør i en længere artikel på grundlag af
et omfattende kildemateriale for po
gromens forløb i Slesvig-Holsten. I til
knytning hertil beskriver Flensborgjournalisten Bernd Philipsen den 9.-10
november 1938 i Kappel. Det var fami
lien Eichwald, det her gik ud over.
Deres forretning og hjem blev ødelagt
af lokale SA-mænd, og de selv måtte en
tid i KZ-lejr, mens de tre sønner kom til
England, således som også Ole Harck
har berettet i Sønderjysk Månedsskrift
1988, hvor John Eichwalds pas med det
diskriminerende »J« er gengivet side
310. Bernd Philipsen fortæller om,
hvorledes John Eichwald - der i dag
kalder sig John Blunt - i sommeren
1988 besøgte sin fødeby Kappel:
»Myndighederne i Kappel var blevet
opmærksomme på familien Eichwalds
tragiske skæbne, da Johnny Blunt forri
ge år i den tyske ambassade i London
fik tilbageleveret en kopi af sin fars
krigsoptegnelser, som i sin tid var ble
vet stjålet af nazisterne. Medierne be
rettede om denne forsoningsgestus, og
de besluttede derfor at benytte 50-årsdagen for jødepogromen i 1938 som
anledning til at indbyde Johnny Blunt
til at besøge sin fødeby, hvorfra han i
sin tid var blevet fordrevet. Byen er sig
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bevidst - således skrev borgmester
Michael Arendt i indbydelsen - at den
aldrig kan gøre en så uhyre stor uret,
som familien Eichwald led, god igen.
»Vi vil imidlertid efter så mange år søge
en mulighed for at mødes og give Dem
lejlighed til at lære det nuværende
Kappel og dets indbyggere at kende.«
»Det er umuligt, at beskrive min
følelse, da jeg åbnede borgmesterens
brev«, sagde Johnny Blunt i en samtale
med Flensburger Tageblatt. Glæde og
vemod følte han - glæde over indby
delsen fra Kappel, vemod ved tanken
om sine forældres, sine bedsteforæl
dres og slægtninges skæbne. Hans blik
bagud er imidlertid frit for vrede og
had.
Byen og dens borgere beredte John
ny Blunt en overordentlig hjertelig
modtagelse. Han måtte trykke mange
hænder, blev igen og igen omfavnet af
tidligere skolekammerater, nabobørn
og venner. Mr. Blunt var overvældet af
den hjertelighed og åbenhed, hvormed
mødet foregik: »Det er fantastisk, at jeg
har fået lov til at opleve det.«
Bernd Philipsen bringer også et in
terview med Schimon Monin, der i dag
lever i Tel Aviv, men er født i Flensborg.
Også han har oplevet ikke et, men flere
gensyn med sin fødeby. Han erkender,
at man ikke må eller kan glemme. »Vi
rækker gerne hånden til forståelse,
men en ting kan man ikke forvente af
os - at vi tilgiver.«
Også fra officiel side er der udgivet et
hæfte i forbindelse med 50-året for
krystalnatten. Foruden taler holdt i
den slesvig-holstenske landdag den 9.
november - bl.a. af landdagens for
mand, fru Lianne Paulina-Mürl - rum
mer dette hæfte bidrag af Ole Harck,
der giver en historisk gennemgang af
jødernes historie i Slesvig-Holsten og i
tilknytning hertil bringer en oversigt
over jødiske menigheder og »mindes25

mærker« i Slesvig-Holsten i form af
synagoger, bedesale, skoler og kirke
gårde. Ole Harck har endvidere samlet
udvalgte kilder om jødernes historie i
Slesvig-Holsten. Hæftet rummer - lige
som hæftet udgivet af Grenzfriedensbund - en omfattende litteraturliste
med bl.a. litteratur om de enkelte byer,
herunder også Flensborg, Frederiksstad og Kappel samt Sild.
Med disse to udgivelser har man
såvel fra officiel som fra mindre officiel
side vist en vilje til - utilsløret - at
informere om den forbrydelse, som det
tyske folk begik mod et jødisk mindre
tal - også i Slesvig-Holsten. De to
udgivelser henvender sig ikke mindst

Nordens ældste seminarium 200 år
1788-1988 Tønder Statsseminarium. Et jubi
læumsskrift. Udgivet af Tønder Statsseminarium
under redaktion af Svend Age Karup, Jacob Rod og
Gudmund Tybjerg, Tønder 1988, 255 s., indb., 85
ill. og tabeller. Pris: 168 kr.

Nordens ældste seminarium fejrede sit
200-års jubilæum i september med bl.a.
udgivelsen af denne smukke og indholdsri
ge bog, der bringer artikler af 17 medarbej
dere, hvoraf et flertal er knyttet til semina
riet.
Rektor Jacob Rod indleder med en kro
nologisk oversigt over vigtige begivenhe
der i institutionens historie og skildrer i et
senere kapitel øvelsesskolens overdragelse
til Tønder kommune. Lektor Gudmund
Tybjerg trækker i sit afsnit visse vigtige
linjer og emner op i seminariets omskifteli
ge saga og vedføjer en fortegnelse over de
væsentligste kilder til seminariets historie.
Lektor Anni B. Hattesen, Flensborg, har
gjort det kunststykke at oversætte provst
Balthasar Petersens lidt knudrede fundats
fra 1786 til et forståeligt dansk, og professor,
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til de unge, der ikke selv har oplevet
disse begivenheder, men som stiller
spørgsmål herom. Som landdagsfor
manden udtrykker det: Skam og bitter
hed må ikke lamme os, vi mindes for at
forstå og for at lære.
Jüdisches Leben und die Novemberpogro
me 1938 in Schleswig-Holstein. Aufsätze.
Udgivet af Grenzfriedensbund. 1988, 92
sider, ill. Pris DM 5. Kan fås ved henvendel
se til Grenzfriedensbund, Hafendamm 15,
D 2390 Flensburg.

Die Juden in Schleswig-Holstein. Gegen
wartsfragen nr. 58. 90 sider, ill. Kiel 1988.
Udgivet af Landescentrale für Politische
Bildung, Gartenstrasse 6, D 2300 Kiel 1.

dr. teol. K. E. Bugge påviser ved en grundig
analyse af stifterens forfatterskab, at prov
sten var mere påvirket af pietismen, end
man hidtil har antaget. Lokalhistorikeren
Ingolf Haase meddeler interessante træk af
seminariets bygningshistorie (jfr. uddraget
heraf i Sønderjysk Månedsskrift nr. 9,1988,
s. 243-47). Adjunkt Svend Åge Karup beret
ter om seminariets fyldige bibliotek, hvis
tilvækst af bøger har været bestemt af
seminariets nationale tilhørsforhold og be
liggenhed i grænselandet. Fhv. undervis
ningsinspektør, rektor Tage Kampmann,
Klampenborg, fortæller om træk af lærer
uddannelsen i 40 år, en periode, som han
selv har oplevet som aktiv skolemand og
derfor kender som få. Adjunkt Jørgen A.
Jensen giver en historisk-statistisk oversigt
og undersøgelse af de lærerstuderende
ved seminariet 1969-87.
Adjunkt Niels Erik Tyge behandler kort
og klart det pædagogiske fagområde med
indsigt og perspektiv, og lektor Børge R.
Christensen fortæller om, hvorledes pro
grammerings-sproget Comal blev til, og
hvordan denne nydannelse blev modtaget
af erhvervslivets folk. Fhv. generalkonsul,
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professor, dr. phil. Trois Fink beretter om
syv »afbrækkede« Tønder-dimittender,
som af nationale grunde mellem 1864-1920
måtte afbryde deres løbebane som lærere i
deres hjemstavn, men som heldigvis fandt
brug for deres evner på andre, mindst lige
så vigtige, områder inden for det danske
kulturarbejde. Claus Eskildsen, som var
lærer ved seminariet 1909-46 (og dermed
slår rekorden som seminarielærer i Tønder)
får sin velfortjente mindeartikel af rektor
Knud Fanø, Flensborg, og dimittend nr.
3875, forstander Gunnar Kragelund, fortæl
ler levende om sin seminarietid i Tønder
1942-47 med adskillige dystre træk fra be
sættelsestiden, men også om gode kultu
relle oplevelser og godt kammeratskab.
Om sydslesvigske lærere efter sidste ver
denskrig og deres store og små problemer
afslutter nr. 4034: fhv. skoleinspektør Karl
Andresen, Kollund, den seriøse serie.
Hans Chr. Gabelgaard har leveret langt
de fleste fotos og disse, såvel som hele den
grafiske udførelse er kvalitetsarbejde, som
tjener udgivere og udførere til ære. Alle
bidragene er skrevet i en let fattelig stil, og
læserne vil igennem dette værk få en rigt
facetteret fremstilling af grænsesemina
riets historie og nutidige betydning. Man
kunne fristes til at sige: Kun tåber uden
omtanke kan foreslå denne skole nedlagt.
Jens K. Lampe

Landbrug på vesteregnen
Slogs Herreds Landboforening gennem 75 år
1913-1988, Tinglev 1988, 128 s. ill. Fås ved
henvendelse til Vestslesvigs Landbrugscenter,
Aabenraavej 22, 6240 Løgumkloster, telefon
04 74 42 28.

Landboforeningstankem kom sent til eg
nen mellem Tinglev og Tønder. Den ret
stillestående og ekstensive studefedning
krævede ikke den store udveksling af ny
heder landmændene imellem, og de natio
nale skel mellem store tysksindede og små
dansksindede landbrugere fremmede hel
ler ikke sagen. Men i 1913 lykkedes det for
en kreds af unge landmænd, som samtidig
var aktive i den nye danske ungdomsfore
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ning, at danne Slogs Herreds Landbofore
ning, selv om der var modstand at overvin
de fra de tyske myndigheder og fra Det
blandede Distrikts Landboforening, som
frygtede konkurrence.
Genforeningen betød store ændringer
for landbrug og landboforening i Slogs
herred. Det store, tyndtbefolkede område
langs den nye grænse blev befolket med
husmænd, som der blev skabt plads til
gennem udstykninger fra de større ejen
domme. Veje blev anlagt, afvanding foreta
get, læplantning gennemført. Gennem for
delinger blev markerne søgt samlet om
kring bygningerne, der blev udvidet for at
rumme de voksende ko- og svinebesætnin
ger. På trods af den første verdenskrigs
ødelæggelser og de mange kriser i mellem
krigstiden blev tilpasningen til dansk land
brugs intensive driftsform fuldført. Med
sine konsulenter blev Slogs Herreds Land
boforening en vigtig katalysator i denne
proces.
Tiden efter 1945 gav fortsat fremgang for
landboforeningsarbejdet, men efterhån
den mærkedes også i Slogs herred afvan
dringen fra landbruget, først medhjælper
ne, siden småbrugerne og nu også de
mindre gårdbrug. Samtidig har landbru
gets tekniske udvikling ført store konse
kvenser med sig. Fremkomsten af van
dingsmaskinerne har givet landbruget på
den sandede egn et løft og været med til at
sikre både kornhøst og grovfoderforsy
ning. Slogs herred er derfor stadig kvægets
egn, omend nu malkekøernes mod før stu
denes.
Slogs Herreds Landboforening har altid
været en af landsdelens mindste, men har
overlevet centraliseringstendenserne ved
at indgå i et snævert samarbejde med
vesteregnens øvrige landboforeninger i
Vestslesvigsk Landbocenter, som blev op
rettet i Løgumkloster i 1974. Slogs Herreds
Landboforening har markeret sit jubilæum
på værdig vis gennem udsendelsen af et
jubilæumsskrift, hvor første del udgøres af
et genoptryk af det udmærkede jubi
læumsskrift fra 1938, mens anden del fører
historien op til 1988 med erindringsbidrag

fortsættes side 30
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Det sker -

Udstillingsmontre med guipure og point de
Gênes, efter 1850.

Kniplinger på Tønder Museum
Udstillingen af kniplinger fra Vestereg
nen har gennemgået en total renove
ring. Vi har søgt at sætte de enkelte
kniplinger sammen på en sådan måde,
at montrerne hver for sig udgør en
helhed, der repræsenterer en type eller
en periode. Vi har bestræbt os på at
finde de bedste emner til formålet,
hvad enten det er for at opnå den
pædagogiske virkning at gøre publi
kum opmærksom på, hvad de skal
lægge mærke til, eller det er for at
præsentere kunsthåndværkets skøn
hed.
Vi har også forsøgt at fortælle kniplepigernes historie fra seks-syv års alde
rens knipleundervisning og livet igen
nem. Gamle Lisette (Lisette Dyhrberg
fra Rørkær, aktiv til sin død som 90-årig
i 1928) har efterladt os et godt materiale
herom og er et eksempel på en værdig
afslutning efter et langt knipleliv.
Den sidste kniplekræmmer, Ditlev
Hansen i Møgeltønder, der døde i 1909,
har i karnappen fra Spikergade fået sit
butiksvindue, som det kunne have set
ud.
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Alt i alt har vi søgt at være ærlige
overfor de mennesker, der frembragte
disse stykker kunsthåndværk - nogle
af endog meget høj kvalitet. Og vi
søger at give det realistiske billede
videre til publikum, så det må bevare
respekten for de ædle ting og ikke gå på
kompromis, som det er så almindeligt
nu om dage. Vi søger at skærpe den
kritiske sans hos vort publikum, så det
kan gå herfra ikke bare med noget for
øjet og sjælen, men også med noget,
der kan være befordrende for nye og
konstruktive tanker.
Til sidst skal tilføjes, at udstillingen
ikke er færdig. Men den er et godt
skridt på vejen imod den store helhed,
der skal stå klar på Tønder museum før
kniplefestivalen i begyndelsen af juni
1989.
Inga Hammer
Festskrift til Slettebo
1988-årgangen af årbogen Nordsles
vigske Museer er udformet som et
festskrift til den mangeårige leder af
Museet på Sønderborg Slot, Jørgen
Slettebo, i anledning af hans 60-års
fødselsdag.
En lang række kolleger fra ind- og
udland har bidraget med artikler om
emner indenfor Slettebos arbejds- og
interessefelter: historie og kulturhisto
rie, kunsthistorie, kunstindustri og
ikke mindst Sønderborg og Sønder
borg Slot.
Festskriftet, som er redigeret af Inge
Adriansen og Steen W. Andersen, inde
holder også en imponerende bibliogra
fi over Jørgen Slettebos trykte arbejder
1956-1988. Festskriftet kan købes ved
henvendelse til Museet på Sønderborg
Slot, 6400 Sønderborg, pris: 85 kr.
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----------------------------------------------- \
på de nordslesvigske museer
til 29. jan.

Sønderjyllands Kunstmuseum, Tønder
Nordkunst
Aktuelle tendenser i dansk kunst. Margrete Sørensen, Claus
Jensen, Jørgen Rytter, Karl Børge Simonsen, Viera Collaro.
Tønder Museum
Kniplinger
Samlingen af kniplinger fra Vesteregnen i ny opstilling.
Nærmere omtale på modsatte side.

26. jan.

5. febr.

7. jan. til 29. jan.

8. febr.

Midtsønderjyllands Museum, Gram
Tøndermarsken
Købmand Carl Christiansen, Tønder, viser nogle af sine film
fra Tøndermarsken, bl. a. musikfilmen »For en fremmed barsk
og fattigt«. Kl. 19,30.

Korkoncert
Ribe Kammerkor (30 sangere) under ledelse af Mogens Melby
og med Margit Lykke Christensen som solist. Kl. 16.
Aabenraa Museum
Udstilling med ovnkakler og anden keramik fra pottemagerdynastiet i
Næstved.
Grundlæggeren kom fra Holsten og havde i Eutin lært at lave
herrnhutterovne. Omkring århundredeskiftet blev værkste
det berømt for sit samarbejde med fremtrædende kunstnere,
som formgav keramikken, mens pottemagerne udviklede
raffinerede glasurer og dekorationer, bl. a hornmaleriet, en
traditionel teknik.

Museets skibsportrætter
Foredrag ved museumsinspektør Birgitte Kragh Rasmussen.
Arr. af Aabenraa Museums Venner og Folkeuniversitetet. Kl.
19,30.

Haderslev Museum
22. jan. til 26. febr. Den 3. verden og os
Udstilling om Danmarks bistandsarbejde i ulandene med
temaerne: Vandforsyning, sundhed, landbrug, undervisning
og miljø. Produceret af Danida.

____________________________________________________________________________ ✓
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fra foreningens konsulenter og formænd,
hvortil kommer Th. Claudi Wests artikel
om Statens Jordlovsudvalgs arbejde i Slogs
herred. Bidragene er uhøjtidelige og leven
de, ind imellem morsomme, men også stofmættede og tankevækkende. Man savner
dog et kort afsnit om foreningens med
lemsudvikling og økonomi, og måske også
lidt flere statistiske oplysninger om land
bruget i Slogs herred efter 1938, i forlængel
se af konsulent Nissens artikel i det gamle
jubilæumsskrift.
Hans Schultz Hansen

Et par skolejubilæer
Jubilæumsskrift. Felsted Centralskole 1963-88,
Frem tryk, Aabenraa 1988, A-4-format, 120 s.,
hæftet. Pris 60 kr. Udgivet af et udvalg.

Skriftet, der er illustreret med et halvt
hundrede fotos, faksimiler og børnetegninger er kun trykt i 500 eksemplarer, så
interesserede skal skynde sig. Det giver et
levende, men afbalanceret indtryk af en
skoles væld af aktiviteter og den lange og
trange vej fra primitiv degneundervisning
til en moderne centralskoles mangfoldige
tilbud. De mange kokke har ikke fordærvet
maden. Ib Andersen skriver klart og grun
digt og med sans for interessante detaljer
om sognets skolehistorie fra reformationen
og op til o. 1960, da der i sognet var skoler i
Tombøl, Skovbøl, Tråsbøl, Felstedskov og
Felsted. Skoleinspektør Erik Hansen beret
ter om centraliseringen af kommunens sko
ler, hvis elever samledes klassevis i Felsted
Centralskoles bygninger, efterhånden som
dens forskellige lokaler blev færdige, og
elever og lærere måtte vandre fra skole til
skole, men den 13. august 1963 kunne hele
skolen tages i brug, og man havde da 270
elever i 14 klasser. De skulle undervises af
18 lærere m/k.
Jørgen Tomzak fortæller om de mange
besværligheder, der skulle overvindes,
men da alle havde en god vilje til at få det
bedste ud af de givne arbejdsforhold, lyk
kedes sammensmeltningen omsider. Lærer
Søren Mortensen bringer uddrag af lærer
rådets protokol med mange facetter af en
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skoles liv og virke. Viceskoleinspektør Jør
gen Jørgensen har skrevet et kapitel om
udvidelser og bygningsændringer og om
skoleloven af 1975 og dens virkninger på
Felsted Centralskoles struktur samt et af
snit om børnehaveklasserne. Formand for
skolenævnet, Eigil Ege Petersen fortæller
om samarbejdet mellem skole og hjem, og
lærer Lis B. Iversen giver en oversigt over
elevrådet, dets funktioner og de emner, det
har taget sig af. Lærer Niels M. Nørholm
beretter om færdsel og sikring af skoleve
jen, bl.a. ved en tunnel under amtsvejen,
som blev færdig i 1976. Lærer Ole Andersen
fortæller muntert og medvidende om »sid
ste skoledag« i 25 år, og kollegaen Søren
Dræby skriver om skolebiblioteket som en
væsentlig kulturfaktor. Endelig beretter
faglærerne om arbejdet i dansk, specialun
dervisning, regning og matematik, historie
og samtidsorientering, biologi og geografi,
sang og musik, gymnastik og idræt, træ- og
metalsløjd samt lejrskoler og ekskursioner.
Rækken slutter med et meget interessant
afsnit af Ingrid Nørholm om filosofi med
børn. Der er naturligvis også underholden
de artikler af tidligere elever og deres
brogede erindringer fra den daglige skole
gang, fester og udflugter.
Jens K. Lampe

Rødekro skole 1913-1988. Udgivet af Rødekro
skole og redigeret af et udvalg. Rødekro 1988, 64 s.
ill. Fås på skolen og hos Rødekro boghandel, pris:
20 kr.

Skolen i Rødekro, hvis imponerende faca
der kan ses fra toget, var på et tidspunkt
med langt over 1.000 elever Sønderjyllands
største kommuneskole. Den kunne den 31.
oktober 1988 fejre sit 75-års jubilæum med
bl.a. udgivelsen af dette skrift, som indle
des med en hilsen i form af et prosadigt af
forfatteren Bjarne Reuter. Der er tilbage
skuende artikler af pastor Johs. Nielsen og
otte tidligere elever: Anna Hansen, Svenne
Holm, Gerda Sandholm, Peter Asmussen,
Rosa Müller, Viggo Stabel, Margit Hansen
og Jane Ellegaard Nielsen. Lærerne be
handles med humor og skånsomhed, og
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ingen af fortællerne fik spanskrøret at føle.
Mogens Lyngsø beretter i dagbogsform om
klassers ophold på Hejis lejrskole, som nu
er afhændet. Henrik Fangel fra Institut for
sønderjysk lokalhistorie i Aabenraa, giver i
raske rids en oversigt over stationsbyen
Rødekros historie før 1914. Beretningen
bygger for en stor del på kildemateriale,
samlet af afdøde Jørgen Møller (1903-84).
Afdøde førstelærer N. Holm førte i sin
embedstid en »Schulchronik«, hvoraf af
snittet fra 1913 gengives i oversættelse.
Endvidere er der hilsener fra borgmester
Erik Larsen, skoledirektør Tage Simonsen,
skoleinspektør Anker Mikkelsen og skole
nævnsformand Torben Andersen, men el
lers har lærerne holdt sig beskedent i bag
grunden. Alt i alt: et levende og letlæst
jubilæumsskrift.
P.S. Kunstneren Erland Wehding har til
jubilæet fremstillet en moderne plakat i
festlige farver: »Skolen og Samfundet«,
(pris 15 kr.)

nyopdyrkning, mergling, sædskifte og
kornsorter på Agerskov-egnen, og der er
glimt fra præstens havedyrkning og svine
sti.
Den lille bog giver et værdifuldt billede
af landbruget omkrig år 1800 og især af det
reformarbejde, som banede vej for en mere
effektiv drift. Præstens råd må i dag få
hjerterne til at banke hos alle, der drømmer
om et biodynamisk eller økologisk land
brug.
Det er prisværdigt, at bogen nu er let
tilgængelig i et billigt fotokopieret nyoplag,
omend de gamle krøllede bogstaver er
svære at læse for mange. Ordlister til for
klaring af i dag sjældent benyttede ord
kunne man også have ønsket sig. Forhå
bentlig lykkes det en dag ligeledes at få
Aagaards endnu mere værdifulde hoved
værk fra 1815 »Beskrivelse over Tørning
Lehn« genudgivet. Det ville være en ge
vinst for alle lokalhistorikere i Nordsles
vig.

Jens K. Lampe

Lars N. Henningsen

Læge- og sygehuse
Kildeskrift om landbrugsdrift ca. 1800.
Knud Aagaard: Veiledning ved en Guards Drift i
Hedeegne, 1811, 136 sider. Genudgivet 1988 af
Grindsted Bibliotek, Lokalhistoriske skrifter, nr. 4.
Pris 32 kr. + porto.

De mest indflydelsesrige agitatorer for re
former i landbruget fra slutningen af 1700årene og et stykke ind i det næste århun
drede var som bekendt præsterne. Til de
ivrigste hørte sognepræsten i Agerskov
Knud Aagaard (1769-1838). I 1810 blev han
prisbelønnet af Det kgl. danske Landhus
holdningsselskab for skriftet »Veiledning
ved en Gaards Drift i Hedeegne«. Bogen er
klar og letlæst og fyldt af utallige konkrete,
praktiske og jordnære råd om alt det, der
kunne gøres for at forbedre landbrugsdrif
ten i de magre jyske egne. Fra sit eget sogn
Agerskov og sin præstegård vidste Aa
gaard, hvad han talte om. De mange gode
råd begrundes derfor med henvisning til
forholdene i det sønderjydske sogn. På den
måde får vi oplysninger om foldudbytte,
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Johannes Brix og Jens Møldrup: Doktorboliger og
gamle sygehuse i Sønderjylland. Udgivet 1988 af
Sønderjyllands Lægekredsforening. (Samling af
artikler tidligere trykt i Lægekredsforeningens
medlemsblad SØLK.) 57 sider.

Med bidrag fra en række kolleger har læge
Johannes Brix fra Åbenrå her samlet en
række småartikler om det sønderjyske læ
gevæsens historie. Med udgangspunkt i
lægeboligen og de gamle sygehusbygnin
ger gives der en stribe interessante skil
dringer af forholdene for vores primære
sundhedsvæsen frem til de store omvælt
ninger, vi har oplevet inden for de seneste
årtier.
Emnet er spændende, men fortjente nok
en mere sammenhængende fremstilling.
Alligevel er det blevet til en absolut læse
værdig og meget indbydende publikation
ikke mindst takket være Jens Møldrups
smukke tegninger.
swa

Næste nummer udsendes med postvæsenet den 9.
februar.
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Bagsiden

pRi

om
Fra marinestation
til
forsiden
krigsinvalideskole

Første Verdenskrig medførte store li
delser og tab for de sønderjyske lands
dele. Sædvanligvis fremhæves især de
faldne, ca. 5.300 mand fra det nuværen
de Sønderjylland, mens to andre grup
per med hårdt ramt ofte overses. Det
er dels invalider og krigsbeskadigede,
der havde mistet førligheden eller ar
bejdsevnen, dels de mange psykisk
svækkede, som aldrig forvandt deres
men.
Til krigsinvalider og -beskadigede
blev der straks efter genforeningen
oprettet en særlig invalideskole i Søn
derborg. Den lå i den nordre fløj af den
tidligere tyske marinestation. Det var
skæbnens ironi, at bygninger, der tidli
gere havde dannet ramme om den
preussiske militarismes stolthed - op
bygningen af en stor og slagkraftig
tysk flåde - nu kom til at rumme
militarismens ofre: invaliderne og de
krigsbeskadigede.
Den tyske marinestation var blevet
opført i 1906-07 lidt nord for Sønder
borg. Byen havde kæmpet bravt med
Aabenraa om at blive hjemsted for de
store maritime anlæg, som kom til at
betyde meget for byens udvikling, og
som forsidebilledet giver et indtryk aï
Boliger for søofficerer og kasernearbej
dere opførtes i tilknytning til marine
stationen, pontonbroen blev ombyg
get og et moderne infirmeri opførtes
bag flådestationen. Da flådestationen
var fuldt udbygget i løbet af 1908, var
her tilknyttet et personale på 1500
mand.
Bygningerne overgik i 1920 til den
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danske stat og blev nu ramme om en
mere beskeden udfoldelse. Sønderborg
blev ikke hjemsted for orlogsflåden,
men måtte nøjes med at få danske
infanterister til byen, og de kunne slet
ikke udfylde de store bygninger. Derfor
blev den nordre fløj overdraget til
krigsinvalideskolen, som i tilknytning
til den opførte seks barakker med
værksteder. Her gik danske læger og
bandagister i gang med at afbøde krigs
ofrenes fysiske mangler; kunstige ben
og arme blev udført og tilpasset i stort
omfang. Håndværksmestre bistod
med oplæring i stillesidende fag, som
kunne udføres af handicappede, Det
drejede sig bl.a. om skomageri og sa
delmageri. Mange var dog for mærkede
af krigen til at kunne klare at forsørge
sig selv, og de blev tildelt en rente (dvs.
invalidepension) af et særligt invalidenævn, som fik kontorer og konsulta
tion i samme fløj af marinestationen. I
1920 forstod myndighederne, at det
var vigtigt at forenkle vejen gennem
det offentlige hjælpesystem.
Krigsinvalide-skolen og invalidenævnet synes at have gjort deres arbej
de både samvittighedsfuldt og effek
tivt. I midten af 1920'erne kunne skolen
ophæves, og invalidenævnet, der hav
de kontakten til alle, der var tildelt
pension, blev overflyttet til Sønder
borg amt sammen med værkstedsafde
lingen. Den tidligere prøjsiske flådesta
tion blev nu helt overtaget af det dan
ske militær og danner i dag rammen
om en sergentskole.
ia
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