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Møllen ved Sønderport set fra syd, til højre det endnu eksisterende møllerhus på hjørnet af Langebro og 
Sønderport. Fot. ca. 1900, Historiske Samlinger, Aabenraa.

Møllen ved Sønderport i Aabenraa

Af JENS KONGSTED LAMPE

Det bakkede og kuperede terræn omkring 
Aabenraa gjorde i ældre tid egnen velegnet for 
mølledrift. Ved de mange vandløb, som løb ud 
i fjorden eller i Lillebælt, kunne der anlægges 
vandmøller, og om dem fortælles der kort på 
bagsiden af dette nummer (s. 128).

Af vindmøller fandtes der i nyere tid kun to 
ved Aabenraa. Den ene var en pumpemølle 
(se forsidebilledet), mens den anden var 
møllen ved Sønderport. Om den og dens ejere 
fortæller Jens K. Lampe, Brabrand, der tidli
gere har beskæftiget sig med de sønderjyske 
møllers historie, i denne artikel.

Den første og største hollandske mølle i 
Aabenraa blev rejst i 1736 - samme år 
som man i Danmark begyndte at ud
stede pengesedler - ude på det tidlige
re såkaldte Kapelbjerg, den lave bakke, 
der lå mellem Sønderport og Bag Møl
len, dengang den sydligste bygning i 
Aabenraa.1) Det nye og nyttige ved de 
hollandske møller var det store, faste 
skrog og den drejelige hat, modsat 
stubmøllen, hvor hele mølleskroget 
sammen med vindfanget skulle drejes 
mod vinden. Desuden var den hol-
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Udsnit af opmålingskort til Videnskabernes Sel
skabs kort. Opmålingen skete sidst i 1770'eme. 
Møllen ved Sønderport er markeret på kortet 
sydøst for Brundlund slot.

Møllen ved Sønderport set fra sydøst, i forgrun
den gaden Sønderport, der fører ind til Aabenraa. 
Set. Nicolai kirkes tårn ses i baggrunden til højre. 
Postkort, ca. 1910, F. Sørensens Boghandel, Aa
benraa.

De hollandske møller kunne bygges højere, 
mere solidt og rummeligt med plads til flere lofter, 
flere kværne og andre indretninger. Vejrmøllens 
kraft afhang af vingefanget. Møllevingerne bestod 
oftest af to lange, svære bjælker af pitchpine, der 
krydsede hinanden på midten. Hver vinge kunne 
forsynes med sejl, så vingerne bedre kunne 
»fange« vinden. Jalousier af træ indførtes først o. 
1860. Rundt om møllehuset gik en slags bro med 
rækværk, mølleomgangen eller galleriet. Her gik 
mølleren, når han skulle dreje møllen i vind. Det 
skete ved hjælp af de stænger, som man ser på 
billedet på møllens højre side. De hviler på 
mølleomgangen, som er skjult bag taget på huset 
til højre. Møllen løb bedst ved en vindstyrke fra 
5-7, mens vindstyrke 8 allerede var for meget.

landske mølle udstyret med et stjerne
hjul, der gav et højere omdrejningstal, 
hvilket bl.a. var en forudsætning for at 
udnytte den nyopfundne skalkværn. 
Til møllen ved Sønderport hørte et 
stykke af Kalvemosen og nogle haver. I 
nærheden lå Bolbro (dvs. bulbro, en 
bro af egebuller), den gamle bro over 
den gren af Mølleåen, som løb ud i 
fjorden her. Her skal også have ligget 
en vandmølle i middelalderen.

Vejrmøllen ved Sønderport, som den 
oftest kaldtes, hørte under amtets ju
risdiktion, og koncessionen blev givet 
til byens første postmester, Thomas 
Thomsen, som var blevet udnævnt i 
1729. På hans koncession fra 1737 står 
der, at han måtte fremstille grubber, 
dvs. gryn, men ikke mel. Medens der 
almindeligvis var mølletvang i de to 
hertugdømmer, dvs. at landmændene 

var henvist til at besøge bestemte møl
ler, når de skulle have malet mel, gjaldt 
dette ikke for grynmaling og -for
handling. Det var frie erhverv, og der
for var møllen ved Sønderport privat
ejet, selv om den skulle have konces
sion. Postmester Thomsen, der drev 
møllen ved en bestyrer, måtte også 
benytte en hestemølle, når der var 
vindstille. En sådan mølle bestod af et 
vandret liggende trækhjul, som drev 
en aksel ved tandhjulsudveksling. 
Hestemøllen kunne rigges til i møllens 
ottekantede underbygning, hvor der 
ellers var gennemkørsel og lagerrum. 
Senere blev hestemøller eller gøbel- 
værker også brugt som drivkraft for 
tærskeværker og hakkelsesmaskiner.2)

Hvem der har bygget møllen ved Søn
derport vides ikke, men da de første
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hollandske møller i Flensborg blev 
bygget i årene 1750-56, havde man bud 
efter hollandske møllebyggere, så det 
må med føje antages, at det samme har 
været tilfældet i Aabenraa. Der fandtes 
ganske vist en møller og møllebygger i 
Aabenraa 1740-63, Lorentz Jensen, men 
han byggede vandmøller og stubmøl
ler og lærte først at bygge hollandske 
møller i 1760'erne.3).

1 1756 overdroges vejrmøllen til den 
altid foretagsomme og vindskibelige 
skibsbygger og muslingeopdrætter 
Marcus Brocker (1722-1799), født i sta
den Slesvig. Han var gennem sit ægte
skab med en møllerdatter blevet inter
esseret i mølleriet, men var også leder 
af det kongetro skyttelav »Det aaben- 
raaske grønne korps til hest«, hvilket 
især medvirkede ved modtagelsen af 
kongelige personer. Brocker blev arve- 

forpagter af møllen 1760, men måtte 
finde sig i at flere af hans kunder førte 
processer imod ham, fordi han tog 
mere i mølletold end han måtte. Ved 
folketællingen i 1769 ses det, at Brocker 
da havde kone og fem børn samt en 
informator (huslærer), to møllersven
de, en lærling, en amme og to tjeneste
piger, hvilket kunne tyde på, at der var 
god vind i møllen.4)

Adgangsforholdene til møllen var 
ikke de bedste, især ikke fra syd. Det 
hedder herom i den af Georg Hübsch
mann i 1635 a jourførte bykrønike af 
Claus Møller: »Før vejen over Møllebro 
mod syd til Flensborg blev åbnet og 
anlagt, har der ingen alfarvej ført til 
Aabenraa, så alle, der ville rejse til 
Nørrejylland eller blot til Haderslev, 
måtte rejse over landsbyen Rise....« og 
Thomas Ries skriver i 1923, at han
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mindes de tider, da Aabenraa hørte op 
ved Sønderport, »thi det, som lå syd for 
porten, var endnu ikke fast land, men 
blot sand og tang, som fjord og ind
vand skyllede ud og ind over.« Vejen 
langs stranden blev forbedret ved op
fyldning i årene 1758-60, således at 
strækningen fra Stubbæk til Aabenraa 
blev farbar.

Marcus Brocker søgte også konces
sion til melmaling, men det blev ham 
nægtet. Brocker forpagtede også møl
len i Solvig ved Tønder og Haderslev 
slotsvandmølle. Desuden havde han 
part i Nymølle ved Aabenraa. Sammen 
med Heinrich Heisel og Jørgen Bruhn 
(d. æ.) på Nymølle søgte Marcus Bro
cker i 1772 om at få eneret til grynmaling 
i 20 år i hele amtet. Da konsortiet fik 
afslag, afstod Brocker sin andel til de to 
andre for 12.000 rdlr.

Møllen ved Sønderport var blevet 
rejst på en tid, da kornpriserne be
gyndte at stige og fortsatte med det 
hele århundredet ud, ligesom foldud
byttet steg fra 4-5 i gennemsnit for alle 
kornsorter. Aabenraa, som i 1769 havde 
2701 indbyggere, begyndte fra midten 
af 1700-årene også uden for de hjemlige 
farvande at hævde sig som søfartsby. 
De fleste Aabenraa-skippere sejlede på 
den tid fragtfart for flensborgske rede
rier. Fragten kunne f.eks. være korn 
eller gryn til Norge og tømmer med 
hjem, men senere sejlede de for egne 
redere eller interessenter.

Efter Brockers død i 1799 blev vejr
møllen overdraget til Nis Petersen 
Møller, som havde været bestyrer si
den 1797. Han drev den kun i tre år, 
hvorefter møllen overdroges til Johann 
Paulsen. Kornpriserne var steget om
trent til det dobbelte fra 1760-1801, 
men deltagelsen i Napoleonskrigene 
og følgerne heraf betød pengeforvir
ring og landbrugskrise. Endvidere var 
den tekniske revolution så småt i an- 

march, hvilket betød forskellige æn
dringer i møllernes drift og udstyr, 
altså investeringer.

Den næste koncessionshaver, Fr. 
Chr. Behrens kom ud for visse vanske
ligheder. 1 1822 havde han kun én 
arbejder og én daglejer på møllen og 
gik konkurs, hvorefter kgl. agent, kap
tajn og mølleejer, senere rådmand og 
senator Jørgen Bruhn (1781-1858) køb
te møllen ved Sønderport i 1827 på en 
offentlig auktion. I forvejen var han 
ejer af både Nymølle og slotsmøllen 
samt skibsbygger og skibsreder, endda 
den, der indførte moderne amerikansk 
skibskonstruktion. Han roses med ret
te af sønnen, Hans Bruhn (1813-93) for 
sin »utrættelige vindskibelighed og 
flid« og fik i løbet af kort tid genskabt 
respekt for møllen, så den kom til at 
give overskud. Senere blev Bruhn ejer 
af Jørgensgård teglværk og Stenbjerg 
vandmølle ved Knappen på Løjtland. 
Han satte vejrmøllen ved Sønderport i 
god stand, forbedrede apparaturet, op
købte to parceller øst for møllen ved 
stranden og med øvrighedens tilladel
se opfyldte han disse, så der kunne 
køres langs stranden op til møllen. I 
møllehuset boede Jørgen Bruhns brød
re Jacob og Hans Detlef, indtil de selv 
købte ejendomme. I Bruhns tid havde 
møllen sin glansperiode.5)

Efter Jørgen Bruhns død i 1858 over
gik skødet til sønnen Hans Bruhn 
(1813-93) og svogeren kaptajn Jacob 
Schmidt Wildfang fra Vildfang i Vons
bæk sogn ved Haderslev. Hans Bruhn 
havde som ung sejlet på de store have, 
blev styrmand og siden møller på Ny
mølle. Senere kom han også i besiddel
se af stampemøllen i Sønderskov og 
Farversmølle sammesteds. Wildfang 
byggede en ny og større lade og en 
vognport, foruden at han udbyggede 
vejen langs stranden. Mølletvangen 
blev ophævet i hertugdømmet Slesvig
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den 21. november 1852 med virkning 
fra nytår 1853 og dette betød, at vejr
møllen ved Sønderport nu også måtte 
male mel og kunne udvide sin kunde
kreds betydeligt.

Begivenhederne i 1864 betød i man
ge henseender en tilbagegang i er
hvervslivet eller en stagnation i det 
afståede hertugdømme Slesvig, men 
for møllerne mærkedes disse virknin
ger ikke så meget, idet man siden 1879 
blev begunstiget af de tyske toldlove, 
der både kom kornavlere og møllere til 
gode. Den beskyttelse, som det nord
slesvigske landbrug sammen med det 
tyske nød, blev efterhånden ret bety
delig og lå f. eks. i 1906 på 5,50 mark pr. 
100 kg hvede. Den tyske kornordning 
betød i praksis en eksportpræmiering 
såvel for landbrugene som for de store 
møller mellem Kongeå og Ejder og de 
øvrige tyske kolleger.

I 1887 overgik møllen ved Sønder
port til August Wildfang (f. 1857) og i 
1892 til skibskaptajn Fritz Ferdinand 
Boysen, der drev møllen med en besty
rer. 11903 var gårdejer Jens Peter Wolff 
fra Stubbæk ejer, derefter hans enke, 
Margrethe Marie Wolff, f. Asmussen. 
Hun indsatte møller Hans Heinrich 
Petersen som bestyrer i 1913 6). Han 
drev møllen, da den nedbrændte totalt 
den 17. juli 1920 ved mørkets frembrud, 
sandsynligvis på grund af en kortslut
ning i det elektriske anlæg. Der blev 
blæst brandalarm og ringet med kirke
klokkerne, men da det frivillige brand
korps og en deling danske soldater 
ankom, var møllen omspændt af knit
rende flammer og stod ikke til at 
redde. Der skete dog kun materiel 
skade, men både ejeren, kreaturhand
ler Stolzenburg og bestyreren led et 
betydeligt tab, som forsikringen ikke 
dækkede.7)

Ferdinand Jensen skrev i »Haandbog 
i Mølleindustrien«, København 1893, at

Møllen ved Sønderport fotograferet under bran
den den 17. juli 1920. Fot. Historiske Samlinger, 
Aabenraa.

vindmøllerne i al fald i Danmark, der er 
så velforsynet med vind, aldrig vil 
blive fortrængt af nogen billigere driv
kraft, men to år forinden var de to 
første elektricitetsværker i Danmark 
oprettet: Odense og Køge, og denne 
kraft var billigere og slog i årenes løb de 
fleste vindmøller ud. Det var ikke vin
den, der kostede noget, men møllens 
bygninger med vinger og de tekniske 
indretninger kostede meget i vedlige
holdelse.

Møllen ved Sønderport genopførtes 
dog som motormølle med lager, stald
bygning og beboelseshus og der an
skaffedes nye maskiner, såsom en 35 
HK Deutz dieselmotor og nye kværne, 
sigter o. a. tidssvarende udstyr. Endnu 
på de provisoriske nødpengesedler, 
der benyttedes i 1920 i Aabenraa før 
kronemøntens indførelse, ser man på 
50 pfennig-sedlerne den lokale kunst
ner Hans de Vos' tegning af vejrmøllen 
ved Sønderport.

I 1930 overtoges møllen af møller 
Niels Brodersen Nielsen, født 1886 i
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Borg ved Bredebro. Han havde lært 
møllefaget på Brede mølle og været 
møllersvend på bl. a. Bevtoft og Dybbøl 
møller. Niels Brodersen Nielsen var fra 
sin barndom af stærkt optaget af græn
sekampen og nationale spørgsmål. 
Han var medlem af Danske Forsvars
brodre for Aabenraa og Omegn, næst
formand i Dansksindede sønderjyske 
Krigsdeltagere i Aabenraa, bestyrelses
medlem i Aabenraa Amts Ringrider
forening og blev under besættelsen en 
aktiv deltager i modstandbevægelsen, 
hvorfor han i juni 1944 blev arresteret 
af Gestapo. Niels Brodersen Nielsen 
kom i koncentrationslejren i Neuen
gamme.

Fru Anna Marie Nielsen havde ofte 
hjulpet sin mand i møllen de første år, 
og det kom hende til gavn, da Gestapo 
hentede manden, for fru Nielsen måtte 
passe mølleriet, indtil manden igen 
kom hjem med de hvide busser fra 

Neuengamme den 20. april 1945. Det 
var en tung tid for fru Nielsen, men 
hun ejede et ukueligt håb om at se sin 
ægtefælle igen og det gav hende kræf
ter til at holde ud. Hun passede ikke 
alene møllen, men sørgede også for, at 
modstandsbevægelsens lagre af våben 
og ammunition ikke faldt i tyskernes 
hænder, men efterhånden udleveredes 
til de rette folk. Fru Nielsen gjorde 
tillige et ihærdigt og nyttigt arbejde i 
Danske Kvinders slesvigske Forening.

Selvom møller Niels Brodersen Niel
sen overlevede sit ophold i koncentra
tionslejren, var han så stærkt mærket af 
sine lidelser, at han døde i 1949. Han 
blev fulgt til graven af et meget stort 
følge. Fru Anna Marie Nielsen døde 
den 15. marts 1968. Dermed kan man 
sige, at historien om møllen ved Søn
derport var et afsluttet kapitel i byens 
historie.
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Møller Niels Brodersen Nielsen og hustru Anna 
Marie, f. Clausen - Det sidste møllerpar på 
møllen ved Sønderport.

Niels Brodersen Nielsen blev arresteret af 
Gestapo i Juni 1944 og ført til Staldgården i 
Kolding til forhør og behandling. Herfra gik turen 
over lejrene i Horserød og Frøslev til den berygtede 
koncentrationslejr Neuengamme, ca. 20 km syd
øst for Hamborg. Her deltog Niels Brodersen 
Nielsen i udkommanderede delinger til Husum, 
hvor der skulle gøres hårdt slavearbejde under 
strenge strabadser og jernhård disciplin. De om
kringboende tyskere generede sig ikke for at kaste 
med sten, fløjte og råbe efter de danske fanger, som 
om de var en flok vilde dyr, de så for første gang. 
Deres hånende ord var den eneste menneskelige 
kontakt. I Neuengamme og Husum døde adskilli
ge danske, uden at der fra lejrledelsens side blev 
gjort det mindste for at redde dem. Det gjaldt slet 
og ret arbejde eller død. Takket være tilsendte Røde 
Korspakker fra Danmark opretholdt Brodersen 
Nielsen livet, og i foråret 1945 kom redningen fra 
den truende død i form af svenske Røde Korsbiler, 
der førte 13000 norske og danske KZ-fanger til 
rekreation i Sverige i de store hvide busser.8)
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af Danmark.« Odense 1973, der desværre 
har mange lakuner.

Fra skåltalepatriotisme til 
kaffebordsnationalisme

Træk fra de nationale møders kulturhistorie 1864-1920

Af HANS SCHULTZ HANSEN

Den nationale identitetsfølelse er efter mange 
års pause atter blevet et emne, som interesse
rer danske historikere. Således er der netop 
ved Københavns Universitet iværksat et 
tværfagligt forskningsprojekt om dansk na
tionalismeeller »dansk national selvforståel
se«, som man foretrækker at kalde det, fordi 
betegnelsen nationalisme vækker uheldige 
associationer.

Skal man studere nationalitetsfølelsens 
udvikling ikke blot hos eliten, men også 
blandt befolkningens bredere lag, er Sønder
jylland i fremmedherredømmets tid et oplagt 
emne for nærmere studier. Hans Schultz 
Hansen, Flensborg, har tidligere beskæftiget 
sig med dette emne og fortæller her bl.a. om, 
hvorledes de nationale møders kaffeborde er 
opstået.
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»Harmonien« i Gâskærgade i Haderslev var stedet, hvor byens borgerskab, bl.a. konsul Amorsen, 
fysikus Madvig og redaktør Hiort-Lorenzen, mødtes med omegnens proprietærer som P. Skau, 
Bukshave, og J. P. Friis, Ejsbøl. Postkort ca. 1905, Historiske Samlinger, Aabenraa.

Borgerskabspatriotismen 1864 - 
ca. 1885
Fra sin begyndelse i 1840'erne havde 
den danske bevægelse i Sønderjylland 
haft sit tyngdepunkt i den nordslesvig
ske gårdmandsstand, men den politi
ske og kulturelle ledelse lå hos frem
trædende borgere i byerne og deres 
sociale ligemænd blandt de største 
ejendomsbesiddere i oplandet.

Dette lederlag af borgere og proprie
tærer var på enkelte undtagelser nær 
præget af den nationalliberale idéver
den, og deres sympatier lå hos højresi
den i den kongerigske forfatnings
kamp. Centrum for deres nationale og 
kulturelle udfoldelser var de forskellige 
byers danske borgerforeninger »Harmo
nien« i Haderslev, »Frederiksklubben« i 
Aabenraa, »Enighed« i Sønderborg, 
»Unionen«, siden »Konkordia« i Nord

borg samt »Borgerforeningen« i Flens
borg. Selv om disse foreninger hver 
havde deres særpræg, var en mere eller 
mindre udpræget eksklusivitet fælles 
for dem alle. Ledelsen hed ikke besty
relse, men direktion, og optagelse 
fandt sted ved afstemning med hvide 
og sorte kugler (ballotement). I tiden 
mellem de to slesvigske krige havde de 
nationalliberale danske embedsmænd 
spillet en stor rolle; efter deres bortrej
se i 1864 overgik ledelsen til det finere 
borgerskab, og omegnens større jord
besiddere kom med. Foreningerne fun
gerede i vid udstrækning som klubber, 
hvor mændene kunne mødes om efter
middagen for at læse avis, drikke grog 
eller punch og få sig et slag kort. I 
vinterhalvåret holdtes møder (som 
kaldtes assembléer), hvor der blev 
holdt foredrag, læst op, givet koncert
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og lignende. Årlige højdepunkter var 
sommerudflugten, juleballet og ma
skeraden ved fastelavn. Arrangemen
terne var forbundet med en medlems
middag, hvor der blev holdt patriotiske 
skåltaler.

Disse danske borgerforeninger var 
først og fremmest selskabelige sam
menslutninger. Deciderede politiske 
foreninger eksisterede stort set ikke. 
Forsøgene på at skabe en landsdelsom
fattende politisk organisation slog fejl, 
og på det lokale plan fandtes kun 
»Kommunalforeningen« i Haderslev 
(opr. 1868). Politik spillede dog tillige 
en væsentlig rolle i den flensborgske 
forening Enigheden. Den var stiftet i 
1868 og havde over 400 medlemmer, 
mest fra håndværkerstanden. »Enighe
dens« sociale tyngdepunkt lå dermed 
en del lavere end »Borgerforeningens«. 
»Enigheden« gik også klart videre i 
dansk-national retning end denne, 
f.eks. havde den dansk forenings
sprog.

En begivenhed i april 1874 lod i hvert 
fald ikke nogen i tvivl om »Enighe
dens« tendens. Da afsløredes nemlig 
ved en højtidelighed en buste af den 
afdøde, »højsalige« kong Frederik VII. 
Med hele sin tilbageskuende karakter 
og symbolmættede program var festen 
ganske typisk for 1870'ernes nationale 
sammenkomster.

Ifølge Flensborg Avis deltog 600 her
rer og damer. Busten var dækket af et 
stort Dannebrogsflag, og den var flan
keret af fire riddere af Dannebrog og 
fire Danebrogsmænd. Væggen bagved 
var prydet med krone og guldkvaster, 
formodentlig i bedste klunketidsstil. 
En planlagt kanonsalut havde af nær
liggende grunde, nemlig myndighe
dernes holdning, måttet opgives. Der 
blev holdt taler af formanden, slagter
mester Partsch, der foretog afsløringen 
og udråbte et nifoldigt hurra for kon

gens minde, ved sekretæren, skolebe
styrer Holdt, der særlig dvælede ved 
kongens død på Lyksborg samt næst
formanden, redaktør Gustav Johann
sen, som fremhævede kongen som 
grundlovens giver.

Der blev sunget tre lejlighedssange, 
hvoraf der skal citeres et vers:
Minde skal dit Billed her
Os om bedre Dage, 
Spore os til mandig Færd, 
Dæmpe modløs klage, 
Tænde Haabets varme Glød: 
At vi gjennem Kamp og Nød 
Atter hjem skal drage.
Under afsløringen »hvilede en alvors
fuld og højtidelig stemning over den 
meget talrige forsamling, der øjensyn
lig var grebet af hele handlingen, af 
sangen og af taler, så der glimtede tårer 
i mangt et øje«, skrev Holdt i sin 
beretning tilo Regenburg, der var stift
amtmand i Århus (Flensborg Avis 14. 
april 1874).

I Flensborg fandtes ud over »Borger
foreningen« og »Enigheden« også »Fo
redragsforeningen«, der var dannet i 
1873 og havde ca. 300 medlemmer. På 
den tid kunne foredragsholdere fra 
kongeriget endnu accepteres af myn
dighederne, og sådanne, især med til
knytning til højskolekredse, talte i fore
ningen om emner fra samtidens dan
ske og nordiske kultur. Udover »Fore
dragsforeningen« kendes fra denne tid 
kun én foredragsforening, nemlig 
»Enighed« på Broagerland fra 1872. 
Den havde ca. 200 mandlige medlem
mer, men opløstes i 1874 af myndighe
derne. Samme skæbne overgik året 
efter »Enighed« i Flensborg.

De organisationer, som havde størst 
nationalpolitisk betydning på landet, 
var imidlertid landboforeningerne, der 
også havde medlemmer i byerne, sær
lig i det danske, borgerlige lederlag.
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(Sangbog
$ n b I) o l b.

for

/oreningen „Ciig^hei“

91e. 'S •te.
1. Der er tt pnbigt Canb...................................... 3
2. 3 Danmart tr jeg febt, ber fear jtg tøemme.. 4
3. flange rar Worben? perlige Stamme ............. 5

f C e ii s ß o r g.

I. Mantling.

glenêborg.
«foreningen „(ffnigljrbeirø“ «forlag.

(9 Gommiîfion $o? Sogbanbltr So^annfen.) 
în>» bo« a. Ä. Zbillerup.

1869.

5. Hell dig, du höga Nord......... ........................ G
G. Gn Staat for bet bliiilcnbe Soerne? 23aanb... 7
7. JBort ®lober?maal er heiligt.............................. 9
8. Wlober? Warn er en fciinmetfl flpb..................... 10
9. Cange not bar jeg ^onbepige baret................. 11

10. ftong Gbriftian ftob beb fcoien Wlaft................. 13
11. Kung Karl, den un*.*a lijcltc.......................... 14
12. Wien? Worb habet brufer mob fjdbbpgt Stranb . 1G
13. 3 alle be Wiger og Canbe...............  17
14. Sol er oppe.....................................  17
15. Hor ftribeb er benne Staat libbragt................. 19
1G. S3i bar lagt bet faa tibt, og bn bteb bet faa gobt 19
17. Sparfoint i Worben toi SUomftcr finbe................21
18. Det er faa Mnbigt at folge? ab........................  21
19. Det toar en Corbag-Wflen.................................. 22
20. 3 Järnbom? 5jcb, i Wlanbboin? Wlber.........  24
21. ftarvel mit ^obelanb jeg bpber...........................24
22. Erobre, meget langt herfra................................ 25
23. rupb ffugL Jtpr ober QnrrefcrnO Wöbe...........  27
24. Sn Somanb? 23rub bar 53 elgen fjerr............... 28
25. herligt en Sommernat...................................... 29
26. £)m bunbrebe 9lar er billing glemt................... 30
27. Gubben Nooch var en hedersman................... 31
28. $»it paa en ©reen en .’trage............................ 32

Den flensborgske forening »Enigheden« havde sin egen sangbog, som blev udgivet af Gustav 
Johannsen. Som det fremgår af indholdsfortegnelsen til højre var udvalget af sange - i bedste 
nationalliberale tradition - præget af Skandinavismen. Eksemplar i Den slesvigske Samling, Dansk 
Centralbibliotek, Flensborg.

Landboforeningerne blev derved et 
mødested mellem land og by; i særde
leshed gjaldt det ved dyrskuerne. Ved 
dyrskuemiddagene blev der ikke lagt 
skjul på landboforeningernes politiske 
betydning. På Haderslev Amts Land
boforenings dyrskue i 1876 talte redak
tør Hjort-Lorenzen således: »Når vi 
overhovedet dér holdt dyrskue, da 
havde vi ikke alene det formål at frem
me landbruget, vel? (Nej). Når vi frem
stillede vore dyr, var det ikke alene for 
at æske præmie, vel? (Nej). Kort sagt, 
ved alt hvad vi her foretog os, hvad det 
end var, lå der kun den ene hovedtanke 
til grund, at godtgøre, at vi var de 
rette herrer i landet, enhver af vore 

handlinger i stort som i småt var rettet 
på det ene formål, genforeningen med 
vort dyrebare fædreland. At vi alle med 
al vor kraft, i al vor gerning, med 
enhver nerve og fiber ville arbejde hen 
imod dette dejlige mål, derpå ville han 
tømme sit glas«.

Der fulgte flere skåler for »vort gamle 
fædreland Danmark« og »Håbet om, at 
det skilte måtte føje sig sammen«, og 
det gik godt, indtil gårdejer Iver Friis 
fra Fredsted udbragte en skål for 
»Øvrigheden« - idet han tilføjede, at han 
hermed mente foreningens bestyrelse. 
Dette bragte den tilstedeværende poli
timester i affekt, og han forbød flere 
skåltaler (Dannevirke 11. juni 1876).
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Antallet af skåler blev derfor ret 
begrænset. Anderledes ved Landbo
foreningen for Flensborg og Omegns 
dyrskue i 1874, hvor der udbragtes hele 
17 skåler. Det begyndte ret forsigtigt 
med, at formanden, Chr. Nielsen fra 
Vejbæk, skålede på det indre sammen
hold i foreningen, redaktør Gustav Jo
hannsen på modets opretholdelse og 
gårdejer Hassel fra Hvilbjerg på »det 
gamle«. Boghandler Vennervalds skål 
for gæsterne i teltet var ligeledes uskyl
dig. Den næste skål blev straks mere 
politisk. Gårdejer Randbøll fra Jarup- 
lund mindedes, hvorledes man tidli
gere altid havde viet den første skål til 
kongen. Han ville dog ikke udbringe en 
skål for nogen konge, derimod for den 
danske rigsdagsmand i Berlin H. A. 
Krüger - hvilket Krügers position taget 
i betragtning nærmest kom ud på ét! 
Gustav Johannsen foreslog derpå et 
leve for »gamle Danmark«, der fulgtes 
af skåler for skolebestyrer Monrad i 
Flensborg, den danske kvinde, forenin
gens formand, »det åndelige Dannevir
ke«, bondestanden, tilskuerne udenfor 
teltet og for modersmålet (ved folke
målsdigteren Carsten Thomsen fra 
Frøslev) samt for »den gode ånd« i 
landboforeningen. Efter denne stribe 
var modet steget til sådanne højder, at 
Johannsen udbragte to skåler, en for 
Dannebrog og en for kong Christian IX, 
hvorpå gårdejer Randbøll sluttede af 
med en skål for, »at Pragfredens Artikel 
5 snarest måtte blive opfyldt, så at vi 
næste år kunde samles under Danne
brog« (Flensborg Avis 28. juni 1874).

I overensstemmelse med den bor
gerlige ledelses patriotiske traditioner 
bestod danskhedsfølelsen i 1870'erne 
altså mest i trofasthed mod symboler 
for det danske: kongen, Dannebrog og 
»det gamle Danmark« som mytisk be
greb. Også i den faste tro på den 
erhvervede ret i henhold til paragraf 5 

var der et stærkt symbolsk element - i 
hvert fald efter at udsigterne til en 
realisering af paragraffens folkeafstem
ningsbestemmelse forringedes kraftigt 
med Frankrigs nederlag 1870-71. Og 
disse symboler blev der i bedste natio
nalliberale ånd talt, skålet og råbt hurra 
for, når en passende lejlighed bød sig.

Gårdmandsnationalismen ca. 1885 - 
1920
Ved midten af 1880'erne trådte en ny 
generation og nye kredse til. Ledelsen 
af politik og kultur rykkede ud på 
landet til de forskellige egnes »sogne
konger«, det vil sige de mest fremtræ
dende gårdmænd. Denne proces af
spejles i sammensætningen af besty
relserne for de »store nationale fore
ninger«. Sprog foren ingen, der oprettedes 
i 1880, domineredes således af bybor
gere og større ejendomsbesiddere, der 
udgjorde en selvsupplerende bestyrel
se. Ved Vælgerforeningens start i 1888 var 
der derimod kommet adskillige, mere 
jævne ejendomsbesiddere med, og 
Skoleforeningens bestyrelse udgjordes 
fra første færd (fra 1892) næsten ude
lukkende af gårdejere. De nye bestyrel
ser var alle demokratisk valgt af med
lemmer på generalforsamlinger.

Det var imidlertid langtfra kun ram
merne, som ændredes. Hidtil havde 
dyrkelsen af dansk-nordisk kultur (hi
storie, litteratur, kunst) været forbe
holdt de snævre, »dannede« kredse og 
havde i hvert fald i Sønderjylland ikke 
spillet den store rolle for den nationale 
identitet. Sprogforeningen blev den 
første markering af, at der nu skulle 
lægges mere vægt på arbejdet for at 
udbrede dansk og nordisk kultur til 
bredere kredse af den nordslesvigske 
befolkning. Gennem sine bogsamlin
ger virkede foreningen ved det 
skrevne ord. 1 de nyopdukkede fore
dragsforeninger arbejdedes derimod
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Forsamlingshuset i Visby der er opført i 1897, er et af de ældste forsamlingshuse i Nordslesvig. Det er 
usædvanligt ved at være opført i to etager. Postkort i Historiske Samlinger, Aabenraa.

med det levende ord. Fra 1884 og ti år 
frem oprettedes ialt 15 lokale fore
dragsforeninger. Heraf lå de to i Ha
derslev østeramt, tre i vesteramtet, en i 
enklaverne nordvest for Tønder, fire i 
Aabenraa amt og fem i Sønderborg 
amt.

Den typiske foredragsforening om
fattede 5-6-7 sogne og havde 100-300 
medlemmer; ialt var vel lidt over 2000 
nordslesvigere organiseret på denne 
måde.

Foreningernes formålsparagraffer 
var ret enslydende, almindeligvis »ved 
foredrag af forskelligt indhold, ved op
læsning, sang m.m. at virke til oplys
ningens fremme«. Lad os se nærmere 
på, hvordan formålet prægede møde
forløbet:

Tiden: en sen eftermiddag eller tidlig 
aften, hverdag eller søndag. De fleste 

møder fandt sted i vinterhalvåret, men 
sommermøder forekom også.

Stedet: en nordslesvigsk kro eller 
måske et af de nye forsamlingshuse; 
det første opførtes i Skave i 1892 og 
efterfulgtes af yderligere fem inden 
århundredeskiftet.

Bestyrelsen, bestående af »sogne
kongerne« fra de sogne, som forenin
gen omfattede, mødte sammen med et 
antal tilhørere, der naturligvis veksle
de efter foreningens størrelse samt vejr 
og vind, men som vel gennemsnitligt lå 
på mellem 50-100. Man skulle tro, at 
tidspunktet - landbrugets røgtetid - 
virkede hæmmende på fremmødet, 
men hovedparten (over halvdelen) af 
medlemmerne var gårdmænd, som 
havde tjenestefolk til at klare bedriften, 
mens de var til foredrag. Der kom dog 
tillige nogle mindre landbrugere, 
håndværkere og handlende, derimod
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kom arbejdere yderst sjældent. I den 
første tid var det mest ældre mænd, 
som dukkede op, men siden kom de 
yngre mænd og kvinder også med.

Efter at formanden havde budt vel
kommen, sang man efter »Den blå 
sangbog«, som Sprogforeningen udgav 
siden 1881. Derefter gaves ordet til 
foredragsholderen, en mand, tilhører
ne kendte fra den nationale kamp - en 
redaktør eller anden journalist fra 
»Hejmdal«, »Flensborg Avis«, »Danne
virke« eller »Dybbølposten«, en frime
nighedspræst, sjældnere en vandrelæ- 
rer eller en landmand. De mest benyt
tede foredragsholdere var H. P. Hans
sen, frimenighedspræst L. B. Poulsen 
fra Bovlund og Sprogforeningens for
mand, tobaksfabrikant M. Andresen fra 
Aabenraa. Andre kendte var journalist 
Hans Petersen, gårdejer Mads Jensen 
og redaktør Jens Jessen. Derimod var 
det nu slut med at hente foredragshol
dere fra Danmark, det forbød myndig
hederne i 1885.

Foredragets emne hentedes i de fle
ste tilfælde fra dansk-nordisk åndsliv 
og historie. De historiske foredrag hav
de gerne direkte forbindelse med 
grænsekampen, handlede f.eks. om 
Kong Kristoffer, grev Gert og Niels 
Ebbesen eller om inkorporationen af 
den gottorpske del i den danske krone i 
1721. Formodentlig skulle også Leono
ra Christina Ulfeldts udholdenhed og 
trofasthed inspirere tilhørerne til disse 
dyder i den nationale kamp. Foredra
gene om åndslivet var for det meste 
koncentreret om enkelte digtere såsom 
Blicher, Wergeland, Bjørnson og Hol
berg. Det nordiske blev her markeret 
ved mange foredrag om norske forfat
tere.

Hensigten med de historisk-kultu- 
relle foredrag var klar nok: at øge den 
dansk-nationale bevidsthed hos tilhø
rerne. Tilsvarende skulle de religiøse

Frimenighedspræst L. B. Povlsen (1840-1921), 
der var præst for den danske frimenighed i 
Bovlund, var meget benyttet som foredragsholder 
i de nordslesvigske foredragsforeninger. Fot. Vald. 
Olsen, Kolding, ca. 1905, i Historiske Samlinger, 
Aabenraa.

foredrag præsentere tilhørerne for en 
dansk kristendomsopfattelse, nemlig 
Grundtvigs, ligesom hans liv og ger
ning var genstand for adskillige fore
drag. En prægning af tilhørerne var 
også tilsigtet ved de »folkelige« fore
drag om højskolesagen, børneopdra
gelse, folkeoplysning, sparsommelig
hed og ædruelighed m.v. Derimod var 
de naturhistoriske, geografiske og øvri
ge populærvidenskabelige foredrag 
om f.eks. kredsløbet i naturen, Grøn
land og Edison først og fremmest al
ment oplysende eller underholdende. 
Landbrugsfaglige foredrag overlodes 
til landboforeningerne, hvor der for 
alvor kom gang i denne virksomhed på 
samme tid som foredragsforeninger
ne.
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Efter foredraget blev der påny sun
get, og hvis foredraget havde været 
langt, blev der straks holdt pause, el
lers blev der fremført oplæsning. Den 
begyndte gerne i den lidt alvorligere 
ende af den danske litteratur for siden 
at bevæge sig over i den mere muntre. I 
pausen var der arrangeret billig fælles
spisning i form af the- eller kaffebord. 
Spiritus blev ikke nydt ved foredrags
møder, dels af idealisme, dels fordi de 
danske forsamlingshuse ikke kunne 
opnå spiritusbevilling. Til gengæld 
blev der ikke sparet på kagerne. Under 
spisningen fortsattes med oplæsning 
og småtaler indtil mødet afsluttede 
efter to-tre timers forløb.

★
De nordslesvigske foredragsforeninger 
var stærkt inspireret af de grundtvig
ske foredragsforeninger, som fra 
1870'erne havde bredt sig i Danmark. 
Det gjaldt foreningsform, mødeforløb 
og ideverden. I kongeriget skulle fore
dragsforeningerne som højskolerne 
udbrede »folkelig oplysning« som et 
modstykke til embedsmændenes indi
vidualistiske elitekultur, den national
liberale »dannelse«. På linje med fri- og 
valgmenigheder, sognebåndsløsning, 
friskoler, skytteforeninger og gymna
stikforeninger var de elementer i en 
enhedskultur i opposition til statsmag
ten. Mange grundtvigianere var tillige 
politisk aktive i Venstre, ligesom de var 
stærkt engagerede i udbygningen af 
andelsbevægelsen.

Selvom om grundtvigianerne svær
mede for »folket« var de som folkeligt 
og religiøst »vakte« ofte i et modsæt
ningsforhold til det gamle landbosam
fund. Man afskyede således umådehol
dent drikkeri og æderi, socialt hovmod, 
kortspil, løsagtighed, »dårlige fornøjel
ser« som markedsløjer o.lign. I stedet 
ville man give ungdommen ideer at 
kæmpe for, og her indtog det nationale

Falle Lildholdt (1858-1926) var fra Løjtogvaren 
af de unge bønder, der i 1880'erne var på højskole i 
Danmark. Da han vendte hjem, udkastede han en 
idé til en »klub« for unge mænd og kvinder i Løjt 
Nørby. De skulle samles hver 14. dag til kaffebord, 
oplæsning af »gode forfattere«, spil med »fædre
landshistorisk f irkort«, og smørrebrød med øl eller 
grog - »men kun et glas«. Fot. ca. 1885 efter Det 
gamle Løjt 1, s.13.

På modsatte side ses forskellige annoncer for 
nordslesvigske foredragsforeninger. Hejmdal den 
8. februar 1894.

en central placering. Grundtvigianer
ne var således blandt sønderjydernes 
bedste støtter i kongeriget; på det 
punkt var de helt på linje med borger
skabet.

Ved sin opposition mod embeds- 
mændene, sin ideelle stræben, sin 
dansk-nordiske indstilling - og sin 
forankring i gårdmandsklassen - pas
sede grundtvigianismen som fod i hose 
til den betrængte danskhed i Nordsles-
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vig i 1880-erne. Dens banebrydere var 
de unge gårdmænd, som efter et høj
skoleophold i Danmark vendte hjem 
og blev ledende i de nydannede fore
ninger. Gennem dem nåede Grundt
vigs særlige danskhedsforståelse ud 
også til dem, der ikke kom på højskole, 
og langt ud over de forholdsvis små 
kredse, der helt og fuldt sluttede sig til 
de grundtvigske frimenigheder i Nord
slesvig. Selv om man langtfra fik for

bindelse med hele den danske befolk
ning i Nordslesvig - de sydlige egne og 
de lavere sociale lag blev ikke nået - 
betød foredragsforeningerne dog i for
hold til tiden forud en mærkbar spred
ning og styrkelse af dansk national 
identitet i landsdelen.

Køllerpolitikken 1898-1901 standse
de for en tid foredragsforeningernes 
arbejde. Men efter et par år genopstod 
eller genoplivedes adskillige fore
dragsforeninger, eller deres opgaver 
overtoges af de såkaldt selskabelige 
foreninger. Den danskhedsopfattelse 
og mødeform, som foredragsforenin
gerne havde været et afgørende led i 
introduktionen af i midten af 1880'er- 
ne, blev derfor ført videre.

Litteratur
Harmonien. Træk af Danskhedens Historie 
i Haderslev gennem 150 Aar, Haderslev 
1949.
M. Michelsen: Frederiksklubbcn, Aabenraa 
1923.
Samme: Fra Frederiksklubbens Arkiv 1848- 
1948, Aabenraa 1948.
K. E. Larsen: Gennem 100 Aar. Enigheden i 
Sønderborg, Sønderborg 1957.
L. P. Christensen. Gennem 100 Aar. Borger
foreningen i Flensborg 1835-1935, Flens
borg 1935.
Broe, M., J. Schmidt og P. Frank: Øster 
Lindet Forsamlingshus 1894-1944, Aaben
raa 1946.
Hans Schultz Hansen: Foredragsforening 
for Rødekro og Omegn 1890-1903, Sønder
jysk Månedsskrift 1984, s. 320-328.
Samme: Det nordslesvigske landbrug og 
den danske bevægelse 1880-1914, Aaben
raa 1985, s. 157-166 om foredragsforenin
gerne.
Inge Adriansen: Kaffebordet - sønderjy
dernes tredie sakramente, Folk og Kultur 
1979, s. 5-30.
Margaretha Balle-Petersen: Grundtvigske 
kulturmiljøer, Efterklange - et Grundtvigs- 
eminar, Århus 1983, s. 64-79.
Henning R. Lauridsen: Folk i bevægelse, 
Struer 1986.

SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 4-89 113



Bam ved Vadehavet

Af OTTO JENSEN

Vester Åbølling mellem Ribe og Skærbæk er 
rammen om denne beretning af Otto Jensen, 
Fredericia, der er født 1897 og fortæller glimt 
fra sin opvækst i begyndelsen af århundre
det. Vi hører om børnenes mange opgaver i 
familiens landbrug, men også om leg og 
andre fritids fornøj elsen

Hjemme skulle vi børn hjælpe med 
mange ting. Fra 9 års alderen malkede 
jeg således tre å fire køer hver morgen 
før skoletid, og pigen malkede så de 
øvrige tre å fem køer.

Om vinteren skulle min ældre bro
der og jeg tærske et udlæg korn, så 
kreaturerne kunne få den helt friske og 
støvfri halm som aftenfoder, men dette 
arbejde var vi ikke så glade for, det var 
et hårdt arbejde at svinge plejlen.

Om sommeren stod fårene tøjret, så 
de skulle flyttes og vandes, og dette 
arbejde skulle udføres i den knappe 
middagstid mellem kl. 12 og 13. Det 

hændte, at et får havde befriet sig for 
tøjret, og det kunne være meget an
strengende at indhente og fange et 
ungt og stærkt dyr. Undertiden skulle 
vi også hjælpe et får, der var »overvælt« 
og lå på ryggen med alle ben i luften 
uden at kunne komme op.

Når vi mod aften drev køerne hjem 
fra marken, måtte de ikke jages. De 
skulle have lov til at gå i langsomt 
tempo, men det kunne ske, at man blev 
overrasket af et voldsomt tordenvejr, 
og i slige tilfælde var man stærk fristet 
til at bruge kæppen for at komme 
hurtigt frem, men det var jo ikke sagen 
at se køerne tabe en stribe mælk hen ad 
vejen.

Dagen før en helligdag skulle alt 
være i orden i hus og have m.v. Gårds
pladsen var belagt med små runde 
håndsten - piksten, hvor alt græs mel
lem stenene skulle luges og fejes bort. 
Arbejdet blev udført, selv om det ikke
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På modsatte side Otto Jensens fødegård i Vester 
Åbølling. Bolig og stald ligger i en længe fra vest 
til øst. Mod vest fandtes et kraftigt læbælte, men 
ingen beplantning mod de øvrige verdenshjørner. 
Foran gården står søsteren Marie og hendes 
mand, lærer Johan Jacobsen i Rejsby, samt de 
yngste brødre foran en gig. Billedet er taget i det 
tidlige forår - formodentlig i 1916- før den årlige 
hvidtning af murværket er udført, og afsendt som 
postkort til Marie og hendes mand. På kortet 
fortælles om en stormflodsnat, hvor vandet var 
ved at trænge ind i stuerne, og grisene var flyttet 
op på loftet. Privateje.

Herover plan af gården i Vester Åbølling i mål 
1:400. Skitsen er udført umiddelbart før gårdens 
brand i 1921 og viser forholdene i Otto Jensens 
drengeår, idet der kun er udført en mindre 
ændring af svinestalden. Senere blev der opsat en 
vindmølle over laden; den er dog ikke vist her.
1. Forstue. 2. Køkken. 3. Lille stue. 4. Storestue. 5. 
Storstuen. 6. Soveværelse. 7. Gæsteværelse. 8. 
Kamre. 9. Bryggers. 10. Spisekamre. 11. Lo. 12. 
Ko- og hestestald. 13. Foderplads. 14. Lade. 15. 
Køreport. 16. Brændselsrum. 17. Svinestald. 18. 
Have. 19. Forplads. 20. Mødding. 21. Gårds
plads. 

just var med glæde, men derefter kun
ne man så tage et forfriskende bad i en 
balje ude i gården.

Ofte skulle vi jævne muldvarpe
skud, og om efteråret blev der samlet 
kokasser i engene, så græsset kunne 
vokse op som et tæt tæppe til det 
kommende forår. Kokasserne blev 
samlet og kørt hjem til gården. På den 
tid havde man ikke ajlebeholdere, så 
ajlen blev kørt ud af stalden sammen 
med gødningen. Tørre kokassser blev 
lagt i grebningen for at opsuge ajlen og 
på den måde var det muligt at holde 
staldgangene tørre. De nævnte, tørre
de kokasser kunne også anvendes som 
brændsel i kakkelovne, men det blev 
de nu ikke i mit hjem.

Mine to ældre brødre havde skiftevis 
plads på andre gårde i sognet, før de 
fyldte 14 år, hvilket ikke var tilfældet for 
mit vedkommende. I stedet hjalp jeg 
undertiden naboen, gårdejer Johansen 
Toft med at køre hø hjem, og under
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læsningen stod jeg oppe på vognen for 
at tage mod høet og for at sætte det 
nøjagtig op i hjørnerne, så det blev et 
præcist firkantet læs, for fint skulle det 
være.

Mine brødre kørte altid et spand af 
de kraftigste, undertiden lidt viltre he
ste, og de fik lov til at pløje, hvilket jeg 
aldrig opnåede. Til mig betroedes de 
ældre eller mere sindige heste og som 
regel kun én hest, men alligevel hænd
te det en dag, at vognens ene baghjul i 
et vejsving gled ud i grøften, og det har 
senere moret mine brødre at fortælle 
dette som et eksempel på, at jeg ikke 
duede til at blive landmand, og det var 
måske rigtigt. I hvert fald blev jeg i 
højere grad beskæftiget i haven, der 
blev passet af mor og mig. Vi følte ikke, 
vi blev presset til at arbejde. Det blev 
næsten altid tilrettelagt således, at det 
føltes som en fornøjelse, men vore 
forældre sørgede også for, at der blev 
tid til leg og skæmt.

Købt legetøj fandtes næsten ikke, 
men vi lavede en art dukkehuse, stuer 
med møbler og stalde med besætning 
af dyr, hvortil anvendtes forskellige 
muslinger og trompetsnegle fra stran
den, der skulle forestille henholdsvis 
køer, får, heste, og grise m.v., og vi 
lavede serveringsbakker og billedram
mer fint udskåret med karvsnit. Der 
blev lavet flitsbuer af de bedste vidje- 
grene og pile af rør, påsat spids fra 
hyldebuske, men da rørene kunne væ
re vanskelige at skaffe, trak vi dem 
undertiden ud af tagskægget, hvilket 
naturligvis var ugleset.

Med en god bue kunne pilen række 
langt, men flitsbuen egnede sig ikke så 
godt til skiveskydning. Vi lavede der
for en armbrøst, der bestod af kolbe og 
løb i lighed med et jagtgevær. Med en 
stærk bue i armbrøsten kunne man 
opnå en god træfsikkerhed ved skive
skydning i en afstand på 10-12 m, men 

det var vigtigt at have bue med stor 
spændkraft. Sådan en bue fandt jeg i 
plantagen, hvor der blandt granerne 
stod nogle små egetræer, ca. 2 m høje 
og med en stamme på 2-3 cm i diame
ter. Jeg anede dog det tvivlsomme i 
denne handling, og da min far så den 
fine bue. Da måtte jeg fortælle, hvorfra 
den kom - med en alvorlig irettesættel
se til følge.

Undertiden byggede vi legehuse i 
nærheden af et havedige eller et gærde. 
De var så store, at et par drenge kunne 
hygge sig derinde. Husene opførtes af 
for hånden værende affaldsmateriale af 
sten, træ, strå m.v., men den væsentlig
ste del blev udført af strandingsgods: 
De større ting, der drev i land, blev 
hentet af strandfogeden og solgt på 
auktion, mens vi børn fik lov at tage de 
mindre. Det var sparsomt med penge 
til køb af søm og beslag, hvorfor hvert 
et rustent og krummet søm blev rettet 
ud og anvendt.

Hjemme fandtes et lille værksted 
eller rettere et huggehus med høvle
bænk og lidt værktøj, som blev an
vendt til vedligeholdelse af de almin
delige redskaber som skovle, spader, 
river m.v., og dette rum fik vi, under 
visse betingelser lov til at anvende. 
Her byggede vi legetøjsskibe med køl 
og sejl samt fladbundede færger og lod 
dem løbe af stabelen i det nærmeste 
vandløb.

Hvis vi ved stranden fandt en aske
planke af ca. 7 cm's tykkelse, fik vi lov 
til at lade den lokale håndværker skære 
den op i tynde lister, som kunne bruges 
til skibssider i færger.

Om vinteren løb vi på skøjter. For
uden de kortvarige skøjteløb i skoleti
den, løb vi som regel en længere tur 
onsdag og lørdag eftermiddag. Under 
en hård vinter kunne Vadehavet fryse 
ud til flere kilometer fra kysten. Isen lå 
mange steder direkte på havbunden,
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Gårdspladsen på gården i Vester Åbølling i august 1917. Porten til loen (bag hestene) ståråben - rugen 
køres ind. Til venstre den åbne dør til stalden, ved siden af den brønden med en pumpe af træ. Herfra 
forsynedes gården med vand. Senere opsattes også en pumpe i bryggerset. Foran pumpen to træbaljer 
med vand til hestene. På hestene sidder de yngste brødre, Eli og Aage, en medhjælper står ved et føl og 
foran det en pige fra Kiel, der var i ferieforplejning på gården - det var vanskeligt at skaffe føden i 
storbyen. I baggrunden forældrene, den unge pige, Ingeborg (i hvid kjole), som senere emigrerede til 
Argentina, og yderst til højre en dansk sønderjyde i tysk soldateruniform. Han havde vagttjeneste ved 
stranden og lå i kvarter på gården. Privateje.

Fra venstre den 9-årige Otto Jensen, der vender siden til på grund af en tandbyld ved venstre kind, 
søsteren Marie, 18 år, med den 1 -årige Eli på armen, foran sidder Aage på 3 år, Ejner pâli år og Hans på 
15 år. Billedet er taget hos fotograf Bodil Hauschildt i Ribe underfamiliens årlige køretur til onklen, 
Michael Pahus i Fole ved Gram. I Ribe skulle hestene have et foder. Privateje.
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og der var sjældent over en halv meter 
vand under, så der var ingen fare, når 
man blot passede på at holde landken
ding. Mine støvler var som regel alt for 
store og skøjterne endnu større, men 
de var skruet godt fast på hælen og 
fæstet med en læderrem over foden.

Vi holdt meget af lege med skydevå
ben, såsom flitsbue, armbrøst og slan
gebøsse, men blev belært om aldrig at 
sigte på et menneske. Der blev også 
lavet sabler af træ, med skæfte og 
håndskåner, i forskellig længde, udført 
med flad klinge. Under legen delte 
drengene sig i hold for derefter at 
bekæmpe hinanden, og da vi levede i 
et grænseland, benævntes de som et 
dansk og et tysk hold, selv om det som 
regel var vanskeligt med tilgangen til 
det tyske hold.

Vi havde to geder, der fik to-tre lam 
om året, samt en gedebuk. Gedebuk
ken, som min storebror Ejner og jeg 
havde tæmmet, blev spændt i seletøjet 
og for en vogn, men vi skulle dog være 
meget opmærksomme, for pludselig 
kunne den finde på at vende og rette 
hornene mod os. Men det var en rigtig 
buk, og næsten hele sognets geder, vel 
ca. 25, kom på besøg et par gange om 
året. For alle, der blev med lam, hvilket 
næsten var dem alle, fik vi to mark. Vi 
havde bukken nogle år, og det var os til 
megen morskab og gav også en vel
kommen skilling.

Om sommeren fiskede vi undertiden 
issing og rødspætter i Vadehavet, og 
det skulle foregå ved ebbetid, når van
det løb udefter. Med små bevægelser 
flyttedes fødder eller hænder på hav
bunden, hvorved vandet blev uklart, 
således at fiskene ikke øjnede nogen 
fare, og så kunne man være heldig at 
holde dem fast med fødder eller hænd
er mod havbunden. Vi fiskede også 
med fiskestang i bæk og å og fangede 
enkelte ål, skaller og gedder, underti

den satte vi garn i bækken.
Fodbold blev spillet i begrænset om

fang, og fra Vester Åbølling kunne et 
hold kun blive fuldtalligt som et blan
det hold af drenge og karle. En planeret 
bane fandtes ikke, men der blev spillet 
på en ujævn mark med vissen græs på 
et areal, der ikke havde været pløjet de 
sidste 8-10 år. Det kneb med læderfod
tøj, men den, der havde træsko eller en 
lidt garvet fod, kunne også være med.

Cyklen var endnu et sjældent befor
dringsmiddel, vi kendte den dog og var 
meget optaget af denne maskine. In
gen af os søskende havde en cykel, 
mens vi var børn, men min ældste bror 
fik en, da jeg var ni år. Cyklen havde 
ikke friløb, pedalerne drejede hele ti
den rundt, og der fandtes kun en 
forbremse, men trods det ville vi dren
ge meget gerne lege med den og fik 
undertiden lov til det. Når vi en sjæl
den gang havde cyklen, skulle den 
helst bruges samtidig af to elle tre 
drenge. Da jeg en dag som tredie og 
bageste cyklist var så uheldig at få en 
fod i klemme mellem hjul og stel, 
væltede cyklen, og foden sad uhjælpe
ligt fast. Dette optrin blev set af far, der 
kom løbende og råbte - vist nok - hvad 
f..... har I nu lavet. Han prøvede at 
vriste foden løs, men det lykkedes først 
efter anvendelse af værktøj. Efter den 
kraftige bemærkning var vi klar over, at 
far var meget vred, for vi havde aldrig 
hørt ham tale på den måde.

Vi besøgte også det årlige dyrskue i 
Ribe eller markedet i Skærbæk, og skal 
man til byen, så skal der penge med. 
Jeg havde 50 pfennig med, og det 
svarede til 56 øre. Heraf brugtes 15 
pfennig til kørsel med tog ca. 5 km fra 
Brøns til Skærbæk, 10 pfennig til fortæ
ring og 10 pfennig til tombola, og så var 
der endnu 15 pfennig ved hjemkom
sten!
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Teglværket Grønland ved Egernsund 1960 - et fint eksempel på et af de karakteristiske teglværksmoti
ver, som gennem tre årtier har inspireret Kragh-Hansen. Orig., 73 x 92 cm, i Museet på Sønderborg 
Slot.

Viggo Kragh-Hansen
Kunst i Sønderjylland (1)

Af JESPER TOFFT

Rundt omkring i Sønderjylland findes me
gen kunst, som er offentlig tilgængelig, og 
mange af disse kunstværker er udført af 
sønderjyske kunstnere.

Redaktionen af månedsskriftet vil gerne 
medvirke til, at kendskabet til disse sønderjy
ske kunstnere og deres værker bliver mere 
udbredt, og vi harderfor bedt kunsthistorike
ren Jesper Tofft, der er ansat som kulturkon

sulent ved Sønderjyllands Amtskommune 
om at fortælle om nogle af disse kunstnere.

Serien »Kunst i Sønderjylland« har som 
sigte kort at præsentere kunstnere, der har 
deres rod i landsdelen eller har haft deres 
virke her, og hvis værker det er muligt at se i 
offentligt tilgængelige samlinger. I de kom
mende måneder bringes en række andre 
kunstnerportrætter, skrevet af Jesper Tofft.
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Forstanderinde Johanne Hansen, Vollerup. Dette 
karakterfulde portræt, malet 1963, betegnede ma
lerensgennembrud som portrætmaler. Orig., 90 x 
71 cm, i Museet på Sønderborg Slot.

Maleren Viggo Kragh-Hansen (1910) er 
en af landsdelens mest kendte og eta
blerede malere. Han stammer fra Ran
ders, men har siden 1950'erne været 
bosat i Sønderjylland, og i dag er han 
stadig aktiv i sit hjem ved Nybøl Vand
mølle nær Gråsten.

Kragh-Hansen har alle dage haft et 
naturalistisk udgangspunkt, selvom 
stilen og udtrykket har varieret gen
nem årene. En særlig rig motivverden 
har Kragh-Hansen fundet i de gamle 
teglværker på Sundeved og Broager
land; motiver som i over 100 år har 
tiltrukket kunstnere fra nær og fjern.

De gamle teglværker - nogle med 
stærkt præg af forfald - har med deres 
usædvanlige arkitektur og særlige lys
virkninger på grund af de særprægede 
tagformer, virket dragende. De røde 
tegltage, der hver gang beskueren flyt
ter sig lidt i forhold til solen, giver nye 

indtryk af lys og skygge, har givet 
maleren mulighed for at arbejde kon- 
truktivt fladeopbyggende. Herved 
kommer de forskellige tagflader til at 
indgå i maleriet som et geometrisk 
komponeret system, således som det 
ses i maleriet af teglværket Grønland 
ved Egernsund. I andre billeder har 
Kragh-Hansen derimod givet et mere 
impressionistisk præget syn på tegl
værksmotiverne.

Men også mange andre motiver har 
optaget Kragh-Hansen i hans lange 
karriere, siden han i 1930'erne blev 
uddannet på Det kgl. Kunstakademi i 
København, hvor han var elev af pro
fessor Sigurd Wandel. Således har por
trætmaleriet siden 1960'erne været en 
væsentlig side af Kragh-Hansens virke, 
og mange kendte og ukendte person
ligheder er gennem årene blevet fore
viget af hans pensel. Til Det nationale 
Portrætgalleri på Folkehjem har han 
udført en række billeder af mænd og 
kvinder, der har ydet en særlig indsats i 
den danske sags tjeneste. En del af 
disse portrætter er udført efter de afbil- 
dedes død på grundlag af fotografier. 
Det er en vanskelig og ikke tillokkende 
opgave, som Kragh-Hansen også me
strer.

Mange af hans jævnaldrende, kunst
nere som f. eks. Richard Mortensen, 
Eigil Jacobsen og Carl-Henning Peter
sen valgte den abstrakte vej i deres 
kunst, og også Kragh-Hansen var på 
tidspunkter af sit liv i tvivl. At det 
figurative så blev hans vej, skyldtes 
især stærk påvirkning fra den gamle 
europæiske tradition, som han modtog 
under studieophold i Paris først i 
1950'erne - især på Louvre. Her kom 
det endelige vendepunkt. Tidligere op
hold på Rønshoved Højskole ved Rin
kenæs samt familiemæssig tilknytning 
til landsdelen gjorde, at han omkring 
1954 bosatte sig i Sønderjylland, og
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med de mange motiver fra området, 
der siden kom ud fra malerens atelier, 
kan man vist godt kalde ham en søn
derjysk kunstner.

Endelig skal det nævnes, at Viggo 
Kragh-Hansen i over 25 år har været 
medlem af kunstnersammenslutnin
gen »Corner«, der netop har det natu
ralistiske friluftsmalen som udgans- 
punkt.

I Sønderjylland kan man - foruden 

på Folkehjem i Aabenraa - bl. a. se 
malerens værker på museerne i Tønder 
og Sønderborg, på Rønshoved Højsko
le samt på en række offentlige institu
tioner som Amtsgården og Cathrines- 
minde teglværk.

Litteratur
Viggo Kragh-Hansen. Katalog. Museet på 
Sønderborg Slot, 1981. J. Garff og O. Lam- 
baa: Cornerbogen, 1973.

Asserballe - billeder
Af ERIK LINDSØ

Blandt sidste efterårs store høst af lokalhisto
riske bøger tegnede Augustenborg lokalhisto
riske arkiv sig for en lille perle: Udgivelsen af 
en række tegninger, akvareller ni. u som den

Max Beckert blev født i Køln i 1890. 
Under Første Verdenskrig kom han på 
grund af en hjertefejl ikke til fronten, 
men blev i stedet uddannet som vagt
mand. I marts 1915 er han med til at 
føre 2500 krigsfanger til Tønder og 
Løgumkloster, og i november 1915 
kommer han til Asserballe på Als. I 
godt to år har han opsyn med de 
russiske krigsfanger, der skulle arbejde 
på gårdene, hvor de våbenføre mænd 
var indkaldt til tysk militærtjeneste. 
Arbejdet betød, at han havde det me
ste af dagen til fri disposition, og at han 
udnyttede denne fritid godt, er omtalte 
bog en dokumentation for.

For som det fremgår, var Max Be
ckert ikke blot vagtmand, han var også 
kunstner. I olie, akvarel og med tusch 
forevigede han det indtryk, som han 
som ufrivillig fremmed fik af det lille 
alsiske sogn. På grund af materiale
mangel var han stort set henvist til at
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tyske kunstner Max Beckert udførte i perio
den 1915-18, mens han lå soldat på Als. Erik 
Lindsø, der er lærer på Danebod Højskole i 
Fynshav, har set nærmere på bogen.
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bruge feltpostkort til sine billeder, dvs. 
et format på 15 x 20 cm, ofte med to 
motiver på samme side.

87 af disse motiver har Augusten
borg Lokalhistoriske Arkiv gennem en 
prisværdig kraftanstrengelse fåety ud
givet i en fornem og veludstyret lille 
bog. Billederne er optrykt i deres origi
nale størrelse og for farvebilledernes 
vedkommende i en meget fin kvalitet. 
Hvert billede er forsynet med en kort, 
informativ tekst, og bagerst i bogen har 
man på pædagogisk vis lavet et kort, så 
man nøjagtig kan se, hvor i sognet 
motiverne er hentet. Desuden er bogen 
forsynet med en indledning, der giver 
den nødvendige baggrundsviden. 
Men man har forstået at fatte sig i 
korthed, nok fordi man - som jeg - har 
følt, at billederne taler for sig selv.

Som lokalhistorisk tidsdokument er 
billederne af stor værdi, idet de beskri
ver hverdagen i den alsiske landsby 
med dens personer, arbejdsliv, bygnin
ger og landskaber. Men specielt bille
dernes kunstneriske kvalitet gør bogen
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Side 121: Max Beckert (1890-1956), selvportræt, 
olie, dat. 4. juni 1916.
Side 122 øverst: Peter Simonsen og hustru, 
Asserballe, tusch, dat. 15. aug. 1916.
Side 122 nederst: Dobbeltmotiv uden tekst. Asser
balle, tusch, dat. 2. marts 1917.
Herunder: Tærskemaskine hos Klausen Kock, 
Asserballe, tusch, dat. 22. sept. 1916.
Gengivelserne er her lidt formindskede i forhold 
til originalerne.

Max Beckert havde taget uddannelse som kakkel
ovnssætter, men besøgte senere kunstakademiet i 
Dilseldorf. Efter krigen fik han ansættelse som 
tegner på et landopmålingskontor, men levede 
iøvrigt som besat for kunsten. Han malede og 
tegnede hver dag, læste bøger og gik meget ofte i 
teatret. Han levede hele livet i stor armod, malede 
og tegnede, men har aldrig solgt et eneste billede - 
simpelthen fordi han ikke kunne skille sig fra sine 
billeder. Han døde i 1956, 66 årgammel, som følge 
af et hjerteslag.

fortjent til at blive kendt langt ud over 
Asserballes sognegrænse. Kunstken
dere har lovprist dem, og har bl. a. 
sammenlignet Beckert med Emil Nol
de, som kort tid før opholdt sig på Als, 
og på lignende vis fik forløst sin ska
bende evne, da han under nazisternes 
censur måtte ty til det lille format.

Det er en flot bog, og når man nærlæ
ser billederne, er det en stærk bog. Der 
er grund til at rose udgivelsen. Bogen 
blev trykt i 500 eksemplarer og er 
udsolgt på under to måneder. Gid man 
havde mod og muligheder for endnu et 
oplag.

Asserballe-billeder 1915-18 af Max Beckert 
- kunstner og vagtmand. 94 sider, rigt 
illustreret. Pris: 85 kr. Udgivet af Augusten
borg Lokalhistoriske Arkiv, Slotsalle lOd, 
6440 Augustenborg, 1988.
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Dinosaurer
Søndag den 30. april, kl. 15, åbner 
særudstillingen, »Dinosaurer« på 
Midtsønderjyllands Museum på Gram 
Slot.

Alle »kender« de kæmpestore, fryg
telige, plumpe, sløve, koldblodede, 
blodtørstige og ækle, mystiske væsner, 
der tyranniserede verden i en fjern, 
fugtig og dampende fortid. Igennem 
lang tid har dinoerne lagt krop til 
utallige, mere eller mindre fantasifulde 
tegneserier, bøger og film, hvori der 
optræder et dyr, der med lidt god vilje 
kunne minde om en dinosauer.

Denne mindre pæne rolle som 
skrækfilmens blodtørstige uhyre har 
medført, at selv små børn kender til 
dinosaurerne og levende følger med i, 
hvad der kommer af nyt om dem.

Men hvordan var så virkelighedens 
»dinoer«? For virkelige var de, og leve
de i en fjern fortid gjorde de også.

De var tilpassede til meget forskelli
ge roller i datidens økologiske system 
og dominerede dyreverdenen i næsten 
150 millioner år, indtil de sidste uddøde 
for ca. 65 millioner år siden.

Dinosaurerne var planteædere og 
kødædere, der var kæmper og dværge, 
nogle gik på fire og andre på kun to 
ben; der var nogle der var klædt i 
panser og plade, mens andre var be
skyttede af deres enorme størrelse.

Udstillingen »Dinosaurer« forsøger 
ved hjælp af plancher med tekst og 
billeder, samt nogle store og flotte 
afstøbninger af kranier af dinosaurer 
fundet i Alberta i Canada, at give den 
besøgende en seriøs oplysning om, 
hvad begrebet dinosauer dækker over.

Ved at besøge udstillingen på Midt
sønderjyllands Museum, vil man må
ske få revideret sin opfattelse af disse 
populære fortidsdyr, eller få svar på 
hvornår dyrene levede, hvordan ver-
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på de nordslesvigske museer
til 24. april

Midtsønderjyllands Museum, Gram
Køb ikke deres liv
Udstilling om Washington-konventionen, som søger at be
skytte udryddelsestruede dyrearter.

fra 30. april Dinosaurer
Udstilling fra Geologisk Museum i København om dinosau
rerne og deres verden (se omtalen på modsatte side)

2. maj Dinosaurernes verden
Ella Hoch fra Geologisk Museum holder foredrag om de over 
100 mio. år, da dinosaurerne dominerede landjordens dyreliv. 
Kl. 19.30.

til 15. maj
Aabenraa Museum
Havetid
Udstilling om land- og byhavens udvikling i de sidste 200 
år.

til 30. april

fra 15. april

fra 15. april

til medio maj

Sønderjyllands Kunstmuseum, Tønder
The Gate
Ingvar Cronhammars store skulpturprojekt vises i museets 
nyerhvervelse, .vandværksbygningerne.
Rainer Grodnick
Separatudstilling med værker af Rainer Grodnick.

Museet på Sønderborg Slot
Billeder fra 1864
Reportager i fotos, træsnit og tegninger fra krigen 1864 - 
udstilling fra krigsfotografiets barndom.
Årets høst
Udstilling af gaver og indkøb til museets samlinger i 1988.

Haderslev Museum
16. april til 7. maj Kunstudstilling

Sønderjyllands Kunstmuseum viser udvalgte værker fra mu
seets egne samlinger.

den så ud på det tidspunkt, eller om de 
var koldblodede, og hvorfor de blev så 
store, osv.

Udstillingen »Dinosaurer« må ikke 
forveksles med Tivolis udstilling af 
gummikopier, som man har forsøgt 
gjort levende ved hjælp af trykluft og 

hydraulik. Selvom denne udstillings 
eksemplarer ikke ruller med øjnene, så 
vil det alligevel, med lidt hjælp fra 
fantasien, være muligt at få et stille gys, 
når Albertosaurus lurer på én fra sin 
niche.

Martin Abrahanisson
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f Bognyt

Luftangreb under besættelsen

Henrik Skov Kristensen, Claus Kofoed og Frank 
Weber: Vestallierede luftangreb i Danmark under 
2. verdenskrig, Arhus Universitetsforlag 1988, 2 
bind, 861 s., ill., engelsk summary. Pris: 598 kr.
Bogen giver en oversigt over vestallierede, 
dvs. overvejende britiske, luftangreb i Dan
mark grupperet efter angrebenes formål i 
en stategisk og taktisk sammenhæng, der 
rakte ud over Danmarks grænser. Denne 
emnemæssige disponering af stoffet søges 
kombineret med en tilnærmet kronologisk 
rækkefølge af kapitlerne under hensynta
gen til, hvornår de enkelte typer af opera
tioner fik relevans for Danmark, således at 
det også bliver muligt at følge udviklingen i 
de allieredes strategiske og taktiske priori
teringer.

Der redegøres fyldigt for baggrunden for 
og gennemførelsen af velkendte angreb 
som det på B & W i januar 1943 eller 
angrebene mod gestapohovedkvartererne 
i Århus, København og Odense i 1944-45. 
Men hovedparten af pladsen er helliget de 
mindre spektakulære angreb, der ud
sprang af eksempelvis forsøg på at chika
nere det tyske luftvåben eller havde karak
ter af improviseringer fra maskiner, der 
vendte hjem fra Tyskland uden at have 
brugt deres bombelast. På baggrund af 
gennemgang af et meget omfattende en
gelsk materiale formår værket at klargøre 
baggrunden for disse utallige episoder, der 
ikke altid forekom lige logiske for de civile 
danskere, der var så uheldige at komme i 
skudlinien, og som i en række tilfælde 
vitterligt også kan føres tilbage til unøjagtig 
navigering, fejlbedømmelse af målets ka
rakter eller overdreven aktionsiver hos 
fly besætningerne.

Forfatterne angiver selv at henvende sig 
til tre målgrupper: De, der interesserer sig 
for almen besættelseshistorie, for flyvehi
storie eller for lokalhistorie. Det engelske 
rapportmateriale gør det muligt at følge 

gangen i de enkelte angreb meget nøje, og 
en sammenligning med tysk og dansk 
materiale giver grundlag for vurderinger af 
angrebenes faktiske resultater. Forfatterne 
har ikke holdt sig tilbage med hensyn til at 
give eksempler og dette sammen med 
detaljerigdommen i fremstillingen i det 
hele taget giver de flyvehistorisk eller lo
kalhistorisk interesserede mulighed for at 
fordybe sig i netop det, der måtte have 
særlig interesse. Til gengæld er det gået ud 
over værkets læselighed for den alment 
interesserede læser, hvem det kan anbefa
les at samle opmærksomheden om de mere 
overordnede og sammenfattende afsnit og 
forholde sig selektivt til de mange detail
skildringer.

Selv om Sønderjylland som følge af nær
heden til Tyskland lå udsat for angreb 
afledt af operationer mod selve Tyskland, 
bærer omtalen af begivenheder med rela
tion til Sønderjylland på den anden side 
præg af, at der ikke befandt sig primære 
bombemål i denne landsdel. Den lokalhi
storisk interesserede Haderslev-borger vil 
således kunne læse om to tilfælde af ned
kastning af flyveblade, en angivelig bom
bekastning mod jernbanestationen, en be
skydning af et tog og et angreb på en tysk 
bilkonvoj uden for byen den 4. maj 1945. 
Desuden omtales fem planlagte eller gen
nemførte angreb mod Skrydstrup flyve
plads, der benyttedes i krigens sidste fase. 
En Tønder-borger vil formentlig først kaste 
sig over afsnittet om bombardementet af 
jernbaneterrænet den 11. juli 1942, der 
skyldtes en forveksling med Niebüll syd 
for grænsen, men ellers nævnes byen kun i 
forbindelse med den tyske nødlandings
plads ved byen og fire tilfælde af bombe
kastning ved overflyvning. Betydningen af 
nærheden til Tyskland markeredes dog 
håndfast nok for sønderjyderne natten 
mellem 18. og 19. aug. 1942, da en større 
flåde af bombemaskiner nedkastede ca. 110 
tons bomber over den sydøstlige del af 
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landsdelen i den tro, at de befandt sig over 
Flensborg.

Bogen er forsynet med registre over 
såvel personer som stednavne og navne på 
skibsmål. Desuden er den rigt illustreret, 
og kvaliteten i billedgengivelsen er fin, 
men det virker trættende, at billedtekster
ne gentager mindre dele af hovedteksten. 
Noget irriterende er det, at overskrifterne i 
notesektionen forekommer helt tilfældigt 
udvalgt i forhold til hovedtekstens indde
ling i kapitler og underafsnit, mens det til 
gengæld er yderst praktisk, at der på hver 
side i noteafsnittet er angivet, hvilke sider i 
hovedteksten noterne refererer til.

Henrik Lundbak

Dronning Thyra

Leif Ingvorsen: Myten om Dronning Thyra. 
1988, 78 s, ill. Pris: 105 kr.

Forfatteren, der er seminarielektor i Jelling, 
fortæller ikke historien om stammoderen til 
vort kongehus, heldigvis - for hende ken
der vi næsten ingenting til. Han giver os 
imidlertid en endnu bedre historie - myten 
om Dronning Thyra, og han demonstrerer 
hvorledes denne myte er knyttet uløseligt 
sammen med det danske folks historie på 
godt og ondt. Den indgik i det man kalder 
»ånden fra 1848«, og bidrog til at fremme 
forsvarsviljen i de brede lag af befolknin
gen, men samtidigt gav forestillingen næ
ring til den skæbnesvangre overvurdering 
af Danevirkes militære betydning i 1864. 
Skønt de er uhistoriske, er myter ikke uden 
interesse og betydning for historieforsk
ningen, fordi de afspejler livsholdninger og 
selvforståelse. For mange var fortællingen 
om Thyra Danebod et billede på »det evige 
i folket, sundheden, styrken, selvhævdel
sen«. Det er en fascinerende og velskrevet 
beretning. ja

Grænseforeningens Årbog

Da det begyndte... Grænseforeningens Arbog 
1889. 48 s. 1988.

I 1880-erne kom interessen for Sønderjyl
land i kraftig vækst i Danmark, efter den 

langvarige tilbagegangslinje i Nordslesvig i 
de første årtier efter 1864 var blevet brudt. 
En række sønderjyske foreninger danne
des over hele kongeriget for at støtte 
danskhedens positive udvikling, og i pro- 
visorieårene var det sønderjyske spørgs
mål et af de få, der kunne forene de striden
de partier. Årtiet, hvor det sønderjyske 
spørgsmål blev et fællesanliggende for be
tydelige dele af befolkningen, skildres af 
Troels Fink i en stofmættet tekst, krydret 
med anekdoter. Og tråden tages op af 
grænseforeningens mangeårige rejsesekre
tær Fr. Rudbeck, der fortæller levende om, 
»da det begyndte« for ham og mange andre 
i de bevægede år efter 1945.

ia

H. E Hanssen - et billedhæfte

Henrik Fangel: H. P. Hanssen - Liv og Virke, 
Sønderjyske Billeder 1, udgivet af Institut for 
Sønderjysk Lokalhistorie og Historisk Samfund 
for Sønderjylland, Aabenraa 1988, 48 s. ill. Pris: 
50 kr. for medlemmer, i boghandlen 60 kr.

Institut for sønderjysk lokalhistorie, Aa
benraa, har med basis i sin store billedsam
ling påbegyndt udsendelsen af en serie 
billedhæfter. Det første hæfte handler na
turligt nok om H. P. Hanssen-Nørremølle, 
der som dansk national i den preussiske tid 
og omkring genforeningen spillede en be
tydelig rolle. Fotografierne, der godt kunne 
stå bedre i reproduktionen, er valgt med 
megen omhu og belyser både personen H. 
P. Hanssen og tiden, han levede i. Hvis man 
har begivenhederne tæt på sig af den ene 
eller anden grund, kan man opleve meget i 
det foreliggende udvalg, men den ledsa
gende tekst er nok for upersonlig til at 
forklare f. eks. skoleelever, hvorfor H. P. 
Hanssen har betydning for dem. I de næste 
hæfter bør man efter min mening supplere 
billedportrættet med en aktuel personbe
dømmelse. Så kan hæfterne fint stå alene.

Steen Ove Christensen

Næste nummer udsendes med postvæsenet den 
23. maj.
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a»
Bagsiden
Møller på Aabenraa-egnen om
forsiden

De første møller i Aabenraa var natur
ligvis vandmøller, hvoraf Jørgensgård- 
møllen nedlagdes 1581 og Brundlund 
slotsmølle, der sandsynligvis er bygget 
o. 1530, blev delvis ødelagt ved en 
brand i 1595, men genopbyggedes få år 
efter. Nymølle ude ved Langbjerg skov 
rejstes 1581, og både den og slotsmøl
len blev drevet af det samme vand fra 
Mølleåen og havde i perioder de sam
me forpagtere.

I Sønderskov blev der i 1637 opført 
en stampemølle, og i 1767 lod farver og 
rådmand Martin Bahnsen (den ældre) 
opføre en stampemølle i samme skov, 
som siden blev kaldt Farversmølle efter 
bygherrens håndværk.

Bevæger vi os længere ud i Aaben
raas nærmere omegn, finder vi flere 
vandmøller. Syd for fjorden lå Lakse
mølle, der havde sin storhedstid under 
møller Hans Lautrup (1735-1827), som i 
1778 overtog møllen. Lidt længere ude 
lå Felsbæk vandmølle, hvortil bønder
ne i Stubbæk og Sdr. Hostrup var 
møllepligtige.

På det bakkede Løjt land nord for 
Aabenraa fandtes flere vandmøller, 
hvis historie går helt tilbage til middel
alderen. Det gælder Rundemølle, der 
var en kongelig mølle, og Dalholt møl
le, der hørte under Søgård gods, men 
formodentlig også Stenbjerg vandmøl
le, der fik nyt møllehus i 1836. Det blev 
nedrevet i 1951.

11736 opførtes den første hollandske 
vindmølle i Aabenraa - møllen ved 
Sønderport, hvis historie er fortalt side 
99-105. I 1857 byggedes en hollandsk 
pumpemølle med en snegl ved dæm- X_______ —________ 

ningen til Kilen. Kilen var den vig af 
Aabenraa fjord, som gik ind, hvor nu 
Nyhavn er anlagt. I 1820erne havde 
man påbegyndt en tørlægning af dette 
område ved at bygge en dæmning fra 
Gammelhavn og over til Lindsnakke, 
men af mangel på vedligeholdelse, og 
som følge af oversvømmelse ved høj
vande sank dæmningen efterhånden 
sammen. 11850'erne tog man imidlertid 
igen fat på tørlægningen af Kilen. Den 
gamle dæmning blev forstærket og den 
pumpemølle, som ses på forsidebille
det, blev opført. Ved tørlægningen blev 
der indvundet adskillige tønder land 
frugtbar eng. Møllen blev nedrevet i 
1923 i forbindelse med anlægget af 
Nyhavn. Hvor de inddæmmede Kil- 
enge havde været, blev der nu igen 
vand!.

På Aabenraa-egnen er Damgaard 
mølle nord for Rødekro i dag den 
eneste bevarede vindmølle, mens flere 
af de gamle vandmøller endnu findes, 
således er Stenbjerg vandmølle blevet 
genopbygget i 1988, helt som den så ud 
i 1836.

Jens K. Lampe
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