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SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT
der udsendes af Historisk Samfund for Sønderjylland som selvstændig 
publikation, koster 30,- kroner årlig i abonnement (inch MOMS og for
sendelse). Abonnement og enkeltnumre (3,75 kroner stykket, særnumre 
beregnes der dog en højere pris for) kan bestilles hos ekspeditionen, 
Landsarkivet, Åbenrå, telefon (046) 2 46 83, eller på redaktionens adres
se: H. P. Hanssensvej 9, Haderslev, telefon (045) 2 17 37.

Prøvenumre tilsendes gerne og gratis.

Folkeuniversitetet - Haderslev Amts Museum
Januar den 26. Hvad skete der ude i Europa, da jernalderen vandt indpas i 
Danmark omkring 500 før Kristus?
Universitetsamanuensis, mag. art. Jørgen Jensen, Nationalmuseet, Køben
havn.

Februar den 9. Jernudvinding i Danmarks oldtid.
Universitetslektor, mag. art. Olfert Voss, Nationalmuseet, København. 

Februar den 23. De ældste jernalderlandsbyer i Jylland. De nyeste forsk
ningsresultater fra udgravninger i 1960erne.
Professor, dr. phil. C. J. Becker, Nationalmuseet, København.

Marts den 9. En tuegravplads fra den ældste jernalder. Årupgård-udgrav- 
ningen 1970.
Museumspædagog, mag. art. Erik Jørgensen, Haderslev.

Som arrangører står Haderslev Arkiv- og Museumsforening samt Sønder
jyllands Amatørarkæologer i samarbejde med museet.

Forelæsningssted: Handelsskolen, Louisevej 1, Haderslev.
Forelæsningsrækken er offentlig tilgængelig og arrangeres som Folke

universitetsforelæsninger.
Alle arrangementer begynder kl. 20,00.
Program vil kunne fås ved henvendelse til museet - telf. (045) 2 23 62, 

hvor tilmelding også skal finde sted.
Hans Neumann

Idrætshøjskolen I Sønderborg 
Højskole med lederuddannelse i 
gymnastik, boldspil, fri Idræt og 
svømning. 6 mdr. vinterskole for 
mænd/kvlnder fra 3/10-28/3.
3 mdr. sommerskole for kvinder 
fra 3/5-28/7.

Tlf. (044) 2 18 48 Bent Brier.

LØGUMKLOSTER HØJSKOLE 
Kursus begynder sept., nov., febr.

Korte sommerkursus.
Tlf. 4 33 25

OVE ARKIL A/S
CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR

HADERSLEV

OUGAARDS
Boghandel

Vi har altid det bedste af den nye 
og den ældre litteratur 
på hylderne

Haderslev - tlf. 2 25 71



Dr. phil. Vilh. la Cour, redaktør 
af »Grænsevagten« 1918-1970. 
Foto 1970.

Sønderjysk Månedsskrift udvides og overtager 
samtidig nogle af »Grænsevagtens« opgaver

Den, der gennem en årrække har fulgt Sønderjysk Må
nedsskrift, vil have bemærket en stilfærdig udvidelse i 
omfang og indhold. Samtidig har månedsskriftet haft en 
jævn tilgang af abonnenter; i løbet af de sidste 10 år er 
tallet således vokset fra ca. 750 til ca. 1250. Det ligger 
Historisk Samfund meget på sinde at søge denne udvik
ling fortsat efter det synspunkt, at den bedste reklame er 
et forbedret produkt. På sidste styrelsesmøde er det blevet 
vedtaget at udvide månedsskriftet fra gennemsnitlig 32 
sider pr. nummer til for fremtiden ca. 40-48 sider, og
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vel at mærke uden at abonnementsprisen 
samtidig forhøjes.

I hovedsagen skal den hidtidige kurs fort
sat følges, men der vil ske en udvidelse af 
emneområdet, idet Sønderjysk Månedsskrift 
vil overtage en del af de opgaver, som dr. 
Vilh. la Cours tidsskrift »Grænsevagten« 
hidtil har løst, nemlig at bringe en løbende 
information om den aktuelle udvikling nord 
og syd for grænsen og ligeledes at gengive 
det materiale, der måtte skønnes nødvendigt 
til dokumentation af denne udvikling (taler, 
statistikker, officielle skrivelser o. 1.). Det er 
ikke tanken, at Sønderjysk Månedsskrift der
med skal blive et grænsepolitisk tidsskrift, 
men enhver, der har arbejdet med Sønderjyl
lands historie siden 1918, véd, hvilken vær
difuld hjælp der har været at hente i »Græn
sevagten «s gamle årgange; den information 
og dokumentation, som nu tilstræbes i må
nedsskriftet, har således et sigte, der også 
går ud over de aktuelle hensyn.

Idet Månedsskriftet på denne måde løfter 
en del af arven efter »Grænsevagten«, føler 
jeg trang til at bringe dr. Vilh. la Cour en 
hjertelig tak for hans »Grænsevagt«. Der 
findes intet fortilfælde for, at en mand gen
nem 52 år alene har båret et tidsskrift med 
et sådant engagement som det, hvormed 
Vilh. la Cour har omfattet den danske sag 
i grænselandet.

Det er ikke her stedet at skrive »Grænse
vagten« s historie, men der er al grund til at 
anerkende denne enestående indsats.

Vi kipper med flaget ved vagtskiftet.
Troels Fink

la Cour deler sin tid ligeligt mellem skrive
bord og arbejdsmark. Billedet er fra 1946, og 
stedet er Næsholm, hvor la Cour dengang 
arbejdede.
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Fra dansk til tysk skole
AF HOLGER JACOBSEN

Under den første verdenskrig kunne det være 
svært for en dansk dreng at begå sig blandt 
de tyske kammerater. Museumsinspektør 
Holger Jacobsen, Åbenrå, skriver om glæder 
og sorger i barndomsbyens tyske skole.

Jomfru Fanny, den kendte Åbenrå seer ske, 
spåede efter Treårskrigen, at preusserne ville 
komme og tage det hele Slesvig, »og,« sagde 
hun, »vi skal blive så tyske, så tyske, at næ
sten ingen håber mere.«

Det må være den tid, hun sigtede til, da 
jeg begyndte min skolegang i den Königliche 
Realschule, som havde til huse i Åbenrå 
Statsskoles bygning i Forstallé, kort efter 
påske 1913. Da var vi i sandhed blevet så 
tyske, at næsten ingen håbede mere. Der var 
betydelige mænd, der den gang mente, at 
»Kun tåber og folk uden indflydelse« (Mar
cus Ruben i »Preußische Fantasten?« 1911) 
kunne tro på Nordslesvigs genforening med 
Danmark. Det danske rigsmål var en sjæl-

•Bl 'Sir-F VM J t
« i

Drenge fra »Königl. Realschule« på »Laubheu
sammeln« (indsamling af blade af skovens træer 
til brug for hestene ved fronten). Man ser sæk
kene, som de samler bladene i. Læreren er ad
junkt Theodor Klüver. Siddende yderst til ven
stre forfatteren af artiklen. De danske drenge 

har ingen »Klassenmütze«. Adjunkt Klüver hav
de ved den såkaldte »Mensur« fået hugget sit 
øre af. Det var sat på igen, men han havde fået 
den vane at sidde og føle på det nu følelsesløse 
øre, hvad vi drenge morede os vældigt over. 
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denhed, næsten ingen talte det. Jeg kendte 
kun en tre-fire familier, der benyttede sig af 
det, og med skrivningen var det også ved 
at blive slet bevendt. Men selv vort gode 
danske »affenråsk« blev hårdt trængt. De 
nye kvarterer, Karpedam, Gi. Kongevej osv. 
var langt overvejende tysktalende. Alene i 
de gamle bydele havde dansk eneherredøm
met endnu.

Som alle andre børn glædede jeg mig til 
at komme i skole, og at den var tysk, tog 
jeg den gang som seksårs barn i modsætning 
til mine forældre som noget ganske natur
ligt. Det var skoler nu en gang. Al dansk 
undervisning - selv privat - var den gang 
forbudt. Når vi legede skole hjemme med de 
større børn, foregik legen jo på tysk, og 
»Kaisers Geburtstag« spillede en stor rolle 
i denne leg, ligesom det da også gjorde det 
i den rigtige skole, hvad jeg snart skulle 
erfare.

Tre drenge fra »Konigl. Realschule« på besøg i 
Kolding i 1917. Grænsen var ellers helt lukket, 
men nogle ganske få børn fik tilladelse til at be
søge slægtninge. Fra venstre til højre købmand 
Fensholdts søn fra Kolding, Ejnar Huusmann, 
Åbenrå, Holger Jacobsen, Åbenrå og Hans Mi
chelsen, Åbenrå. Kun den sidste har Klassen
mütze. Vi andre har marinehuer med sort bånd. 
Dansk bånd var ikke tilladt, og tysk bånd ville 
man ikke gå med. Et besøg i Danmark var den 
gang et eventyr.

Skoledrenge i regnvejr

Skolen begyndte klokken otte. Hovedind
gangen (jeg har aldrig forsonet mig med, at 
den er lukket nu) åbnedes klokken 7,45, og 
så havde man lov til at gå ind og sætte sig 
i sin klasse. Duksen stod ved døren og luk
kede den dybt bukkende efter læreren, når 
han trådte ind i klassen. Alle drenge - det 
var jo en Knabenschule - bar de såkaldte 
»Klassenmützen« i forskellige farver. Når 
det regnede, havde man et voksdugshylster 
uden om hatten for at beskytte monstrum
met, og så bar de fleste af os et lodencape 
med slids i siderne til armene. Da vi havde 
tornystret under, så vi ud, som om vi var 
vanskabte, og af vor øvrige beklædning så 
man ikke andet end de sorte uldne strømper, 
strikket i ret og vrang, og så fedtlæderstøv
ler, der senere i krigen afløstes af træsko
støvler. Jo - vi var tyske skoledrenge.

Vi var dog nogle stykker i klassen, der 
ikke var det tyske sprog mægtige. Min første 
lærer, der var en god og rar mand, forstod 
og talte desværre ikke dansk, og dette gjorde 
jo undervisningen vanskeligere for os. Da 
han, kort tid før jeg kom i skole, aflagde en 
visit i mit hjem, sad jeg på hans skød, mens 
han så et fotografialbum. Pludselig pegede 
jeg ned på et billede af mig selv og sagde 
stolt »Das ist ich«. Den måtte jeg døje for 
længe hos mine søskende.

Sejrsbudskaber gav fridage i massevis

Af de goder, genforeningen bragte, var sko
len, vor egen danske skole, det bedste, det 
rigeste og største. Det værste var nemlig 
ikke, at undervisningen indtil da var på et 
fremmed sprog, nej, det var, at skolen var 
det danske hjems fjende. Denne modsætning 
mellem skole og hjem var naturligvis meget 
uheldig, og at den hurtigt gjorde sig gæl
dende, efter at man var kommet i skole, fik 
jeg at føle, da min lærer gav mig besked 
med hjem, om vi ikke kunne skifte hjemme- 
sproget om til tysk, da det kneb med sproget.
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Modtagelsen af de engelske besættelsestropper i 
begyndelsen af 1920. Dannebrog vises for første 
gang i Åbenrå efter 1864. De dansksindede ele
ver blev simpelthen borte fra skolen den dag, et 
uhørt brud på den preussiske disciplin. Til ven
stre i forgrunden ses en lille flok »Primanere«, 
der agtede at demonstrere. Demonstrationen 
druknede i mængden og i begejstringen.

Hans råd har sikkert været velment, og 
jeg afleverede det pligtskyldigst med det 
resultat, at min mor blev både bedrøvet og 
vred og forklarede mig, at læreren, der slet 
ikke havde hjemme her i landsdelen, ikke 
kunne have nogen ret til at udtale sig om 
vore sprogforhold. »Vi har været her først, 
min dreng,« sagde min mor, »og vi agter at 
blive her som danske.« Dette var for mit 
vedkommende indledningen til nationalitets
kampen i det små. Om sommeren var skolen 
til Knivsbjerg-fest, ved hvilken alle elever 
måtte deltage. Da det var en varm sommer
dag, havde min mor i sidste øjeblik byttet 
min klassekasket om med en hvid lærreds
hue. Dette blev af én af lærerne optaget som 
en demonstration, og jeg måtte døje derfor 

på turen. En del af de store drenge slæbte 
mig ved kraven hen til Bismarck-monumen- 
tets fod, hvor nogle huller i murværket dan
nede et slags troldeansigt. »Das ist der dä
nische König,« belærte de mig under hånlig 
latter.

Da jeg havde gået et år i skole, udbrød 
verdenskrigen, og snart var den normale 
skoletid forbi. Lærere blev indkaldt, og klas
ser blev slået sammen. Sejrsbudskab efter 
sejrsbudskab gav os fridage i massevis - 
krigsbegejstringen kendte ingen grænser. 
Alt var sort, hvidt og rødt, lige fra blyanter 
og penneskafter til pigernes strikkede huer. 
Brydninger mellem dansk og tysk var der 
ingen af på det daværende tidspunkt. Vore 
fædre lå ved fronten, og vi vidste, hvad et 
uforsigtigt ord kunne skade. For dansksin
dede fædre var orlov næsten en umulighed. 
Desuden var vi så få, i min klasse var vi en 
fire-fem danske drenge af ca. 40 elever.

En misforståelse i religionstimen

Af og til var vi med skolen til krigsfilm 
og så tyskernes »sejrstogt« gennem Belgien; 
såsnart vi marcherede gennem byen, sang 
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vi »Siegreich wollen wir Frankreich schla
gen«. Og i skolen havde vi en lærerinde, der 
lærte os at sige »Gott strafe England«, »De 
kan næmle int sjæl,« lød det i smug. Vi bad 
også en morgenbøn, hvoraf jeg stadig hu
sker ordene: »Siehst du hoch oben, Zeppelin 
fliegen, helf uns, helf uns, dass wir siegen.« 
Jeg syntes, den var så fin, at jeg foreslog 
min mor at skifte lidt mellem den og »Jeg er 
træt og går til ro«, men mit forslag blev 
meget bestemt afvist. I religionstimen kom 
jeg galt af sted. Læreren fortalte om synden 
og spurgte så »Hvem har det allerværst på 
jorden.« Svaret skulle have været »den, der 
synder.« Men jeg svarede glad: »Det har de 
russiske fanger i Tyskland.« Det var nemlig 
samtaleemne i de danske hjem, hvor umen
neskeligt de russiske krigsfanger havde det 
i fangelejrene. Læreren, der var en fornuftig 
mand, gjorde ikke noget ud af sagen.

Røde sløjfer - og hvidt

Krigen gik sammen med skolen sin skæve 
gang. Vintrene havde vi lukket på grund af 
kulmangel, og om sommeren samlede vi løv
hø, det vil sige løvet på træerne. Vi syntes, 
det var herligt at drage i skoven i skoletiden. 

Plukningen foregik klassevis, og når klok
ken var ét, afleverede vi høsten på brygge
riet, hvor det blev tørret på loftet. I grunden 
var det jo en dejlig tid for os børn, hvis ikke 
det tunge tryk havde hvilet over hjemmet; 
fædrene var jo ude ved fronterne for en 
fremmed sag, mens mødrene kæmpede med 
forretningen ene derhjemme, og dertil kom 
også den yderst dårlige levnedsmiddelsitua
tion.

Efterhånden som vi drenge blev større, og 
krigens gang lod håbet dukke op om en gen
forening med Danmark, blev forholdet mel
lem kammeraterne mere og mere spændt. 
Det kom nu hyppigt til episoder. Da revo
lutionen brød ud, havde nogle danske dren
ge i klassen taget en lille rød sløjfe på for 
at vise deres sympati for socialdemokraterne, 
der ville standse krigen og styrte den for
hadte kejser. En af mine tyske lærere udbrød 
bittert til mig: »Du venter vel kun på, at 
det hvide kommer til.« En bemærkning, der 
fyldte mig med en stor lykkefølelse; når en 
lærer kunne sige sådan, så måtte det jo være 
inden for mulighedernes grænse, at vi blev 
danske. Ellers gik det galt med de røde sløj
fer, de »kaisertreue« tyske drenge styrtede

I 1919 begyndte man med spejderbevægelsen. 
Et fåtal af drengene havde fået uniformer ned 
over grænsen. Man er på weekend hos gårdejer 

Nissen, Rise. Flagstangen er rejst, men man tør 
endnu ikke hejse flaget. For at vise det på bille
det, holdes det af husets søn, Johan Nissen. 
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sig over os, og i min sweater, hvor sløjfen 
havde været, var der i løbet af et øjeblik et 
hul, der jo hjemme røbede, hvad der var 
sket. Min stakkels mor bønfaldt os om at 
undgå sligt, da min far endnu lå inde i Rus
land, men desværre var vi ikke altid lige 
lydige.

Dansk tale, dansk sang og dansk 
undervisning

Nu kom der en lang ventetid, men vi kom 
i kontakt med Danmark, da vi som feriebørn 
fik lov til om sommeren at besøge det for
jættede land. Men endelig, endelig skete der 
noget. Der var rygter fremme om, at Dan
mark slet ikke ville have os. Disse rygter 
fyldte os med forfærdelse, og man forstår, 
hvad sydslesvigerne må lide i dag. Men nu 
blev dagen fastsat for afstemningen; eng
lænderne kom, og nu fulgte begivenhederne 
slag i slag. De fædre, der havde overlevet 
den frygtelige, for os så blodige krig, var 
vendt hjem. Afstemnings tidens hektiske, dej
lige dage satte selvfølgelig deres præg på 
skolegangen. Den dag, de danske soldater 
holdt deres indtog, blev vi fem danske dren
ge ganske roligt borte fra skolen. Nu be
gyndte man åbenlyst at tale om en dansk 
skole. Til vore tyske læreres store glæde 
viste der sig at være meget få i klassen, der 
skulle i dansk skole; man mente, at den lille 
skole bag rådhuset kunne tage de få danske 
elever. Så en dag skete det betagende, at vi 
blev kaldt op i festsalen, og der talte en 
dansker, nemlig Rektor Mogensen, i anled
ning af, at der ville blive frivillig dansk un
dervisning om eftermiddagen. Jeg glemmer 
aldrig, med hvilken værdighed og finfølelse 
rektor Mogensen optrådte. Og så begyndte 
de første dansktimer i den bygning, hvor alt 
dansk var blevet bekæmpet med al magt, 
hvor vi havde fejret mindefester for stormen 
på Dybbøl, da de forhadte danskere var ble
vet slået, Sedan-fest for slaget ved Sedan 
osv. En ung student, en hr. Marcussen fra 
Gentofte, begyndte undervisningen med at

En politibetjent af det i 1920 oprettede inter
nationale politi C.I.S. får overrakt beføjelser af 
den tyske gendarm (til venstre). To »Schüler« 
fra Königl. Realschule overværer handlingen. 
Bygningen til venstre med gaslygten er det da
værende Hotel Danmark.

lære os at synge danske sange. Henimod 
sommerferien lukkede skolen imidlertid for 
at gennemgå en hårdt tiltrængt reparation. 
Og så 23. august 1920 åbnede Åbenrå Stats
skole sine porte for en dansk afdeling skole
børn, der var næsten lige så stor som den 
tyske afdeling.

En jævn stor dansk tredie mellem

Aldrig gjemmer jeg den højtidelige åbnings
fest, der indledtes med »Den signede dag 
med fryd vi ser«. Aldrig havde jeg hørt, 
at der blev sunget med sådan jubel i denne 
festsal. Jeg husker ikke talerne, men jeg 
husker den store forventningens glæde, der 
prægede alle ansigter, ikke mindst elevernes, 
der den dag skulle begynde undervisningen 
på modersmålet sammen med så mange nye 
kammerater. Da vi efter at have sluttet høj-
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Åbenrå Statsskole

tideligheden samledes med vore fremtidige 
klasselærere i vore respektive klasseværelser, 
viste det sig, at vi, skønt vi kun var to ele
ver fra den oprindelige tyske klasse, hvori 
jeg var begyndt i 1913, dog blev en 3. mel
lem på ca. 20 elever, omtrent ligeså mange 
piger som drenge. Der var børn af de tilflyt
tede embedsmænd og børn fra landet, der 
nu, efter at skolen var blevet dansk, ønskede 
at besøge en højere skole, og så var der de 
danske piger fra den tyske Mädchen Mittel
schule. Ja, vi var, trods alle ilde spådomme 
fra tysk side, blevet en jævn stort og pæn 
tredje mellem, og var vi end rystet sammen 
fra mange forskellige dele af landet og for
skellige skoler, så blev vi en klasse med et 
sammenhold og et kammeratskab, som var 
enestående.

Det var lykkelige dage. Allerede mens 
man gik hjem fra skole, glædede man sig 
til den næste skoledag. Jeg husker endnu, 
hvorledes jeg tænkte: »Det vil de børn, der 
kun kender til at gå i dansk skole, ikke kun
ne forstå.« Efterhånden gled man jo også 
fra festdagen over i hverdagen. Vi syntes 
ofte, at der blev vist de tyske elever alt for 
stort et hensyn, især ærgrede det os, når 
inspektor, før klasserne gik ind, viste de 
tabte sager frem og råbte, først på dansk og 
så på sit flotte tysk: »Ein Taschentuch ver
loren« eller lignende. De forstod jo alle 
dansk. Senere er der ikke noget, jeg har 
været skolen mere taknemlig for, end at den 
har gjort sig umage for at lære os menneske
lighedens idealer. Det er dog dem, der vil 
bære sejren hjem.
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Reinhard Heinemann
AF RUTH HEINEMANN

I Nissen-Haus, Husum, er der i januar må
ned en udstilling af Reinhard Heinemanns 
værker, og udstillingen kommer antagelig til 
Tønder efteråret 1971. Fru Ruth Heinemann 
fortæller om sin mand og hans kunst.

Den tysk-danske maler og grafiker Reinhard 
Heinemann blev født 26. oktober 1895 i Al
tona og døbt i den gamle danske Christians- 
kirke. Han voksede op her og i Nienstedten. 
Hans andet hjemsted fra 1937 blev skipper
byen Sønderho på Fanø, hvor jeg traf min 
mand i 1941.

Hans yndlingsmotiver gennem hele livet 
var skibene, som han havde oplevet på El
ben - først i Altona og siden i Nienstedten. 
Men denne interesse var opså en familiearv. 
Hans mor, der var født 1870 blev opkaldt 
Alma Fernanda efter et skib, der tilhørte 
hendes far, Martin Friedrich Gottlieb Holste, 
der boede i Palmaillen 74 i Altona og var 
købmand og skibsreder. Ikke bare hans mor 
malede, men også hans morbror tegnede ski
bene i Altonas havn.

Faderens familie stammede fra gården Na- 
henshof i Dedsbøl ved Tønder. Faderen, 
Friedrich Jürgen Christoff, blev født i Rends
borg 1853 og var søn af den danske bager
mester Theodor Heinemann, hvis smukke 
bindingsværkshus lå - og stadig ligger - på 
Paradepladsen 7. Kunstnerens far tog som 
ung fra Rendsborg og blev bankdirektør i 
Altona, hvor han havde en bror, der var læ
ge; denne var kunstnerisk begavet og malede 
meget. Faderen fik senere bolig i Elbschlös- 
schen ved Elbchaussee, bygget omkring 1800 
af den danske arkitekt og bygmester i Sles- 
vig-Holsten C. F. Hansen. Af sit barndoms

hjem har kunstneren malet to oliebilleder, 
hvor man skimter de hvide mure mellem par
kens løv.

Skolen i Altona interesserede ham ikke. 
Kun talte han med stor glæde om tegnelære
ren professor Kuhlman, der gav sine elever 
lov til ude i byen at tegne det gamle Altona.

Den meste tid var han i sin båd på Elben 
og fra denne periode er bevaret en enkelt 
barnetegning af skibe på floden. Som ung 
ønskede han at gå til søs, men hans far ville 
det ikke. Da han i 1913 nægtede at tage en 
lærlingeplads i et handelsfirma, blev han 
sendt til en fætter i New York i håb om, at 
denne kunne få et nyttigt menneske ud af 
ham. Samtidig blev han indmeldt i The Art 
Students League, hvor han begyndte sin 
kunstneriske uddannelse.

Da den første verdenskrig udbrød i 1914, 
rejste han tilbage, men i den engelske kanal 
blev hans skib kapret, og han kom i engelsk 
civilkrigsfangenskab fra 1914-1919. Efter 
et mislykket flugtforsøg det første år gav 
obersten ham - i stedet for straf - en maler
kasse med tuber og pensler.

Han fortalte selv siden, at han i de fire år 
lærte ikke bare det engelske sprog, men også 
en del om den angelsaksiske mentalitet, som 
kom itil at præge hans senere livsindstilling.

Til alt held kunne han få undervisning i 
lejren af en østrigsk professor, som også var 
interneret. Og han blev hans flittigste elev.

Der er bevaret en halv snes små oliebil
leder på træ af teltene, barakkerne og lejr
livet. I foråret 1919 var han atter tilbage i 
Nienstedten og fra de følgende år findes i 
familieeje cirka en snes malerier om hvilke 
H. P. Rohde skriver:
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»I 1920'erne malede han endnu billeder i 
stil med de franske impressionister, hvor han 
holdt sig nær til det givne motiv.

Damperne på Elben og livet ved stranden 
er på disse - hans første malerier - fastholdt 
med en sådan nænsomhed og en så let blå 
tone, at den bringer Turner i erindring, og 
man fornemmer en inderlig tilknytning til 
motivet. Måske en gensynets glæde over at
ter at være i hjemstavnen.«

I privateje er fra disse år bevaret nogle 
malerier fra havnen i Altona med Hamborgs 
tårne i baggrunden.

Han malede, giftede sig og bosatte sig i 
Nienstedten. Men allerede i 1924 ser man af 
nogle malerier fra Schweiz, at han har været 
på besøg hos sin syge kone i Davos, hvor 
han malede i bjergene.

Langt betydeligere er de følgende års ma
lerier fra mange rejser. For eksempel »Rich
mond Park«, 1925. »Stranden ved Scheve- 
ningen« og »Blomsterne i Neymegen«, 1926. 
»Hollandske Skuder«, Amsterdam, 1934. 
»Inverary«, Skotland, 1935. »Neuendorf- 
Hiddense«, 1936, samt nogle akvareller fra 
øen Sild i 1935. Brændingen og klitlandska
bet i disse er gengivet i få, fyldige pensel
strøg, og sandets farver gløder. Tre af disse 
akvareller står nævnt i et katalog fra 1936, 
hvor han deltog i en udstilling hos Ferdinand 
Möller i Berlin sammen med andre entartede 
kunstnere, som: Erich Heckel, Nolde, Chri
stian Rohlifs og Schmidt-Rottluff. Ferdinand 
Möller havde dengang sagt til sine venner: 
»Det vil nu være sidste gang, hvor jeg kan 
udstille jeres arbejder.« »Kulturkammeret« 
meldte han sig aldrig til. Og for at kunne 
udstille i det nationalsocialistiske Tyskland, 
måtte man være medlem af det.

I 1937 besøgte han Fanø, købte hus i den 
lille skipperby Sønderho og slog sig ned der. 
Han indrettede atelier i det store kaptajns
hus fra 1805 og fyldte det med mange ting 
fra sine rejser: gamle modelskibe og mariti
me genstande, slesvig-holstenske møbler og 
fajancer, kinesisk kunst og kalligrafi og også 

ting, han fandt i naturen. I et brev står der:
»... og i atelieret er her dejligt varmt og 

fuldt af interessante ting - muslingeskaller i 
de dejligste farver og former - mærkelige 
træstykker — sandsynligvis århundreder 
gamle. Og stene ...«

Alt er sammen med malerierne stadig be
varet i huset. J. Zibrandtsen skriver dec. 
1955 i »Kunst« om disse første år på Fanø:

»Da Reinhard Heinemann i 1936 i sit 
hjemland følte sig som »entartet« kunstner, 
var han, hvad vi ville kalde naturalist. Han 
havde fundet sine motiver på øen Man, i 
Skotland, i Hollands byer, i Hamburgs havn 
eller ved udsynet fra Stockholms tage. I Va
dehavet eller på Vesterstranden stod han 
iført gummistøvler med staffeli og maler
kasse for at iagttage de fine tildragelser af 
lys og farve over sandrevlerne eller i vandets 
bevægelse under bølgeslaget. Hermed kunne 
han fortsætte, da han slog sig ned på Fanø, 
hvor Exner og Johan Rohde havde realiseret 
deres tidsalders synsmåde, men hvor han 
mere lagde en moderne, indre oplevelse af 
tingene og naturmilieuet til grund for kunst
nerisk skaben.

Her havde han de store udsyn og naturens 
skiften under årets rytme foran sig, og her 
havde han skibene for øje.«

Øen blev hans andet hjemsted. Han levede 
her til sin død i 1967, og han ligger også 
begravet her.

I vintermånederne boede han med sin fa
milie i Københavns omegn. Fra 1946-49 fin
des mange tegninger og akvareller fra Kø
benhavns havn og i de sidste af disse var 
han inde på en ny vej med endnu mere for
enkling og accentuering af det væsentlige - 
som f. eks. hans dampere, hvorom Frenzel i 
Hamburger Anzeiger skriver, at »de ligner 
store hemmelighedsfulde væsner, der skyder 
sig frem i mørket.«

Under den anden verdenskrig kunne han 
i nogle år ikke være i sit hus, der var be
slaglagt af den tyske værnemagt. Malerier 
og ting fra mange rejser blev opbevaret hos
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Reinhard
Heinemann 
(26.10.1895- 
13.10.1967)

venner i byen. I krigens sidste år måtte han 
gå under jorden. Et uddrag af et af hans bre
ve fra 1944 udtrykker en malers stemning 
under krigen:

»--------Jeg må prøve at få humøret op
igen, men det kniber undertiden. Jeg ville 
dog så gerne male. - - Og at al denne 
tid går til spilde gør mig undertiden helt 
rasende. Der var så smukt hvor jeg var i 
går. Jeg havde størst lyst til at inquartere 
mig i det lille bondehus ved fjorden og blive 
der med alle mine malergrejer. Der var fjor
den og blomster, pæoner og valmuer, - gule 
kayserkroner etc., - og så en pragtfuld stor 
himmel over det hele. Hvornår skal jeg ende
lig komme til at male igen, - komme tilbage 
til atelieret og alle de ting, som man så smer
teligt savner, hvornår? - Men der sker me
get, meget i disse uger. Du kan tro jeg følger 
med! Alt er så fredeligt i aften - det er gan
ske vindstille. Pludselig skinner solen lige i 

mit ansigt. - Fuglene kvidrer - et eller andet 
sted spiller en grammofon - folk promenerer 
en lille aftentur - du ved - alt er som sagt 
så utrolig fredeligt i øjeblikket. Men ikke 
langt herfra raser en vanvittig krig. Jeg har 
lige hørt at der har været 2000 maskiner 
over Tyskland i dag - for ikke at tale om 
Normandiet - Rusland o.s.v. -«

Hans hus blev efter krigen fritaget for 
»konfiskation af tysk ejendom«, og da han 
igen kunne rykke ind i atelieret, glædede 
han sig sådan over gensynet med sine ting, 
at han måtte male dem. Fra 1946-47 stam
mer billederne med »Den gule stol og blå
malede krukke«, »Snapseflasken og den el
skede pibe« og det »Blå fad med citroner« 
- vel en snes stilleben i olie. Og han skrev 
fra Fanø i maj 1947:

»Allerførst vil jeg endelig have nogle 
blomster! Blomster i min egen have — det er 
et længe, længe næret ønske - pæoner, rid
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dersporer, og så vil jeg også male dem!! ...«
I 1948 og 49 malede han blomsterne i 

sin have: solsikker, kejserkroner og pæoner 
i gennemsigtige lysende hvidt med en spar
som gul og rosa tone. Også omkring en snes 
billeder.

Han vandrede igen ud i landskabet og ma
lede stranden og klitterne, vadehavet og ski
bene og de sidste allerhelst, når de i ebben 
lagde sig til hvile på sandbankerne med ma
sterne pegende i alle retninger. Mange bil
leder opstod i disse efterkrigsår.

H. P. Rohde skriver i et katalog 1965:
»Heinemann er som kystbo af et uroligt 

gemyt og desuden et barn af sin tid. I de tid
lige, uproblematiske landskabsbilleder doku
menterer han sin betydelige kunnen og sine 
maleriske evner, men de forløser ikke hans 
temperament. Som sine samtidige blandt de 
tyske ekspressionister - og som van Gogh, 
der utvivlsomt har inspireret ham - har han 
mere og mere søgt sig selv i landskabet.

I akvareller fra øen Sild fra 1935 og gan
ske særlig i en række akvareller og oliebille
der af blomster, skibe i Vadehavet og klitter 
på Fanø fra 1938-50 fandt han en kraftig, 
personlig udtryksform med brede, duvende 
linier og varme, harmonisk afstemte farve
toner. Penselstrøgene er voldsomme og sat 
af et bevæget sind, og vidner både om disse 
øers storslåede natur og om hans egen indre 
stemning i disse år.«

Og maleren selv skriver i 1948:
»------- og i eftermiddag malede jeg ved

havnen - alle både er trukket op på stranden 
og sejlene hængt til tørre-jeg gik i gang ved 
godt mod og der kom også noget ud af det.

... og da jeg kom fra min strandtur - sul
ten og lidt træt, og så alle de skibe, var jeg 
med det samme klar over - dette måtte jeg 
male - og vidste uvilkårlig det skulle lykkes. 
Så lavede jeg mig først mad - og så i en fart 
ned til havnen og - i mindre end en time 
var det der ... Nå nu skal du selv se det! 
Men jeg er temmelig sikker - når jeg ved at 
en ting er lykkedes!«

En gammel malerven beskriver Heine
mann med følgende linier: »— Den sommer 
i Sønderho glemmer jeg ikke - den henriven
de atmosfære i Deres smukke hus, og det 
hyggelige samvær. Jeg ser Dem endnu for 
mig male langt derude i ebben. De har givet 
Sønderho et særligt præg, som man atter 
og atter glæder sig over,-------«.

I 1947 malede han en uges tid midt i ok
tober i Møgeltønder et par oliebilleder fra 
marsken ved diget, to af en trægruppe med 
hvidlige stammer i den del af Schackenborgs 
park, der er offentlig tilgængelig. Og fire 
oliebilleder af den gamle kirke med dens 
hvide mure og våbenhusets blå skygger.

Møgeltønder, 14.10. 47.
Jeg ankom hertil i Dag ved Middagstid 

og jeg er begejstret. Grev Schacks Park 
minder saa meget om Schönaich-Park i Ha
seldorf ---- vidunderlig Stemning overalt -
Jeg haaber jeg faar en Del ud af det - og 
jeg tror det ogsaa.

Møgeltønder, 17.10. 47.
- I de Par Dage har jeg allerede oplevet 

meget -. - Og ogsaa malet - og jeg tror 
næsten jeg tør sige - at Resultatet er vel
lykket. ------- Jeg bor hos et Postbud - rare
Mennesker og jeg spiser hver dag hos Chris
tensens ------- . I øvrigt vandrer jeg i Noldes
Fodspor. Her lige i Nærheden - men paa 
den »anden« Side har han sit Hus - aah - 
jeg kunde fortælle dig saa meget - om en 
gammel Slotsgartner - en pragtfuld gammel 
Mand - der har levende Interesse for mo
derne Kunst - som bor i et henrivende lille 
gammelt Hus og som paa sine Vægge har 
Billeder af Nolde og Rude (og er Ven af 
dem begge) o. s. v., o. s. v. - I Eftermiddags 
var jeg hos en Gaardejer i Østerby, som har 
nogle vidunderlige Ting af Nolde — og som 
med Forkærlighed læser Shakespeare og 
Goethe o. s. v. - ja - forbavsende------- .

Fra disse år stammer også følgende linier: 
»Fremfor alt vil jeg dog så gerne rejse igen 
- få helt nye indtryk - Portugal måske - 
jeg behøver det virkelig.«
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Klitter ved havet (Akvarel 1947).

I forsommeren 1949 malede han i Stock
holms skærgård 7 oliebilleder, og disse står 
ligesom arbejderne fra Møgeltønder i strå
lende løsslupne farver. Han skriver 26.5.49 
fra Älvsala:

»--------Hvor skal jeg begynde og hvor
skal jeg ende? Det er altsammen som en 
drøm og jeg står endnu ikke med benene på 
jorden - som man siger.---- [Huset ligger]
direkte ved vandet, - en lille bugt - med 
gamle fyrretræer rundt om - kæmpegranit
blokke bevokset med mos, i de skønneste 
farver - og så er der her nogle kig og ud
syn, som ville glæde en gammel kineser og 
japaner. Her er meget at male. Et og andet 
vil jeg også lave - måske akvarel. Denne 
særlige stemning, som jeg befinder mig i - er 
naturligvis også et udtryk for den ejendom
melige følelse, pludselig efter så lange år 
igen helt at være fri.«

Nogle år efter skriver han fra Fanø:
»16.11.51. Jeg tror og håber du vil blive 

glædelig overrasket. 1951 var nok det ende
lige afgjorte vendepunkt i min - (kalder man 
det) - »kunstneriske løbebane«? Og det fort
sætter, »og mange ting i mit liv — altså — 
de sidste 10 år ... hænger sammen med det. 
Jeg fandt ro.«

Af de her omtalte ret abstrakte arbejder 
findes der henved tredive i olie, nogle spredt 
omkring, andre endnu i Fanøhuset. Det var 
de naturalistiske motiver, som han i de tid
lige vintermåneder eksperimenterede med i 
kubistisk retning. Skibene, skyerne og huse
ne forenkledes til det næsten ukendelige og 
klitternes omrids maledes med lige pensel
strøg, så man ser et landskab af pyramider 
for sig, gjort i få udsøgte farver og med en 
egen koncentreret styrke.

Med året 1951 er det slut med oliemale
riet, og i dette år og allerede året før, udar
bejdes en række mono typier, hvorom Jan 
Zibrandtsen skriver:

»Gule, dæmpet røde eller blålige farver
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Brænding (Akvarel 1935).

indgår i kompositionerne i hans monotypier, 
der opstår som engangs tryk fra bemalede 
glas- eller metalplader. Hvert af dem eksi
sterer altså kun i eet eksemplar. Disse arbej
der er præget af friskhed og af en stor kunst
nerisk intensitet. Skibe befolker fremfor alt 
den fantasiens verden, hvori Heinemann be
væger sig. I hans udtydning bliver de til sæl
somme tegnvirkninger, suggestive og sjæl
fulde. Her løfter en mast eller et sejl sig som 
led i billedets ornamentale rytme, her skyder 
stævnen af en damper frem, ofte med den 
dybeste velklang af sort mod gråt.

Det var sidst i 1940'erne, at han gik bort 
fra sin tidligere, øjebliksbetonede impressio
nisme og kom ind på en friere abstrakt ud
tryksform. Rolf Nesch viste ham vej. Og dog 
er Heinemanns nye grafiske arbejder af gan

ske anden karakter. Man kan, når man ser 
hans liniekunst, der kan være så udtryksfuld 
- som svævende, frit groende arabesker på 
papiret - tænke på japansk kunst. Og de ja
panske træsnit har i virkeligheden altid op
taget ham.«

Om Heinemanns første linolsnit fortæller 
en gammel malerven, Claus Becker, fra 
Hamborg: »I 1919 skar Reinhard sin første 
evert i linoleum. Det var i den gamle kunst- 
gewerbeschule i Altona, og der traf vi hin
anden første gang. Han havde set denne 
evert dagen før på Elben og gik nu i gang 
ganske uortodox med kniven!« Det blev den
gang kun til nogle få linoleumssnit. I 1952 
fandt han i haven en træplade, som regnen 
havde udvasket og strukturen trådte frem. 
Han skar heri det langagtige træsnit »Klit
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terne«, hvorom Zibrandtsen skriver i 
»Kunst«, december 1955:

»Når man ser Reinhard Heinemanns nye 
træsnit med abstraktioner over klitmotiver, 
kan tanken uvilkårligt føres hen på japan
ske kunstneres fremstillinger af Fujiyama. 
De lysende sandhøje indgår som centrale led 
i den på en gang bølgende og roligt afvejede 
linierytme i en serie af træsnit, han benæv
ner »Klitter«, og hvor sort og hvidt brydes 
med en egen strømmende bevægelse. Til an
dre tider søger han skønheden i konstellatio
nen mellem sort og hvidt i en endnu mere 
ekstrem kalligrafisk tegnverden, fantasifuldt 
og med klang af inderlighed.«

Det blev i de følgende 10 år til mange træ- 
og linoleumssnit. De blev første gang udstil
let i 1954 i Hamborgs Kunsthalle, i 1955 hos 
Haghfelt i Bredgade og imellem »Årets ind
køb« i Kobberstiksamlingen på Statens Mu
seum for Kunst. Særligt glædede han sig 
over - sammen med andre europæiske kunst
nere - at udstille i december 1964 i det ær
værdige Overbeck-Gesellschaft i Lübeck.

Jan Zibrandtsen skriver videre i »Kunst« 
december 1955:

»Det var en suveræn, en højst forfinet 
grafiker, vi gennem disse udstillinger har 
lært at kende. Reinhard Heinemann er i be
siddelse af det sjældneste håndens mester
skab. Derfor er det ham muligt ved hjælp af 
en ofte meget kompliceret grafisk frem
gangsmåde at give sine beåndede blade et 
helt præciseret udtryk for sine visioner. Man 
kan tale om universel poesi i Reinhard Hei
nemanns kunst. Han må i sine seneste vær
ker nærmest henregnes blandt de abstrakte 
billedkunstnere. Men man føler, at han altid 
bygger sine kompositioner op over oplevel
ser i naturen. Der er en mærkelig stilfærdig 
åbenhed i hans grafiske arbejder. Han kan få 
en linierytme eller en farveklang - altid med 
forfinet stoflig virkning -, til at sænke sig i 
beskuerens sind.

Det er en ejendommelighed hos Reinhard 
Heinemann, at han som grafiker bestandig 

har nye muligheder for øje. Selv i hans træ
snit og silketryk kan det enkelte tryk ofte 
ved fine små afvigelser fra de øvrige få en 
egen betoning. Hvert blad kan bære et ejen
dommeligt individuelt præg. Men samtidig 
må tilføjes, at han aldrig lader sig nøje med 
tilfældighedernes spil.

Heinemann virker aldrig ordinær. Der er 
en bestemt hensigt med hver en tone og 
hvert et strøg, han hensætter. Man føler ægt
heden i hans menneskelighed og løftes af in
spirationen, der udgår fra hans værker.«

Hans grafiske blade er alle trykt med hån
den uden en presses hjælp, og findes derfor 
kun i et lille oplag, for det meste i 25 eksem
plarer, i få tilfælde i 50. Med enkelte stokke 
har han trykt 25 eksemplarer i sort og 
derefter 25 i indigoblåt eller i hans specielle 
røde eller gule farver.

Om Heinemanns grafiske produktion, bå
de monotypier og flergangstryk, skrev Erik 
Clemmensen i »Kristeligt Dagblad« juli 
1955:

»Det er ikke ofte, at man står overfor den 
absolutte grafik, hvis arbejder kun kan være 
skabt som grafik, og som i deres fremtræden 
virker som et slag på en gong. Reinhard Hei
nemann ejer denne grafiske prægnans, dette 
absolutte udtryk i linje og farve, der arbejder 
helt abstrakt i tegningen, i den forståelse, at 
grafikkens sort-hvide er en abstraktion på 
samme måde som tallet er det i matematik
kens verden. Reinhard Heinemann er optaget 
af havets, skibenes og klittens rytmer, de 
sparsomme farver i gråt og sort — en enkelt 
gang over i rødt eller gult -, men selve hans 
verden er tegningens rytme, der fanger ski
bets sluttede form, klitrækkens takt og hav
nebilledets akcentuering af vuggende master 
og skorstene. Er han stringent i sin linje og 
klar i sit ornament, er han poetisk svævende 
og ubestemt nænsom i sin farve. - Det lyk
kes ham i reglen i hvert billede at mane en 
sluttet verden frem -, noget af det samme 
som kineserne så klart formår, og det er en 
glæde, at denne kunstner med sin fornemme
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Portugisiske fiskerbåde (Nazaré 1959).

kunst placerer sig så værdigt i dansk grafik.«
Efter at han var blevet dansk statsborger 

og atter var i besiddelse af et normalt pas, 
gjorde en arv fra en farbror det muligt for 
ham at komme ud at rejse igen.

»Skotland, Balchrick, 10.9.55. ... langt 
oppe i Nordvestskotland, slet ikke så langt 
fra Cape Wrath. Jeg er undervejs hele dagen, 
ved havet, over hederne o.s.v. - bliver fanta
stisk godt forplejet, men her gi's intet at 
»drikke« ... Min skitsebog er næsten fuld. 
... Alt er af en grandios skønhed. En eller 
anden skriver om denne del af Sutherland: 
»En skønhed så intens, at den næsten gør en 
bange.«

Skotland, Balchrick, 15.9.55. ... Jeg er 
endnu i bedste malerstemning. Det er alt
sammen så fantastisk. Egentlig burde man 
være måneder her. Nå, hvordan det end er - 

jeg er så lykkelig på denne rejse. Aldrig før 
har et landskab gjort et sådant indtryk på 
mig. Og jeg har dog set meget. Men jeg hav
de det på fornemmelsen, at netop dette her 
var det rigtige. Forhåbentlig lykkes det at 
fastholde noget af dette landskabs storhed i 
mine akvareller ... Jeg havde en god arbejds
dag. Akvarellerne bliver vist stadig bedre. 
Naturligvis må man først indleve sig her ... 
Jeg skriver, mens mine akvareller ligger til 
tørre. Mit papir er snart slut.«

Fra denne Skotlands-rejse stammer om
kring et halvt hundrede akvareller, og fra de 
to senere til Skotland i 1964 og 1965 om
trent det samme antal pasteller samt 8 små 
malerier med nye acrylfarver. H. P. Rohde 
skriver om akvarellerne:

»Det karakteristiske i disse er de yndeful
de linier, der bugter sig og på én gang udgør

16



Komposition over sejl
skibe. Monotypi 1951.

tegningen, opbygningen af billedet og sam
tidig danner konturerne om højderyggene. 
Fremfor alt er den store enkelthed i dette 
uberørte landskab og kunstnerens gengivelse 
gået op i en lykkelig enhed.«

I vintrene efter den første rejse opstod syv 
af akvarellerne i serigrafier, hver i 25 eksem
plarer. Proceduren ved silketryk havde han 
læst sig til; han trykkede selv og lavede 
rammerne.

Efteråret 1959 og 1960 søgte han til Por
tugals små fiskerlejer og fortæller herom:

»Portugal, Nazaré, 29.10.59. ... Mit væ
relse ligger lige ud til havet - vidunderlig 
udsigt - og brændingen er kun 80 m herfra 
- lyden af den er musik i mine ører! (Om 
aftenen går jeg ofte med Carlo i et af de 
gamle værtshuse og drikker en eller (2! ...).

Nazaré, nov. 59. ... jeg tegner hver dag 
meget - og efterhånden tror jeg, at jeg ved 
noget mere om disse både.

Portugal, Nazaré, 29.10.60. ... I morgen 
tager jeg et par dage til Mira, hvor der skal 
være en anden skibstype - de store halv
måne-både, og hvor der er endnu primiti
vere. I øvrigt tegner jeg meget.«

Skitsebøgerne var fulde, ofte også med 
mål- og farveno ter, og hjemme gik han be
gejstret i gang med at skære i linoleum og 
træ. I et par tilfælde direkte efter en tegning 
fra Portugal, men mest efter kompositioner 
gjort over det, han havde oplevet og skitse
ret.

23 stokke blev skåret med Nazaré-fisker- 
bådene med de høje stævne. De grafiske bla
de betegnedes med »Nazaré« og et romertal 
samt den almindelige nummerering, som i 
de fleste tilfælde var 25 eksemplarer.

H. P. Rohde skriver:
»Han er gået abstraktionernes vej, der for 

ham især har været forenklingens, og er søgt 
ind i den halvt mystiske tegn-verden, der 
uvilkårlig må bringe Japans eller Kinas fine 
kalligrafer og træsnitkunstnere i erindring. 
Han kender dem, og han beundrer dem. I sin 
søgen efter skønhed er han blot blevet nødt 
til at lægge kursen den vej.

Hverken sansen for skønhed eller stræben 
efter skønhed er almindelig hos kunstnere i 
dag. Også af den grund er Heinemann værd 
at lægge mærke til.«

Den enkelthed, som præger hans arbejder,
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Brænding. Olie 1935.

besad han også selv. Han var en mand af få 
ord, et markant ydre, brunet af vejr og vind. 
Han var en international type, men også et 
»ligetil« menneske, som lavede løjer med 
børn og vennerne i den lille by.Kunst disku
terede han aldrig. Om sine billeder ytrede 
han engang: »Hvis bare en lille kreds glæder 
sig over dem, er det mig nok.«

En kritiker, der mødte ham ved udstillin
gen på museet i Wuppertal, skrev om ham: 
»En stærk personlighed, beskeden, barsk, in
desluttet, med et intenst levende sind og 
stærk og fascinerende i sin udstråling.«

Til sidst nogle af hans egne ord om det, 
der betog og opfyldte ham:

»Paris, 25.9.56. ... Jeg har set Chartres! 
Det var vidunderligt - ubeskriveligt ...

Nienstedten ved Hamborg, 26.3.58. I går 
var jeg på museet - Pretorius-Samling (Øst- 
Asien). - En vidunderlig oplevelse. Blandt 
andet 16 Utamaro, 12 Sharaku, endvidere 
keramik og kakemoner o.s.v. Efter udstillin
gen var vi til en film (Himalaya) en italiensk 
expedition med storslåede optagelser.

Lissabon, 20.10.58. Jeg var i Museo-an- 

tico. Jeg vidste slet ikke, at Portugal har ret 
smukke fajancer, omtrent fra samme tid som 
Delft - og nogle vidunderlige primitive. 
Fremfor alt var museet køligt - ligger hen
rivende ved havnen, med vidt udsyn over 
Tejoen.

Hamborg, 16.3.60. ... Du skulle blot se 
museet i Wuppertal! De har der ting, altså 
nyere, som jeg ikke har set mage til nogen 
steder. Ganske tidlige Braque, Picasso o.s.v. 
- og vidunderligt placeret.

Hamborg, nov. 1961. For lidt siden var 
jeg til en udstilling i museet af japanske træ
snit - vidunderligt - atter og atter gør jeg 
nye opdagelser og atter har jeg lært noget af 
dem - en stor oplevelse! - De siger mig så 
uendelig meget mere end de fleste »moder
ne« udstillinger ...

Athen, 17.1.63. Nå, i dag var Maurice og 
jeg på Cap Sounion ved Poseidons tempel - 
det mest storslåede og inspirerende jeg har 
set. Vi var ganske alene - i solen - med en 
himmel over os af det dybeste blå - og mar
morsøjlernes farver som ikke er til at beskri
ve - og tankerne - som dér kommer til een!«
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Landdagsvalget 1971
AF ROLF LEHFELDT

For Sydslesvigsk Vælgerforening (SSV) er 
valgforberedelserne begyndt. Den 25. april 
1971 skal der vælges 73 medlemmer af den 
slesvigsk-holstenske landdag i Kiel. Valget 
gælder for en lovbunden fireårs-periode.

I den siddende landdag har SSV været re
præsenteret med et medlem, sparekasseleder 
Berthold Bahnsen fra Læk. Han har på klog 
og diplomatisk måde varetaget de danske 
sydslesvigeres og nationale friseres interes
ser i landets parlament, der for disse folke- 
dele har en speciel betydning, idet de vest
tyske enkeltlande efter den tyske grundlov 
sidder inde med kulturhøjheden, og en over
vejende del af folkegruppens interesser er jo 
kulturelle og skolemæssige problemer.

SSV er som mindretalsparti fritaget fra 
den i øvrigt gældende 5 °/o spærreklausul, 
hvilket betyder, at SSV vil kunne opnå et 
mandat i landdagen med ca. 18.000 stem
mer. Partiet fik ved sidste landdagsvalg i 
1967 ialt 23.577 stemmer.

Landdagen består i øjeblikket af fem frak
tioner - idet SSV's repræsentant ved de an
dre partiers velvilje har fået fraktionsstatus, 
der sikrer ham medarbejde i landdagens for
skellige udvalg. Landdagens største fraktion 
er CDU-f rak tionen med 36 medlemmer, der 
sammen med FDP's to repræsentanter dan
ner grundlaget for regeringen, der altså re
gerer med et meget knebent flertal. SPD- 
f rak tionen er med sine 30 medlemmer lan
dets store opposition. Foruden disse partier 
findes endnu en NPD-fraktion med fire med
lemmer, der er placeret på yderste højrefløj.

Tendensen ved vesttyske landdagsvalg går 
entydigt i retning mod de to store partier 
CDU og SPD. De to tyske småpartier FDP 

og NPD har således i andre enkeltlande 
mistet deres repræsentationer, fordi de ikke 
stemmemæssigt nåede op over de krævede 
5 °/o. En lignende udvikling må i 1971 også 
anses for sandsynligt i landet Slesvig-Hol- 
sten.

Slaget kommer altså til at stå mellem CDU 
og SPD. I Kiel stiler socialdemokraterne efter 
nu at vælte den borgerlige CDU-regering, 
der har regeret i snart en snes år. CDU vil 
gøre alt for at bevare sin magtposition, som 
det eventuelt må forsvare uden FDP's hjælp. 
Det er uden tvivl de to politiske giganters 
kamp, vi kommer til at opleve forud for 
landdagsvalget i 1971.

Dertil kommer, at valget næppe - som sig 
egentligt hør og bør - vil føres på landet 
Slesvig-Holstens problemer. På baggrund af 
den ny kurs, som den af SPD og FDP bestå
ende forbundsregering i Bonn er slået ind på 
på mange områder (økonomisk politik, øst
politik m.m.), kan det ventes, at forbunds
politiske emner vil indtage en dominerende 
plads i den forestående landdagsvalgkamp. 
SPD vil betragte landdagsvalgets resultat 
som en stadfæstelse eller forkastelse af sin 
økonomiske og udenrigspolitik, og CDU vil 
uden tvivl gøre det samme.

For de mindre partiers vedkommende er 
det udelukkende SSV, der turde være sikret 
et mandat i landdagen. Tænker man sig, at 
SPD vinder en del stemmer, vil den danske 
repræsentants eksistens i Kiel blive mere in
teressant i relation til landspolitikken, end 
det under normale forhold vil være tilfældet. 
Men spørgsmålet er for os : Hvordan skal vi 
i denne giganternes kamp om den politiske 
magt i landet bevare og styrke vor position?
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Der røres her ved noget afgørende og cen
tralt i SSV's stilling: Kan et parti, der repræ
senterer nationale og regionale interesser, i 
vælgernes bevidsthed anses for at være en 
politisk faktor, der kan samle sydslesviger
nes stemmer - og kan det blive ved med at 
være et effektivt politisk ståsted?

Den stedfundne konsolidering af SSV's 
stemmetal i de sidste ti år gør, at man kan 
svare bekræftende på spørgsmålet. De af 
SSV's repræsentant i Kiel opnåede konkrete 
resultater på en række væsentlige områder — 
lige fra tilskudsordninger til amtsreformen - 
vil gøre deres dertil. Det er derfor efter min 
mening aldeles irrelevant at drage nytten af 
eller muligheden for et politisk dansk-syd
slesvigsk arbejde gennem SSV under sin nu
værende form i tvivl. Her taler resultaterne 
stadigvæk for sig selv.

Alligevel må man erkende SSV's perma
nente problematik, der på grund af partiets 
sociale sammensætning gør, at det kun re
præsenterer en - omend væsentlig - del af 
det store spektrum af politiske problemer.

Denne kendsgerning mærker man ved 
hver valgkamp, når de store tyske partier 
lægger an på at hverve af SSV's stemmer. 
Vi konfronteres med den fulde bredside af 
alle politiske problemer - og måske særligt 
med dem, som vi på grund af mindretallets 
uensartede sammensætning ikke kan have 
nogen fællesmening om. Vort svar og vor 
basis er så vore grundpiller for vort politiske 
virke: repræsentationen af de nationale og 
kulturelle interesser og repræsentationen af 
den i landsdelens struktur begrundede regio
nale interesse.

Indtil nu har denne basis holdt. Den vil 
uden tvivl også holde længere, fordi dens 
indhold stadigvæk er væsentligt og bræn
dende aktuelt. Til spørgsmålet om vort poli
tiske virkes form og mulighed i en tid, hvor 

Sydslesvigs regional-økonomiske problemer 
er løst, og hvor de nationale faktorer i græn
selandet i praksis er ligeberettiget, behøver 
vi nok ikke at tage stilling i de første ti år.

Så meget bør man dog rimeligvis erkende: 
Politisk virke må til alle tider i sin form rette 
sig efter det politiske landskabs udseende, i 
hvilket det skal udføres.

SSV vil altså føre en sober valgkamp på 
landspolitiske argumenter. Som nationalt og 
regionalt parti er vi afskåret fra at kunne 
tage stilling til globale og indre-tyske for
hold, for så vidt de ikke direkte eller indi
rekte angår vor folkelige eksistens.

Heri ligger vor særstilling blandt alle an
dre politiske partier. Og heri ligger efter min 
mening tillige vor eneste virkelige eksistens
berettigelse. Kanske dette indsnævrer vore 
valgtaktiske muligheder, kanske vore vælge
re i periferien lader sig manipulere til en po
litisk stillingtagen efter andre overvejelser. 
Sålænge det politiske landskab, der omgiver 
os, er som det er, er Sydslesvigsk Vælger
forening en afgørende faktor for den danske 
og national-frisiske folkedel, så man kan 
gøre krav og meninger gældende og til også 
i fremtiden skridt for skridt at opnå de resul
tater, om hvis nødvendighed alle kan være 
fælles.

Der er et stykke vej endnu. Landdagsval
get i 1971 vil være et skridt på denne vej og 
tillige med et grundlag for at bedømme, hvor 
stærkt regionale og nationale problemer vil 
kunne gøres gældende i de kommende fire 
år inden for det samfund, hvis statsborgere 
vi er.

CDU : Christlich-Demokratische Union
SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
FDP: Freie Demokratische Partei
NPD : Nationaldemokratische Partei Deutschland 
SSV : Sydslesvigsk Vælgerforening
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Marstal-skonnerten »Flora«
i julestormen 1875
AF POUL KURSTEIN

Juleaftensdag 1875 under en langvarig orkan 
i Vesterhavet blev folkene fra Flora i sidste 
øjeblik reddet af en hollandsk fiskekutter. 
Billedet viser Flora liggende underdrejet, 
d.v.s. at man ved at afbalancere et forsejl

med et klodsrebet storsejl får skibet til at 
ligge nøjagtig på tværs af vind og søer. Der
ved skabes et bredt, kogende kølvand, som 
dæmper brådsøerne. Men kommer skibets 
forende skråt op mod søerne, som det ses her 
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ved Flora, kan det blive begyndelsen til en
den. På billedet er Flora endnu et sødygtigt 
skib, men kort efter et hjælpeløst, afmastet 
vrag. Undertegnede var på Vesterhavet un
der marts-orkanen 1969 og kan vidne, at 
bølgernes størrelse ingenlunde er overdrevet.

Før 1864 nød skibe fra de slesvigske hav
ne på Ærø, Marstal, Ommel og Ærøskøbing, 
store toldfordele ved handelen mellem kon
geriget og hertugdømmerne og i den øvrige 
Østersø-fart. Den foretrukne skibstype var 
jagten, et bredbovet fartøj med stor lasteevne 
i forhold til den mådelige størrelse, men med 
en umådelig stor sejlføring på sin ene mast: 
klyver, fok, storsejl, topsejl og et råsejl.

Med 1864 måtte den lønnende fart på her
tugdømmerne, ikke mindst mellem Flens
borg og København, ophøre, og dette frem
mede stærkt en udvikling, som allerede var i 
gang. Mens kongeriget levede efter digter
ordet: »Hvad udad tabtes, skal indad vin
des«, vendte ærøboerne ordet om: hvad de 
havde tabt indad, vandt de udadtil. De skaf
fede sig større skibe og søgte ud på de store 
have, først Vesterhavet og siden Atlanten. 
Det er Marstal-skonnerternes tid, og fra 
1864 kunne man finde marstallere og groiler 
(gråspurve) overalt, marstallerne dog især i 
Nordatlanten på deres stærk tbyggede, vel
sejlende, men næsten altid underbemandede 

skibe og levende af en skibskost, som fore
kommer utrolig i dag.

Man sejlede helst i trekant. Først gik det i 
ballast til Spanien, hvor man lastede salt til 
New Foundland. Herfra blev saltet fisk frag
tet til Middelhavet, og så tog man salt (og 
eventuelt smugler-sherry) med til Danmark. 
Eventuelt tog man på hjemvejen kul fra Eng
land til Danmark eller Østersøen. Flora sej
lede netop 9. december fra Firth of Forth med 
kul til Kiel. Man kunne også gå med tømmer 
fra Østersøen til Island, derfra i ballast til 
Canada, hvor man indtog tømmer til Eng
land, fastlandet eller Spanien, og så gik det 
atter med salt til Canada eller Danmark.

Floras styrmand, H. A. Seier, født marstal
ler og altså sønderjyde, oplevede i 1902 et 
religiøst gennembrud, som havde sin grund 
i hans underfulde frelse 27 år tidligere, og 
han ville gerne vise sin samtid dette udslag 
af Guds store gerninger. På hans bestilling 
og med tekst af ham selv fremstillede H. A. 
Hansen, også kaldet »Spillemanden«, på sær
deles sagkyndig vis Floras forlis i 5 store 
tegninger. De findes nu på Marstal Museum, 
som har udgivet den enestående, gribende og 
sagkyndige beretning under titlen »Beret
ning om »Flora«s forlis«. Den kan købes for 
en billig penge.
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Af sergent Peter Madsens 
optegnelser

Den 23. december 1863 blev den danske 
grænse flyttet fra Elben til Ej deren, den 5. 
februar 1864 opgav danskerne denne græn
se, og den 22. januar 1865 oprettedes Konge- 
ågrænsen.

1 sergent Peter Madsens optegnelser fra 
krigen 1864, hvor der fortælles om krigens 
ofte mærkelig fredelige hverdag, finder man 
glimt fra disse grænseflytninger.

Blandt de gamle gendarmer, der vogtede vort 
lands grænser i hine bevægede år, da græn
sebevogtningen måtte flyttes først fra Elben 
til Ej deren og senere derfra til Kongeåen og 
som med hæder gjorde deres indsats, skal her 
omtales :

Ubereden sergent nr. 36 Peter Madsen, der 
fødtes den 7. juli 1828 i Havdrup Ulvemose i 
Københavns amt. Af hans skudsmålsbog 
fremgår det, at han i en tidlig alder har væ
ret ude for livets genvordigheder, idet hans 
fader, husmand Mads Larsen, på en i følge 
bogen egenrådig og utilbørlig måde tog den
ne sin søn ud af skolen i Havdrup. Præsten i 
Havdrup ville derfor ikke konfirmere ham. 
Efter forgæves henvendelser til præsterne i 
de omliggende sogne, lykkedes det at få sog
nepræsten ved Frelserens kirke på Christi
anshavn, pastor Visby, til at konfirmere Pe
ter Madsen, men det har været en slem tur at 
gå til konfirmationsforberedelse fra Havdrup 
til Christianshavn. Han fik meddelt konfir
mation med meget gode kundskaber og ud
mærket god opførsel.

Gendarm ved tre grænser

Efter at have været beskæftiget ved land
bruget i nogle år indkaldtes Peter Madsen til 

militærtjeneste den 30. juni 1851 ved 4. Dra
gonregiments 3. Eskadron i Næstved, hvor
fra han hjemsendtes i juli 1853. Fra den 8. 
maj 1855 til 31. marts 1856 var han gen
darm i »Det slesvigske politigendarmeri«. 
Den 10. april 1859 blev han gendarm i »Det 
holstenske Toldgendarmeri«, og fra 1. januar 
1865 i »Grænsegendarmeriet«, hvor han den 
1. juni 1865 forfremmedes til Corporal og 
den 1. november 1881 til sergent.

I »Kolding Avis« for den 12. april 1884 
skriver bladet følgende under overskriften: 
»Jubilæum« :

»Et sjældent og meget smukt jubilæum 
fejredes onsdagen den 9. april af Sergent 
Madsen i Ødis Bramdrup, idet det nemlig på 
nævnte dag var 25 år siden, at Madsen ind
trådte i det holstenske gendarmerikorps. Han 
tjente ved den slesvigske grænse indtil felt
toget brød ud, da han ved denne lejlighed 
blev skilt fra sit korps. Han flakkede en tid 
rundt i Jylland tillige med nogle slesvigske 
gendarmer under overvagtmester Seest, og 
endte derefter ved ritmester Moe's velvilje 
som underofficer ved 3. Dragonregiments 5. 
eskadron, hvor han forblev indtil freden blev 
sluttet. Man kan endnu høre befolkningen i 
V. Nebel og Egtved med begejstring fra hin 
periode omtale Madsen som en meget dygtig 
og tapper underofficer, hvilket han navnlig 
lagde for dagen ved et sammentræf, han der 
havde med en større preussisk rytterpatrulje. 
Den 25. juli 1864 blev han dekoreret med 
Dannebrogsmændenes hæderstegn.

At Madsen er en meget dygtig gendarm, 
behøver, vi næppe at fremhæve her, da han 
jo nu gør tjeneste ved den 3. grænse, og at 
han i den lange årrække, han har virket i sit 
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kald, må have høstet megen erfaring, er en 
selvfølge. At han ved siden af at have været 
meget stræng og tjenstivrig har forstået at 
vinde befolkningens tillid i sin nærmeste 
omkreds, bares smukt frem den nævnte dag, 
da han havde den fornøjelse at se beboerne 
samle sig og overrække ham tvende værdi
fulde gaver, bestående af et regulatoruhr og 
et barometer; på uhret er anbragt en sølv
plade med følgende indskrift:

»Erindring fra venner i Ødis Bramdrup og 
Farris til Sergent Madsen på hans jubilæums
dag den 9. april 1884«.

Sergent Peter Madsen af gik den 31. au
gust 1886 fra korpsets tjeneste på grund af 
svagelighed. Det hedder herom i hans af
skedsbevis, der er udstedt af korpsets davæ
rende chef, oberst Marcher: »Tillige medde
les ham det vidnesbyrd, at han ikke har væ
ret tiltalt eller straffet, men har under hele 
sin tjenestetid været ædruelig og udvist tro
skab og udholdenhed; sandsynligvis har han 
endog, ved ikke tidligere at give efter, bety
delig forværret sin tilstand. Han var i 1864 
en tid lang afgivet til ritmester Moe's Eska
dron og deltog med denne i den smukke 
affaire ved Vorbasse«.

Den 11. oktober 1886, knap halvanden 
måned efter sin afsked fra korpset, døde Ser
gent Peter Madsen af en hjertesygdom og 
blev begravet på Ødis Bramdrup kirkegård 
ved Kongeå-grænsen, hvor så mange af 
grænsens gamle vogtere har fundet deres 
sidste hvilested.

Danske soldater måtte ikke gå 
i Hamborg

Sergent P. Madsen efterlod sig en dagbog, 
hvori han havde optegnet sine erindringer 
fra 1864. Han skriver:

Efter at have tilbragt nogle lykkelige år i 
det holstenske og det derværende »Told- 
grænse-Gendarmerikorps, får jeg tillige med 
omtrent 70 mand - såvel gifte som ugifte - 
ordre til at gå til Ej deren, og der foreløbig 

at besætte en grænse. To dage før afmarchen 
var jeg i Hamborg. De hannoveranske og 
sachsiske tropper havde allerede deres fure
rer i byen for at rekvirere kvarterer, og de 
danske soldater var dengang strengt forbudt 
at komme i Hamborg ikke en gang i civile 
klæder. Alligevel får jeg udvirket tilladelse 
og spadserer uhindret i uniform hele den lan
ge strækning fra Noristor gennem Millerntor 
over Zeughausmarkt langs med Neuerwall til 
Rosenstrasse, som er ikke langt fra Berliner 
banegård, uden at blive antastet af befolk
ningen. Af alle dem, som jeg har truffet i al 
den tid, jeg er kommen i uniform i Hamborg, 
må jeg tilstå, at det kun har været gadedren
ge og den råeste pøbel, som har tilladt sig 
fornærmelser mod mig. Og jeg tror nok, at i 
den tid kunne enhver, som var det tyske 
sprog mægtig og som ikke nedværdigede sig 
selv, gå uhindret på gaderne i Hamborg.

Indtraf det tilfælde, at en dansk blev ind
ført hos en familie i Hamborg, kunne det jo 
kun være en officer, og da var der intet til 
hinder for, at den danske uniform ville være 
lige så velset som hanseatens, når manden 
ellers besad den fornødne dannelse til at be
væge sig i selskabslivet, og forstod at tilegne 
sig den ugenerte lethed, som er nødvendig, 
når et blandet selskab kommer sammen, som 
ikke kender noget til hinanden.

Ordonnans i Frederiksstad

Den 23. december 1863 bliver jeg midt om 
natten vækket af mine længre borte fra sta
tionerede kammerater for at følge med dem 
til vor forsamlingsplads på kasernen i Otten
sen. Efter at have taget en hjertelig afsked 
med min venlige vært og hans familie satte 
jeg mig på vognen. Dagen i forvejen havde 
jeg måttet aflevere min gamle tjenestehest 
til vigilance-vagtmester Kuhl, og nu rullede 
jeg fra først af med et tungt hjerte, men 
siden med spændte, uvisse forhåbninger 
langs med Chausseen ad Altona til.

I Ottensen var der et sandt virvar. Jeg, 
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der som før sagt ingen hest havde, stod mig 
bedst. Jeg havde kun mig selv at sørge for. 
Mit tøj var afleveret på banegården, og da 
jeg kun havde min trækuffert, som kunne 
tåle at stå både under og ovenpå, havde jeg 
mindre sorg for mit tøj, end mangen en af 
mine kammerater for hans mahognitræs
kommode og andre sager, hvormed så mange 
havde forsynet sig en masse.

Kl. 9 afgik banetoget med os til Rensborg, 
hvor det allerede begyndte at smage lidt af 
feltlivet, idet kun få af os kunne opdrive et 
kvarter, hvor man kunne komme i seng. I en 
gæstgivergård, hvor vistnok ellers mest bøn
der fra omegnen opholdt sig efter at have 
solgt deres tørvelæs, traf jeg henved en snes 
af mine kammerater imellem 3-4 gange så 
mange menige af 1. regiment, som ikke lod 
til at være allermest venlig stemt mod os på 
grund af, at kun få af os var det danske 
sprog mægtig. Disse havde af den praktiske 
vært lejet et værelse, hvori de fik noget strå 
at ligge på for den nat. Jeg blev indkvarteret 
på det største hotel i byen, men på grund af, 
at jeg ikke var officer, kunne jeg hverken 
anvises værelse eller seng. Udhungret som 
jeg var efter rejsen fra Altona, hvorunder 
mange af os ikke havde fået mad, formåede 
jeg hen under aften pigerne til i smug at for
skaffe mig noget at spise. Med værten, som 
efter sigende var svensker, havde jeg forin
den haft lidt rivninger derom, som næsten 
udartede sig til grovheder fra begge sider.

Dagen efter afmarcheredes til de forskel
lige stationer. Jeg blev beordret til Frederiks- 
stad som ordonnans for løjtnant Haderup og 
blev indkvarteret i samme hus, hvori han 
selv boede. Frederiksstad er vel en tysksin
det by, men dog en god by for militær at op
holde sig i. Enhver passer sig selv og sine 
forretninger. De mange religionssekter, som 
her opholder sig, lægger ikke hinanden et 
halmstrå i vejen. Baptisten taler venligt med 
jøden, katolikken med protestanten, alle er 
de lige venlig stemt imod menninitterne. Til 
denne sekt, tror jeg nok, hører en del byers 

fornemste og rigeste borgere. Deres kirke er 
meget smuk, men helt prunktløs. Gulvene i 
stolene er for det meste belagt med tæpper, 
men om hver stols ejer selv bekoster dem, 
det ved jeg ikke.

Stille dage i Frederiksstad

I den tid, vi opholdt os der, var det tem
melig hård vinter. Alle de kanaler, som gen
nemskærer byen på langs og tværs, var be
lagt med et tykt isdække, hvorpå alle unge 
mennesker damer og herrer uden undtagelse 
morede sig med at løbe på skøjter. En dag 
kort før vor afrejse var et selskab af begge 
køn en tur langs med Treenen til Schwab- 
sted, deriblandt en husar, en sjællænder, 
som var lige så øvet i kunsten som de ind
fødte frederiksstadere. Han havde moret sig 
fortræffeligt, sagde han, skønt han ikke kun
ne forstå dem eller tale med dem.

Tiden i Frederiksstad gled så rolig og stille 
hen for os. Vi lå på den ene side af grænsen 
og hannoveranerne på den anden. Flere gan
ge havde vi været sammen og talt med hin
anden, men til sidst blev forbindelses-trop
perne trukket tilbage og østrigerne besatte 
grænsen. Da blev vi mere spændt på, hvad 
der ville komme. Om dagen tog man i almin
delighed en spadseretur langs med diget, den 
dæmning, som beskytter marsken, når der er 
flod. Det var næsten det eneste sted, hvor 
man kunne vigilere, da man derfra kunne se 
langt ind i det holstenske. Vi kunne høre de 
østrigske patruljer ride langs med Ej deren, 
henad Kirkebyen Lunden til, når de kom 
øster fra.

Den ulige kamp

Alle var vi spændte på, hvad der skulle 
komme, jeg længtes også efter at se, hvad 
udfaldet skulle blive. - Der kom allerede ef
terretninger om, at preusserne gik på ved 
Mysunde og om enkelte småtræfninger, som 
vore soldater havde haft, men vi levede jo i 
fred og det glædede mig meget. Jeg var glad 
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fordi jeg ingen familie havde at sørge for. - 
Hvor man dog er lykkelig, når man er i krig 
og hverken har fader, moder, hjem eller børn 
at sørge for. Når man kun har sig selv, sin 
hest og sit tøj og så et roligt sind, og forstår 
at beherske lidenskaberne og benytte øjeblik
ket, hvor man kan gøre lidt gavn, da kan 
man ved mange lejligheder gøre sig uund
værlig. For mit vedkommende var det den
gang ligegyldigt, hvad der ville ske. Jeg hav
de intet ansvar og aldeles intet at sørge for 
og tænkte altid, lad dem sørge, som har no
get at befale, jeg vil gøre min pligt, så godt 
jeg kan og for det øvrige må Gud råde. - 
Gud har hele tiden været mit håb, det har 
heller ikke forladt mig endnu.

Således gik nogle dage, til endelig den 5. 
februar kom, denne skæbnesvangre dag, 
hvor så mange forhåbninger blev tilintet
gjort, da vort gamle Dannevirke blev forladt 
af de danske soldater. Men hvad er krigs
kunsten nu? Hvad var den dengang dron
ning Thyra byggede volden? Hvad var hen
des fjender? Hvor er nu vores værste fjen
der? Dengang hed det at anrende eller rettere 
berende en fæstning, nu kommer tyskerne 
lettere derfra, de har nu deres langtrækkende 
granat-kanoner, hvor de i ro og mag kunne 
stå langt borte, og uden at vort skyts kunne 
nå dem, kunne de demolere vore volde og 
skyde vore soldater. Et udfald fra vor side 
kunne nytte lige så lidt, idet tyskerne kunne 
løbe lige så stærkt tilbage som vi fremad. De 
kunne lade og skyde 5-6 skud, mens vore 
soldater ladede og skød 1 gang, ikke at tale 
om, at når vi stiller et regiment, kunne de 
stille 10-12 på regnestykket.

En stilfærdig soldat

Om middagen spørger løjtnant Haderup mig, 
hvorledes det stod til med hestenes be
slag. Min hest havde det ikke godt, straks fik 
jeg den beslået og skærpet med faste skærp
ninger den samme eftermiddag. Smeden for
tæller mig nok, at vi snart skulle rejse der

fra, hvor han havde hørt det fra, ved jeg 
ikke, for efter som man sagde, var ordren 
kommen fra overgeneralen om ufortøvet at 
bryde op. Det er dog muligt, at folk i egnen 
på grund af den spænding, som herskede og 
som ikke kunne undgå at blive bemærket har 
tænkt sig, at der var noget i gære.

I mørkningen kom jeg hjem igen og tænk
te, som jeg plejede, aldeles på ingenting; da 
kommer løjtnant Haderup ned på mit værel
se og giver ordre til at pakke mantelsæk, 
sadle hestene op og gøre alt færdig til af
marchen. Han bliver nok siddende ved mig 
en stund, men uden at sige mig, hvor vi skal 
hen, eller hvad der er på færde. Beskeden 
og tilbageholdende, som jeg var, stillede jeg 
heller ingen spørgsmål, men tænkte, at tiden 
jo nok ville opklare for mig, hvad der var på 
færde.

Om følgerne af at ride hurtigt

Gendarmerne var allerede for flere dage 
siden draget ind i Frederiksstad. Korporal 
Jensen var tildelt general Vils ters division 
som trainfører, vigilance-vagtmester Morit
zen var sendt bort med en del af det beredne 
mandskab, hvorhen ved jeg ikke. Vigilance- 
vagtmester Sørensen og vagtmester Lind til
lige med en anden del beredne og to ubered
ne gendarmer, som var stationerede i Frede
riksstad blev tilbage.

Da jeg får at vide, at korporal Jensen hav
de fået kommandoen over alle ordonnanser 
og trainkuske samt heste og vogne, kan jeg 
ikke nægte, at jeg misundte ham det, men 
det varede ikke længe inden jeg fik fuldt op 
at tage vare på. Løjtnant Haderup ville ikke 
længre have mig med som ordonnans. Ende
lig får jeg løjtnantens og min egen hest, så
vel som de fleste andre af dem, som var i 
stalden, sadlede, og ventede på, hvad der el
lers ville komme. Da løjtnanten kommer og 
stiger til hest, får jeg ordre til at følge med 
kaptajn Mynster med fæstnings-artilleriet. 
Ordre lød på, at jeg skulle ride min hest gan-
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Holstenske grænsegendarmer i galla og på post 1861.

I 1839 oprettedes »Det holstenske grænsegen
darmeri«; det bestod af tre officerer, én vagt
mester og 22 beredne gendarmer, der på stræk
ningen fra Hamborg til Lybæk skulle beskytte 
tolderne, hindre vagabonders indtrængen i riget, 
pågribe desertører, undertrykke tumulter og op
rør samt understøtte politiet i dets daglige tje
neste, en ikke helt lille opgave for 26 mand. I de 

følgende år øgedes styrken langsomt.
Efter Treårskrigen blev ritmester Cetti leder 

af korpset i ti år (1853-63). Han reorganiserede 
korpset, det fik nyt navn: »Det holstenske Told- 
politikorps«, og det blev udvidet til en styrke på 
ialt 376 mand. Samtidig lykkedes det Cetti at 
gennemføre, at korpset blev udstyret så elegant, 
at det blev regnet for monarkiets flotteste korps.

ske sagte og rolig bag efter alle de andre på 
grund af, at den de sidste otte dage havde 
stået i stald og ikke kunne tåle anstrengelser. 
Men skæbnen eller omstændighederne ville 
det anderledes.

Denne ordre nedslog alt mit mod og alle 
mine forhåbninger, og gjorde mig i den grad 
ulykkelig, misfornøjet med mig selv og ær
gerlig over, at løjtnant Haderup ikke tog mig 
med eller i det mindste meddelte mig, hvor 
vi skulle hen. Årsagen, hvorfor jeg ikke kom 
med staben, hvortil løjtnanten sluttede sig, 
antog jeg var de yngre officerers skyld. Den
gang Hans Majestæt Kongen kom til Büttel 
jernbanestation, var jeg som ordonnans for 
løjtnant Haderup med general Vils ters følge, 

og da generalen, som var en dristig rytter, 
ankom i nærheden af Coldenbüttel, havde 
han ved sit hurtige ridt skilt sig fra alle sta
bens officerer, kun løjtnant Haderup blev 
ved siden af ham, og jeg vedblev at følge 
efter i en passende afstand, hvilket pådrog 
mig en irettesættelse af enkelte af de yngre 
officerer efterhånden som de kom til, efter at 
generalen havde begyndt at ride skridt.

Men nu, da jeg var overladt til mig selv, 
og så at sige helt forladt, vågnede også be
vidstheden om mit eget tarv som menneske. 
Jeg begyndte straks at lægge en plan til at 
forlade alt kaptajn Mynsters kanoner, tros 
og bagage, at ride bag efter hans kanoner, 
som skulle forspændes bønderheste, tænkte 
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jeg, ville blive et kedeligt liv, da jeg ikke 
vidste hvorlænge denne march ville vare. Ef
ter at alle gendarmer var væk, gav jeg mig 
god tid til at tænke over, hvad jeg skulle 
gøre. Jeg tog så afsked med mine kvarterfolk 
og betalte for den sidste dag. De glædede sig 
til, at vi forlod dem, for nu fik de nok deres 
kære østrigere i kvarter i stedet for os. Løjt
nanten og jeg fik alligevel så meget mund
forråd med os, som vi havde plads til, og 
dertil mange lykønskninger og formaninger 
af vor værtinde om at sørge for vor sundhed 
og at søge at undgå at komme med i noget 
slag.

Han vidste ikke, at han var ved 
at desertere

Derfra begav jeg mig hen og opsøgte kap
tajn Mynster i hans bolig. Folkene var om
kring i skanserne ifærd med at slæbe de store 
kanoner ud på vejene ad Tønning til. Straks 
lod det til, at han ikke brød sig meget om at 
få mig med sig. Men en timestid efter træffer 
jeg ham tillige med løjtnant Haderup på 
torvet, som var helt fuldt af officerer og sol
dater, som gik og red imellem hinanden. Jeg 
gik og trak min hest efter mig ved tøjlen og 
vidste ikke rigtig, hvor samlingspladsen var. 
Løjtnant Haderup fik øje på mig og præsen
terede mig for kaptajnen og sagde, at han i 
eet og alt kunne stole på mig, og jeg havde 
derefter ikke længre nødig at føle mig for
ladt.

Den første ordre, jeg fik, var at ride ud til 
Coldenbiittel og bede den premierløjtnant, 
som lå der i byen med sit kompagni, om en 
snes mand og gå fra hus til hus og tage alle 
de heste med, jeg kunne få fat i; det gjorde 
jeg også til punkt og prikke. Vigilance-vagt- 
mester Sørensen havde været der forinden og 
taget en del, men dem alle havde han ikke 
fået. Jeg fik dog fat i endnu nogle spand og 
kom så hurtigt jeg kunne tilbage dermed. 
Seletøjerne, som de havde fået ordre til at 
lægge på hestene, havde de taget den største 

del af skaglerne af. De stakkels folk har vel 
tænkt, at når der ingen skagler var i selerne, 
kunne hestene ikke trække, og så får vi nok 
lov at beholde hestene; men det varede kun 
nogle få minutter, så var ethvert spand for
synet med alt, hvad der skulle bruges, og 
officererne fik så ordre til at sætte sig i be
vægelse. Kaptajnen blev holdende på vejen, 
og jeg et lille stykke derfra for at høre, hvad 
der ville komme. Derpå fik jeg ordre til at 
ride ind i byen og se, om der endnu var nog
le af hans folk tilbage. Det var et halsbræk
kende stykke arbejde, som i enhver anden 
stad i det sydlige Slesvig kunne have fået 
mindre behagelige følger. På torvet var der 
helt opfyldt af folk, her traf jeg en halv snes 
konstabler på omtrent samme sted og jeg 
råbte til dem om at skynde sig, da de ellers 
ikke nåede at komme med. Jeg fik kun til 
svar: »Wir wollen auch nicht mit, bleib du 
auch hier mein Jung«. Kun een mand kom 
hen til mig og spurgte, hvor de andre var 
bleven af, og da han hørte, at de var afmar
cheret, blev han glad, fordi jeg var kommen 
og fik ham med. Han havde drukket lidt for 
meget og kunne naturligvis ikke forstå, hvad 
der blev talt; han var sjællænder, fortalte 
han. Jeg morede mig over ham, da han fik at 
vide, at hans kammerater var deserterede, og 
at han således mod sin vilje nær var kom
men til at dele skæbne med dem. Han greb 
fat i stigremmen og opfordrede mig til at ta
ge ham med til kaptajnen. Det var forresten 
unødvendigt, for jeg var vis på, at ikke et 
menneske havde opfordret ham hverken til 
at blive eller til at gå sin vej. Frederikstads 
indvånere var som før bemærket de mest 
fredelige mennesker, jeg havde truffet på. 
Da jeg kom trækkende med ham ud til kap
tajnen, lo han blot, og spurgte synderen, 
hvor han havde været, og beordrede ham til 
at se at nå de bortdragne soldater.

Derpå spurgte han mig, hvor jeg var født, 
og da han fik det at vide, glædede det ham, 
da han så var sikker på, at han kunne stole 
på mig. Dermed kunne jeg se, hvad der så 
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ofte før havde været tilfældet, at de holsten
ske gendarmer var uheldige stillet, fordi de 
ikke var det danske sprog mægtig. Selv om 
de har ment det nok så godt, var der mange 
gange ingen rigtig tiltro til dem.

En nat i fri galop

Kaptajnen fortalte mig så, at Dannevirke- 
stillingen i dag var fuldstændig rømmet, og 
at hele vor armé var på tilbagetog til Als og 
Dybbøl. Han bad mig dernæst hjælpe sig 
med at få alle kanoner og alt, hvad der var 
kommet ud af fæstningen til bestemmelses
stedet. Han havde i krigsrådet valgt at gå 
uden om over Tønder og Ribe til Fredericia. 
Opmuntret over en sådan fortrolighed og 
nedladenhed, som jeg ikke var vant til, love
de jeg naturligvis at hjælpe alt, hvad jeg for
måede og har troligt holdt dette løfte, idet 
ikke et eneste stykke gik tabt, men alt, hvad 
der kom ud af Frederikstad, kanoner, vogne 
og bagage, kom uden noget uheld af betyd
ning lykkelig og vel ind i Fredericia Citadel.

Derpå travede kaptajnen og jeg til vi nåe
de de andre, der marcherede ganske lang
somt, men en panisk skræk havde bemægti
get sig mandskabet. De fortalte, at østriger
ne var gået over hederne ved Kolhen Spieker 
og var i færd med at omringe os. Hvor dette 
rygte var kommet fra kunne ikke opdages. 
Formodentlig har en af Egtbønderne været 
skælmen og glædet sig over den forstyrrelse, 
son han dermed har anrettet.

Da vi var kommet noget hen af Husum 
vejen, var det først, jeg fik noget rigtigt at 
tage vare på. Folkene blev trætte og kede af 
at gå, de satte sig op at køre på kanoner og 
vogne, og kuskene faldt i søvn på hestene 
eller disse af træthed faldt så langt tilbage, 
således at der blev et langt stykke vej imel
lem hvert spænd. De som red med løse heste, 
red, når de kunne komme til det, og jeg ikke 
var der i nærheden, bort ad biveje, men i al
mindelighed blev det dog opdaget, og jeg 
indhentede dem, mange et par 100 skridt 

borte. Således måtte jeg den øvrige del af 
natten ride næsten hele tiden i fri galop og 
karriere. Det var den strengeste nat, jeg hav
de i det hele felttog, men når man har en god 
hest og en lige så god vilje og forresten lidt 
sul med sig, så har det ingen nød, da er der 
ingen besværligheder så store, at man ikke 
kan overvinde dem.

Tyve mand manglede

Ankommen til Husum blev der gjort holdt 
en time. Klokken var omtrent 2 om natten 
og dog var næsten alle huse oplyste. Der traf 
jeg overvagtmester Seest og gendarm Dall- 
gaard af det slesvigske gendarmerikorps. 
Kort efter vor ankomst dertil ankom der to 
husarer af general Vilsters ordonnanser, der 
havde været i Süderstapel, og ved deres til
bagekomst til Frederikstad var både genera
len og alt militæret rejst bort. De begav sig 
straks bagefter, men da de kom til Schwab- 
sted, var broen over Trenen kastet af. Der 
var altså ikke andet for dem at gøre end at 
ride tilbage igen igennem Frederikstad og så 
finde vejen nordefter. De havde da været så 
heldige at finde den rette vej, og to raske og 
dygtige karle var det.

Dengang vi gjorde holdt, blev mandska
bet talt, og der manglede dengang allerede 
hen ved en snes mand, formentlig dem, jeg 
så på torvet i Frederikstad. Kaptajnen be
kendtgjorde for mandskabet, at de havde at 
rette sig efter mig. Det var nemlig alt for be
sværligt at få dem ned af kanonerne og i 
stedet for kuskene gøre skagler og seletøj i 
stand, når noget gik i stykker.

Heldig med husly

Overvagtmester Seest red forud til Bred
sted for at bestille friske forspandsheste. Det 
var den forkerteste forholdsregel, som blev 
taget på rejsen, for da vi klokken henimod 5 
ankom hertil, var der ikke en eneste hest at 
opdrive i byen, idet alle hestene var redne
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ud på landet. Følgen deraf blev, at de heste, 
som vi havde med fra Coldenbüttel og om
egn, måtte i tøjet igen og følge os hele dagen 
til Sønderlygum. Den meste lettelse, man 
kunne forskaffe de stakkels folk og heste 
var at lade dem skifte for de store kanoner, 
og vi satte da de bedste og stærkeste heste 
for de store 84 pundinger og de sværeste kø
retøjer, mens de ringere heste kom for de 
lettere.

I Bredsted havde de, efter alt hvad jeg 
kunne forstå, gerne set, at vi var blevet 
fangne af østerigerne. For det første var alle 
hestene ude af byen, og mange folk klagede 
over, at de blev dårligt modtagne, dog, det 
er noget, man ikke kan tillægge stor vægt, 
da den største del af mandskabet ikke for
stod det tyske sprog. Jeg for mit vedkom
mende var overordentlig godt tilfreds med 
behandlingen. På en ordentlig indkvartering 
var der lige så lidt at tænke som på ethvert 
sted på hele rejsen; men så snart vi kom ind 
i byen, søgte enhver hen, hvor der var plads 
at finde. Dallgaard og jeg gik, efter at alle 
havde forladt pladsen, ud for at søge husly 
og var så heldige tidligt på morgenstunden 
at træffe en mand, der efter at vi havde talt 
med ham var så venlig at tilbyde os sit hus, 
hvilket naturligvis blev modtaget med me
gen taknemlighed, skønt det lå i en udkant 
af byen og langt fra samlingspladsen. Det 
var en lykke for os at træffe så venlige men
nesker. Manden, en ung købmand, levede 
med sine tre søstre, en ung enke og to unge 
piger , som alle modtog os med den største 
venlighed og gjorde alt muligt for at gøre os 
det behageligt.

Egtkuskene måtte langt af led

I det slesvigske er man, i det mindste har 
jeg tidligere været tilbøjelig til at antage, at 
folk, som var os imødekommende, var 
dansksindede, hvilket jeg heller ikke undlod 
at spørge mine værtsfolk om; men det be
nægtede de på det stærkeste at være. Der

for holdt jeg så meget mere af dem, for hvad 
de gjorde for os i så upartisk en retning, kan 
kun have været af godhed og medlidenhed 
mod andre ulykkelige og forladte menne
sker. Forladt kunne vi jo egentlig ikke have 
ret til at kalde os, idet vi befandt os i en 
købstad og havde penge nok til at købe det 
nødvendige; men ved slige lejligheder ser 
man mere på viljen end på evnen og navn
lig i en familie, som siger, at de er tysksin
dede. Hverken Dallgaard eller jeg har, hvor 
vi kom med hinanden, faret under falsk 
flag, men vist os, som vi i virkeligheden var, 
og ikke som danskfødte kunne være andet 
end dansksindede.

Dagen efter afmarcherede vi, efter at vi 
først havde måttet hente vore gamle Egt- 
kuske fra Coldenbüttel i deres kvarterer, ad 
Sønderlygum til. Det gjorde mig ondt for de 
stakkels folk med deres afkræftede heste, 
flere af dem var uden penge i lommen, og 
i deres daglige arbejdstøj måtte de nok en 
dagsrejse længere fra deres hjem; men der
ved var der intet at gøre. Nød bryder alle 
love, siger et gammelt ordsprog, og her viste 
det sig at være tilfældet. Dog, der var mange 
der fra egnen, som måtte længere med, og 
som måtte døje meget mere end dem, men 
derom senere.

I Sønderlygum fik vi da endelig ro en nat. 
På rejsen fra Bredsted til Sønderlygum tror 
jeg nok, de talte mest tysk. Derfor morede 
det mig, da jeg, kort forinden vi nåede byen, 
spurgte en mand, vi mødte, hvor langt der 
endnu var til Sønderlygum, og manden på 
dansk sagde en lille ti minutters gående. Det 
var første gang, siden jeg forlod hjemmet, 
at jeg hørte mit eget sprog blive talt med 
undtagelse af, at officererne undtagelsesvis 
en gang imellem tiltalte os på dansk.

I Tønder flagede man - for fjenden

I Tønder blev vi, det er jeg overbevist om, 
modtaget med blandet glæde og sorg. De 
dansksindede sørgede over, at de over hals
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Grænsegendarmeriets uniformering gennem hundrede år.

Gendarmuniformen er som soldateruniformen 
forandret fra det festlige til det mere hensigts
mæssige.

De ældste uniformer var lyseblå med røde 
kantninger, hvide bandolerer med blank patron
taske, en lyseblå chakot med hvide fangsnore og 
sølvbeslået kæberem og allerøverst en stor, hvid 
hestehale. Dertil en lang og drabelig ryttersabel. 
Gendarmerne var udvalgte folk, og hestene, de 

red, var ligeledes særligt udvalgte, så korpset 
har været et flot syn.

Af al denne herlighed var kun den blå uni
form med de røde kantninger tilbage, da den 
den 8. november 1952 klokken seks om morge
nen blev udskiftet med de sorte uniformer, der 
ligner politiets. Den 1. april samme år havde 
korpset fået nyt navn: Toldgrænsekorpset.

og hoved måtte forlade deres ejendele og 
flygte for at undgå at blive molestreret af 
pøbelen. Det var dog mest embedsmændene, 
det skulle gå ud over, for da vi kom ind i 
byen og gjorde holdt, sluttede der sig flere 
vogne til os, belæssede med det nødvendig
ste af, hvad de kunne føre med sig. Jeg så 
bøndervogne belæsset med damer og børn 
køre ud af byen ad Ribe til for at komme af 
sted, inden vi tog derfra. Egentlig kunne vi 
jo ikke udrette noget, hvis det var kommet

til en ordentlig opstand. Rigtignok var en 
del gendarmer kommet til os, men hvad 
kunne en halv snes mand udrette i en by, 
når der er rigtig opløb. Hannoveranerne 
kunne ikke bruges meget, og en stor del af 
mandskabet var deserteret undervejs. Der 
var holstenere, slesvigere og danske imellem 
hinanden, så hvis der ved en sådan lejlighed 
havde været enighed med det ene parti, 
kunne de have fordærvet meget. Men kano
ner indgyder temmelig stor respekt, det var 
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også tilfældet her. Dog var det sikkert ikke 
deres hensigt at fornærme os, og måske var 
angsten større hos flygtningene, end det 
gjordes nødig. De gode tønderaner længtes 
nok mest efter, at vi var vel ude af byen 
igen, så de kunne få lejlighed til at pynte op 
med det slesvig-holstenske flag og prokla
mere »Friedrich der Achte«. De sidste kon
stabler fortalte, at de havde set flere flag 
stukket ud af vinduerne.

Derfra gik marchen til Ribe efter at have 
overnattet i Brøns og Støvring. Ribegenserne 
modtog os en halv mil uden for byen og 
fulgte os med sang ind til torvet, som var 
så fuldt besat med mennesker, at vi næsten 
ikke kunne komme igennem. Derfra til Fre
dericia indtraf intet af betydning. Da vi 
kørte ned ad Hvilesteds stejle bakker, væl
tede en vogn på det allerhøjeste sted, og 
den rullede tillige med hestene og trænku
skene ned ad den stejle skråning, indtil den 
nåede engen. Dog, lykken var god, da hver
ken kuske eller heste kom noget til. Da vi 
kom forbi Kalvslunde, forekom det mig at 
være den mest kedsommelige egn, jeg no
gensinde havde set. Sneen lå højt på jorden. 
Gaden, vi kom over, da vi kom forbi alle de 
små huse på Ribe mark, syntes mig så tri
viel, og så den ensomme kirke, midt i dette 
ensomme øde, havde et så trist og melan
kolsk udseende, at det syntes mig frygteligt 
at leve her. Den gang anede det mig ikke, 
at jeg skulle komme til at tilbringe en lang 
tid her og efter omstændighederne føle mig 
ret godt tilfreds. Men således går det ofte 
det, man mindst venter, indtræffer underti
den på en underlig måde.

Selvstændig krigsførelse

Den 11. februar 1864 ankom vi endelig til 
Fredericia med alt, hvad vi havde medbragt 
ud af Frederikstad. Det eneste uheld, som på 
hele vejen havde ramt os, var uheldet på 
Hvilested bakke.

Kaptajn Mynster havde rigtigt forudset 

alt. Vi rejste hele tiden om dagen uden at 
blive for ur oliget af fjenden, og hele turen 
fik således en lykkeligere ende, end jeg hav
de tænkt mig. Det går i almindelighed altid 
bedre, end man forestiller sig selv det, og 
dette lærte mig, at det i virkeligheden ikke 
kan nytte at lægge planer for fremtiden 
man må sætte sit håb til Gud som det eneste 
sikre.

I Fredericia tog kaptajn Mynster afsked 
med mig og tilkendegav herunder sin til
fredshed med mig, idet han udtalte, at jeg 
havde gjort ham en virkelig god tjeneste, 
navnlig i den første tid, da vi var alene. 
Siden hen, da flere af de slesvigske gendar
mer var kommet til os, gik det bedre, fordi 
vi derved var blevet flere til at holde orden. 
Nu stod jeg da igen alene uden nogen at 
holde mig til. At melde mig til komman
dantskabet for at forrette ordonnans- og 
vagttjeneste var langt fra min hensigt, da 
det er et kedeligt, undertiden strengt og ofte 
et utaknemmeligt stykke arbejde. Den ene
ste trøst, jeg havde, var, at jeg var så godt 
forsynet med penge, at jeg kunne forsørge 
mig selv og min hest i de første par måne
der, og hvis jeg forinden ikke skulle finde 
nogen beskæftigelse, da at tage over til Fyn 
for derfra at komme over til Als, hvor jeg 
antog, at min kommando måtte opholde sig.

Overvagtmesterens lille korps

Efter at have gennemsøgt byen fra ende til 
anden, var jeg så heldig at komme i kvar
ter sammen med overvagtmester Seest og 
gendarmerne Dallgaard og Clausen af det 
slesvigske korps, og det var jo netop det, 
jeg i øjeblikket trængte mest til. Dels at få 
ro til min udmattede hest og dels at få tøjet 
lidt i orden efter den 6 dages lange march. 
Roligheden skulle imidlertid ikke vare ret 
længe. At ligge uvirksom i en tid, hvor alt 
var i bevægelse, kunne heller ikke gå an. 
Den 15. februar fik gendarm Clausen ordre 
til i forening med en anden at patruljere ud
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Çrænsen ved 
Skodborghus.

Grænsen ved Skodborghus med danske og tyske grænsegendarmer.

til »Krybily Kro« for at høre sig for hos 
bønder og forbifarende folk om muligt fra 
Kolding eller endnu længere fra, om fjen
den, og da ingen syntes at være villig til at 
følge ham, tilbød jeg frivilligt at gå med, 
som naturligt var. Dette blev modtaget med 
glæde af overvagtmesteren, som efter an
komsten til Fredericia havde udkastet en 
plan om selv at komme til at føre et lille 
korps, og han hvervede til dette formål så 
mange folk, han kunne få fat på. Den iver 
og villighed, jeg havde vist under rejsen fra 
Frederikstad, var ham ikke ubekendt, lige
som min forladte stilling for øjeblikket var 
ham velkommen med henblik på at vinde 
mig for sin plan.

Fange for en nat

Ved hjemkomsten fra »Krybily Kro« kom 
han til os i stalden, hvor vi alle var samlede, 
og meddelte os, at han havde fået det hverv 

at danne et strejfkorps af gendarmer, natur
ligvis for at operere med dem på vesteregnen 
i Jylland, men at i øvrigt enhver, som havde 
lyst, kunne slutte sig til ham. Begyndelsen 
gjorde han med sig selv, for ikke en eneste 
af hans egne havde tilbudt at følge ham. Jeg 
opfattede straks hans plan således, at det var 
gendarmer, som skulle danne korpset, hvoraf 
de fleste var ældre folk, for størstedelen gifte 
og familiefædre, som vistnok ville tage sig 
temmelig i agt og ikke overanstrenge sig 
mere end nødvendigt, hvorfor jeg fandt det 
meget betænkeligt at slutte mig til dem. Da 
han henvendte sig til mig derom, besluttede 
jeg alligevel at følge opfordringen på den be
tingelse, at jeg i ét og alt skulle stilles lige 
med hans eget mandskab, ikke patruljere 
mere end hans egne og i det hele nyde sam
me ret som de. Det gav han mig også hånd 
på, og dermed var akkorden sluttet.

Hans egne folk, eller rettere sagt folk af 
hans eget korps, som just ikke viste den 
største lyst til at følge ham ud på Jyllands 
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værste egn, men meget hellere rejste over 
Bæltet for at tilbringe tiden ved trainkuske 
og hestedepoter på Fyn, blev ikke engang 
spurgt, om de havde lyst, men beordret til 
at følge med.

Dagen efter, den 14. februar, marcherede 
vi over Kolding til Ribe i én tur. Det var 
egentlig temmelig strengt, og da alle he
stene var simple, var det alt for strengt. I 
Kolding traf vi korporal Voss af det hol
stenske gendarmeri, som også kom til at 
følge os. Det glædede mig meget; vel havde 
jeg ikke tidligere kendt ham, men det var 
dog en kammerat, som man kunne have for
trolighed til. Efter at vi var kommet et styk
ke gennem Kolding, blev der taget egtvogne 
for at lette hestene noget. Vi satte os så op 
at køre og holdt hestene i tøjlerne. Det var 
en fornuftig forholdsregel, da vi ellers ville 
have udmattet dyrene alt for meget. Vi an
kom til Ribe den 15. februar om morgenen 
kl. 3 og blev taget i kvarter hos gæstgiver 
Greisen og de uberedne gendarmer tillige 
med korporal Voss og et par mere hos An
ders Veis. Dér opholdt vi os til om midda
gen, hvorefter det igen gik tilbage til Fol- 
dingbro. Den 16. forblev vi roligt dér. Jeg 
var i kvarter hos en forhenværende kontrol
lør Styrup. Voss hos Jesper Sørensen, mens 
alle de andre opholdt sig i kroen. Broen 
over Kongeåen blev afbrudt, og Peder Pe
dersen på den anden side af åen kom over 
og fortalte overvagtmesteren, at de kunne 
bryde broen af, så meget de ville, han ville 
dog vise tyskerne vej over uden om broen. 
Dette gav anledning til, at han den nat måtte 
forblive i kroen uden at måtte komme hjem, 
hvilket heller ikke lod til at genere ham 
stort. Han levede i bedste forståelse med sine 
bevogtere, og dagen efter inviterede han 
dem over til sig, hvor de blev beværtet på 
det bedste, og således endte denne lille hi
storie for dem alle på en lige tilfredsstillende 
måde. Pedersen var ikke fortrydelig, fordi 
han havde været fange en nat, gendarmerne 
lige så lidt som fangevogterne.

Et forstyrret aftensmåltid

Den 17. gik det atter på henrejsen igen. 
Vi nåede til Jedsted Mølle om eftermiddagen, 
men da det var mindre presserende at blive 
dér, blev vi flyttet til broen, Gredstedbro, 
hvor vi blev til om morgenen. Voss og jeg 
blev beordret til at ride til Foldingbro, som, 
efter at vi var taget af sted, var blevet besat 
af en feltvagt af 3. dragonregiments 5. eska
dron for at høre nyt fra fjenden eller anden 
ordre fra ritmester Moe, til hvis disposition 
vi fra nu af skulle stå. Vi var lige kommet 
tilbage, havde fået hestene afsadlet og sad 
ret gemytligt ved aftensbordet. Jeg glædede 
mig i mit stille sind til den rolige nat, som 
jeg ventede mig. Da kom en stafet ridende 
med ordre fra ritmester Moe. Vi skulle øje
blikkelig give os på marchen, da eskadronen 
trak sig tilbage over Vejen indad mod 
Vejle. Dette forstyrrede med et slag alle 
mine illusioner, i stedet for at strække mig 
i en god seng, måtte jeg tillige med de andre 
sidde hele natten på hesteryggen og trave 
hele den lange nat ad Varde til.

Dér ankom vi kort før dagens frembrud. 
Det var en af de værste ture for min hest 
under hele felttoget, idet vi havde tilbagelagt 
omtrent ni mil. Den 19. begav vi os igen 
efter et kort hvil på vejen ad Vejle til. Vi 
overnattede i en lille landsby, Eg, men an
kom tidligt om morgenen den 20. til Billund, 
som kun var 2V2 mil defra. Den 21. holdt vi 
rast og plejede os selv og vore heste, så godt 
det lod sig gøre. Tidligt den 22. februar om 
morgenen fik korporal Voss og jeg ordre til 
at ride over Røgbjerg og Nyberg Mølle til 
Egtved for at træffe ritmester Moe. Ankom
met hertil tilkendegav han os, at her skulle 
to gendarmer have foreløbig station i Egtved 
Kro for at modtage ordonnanser og breve, 
som om uligt ville komme fra forpostkæden, 
og pr. stafet befordre brevene videre til 
eskadronen, som den gang opholdt sig i Vor- 
basse. Ritmesteren ønskede helst frivillige 
folk hertil, og korporal Voss og jeg meldte os.
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Desværre ophører sergent P. Madsens op
tegnelser her, men det fremgår af andre 
kilder, at daværende gendarm Madsen har 
deltaget i en episode ved Egtved Bro, antage
lig i tilslutning til ovenstående afslutning, 
og at han senere blev forfremmet til under
officer under ritmester Moe, og at han sam
men med korporal Voss samt flere andre 
gendarmer deltog i den velbekendte rytter
fægtning ved Vorbasse, for hvilket de blev 

dekoreret med Dannebrogsmændenes hæ
derstegn.

Da det nyoprettede grænsetoldpolitikorps 
den 1. januar 1865 overtog bevogtningen af 
Kongeå-grænsen, indtrådte gendarm P. Mad
sen påny i korpset og fik station i Kalvs
lunde, men flyttedes senere til Ødis-Bram- 
drup, hvor han forblev, indtil han den 31. 
august 1886 forlod korpset på grund af 
svagelighed.

BOGANMELDELSE
Tysk grænselandsperspektiv

I anledning af Bund deutscher Nordschles
wigers 25 års jubilæum har det tyske gene
ralsekretariat udsendt et hefte på 52 sider, 
der i visse henseender fungerer som en tysk 
grænselandsnøgle, men uden snævert min
dretalssigte. Der gives en oversigt over de 
tyske organisationer i Nordslesvig, men man 
må f. eks. undvære statistik med valgtal, 
skoletal etc. Til gengæld er der ret udførlige 
oplysninger om den danske kommunalre
form og den hjemmetyske stillingtagen til 
virkningerne i Nordslesvig; der findes også 
kort og tabel, der fremhæver, hvor meget 
mindre amterne er syd for grænsen.

Om Nikolaj Andersens digte og fortællinger 

Skønt jeg ikke kan fordrage at blande mig i 
andre folks anmeldelser, vil jeg dog gerne i 
den historiske sandheds tjeneste have lov til 
at bremse en misforståelse, som vil kunne 
opstå ved læsningen af Bjørn Svenssons an
meldelse af Nikolaj Andersens »Sønderjyske 
digte og fortællinger«.

Med fuld føje gør Bjørn Svensson op
mærksom på, at den nu foreliggende udgave 
ikke indeholder noget om Nikolaj Andersen 
selv, blot en fodnote med litteraturhenvis
ninger, der savner en sproganalyse af Carl S. 
Petersen, og ej heller har anført Lausten

Endvidere er der et afsnit om det forfat
ningsmæssige grundlag for en dansk indtræ
den i Fællesmarkedet, en oversigt over øko
nomi- og jordlovgivningen i Danmark, en 
gennemgang af lovgivningsstrukturen i Kiel 
og København, af egnsudviklingsarbejdet 
syd og nord for grænsen, af sikringsproble
mer på vestkysten m. v. En side er ofret på 
problemet et dansk-tysk universitet i Flens
borg, der er artikler om kulturarbejdet i 
grænselandet, om teater- og orkesterproble
mer, om skolelovgivning, det nordiske sam
arbejde og endda en ekstra side om særlov
givningen for Færøerne.

Et utraditionelt bidrag til grænselandslit
teraturen, som Rudolf Stehr har æren for. 

bjs.

Thomsens nekrolog. Han lader dog til ikke 
at være vidende om, hvad forlaget da også 
burde have anført, at det drejer sig om en 
ny udgave, som forøvrigt er en fotografisk 
gengivelse af den første.

Denne udgave blev 1956 udsendt af 
Sprogforeningen og tilrettelagt af mig med 
en udførlig omtale af Nikolaj Andersens vir
ke og betydning, så fyldig, at den både over
flødiggør Carl S. Petersens sproganalyse og 
Lausten Thomsens nekrolog. Men denne ind
ledning er altså blevet offer for den foto
grafiske hastighed. Morten Kamphövener
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En rimet nytårshilsen til 
årsskriftet 1808-9
AF URBAN SCHRØDER

I gamle dage sendte folk ikke julehilsener til 
hinanden, men dermod nytårsønsker. De 
kunne fås på tryk som vore julekort med 
tekst og dekorationer og åben plads til ind
føjelse af modtagers og afsenders navn1. 
Men også en del håndskrevne nytårsønsker 
fra det 18. og 19. århundrede findes endnu 
bevaret. Et sådant modtog gårdejer Paul Nis
sen Holmer og hustru Jahan Dinesen i Bars
mark på Løj tland ved nytårs tid 1809. Og det 
var afsendt af deres 14-årige søn Nis Paul
sen Holmer og skrevet i »Fielstrup Degn- 
Boelig, d. 23de Dec: 1808«2.

Hvorfor den unge Nis fra Barsmark op
holdt sig hos degnen i Fjelstrup, ved vi ikke 
mere. At det skulle være i den hensigt at 
lære mere, end han kunne lære hjemme, er 
usandsynligt, da den Fj els trup-degn Jørgen 
Lauesen ikke synes at have været nogen stor 
læremester3. Derimod lader den mulighed sig 
tænke, at Nis har boet i Fjelstrup i vinteren 
1808-09 for at gå til konfirmandundervis
ning hos sognets præst, pastor Jens Peter 
Windekilde4. Den daværende sognepræst i 
Løjt, provst Christian Posselt5, var nemlig af 
den rationalistiske skole, medens pastor 
Windekilde hørte til den kreds af nordsles
vigske præster, som stod brødremenigheden 
i Christiansfeld nær og bragte en direkte 
vækkende forkyndelse af det gamle bibelske 
budskab6. Og vi kender fra samtiden andre 
eksempler på, at børn, der skulle konfirme
res, blev sendt udensogns for at modtage 
vækkelsespræsternes undervisning. Imidler
tid, vi ved ikke, om Nis er blevet konfirmeret 
i Fjelstrup7. Og om hans egen og hans hjems 
kristelige indstilling har vi heller ingen vi
den.

Ej heller hans nytårshilsen til sine foræl
dre giver os oplysning i denne retning. Den 
nævner nok Guds navn og udtaler ønsket 
om himmelsk salighed efter lykke på jorden, 
men er ellers holdt i almindelige vendinger. 
Den er forøvrigt på rim og bygger - som de 
mange rimbreve, vi kender - antageligt på 
et trykt eller mundtligt overleveret forlæg. 
Men nu vil vi høre, hvad godt Nis har at øn
ske sine forældre og søskende for det nye år 
1809. Og vi gengiver hans ord nøjagtigt, 
som han selv skriver dem - dog for den 
bedre forståelses skyld med enkelte ændrin
ger af tegnsætningen:

Hjerte Elskende kiære Foräldre!

Fordum var det Brug og Skik 
Ved Aarets sidste Ende, 
Enhver da til sin Venner gik 
Med Nyt-Aars Ønsk i Hænde. 
Den gamle Skik paaminder mig 
Min skyldig Pligt at giøre, 
Mod kiære Forældre Hiertelig 
Min Tak ieg vil fremføre 
Fort aldt got, de mig har beviist 
Fra først til Aarets Ende.
Jeg beede skal for dennem vist, 
at Gud hand vil afvende
Fra dennem aid Genvordighed, 
Saa længe de skal Leve,
Siden Krone dem med Salighed 
Og i Guds fylde Svæve!8 
Men hvad skal jeg vel faae 
I dag til Nyt-Aars Gaver 
Til mine kierre Forældre!
Jeg Guld og Sølv ey haver. 
See! Jeg for Guld og Sølv 
vil give sort paa Hvidt
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Et Hjertens ønske, skiønt 
det ringe er og lidt.
Var Evnen Hiertet liig, 
ieg vidste da tilvisse, 
hvad som min skyldighed 
den burde at udviise. 
Er Evnen slet, saa dog 
mit Hierte villigt er 
At give, hvad det kan; 
jeg kand ey give meer.
Til Lykke ønsker ieg, 
Til Lykke mange gange 
Med denne Nyt-Aars Fäst. 
Gid de maae det erlange, 
Som de selv Ønske vil; 
og jeg istemmer med: 
Paa Jorden Lykke og 
i Himlen Salighed. 
Mine kierre Søskende! 
Forældres store Glæde, 
Jeg Gratulerer Her 
det Aar, vi i skal Træde, 
Med Lykke, Held og Fred, 
Med Sundhed, Velstand, Glæde, 
Med Nye-Aars Gaver saa 
I Overflødighed 
Til at udviise mod 
Vores Forældre Lydighed. 
Leg Aar til begges Aar

Og Kraft til deres Styrke,
O Gud! saa at de dig
I Livet ret kand dyrke. 
O Himlens store Gud!
Vær dennem God og From, 
Vær dem en Hielp og Trøst 
i deres Alderdom.
Velsign Du ogsaa mig, 
at jeg til deres Glæde 
Fremvoxe kand I Dyd 
og Udyd undertræde.
I øvrigt jeg da nu 
at Ønske dette har:
Gud! os da alle giv 
et glædeligt Nyt-Aar.

Fielstrup Degn-Boelig,
d 23de Dec: 1808.

Nis Paulsen Holmer 
af Barsmark.

Til sidst foldede Nis sin nytårshilsen sam
men, som et brev dengang blev det, og send
te den af sted. Men om den er nået frem lige 
til årsskiftet, kan være uvist. Thi under 
adressen skrev han »pr. Occassion« - d.v.s. 
ved lejlighed. Og vejen fra Fjelstrup til 
Barsmark var for godt halvandethundrede 
år siden længere, end den er i dag.

NOTER:
1. V. E. Clausen: Det folkelige danske træsnit i 
etbladstryk 1650-1870, Odense 1961, s. 242, nr. 
556 og s. 244, nr. 567. Se illustrationen samme 
sted s. 245.
2. Nis Paulsen Holmer var født 11.8.1794 og 
døde 7.10.1881. Han overtog sin fødegård og 
blev i fremrykket alder, 1854 gift med Johanne 
Mikkelsen fra Løjt Skovby, der døde i barsel
seng. For disse oplysninger takker jeg lærer Jes 
M. Holdt, Rugbjerg.
3. Jørgen Lauesen var født 1759 i Simmersted 
og kom 1806 til Fjelstrup efter 18 års tjeneste i 
Aller. Han havde ikke besøgt noget seminarium, 
og biskop Adler regnede ham for en ubetydelig 

lærer og kaldte hans skolebørn dårligt oplærte. 
Venligst meddelt af lektor dr. phil. G. Japsen, 
Åbenrå.
4. O. Fr. Arends: Gejstligheden i Slesvig og 
Holsten fra Reformationstiden til 1864 II, Kø
benhavn 1932, s. 370.
5. Arends II, s. 168.
6. Se nærmere herom hos J. Brodersen: Fra 
gamle Dage, København 1912, s. 172ff og 535ff.
7. Fjelstrup kirkebog har fra disse år ikke no
gen konfirmandfortegnelse.
8. Sætningen »Og i Guds fylde Svæve« refere
rer til den i forrige linje nævnte salighed; og 
meningen er, at forældrene efter dette liv må 
svæve eller helt optages i Guds væsens fylde.
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Grænselands-dagbog
VED FR. RUDBECK

Syd for grænsen

1. oktober

2. oktober

3. oktober

5. oktober

8. oktober
15. oktober
21. oktober

23. oktober

25. oktober
29. oktober

31. oktober

1. november

2. november

5. november

Flensborg Industri- og Handelskammer protesterer imod forbundsregeringens 
plan om at udsætte motorvejsbyggeriet op til den danske grænse til 1975. 
Det af de sydslesvigske organisationer nedsatte udvalg til fremme af voksen
undervisningen afholder i denne sæson 140 kursus fordelt på 40 steder i Syd
slesvig, oplyser rektor Fanø.
Hyrup kommune i Angel bevilger et beløb på 50 DM pr. barn for de børn fra 
kommunen, der besøger den danske børnehave i Husby.
Harreslev kommune henlægger en ugentlig kontordag til den danske skole i 
Kobbermølle.
Flensburger Tageblatt overtager Husumer Nachrichten og Sylter Rundschau. 
Duborgskolen fejrer sit 50 års jubilæum.
Forældrerådene for Hatlimd og Langballe danske skoler anmoder om, at det 
næste store byggeprojekt i Nordangel må være en fælles overbygning for de 
danske skoler i området.
Uffeskolen i Tønning fejrer sit 35 års jubilæum.
Pastor H. F. Petersen, Vesterland, indtræder i Vesterland byråd som afløser 
for købmand H. Sandersen, der er flyttet fra byen.
I Læk indvies en dansk kirkesal med plads til 120 personer.
Friserrådets nordfrisiske sektion drøfter på et møde i Risum muligheden for 
at udvikle de forskellige frisiske dialekter til et fælles »højfrisisk« i Nord- 
frisland.
På Grænseforeningens sendemandsmøde i Flensborg udnævnes den mange
årige næstformand, dommer F. Juhl, Ålborg, til æresmedlem, og fru Valborg 
Glahn modtog den kgl. belønningsmedalje af 1. kl. med krone.
Udenrigsminister Poul Härtling overgiver den danske folkegave i anledning 
af 50-året for 1920, ungdomskollegiet i Flensborg, til Dansk Skoleforening. 
Ved Margarethe Bremer stiftelsen - de danske alderdomsboliger i Flensborg - 
afsløres en mindesten for Margarethe Bremer, giverens, afdøde Wilhelm Hen
ningers mor. Wilhelm Henninger havde til opførelsen af disse boliger skæn
ket 1,6 mill. DM.
Sydslesvigsk Forening og Grænseforeningen holder under tilslutning af 800 
gæster deres 50 års jubilæum i Idrætshallen i Flensborg.
På centralbiblioteket i Flensborg holdes en rundbordssamtale med rigsdanske 
kritikere af mindretallets arbejde og de store danske statstilskud.
I Sydslesvig starter en indsamling til fordel for det danske ungdomskollegium 
i Flensborg. Blandt lærerne er foreløbig indsamlet 35.000 DM.
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6. november

7. november
13. november
14. november

21. november

23. november

28. november

30. november

12. oktober

19. oktober

2. november

Sydslesvigsk Vælgerforening opstiller følgende kandidater på landslisten til 
landdagsvalget den 25. april: Nr. 1 landdagsmand, sparekassebestyrer Ber
thold Bahnsen, Læk, nr. 2 chefredaktør Karl Otto Meyer, Skovlund, nr. 3 
forstander Niels Bøgh Andersen, Jaruplund, nr. 4 rådmand Jacob Meyer, 
Flensborg, nr. 5 skoleinspektør Hans Albert Møller, Slesvig, nr. 6 Johannes 
Rønnau, Egernførde, nr. 7 gdr. Carsten Boysen, Ri-sum, nr. 8 landbrugskon
sulent Hans Chr. Paulsen, Lyrskov, nr. 9 Manfred Kühl, Rendsborg, nr. 10 
Walther Endrulat, Gettorp, nr. 11 gdr. Ferdinand Pauls, Tetenbøl, nr. 12 læ
rerinde Marianne Grib, Vestermølle, nr. 13 Heinrich Wendländer, Kiel, nr. 14 
Peter Has-Barts, Helgoland.
Et nyt tidsskrift »Politik« udgives af Sydslesvigsk Vælgerforening. 
Det danske skolevæsen i Slesvig by holder sit 40 års jubilæum.
Under overværelse af 180 deltagere indvies en scene i det danske forsam
lingshus i Medelby.
Sydslesvigsk Forening tæller nu 22.446 medlemmer. Det er en nedgang 
på 969.
Byrådene fra Lyksborg og Ærøskøbing underskriver et venskabsdokument 
på Lyksborg slot, hvorfra de to byer styredes i tiden 1585-1749.
I Vesterland på Sild opføres en ny dansk børnehave til 60 børn til afløsning 
af den gamle barak.
Statssekretær Borzikowsky fra Kiel fastslår på Bund deutscher Nordschleswi
gers årsmøde, at man vel forstod den danske tilbagenholdenhed over for de 
tyske planer om et universitet i Flensborg, eftersom det næste danske univer
sitet ikke lægges i grænseområdet, men i Esbjerg. Landsregeringen vil be
stræbe sig på at opnå et samarbejde med Danmark i dette spørgsmål.
Flensborg byråd bevilger 200.000 DM til to nye danske børnehaver, der skal 
bygges på Nyvej og i Vesterallé i Flensborg.
Slesvig amt yder et tilskud på 4000 DM til en dansk børnehave i Ørsted.
Fhv. statsminister Viggo Kampmann åbner i Nissen-Haus i Husum en udstil
ling af maleren og grafikeren Reinhardt Heinemanns værker.

Nord for grænsen

Efter en dansk TV-udsendelse om retsopgøret efter 1945 rejser Der Nord- 
schleswiger påny spørgsmålet om generalamnesti for de hjemmetyske front
frivillige.
Under en fornyet debat om det rimelige i at oprette et sønderjysk landsdels
teater peges der fra flere sider på muligheden af et samarbejde med det tyske 
mindretal, hvor det råder over egnede teatersale.
Bund deutscher Nordschleswiger, der tæller 4614 medlemmer mod 4841 i 
fjor, ændrer sine vedtægter og ophæver de hidtidige kredsorganisationer. 
Tyngdepunktet lægges nu på kommuneforeninger i de nye storkommuner. 
Selskabet Harmonien i Haderslev vedtager at skænke dets ejendom til Ha
derslev by, dog på den betingelse, at den fortsat skal tjene de almene og kul
turelle interesser.
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7. november

9. november

13. november

19. november

21. november

24. november

26. november

27. november

I Folkehjems nationalgalleri i Åbenrå afsløres malerier af fhv. folketingsmed
lem Ingeborg Refslund Thomsen og afdøde amtmand, kammerherre Kr. Refs- 
lund Thomsen.
Haus Adalbert genindvies som Det tyske Hus i Sønderborg. Byen Kiel har 
bidraget med 20.000 kr.
En sønderjysk delegation retter over for folketingets trafikudvalg indsigelse 
imod nedlæggelse af Tinglev-Tønderbanen og Rødekro-Åbenråbanen; den 
sidste ønskes dog kun bevaret til godstrafik.
Ved åbningen af den sønderjyske erhvervsudstilling »Sønderjylland 1970« 
erklærer fhv. borgmester Paulsen, Tønder, at Nordslesvig savner en centerby. 
Det slesvigholstenske hjemstavnsforbunds årlige skoleindsamling har givet 
80.000 DM til en ny tysk børnehave i Nordborg. Disse indsamlinger har 
siden 1952 givet ialt 3 mill. DM.
Bund deutscher Nordschleswiger festligholder 25 års dagen for organisatio
nens oprettelse.
Fra tysk side bydes i grænseegnen overpris for pløjejord til korndyrkning. 
Kornet sælges over grænsen til fællesmarkedets højere priser.
Det dansk-tyske kontaktudvalg for det tyske mindretal holder møde i Køben
havn. Fra tysk side ønskes bl. a. anerkendelse af det tyske bibliotek i Åbenrå 
som centralbibliotek, hvilket vil forøge det årlige tilskud på nu 30.000 kr. 
til 200.000 kr.
Formanden for det tyske ungdomsforbund i Nordslesvig, adjunkt Hans- 
Jürgen Nissen, ønsker en dansk-tysk kulturaftale med det tyske mindretal 
som en aktiv faktor.
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Andels- 

Svineslagteriet 

i Kolding

Grundlagt 1888

Grænselandets liv 

grænselandets sang

møder De i

Syd- og Sønderjyllands store blad

Morsø Støbegods
Aktieselskabet

N. A. Christensen & Co.
Kongelig Hofleverandør 

NYKØBING MORS

Lolland - Falsters 
Folketidende

Stiftets største blad

Nykøbing F.

Tønder Landmandsbank %
Kontorer I Tønder - Skærbæk - Ballum - Brede - Brøns - 

Bylderup Bov - Frifelt - Højer - Tinglev - Visby

Paul Thomsen
Krusaa

! Kolonial^ spirituosa, køkkenud
styr, trikotage, herreekvipering

Pindstrup Mosebrug
SAVVÆRK OG EMBALLAGEFABRIK

Telefon Pindstrup 06-396100

Besøg 
landsdelens

museer

ANDELSBANKEN
Haderslev Aabenraa

Gr aasten 
Andelsslagteri

M. Schaumanns Klædefabrik A/S

Afd. for kemisk rensning TRYLIN

Haderslev

WINDFELD-HANSENS
BOMULDSSPINDERIER A/S

VEJLE

Læs

Dannevirke
Sønderjyllands ældste blad

Ladelund 
Landbrugs og Mælkeriskole

Brørup station

BOGTRYK . OFFSET . BOGBIND

Tb. Laursens Bogtrykkeri
Jernbanegade 8. Tønder tlf. 2 15 50

Sønderjyllands 

Kreditforening

Sønderjydsk 
Tæppefabrik

Graasten Bank A/s
G BA ASTEN

Sønderjydsk Frøforsyning

Haderslev
A. R. Kjær by A-S Frøavl & Frøhandel

j Højer
Aabenraa

Restaurant GrællSCIl Hejmdal5 Spare- og Laanekassen
C. Heiselberg BOGTRYKKERI ■ for Hobro og Omegn
Krusaa i AABENRAA TLF. (046) 2 31 32



sønderjysk Månedsskrifts Ed resse;
H. P. Hanssensvej 9, Haderslev, 
tlf. (045) 2 17 37.
Redaktørernes adresser: 
Viceskoleinspektør W. Christiansen, 
Brorsonsvej 37, Tønder.
Viceskoleinspektør Chr. Stenz, 
Tøndervej 173, Åbenrå.
Cand. polit. Inger Bjørn Svensson, 
H. P. Hanssensvej 9, Haderslev. 
Tryk: Th. Laursens Bogtrykkeri, Tønder

HADERSLEV BANK
AKTIESELSKAB

HOPTRUP HØJSKOLE ■ Hoptrup 
Vinterskole for unge mænd og kvinder 
3 eller 5 mdr. fra november ell. januar 
Sommerskole for unge mænd og kvin
der, 3 ell. 5 mdr. fra maj. Axel Nielsen

DANEBOD HØJSKOLE - ALS
3 mdr. sommer-, 5 mdr. vinterskole

Tlf. (044) 6 41 12
Gunner Rasmussen

HORSENS HAVN
• Mange moderne stykgodskraner
• 7,00 m vanddybde
• Havnen kan besejles dag og nat
• Store arealer ved kaj og jernbanespor 

ledige til udleje

SØNDERBORG HANDELSSKOLE
Handelsgymnasium - Handelshøjskole

afdeling
Sdr. Landevej 30 - Tlf. (044) 2 55 25

Selskabs- og udflugtskørsel DEN NORDSLESVIGSKE

Ruteautomobll-Aktieselskabet FOLKEBANK
for Haderslev Amt og By AKTIESELSKAB

Haderslev, tlf. (045) 2 38 55 AABENRAA

TØNDER STATSSEMINARIUM
Grænselandsseminariet 

tilmelding for 1971/72 helst inden 
1. maj, senest 30. juni.

Telf. (047) 21230

BRØDRENE GRAM % • VOJENS




