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Prisopgave
Komiteen til uddeling af Christian Paulsen- 
prisen udskriver følgende prisopgave:
»Der ønskes en redegørelse for det tyske 
mindretals politik under besættelsen med 
særligt henblik på forholdet til de tyske 
myndigheder.«

Besvarelser af opgaven sendes i to maskin
skrevne eksemplarer inden 1. sept. 1972 til

Universitetslektor Lorenz Rerup, 
Lundevej 16, 8300 Odder.

Besvarelser indsendes under mærke eller 
motto, mens forfatterens navn og adresse 
anføres på en seddel i en vedlagt lukket 
konvolut, der er forsynet med samme mær
ke eller motto som besvarelsen. Adgangen 
til at besvare opgaven står åben for enhver. 
Besvarelserne vil blive bedømt af et sag
kyndigt udvalg. Den, hvem prisen tilken
des, får på Christian Paulsens fødselsdag, 
den 10. jan. 1973, overrakt en sølvmedalje 
samt kr. 5.000,-. Lorenz Rerup.

Oplysninger om Christian Paulsen-prisen
Christian Paulsen-prisen er indstiftet i anled
ning af 100-årsdagen for C.P.'s død, den 28. 
dec. 1954. Prisen finansieres ved årlige bidrag 
fra Brdr. Broust's Legat, Sprogforeningen og 
Sydslesvigsk Kultursamfund, også Grænsefor
eningen har bidraget til prisen.
Til uddeling af prisen er der nedsat en komité, 
som består af prof. Franz Blatt, prof. H. P. 
Clausen, prof. Børge Diderichsen, generalkonsul 
Troels Fink, prof. L. L. Hammerich, lektor Johs. 
Lomholt-Thomsen og lektor Lorenz Rerup.

Prisen, der består af en sølvmedalje plus kr. 
5.000-, tildeles enten for besvarelse af en af 
komiteen stillet prisopgave vedr. et emne med 
tilknytning til Sønderjyllands kulturelle, poli
tiske, retslige og sociale udvikling eller til per
soner, der på betydningsfuld måde har ydet af
gørende bidrag til forståelse af et sønderjysk 
problem.

Arhus Universitet 
Institut for Historie 
Januar 1971. Lorenz Rerup.

DØDEN I KASTELLET

Bog om Viggo Lausten-sagen

Ca. 1. sept, udkommer
H. E. Sørensen:
I bogen berettes om Laustens opvækst i det
nationalt stærkt delte Flensborg, hans virke 
i Tønder som journalist og i Sankt Georgs- 
gildet og om baggrunden for hans arresta- 
station 20. april 1940, ligesom der gøres 
nøje rede for begivenhederne i Kastellet, 
hvor han fandtes død 2. maj.

Ved hjælp af hidtil upåagtet og ukendt 
materiale bliver det påvist, at sagen dan

nede baggrund for afgørende forhandlinger 
mellem danske og tyske myndigheder om 
politiets og domstolenes forhold til den 
tyske besættelsesmagt.

Bogen, der bliver på 160 sider, kan ved 
forudbestilling inden 1. juli erhverves for 
kun kr. 12,75, portofrit tilsendt.

Bestilling sendes til
Forlaget MELBYHUS, 6780 Skærbæk.

SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT
der udsendes af Historisk Samfund for 
Sønderjylland som selvstændig publika
tion, koster 30,- kroner årlig i abonne
ment (incl. MOMS og forsendelse). 
Abonnementet 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 redaktio
nens adresse: H. P. Hanssensvej 9, Ha
derslev, telefon (045) 2 17 37. 
Prøvenumre tilsendes gerne og gratis.



En gammel dansk Flensborgslægt
AF FR. LORENZEN

Fhv. lædervarefabrikant Fr. Lorenzen, Hol
bæk, samler i denne artikel sine slægtsmin
der fra Flensborg fra tiden ca. 1750-1880. 
Mange vil endnu huske hans tilnavn, »Penal- 
hus-Lorenzen« der især syd for grænsen 
havde en særlig klang i mellemkrigsårene, 
hvor forfatteren, som dengang boede i 
Svendborg, gjorde sig den fornøjelse at for
ære alle nybegyndere i de danske skoler i 
Sydslesvig et penalhus.

I mine erindringer fra mine barndoms- og 
ungdomsår fra midten af halvfemserne til 
sommeren 1913 i min fødeby Aabenraa, 
(Sønderjysk Maanedsskrift december 1970) 
fortalte jeg også udførligt om mine bedste
forældre skræddermester Andreas Lehmann 
og hans djærve kone Doris Lehmann f.

Thams i Flensborg, hvordan de havde levet 
som jævne håndværksfolk, flittige og stræb
somme i deres gerning og i et harmonisk fa
milieliv for over hundrede år siden. I tak
nemmelig erindring om sin lykkelige barn
dom og ungdom under gode og trygge kår, 
har min mor så tit fortalt mine søskende og 
mig om deres liv og færden, og den tid stod 
altid for hende i en særlig glans som de vir
kelig gode gamle dage. Men hun kunne da 
også fortælle om tiden forud for disse, da 
hendes bedste- og oldeforældre levede under 
meget hårde kår på grund af Napoleonskri
gene med de for Danmark og hjemstavnen 
så ulykkelige følger fra slutningen af det 18. 
århundrede og fremover. Da blev byen 
Flensborg og dens borgere særlig hårdt ramt 
i erhvervsmæssig henseende, og her skal jeg
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Tiptipoldefar: Hans Jacob Bøttger, 
skibsbygmester og skibsreder i Flensborg, 

f. 1750 - d. 1807

Tiptipoldemor: Marinka Catharina Bøttger 
f. Korsholm, 

døbt 2. 8. 1748 - d. 1828

genfortælle, hvad vore slægtninge oplevede 
og måtte gå igennem efter min mors beret
ninger og nogle optegnelser, min fætter pro
fessor Emst Hansen har foretaget. Han var 
søn af min moster Cathrine Hansen, f. Leh
mann og indtil omkring 1932 lærer ved 
Oberrealschule og Gymnasiet i Flensborg; 
han var født i 1868 og var i sine drengeår 
en hyppig gæst hos vor fælles oldemor Ca
tharina Thams, hvis hele barndom lå i den 
nævnte mørke og onde tid.

Som følge af den af Berns torf ferne i de 
sidste årtier af det 18. århundrede førte neu
tralitetspolitik, fik skibsfart og skibsbyggeri 
i helstaten Danmark et vældigt opsving. I 
hertugdømmerne var Flensborg på dette om
råde absolut en af de førende byer med en 
handelsflåde på op imod 100 skibe, mest 
skonnerter, brigger og galeaser, som gen

nemgående blev bygget på de hjemlige træ
skibsværfter. Disse lå dels på Jørgensbysi
den, men langt de fleste i den nordlige ende 
af Havnen. Et af disse skibsværfter tilhørte 
min tip-tipoldefar, skibsbygmester og reder 
Hans Jacob Bøttger (f. 1750, d. 1807), som 
boede i sin ejendom Skibsbroen nr. 394 og 
var gift med Marinka Korsholm (f. 1748, d. 
1828). Hans forældre var skibstømrer Chri
stian Carl Böttger, gift med Cicilia Maria, f. 
Lübo. Om dem foreligger der slet ingen op
lysninger. Han havde selv tre børn, en dat
ter, min tipoldemor Christiane Catharina f. 
1777 og to sønner: Jacob Arend Hinrich, f. 
1782, og Johann Christopher Hartwig, f. 
1785. Den ældste søn blev skipper; om den 
anden foreligger der ingen oplysninger.

Datteren Christiane Catharina skal have 
været én af de smukkeste piger i Flensborg.

162



Tipoldemor: Christiane Catharina Winter 
f. Bøttger,

f. 1777 - d. 1843 i Flensborg

Tipoldefar: Skipper Christian Andreas Winter, 
f. 1773 i Flensborg, d. på Jamaica i engl. 
fangenskab i tiden mellem 1808-1814

Hun blev d. 20. april 1796 gift med min 
tipoldefar, skipper Christian Andreas Win
ter, f. 1773. De havde tre dø tre af hvilke den 
anden i rækken, Catharina Marie, f. 1798, 
blev min oldemor. Da ægtemanden som skip
per for det meste var på farten, blev det 
unge par efter brylluppet boende hos den 
unge kones velhavende forældre på skibs
broen 394. Ejendommen skal være ét af de 
to smukke bindingsværkshuse, som ligger 
over for det sted, hvorfra havnefærgen i dag 
sejler over til Jørgensby. (Flensburger Haus- 
register fra 1803).

I året 1807 sluttede Frederik VI (han var 
den første oldenborger som også i tyske do
kumenter kaldte sig Frederik) et forbund 
med Napoleon, og han måtte gennemføre 
fastlandsspærringen. I løbet af de følgende 
år blev hele vor søhandel lammet af engelske

og svenske kaperskibe; næsten alle flens- 
borgske handelsskibe blev ført til engelske 
eller svenske havne, og dermed var Flens
borgs økonomi og trivsel ødelagt. Min tip
oldefar, skipper Andreas Winter førte i de år 
galeasen Helle Marie af Svendborg, som til
hørte reder Broder Møller. På en rejse til 
Norge blev skibet kapret af engelskmændene 
og ført til Gøteborg eller en engelsk havn 
som god prise. Skipperen og mandskabet 
kom i fangenskab på Jamaica, hvor flere 
Flensborg-skibe »lå ved kæden«, og her er 
han formentlig død i tidsrummet 1808-1811. 
I 1811 blev de andre flensborgske fangne 
søfolk frigivet og hjemsendt, men skipper 
Winter var ikke iblandt dem, og hans unge 
enke sad nu alene tilbage med tre uforsør
gede børn. Med det standsede skibsbyggeri 
har den bitre nød sikkert snart banket på
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Oldefar: Skomagermester Claus Friedr. Thams, 
f. 1801 i Egernførde, d. 1871 i Flensborg

Oldemor: Catharina Marie Thams f. Winter, 
f. 1798 - d. 1880 i Flensborg

døren hos hende, og da faderen, skibsbygme
ster Bøttger døde allerede 1807, har hans 
enke, som først døde i 1828, nok set sig 
nødsaget til at sælge skibsværftet. Familiens 
formue, som var ret betydelig, blev, som 
ved alle Flensborghuse, der havde med »kri
stelig skibsfart« at gøre, anbragt i træskibs
værftet og i skibsparter, og den er nok i 
krigens onde år og ved statsbankerotten 
1813 lidt efter lidt smuldret helt bort. For 
at klare dagen og vejen for sig selv og sine 
tre døtre begyndte skipperenken Winter at 
fremstille pølser, som hun selv og en huskarl 
solgte ved dørene, navnlig i fattigkvarterer
ne til håndværksvende og arbejdere, så det 
har næppe givet store indtægter. Det bedre
stillede borgerskab slagtede dengang selv en 
gris eller to om året. Der foreligger ingen 
oplysning om, at barndomshjemmet ved 

skibsbroen er blevet solgt sammen med 
værftet, så hun har nok boet der til 1828, 
da moderen, Madam Bøttger, døde.

Efter at hendes tre døtre for længst havde 
giftet sig, indgik hun i 1827 - 50 år gam
mel - ægteskab med sin mangeårige huskarl 
og hjælper i pølsemageriet, handelsmanden 
Hans Jessen fra Kielsgaard ved Hürup. Det 
var meget imod hendes voksne døtres ønske, 
og de kaldte aldrig deres 61 år gamle sted
far andet end »de ole Hans«. Selv om de 
nu var fattige — endda meget fattige - så 
havde deres bedstefar da været skibsværft
ejer og skibsreder og deres far en dygtig og 
agtet skipper på flere af svigerfaderens ski
be, hvilket deres mor dog burde have be
tænkt, inden hun tog den alvorlige beslut
ning. Men de var da alle tre på det tidspunkt 
gået for anker i ægteskabets havn, og det er
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Bedstemor: Doris Catharina Eline Lehmann, 
f. Thams (f. 1825 - d. 1892 i Flensborg)

Bedstefar: Skræddermester Andreas Friedr. 
Lehmann (f. 1817 i Neu-Strelitz, Mecklenburg - 

d. 1912 i Flensborg)

nu engang tungt at sidde ene, især når man 
kun fylder 50.

Min tipoldemor, Christiane Catharina Win
ter døde i 1843 i Flensborg. Omkring 1820 
kom min oldefar som ung skomagersvend 
vandrende til fods til Flensborg, hvor han 
fandt arbejde hos en mester. Han var født i 
Egernførde 1801 og havde i dåben fået nav
net Claus Friedrich Thams. Ud over det véd 
vi intet om hans herkomst, men han har 
sikkert været et meget tiltalende og retskaf
fent ungt menneske, siden den tre år ældre 
skipperdatter, jomfru Catharina Marie Win
ter (f. 1798) fra det pæne borgerlige hjem 
med de gamle traditioner turde forlove og 
senere gifte sig med ham, den fremmede, 
som ikke engang havde sin egen virksom
hed. For at få det, var man i de tider under
kastet laugsvæsenets strenge love. Man skul

le frem for alt have en uplettet vandel, og 
dernæst gøre sit mesterstykke, som blev be
dømt af laugets oldermand og skuemestrene, 
og først når denne prøve var bestået, blev 
man optaget som mester i lauget og havde 
ret til egen virksomhed med svende og lær
linge.

Hvornår skomager Thams nåede så vidt, 
kender vi ingen årstal på. Vi ved kun, at 
begge ægtefæller var flittige og stræbsom
me, at deres lille fattige hjem i årene fra 
1822 til omkring 1830 blev befolket med 
fire børn, to sønner og to døtre, af hvilke 
den ældste Dorothea (Doris) Lehmann blev 
min bedstemor, og at de trods tidernes 
ugunst bevarede et ukueligt livsmod og var 
meget dansksindede til deres dages ende.

Den ældste søn Jørgen var skomager li
gesom faderen og han døde ret tidligt, vist-
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Forældrene: Købmand Erich Lorenzen, 
f. 1849 i Åbenrå, d. 1934 i Åbenrå, og

Nikoline Lorenzen f. Lehmann, 
f. 1853 i Flensborg, d. 1947 i Åbenrå

nok ved et ulykkestilfælde (fald fra en lofts
luge) omkring 1870. Den anden søn Nikolaj 
var som voksen ansat ved det danske post
væsen i Altona, og om ham følger der mere 
senere i min beretning. Den yngste datter 
Louise blev også gift med en skrædder, men 
vi har ingen oplysninger om hendes skæbne. 
- Antagelig er min oldefar blevet skomager
mester engang i løbet af trediverne. Som så
dan skal han have været en meget dygtig og 
velagtet borger af staden, og da de værste 
følger af det almindelige økonomiske sam
menbrud i de første årtier efter statsbanke
rotten 1813 var overstået, begyndte det da 
også at lysne og gå fremad for de små 
håndværksmestre.

Men hvor smalhans er køkkenmester, læ
rer folk, at nøjsomhed og sparsommelighed 
er borgerdyder, som alene kan opbygge et 

sundt samfund, og det tyske ordsprog: »Mit 
vielen hält man Haus, mit wenigem kommt 
man aus«, blev en fast leveregel for skoma
gerfamilien Thams.

For Flensborgs erhvervsliv som helhed 
kom der dog først fart og ny fremgang, da 
byens dygtige handelsfolk udrustede skibe, 
og sendte dem på langfart til vore vestindi
ske kolonier Sankt Thomas og Sankt Croix 
og til Grønland. Da blomstrede Flensborgs 
handel og industri (skibsbyggeriet) igen, og 
befolkningstallet voksede støt.

Det kom også håndværkerne til gode, og 
lidt efter lidt fik mester Thams og hans 
brave kone sparet så meget sammen, så de 
kunne købe ejendommen Nørregade nr. 34, 
hvor de boede resten af deres liv; han døde 
1871 og hun 1880.

Huset var et af de gamle, typiske gavl
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huse, hvoraf der i dag ikke er mange tilbage, 
og Nørregade 34 er, så vidt jeg ved, nu en 
stor forretningsejendom.

Efter min mors og fætter Ernst Hansens 
beskrivelse var der i midten af forhuset til 
det gamle hus en brolagt gennemkørsel (eine 
gepflasterte diele) fra hvis midte flere lofts
luger førte helt op til rummet under hane
bjælken. Her var anbragt et hejseværk til 
ophejsning af vinterbrændslet.

Til højre for indkørslen lå der en lille bu
tik uden kakkelovn, og overfor, også med 
vinduer til gaden lå familiens hyggelige dag
ligstue med gamle solide møbler. Langs den 
ene væg stod en stor, meget dyb sofa med 
hestehårsbetræk, foran denne et ovalt bord 
med en blomstret lysedug plus en mindre 
hvid, hæklet oven på denne. På den mod
satte væg var der anbragt et stort chatol, 
som oldemor på sit plattysk kaldte »en See- 
länner«, (talte hun højtysk blev det til »Zy
linder«) og så var der to højryggede læne
stole, et sybord og en spinderok. Stuen hav

de en udbygning, som man endnu kan se det 
på gamle huse, og på vinduet sad der her 
en dobbeltspion (gadespejl), så gaden kunne 
overses i begge retninger. Den fik hun dog 
først rigtig glæde af på sine gamle dage 
efter mandens død 1871, og gode venner 
slap da sjældent forbi, uden hun vinkede 
dem indenfor til en lille snak eller kaffetår. 
Den slags små oplevelser refererede hun så 
på sit herlige halvt danske Flensborgplatt til 
min mor og hendes søstre, når de af og til 
smuttede indenfor hos Grossmutter f. eks. 
sådan: »Hüt Vormiddag har ich besöck vun 
Madam Schmidt. Ick kloppte an de Ruten un 
dor keem se ok gliks rinn to en lütten Pas
siar«. »I formiddags havde jeg besøg af ma
dam Schmidt. Jeg bankede på ruden, og så 
kom hun straks ind til en lille passiar«.

Som allerede nævnt havde familien Thams 
alle dage været dansksindet. De dansksinde
de flensborgere boede hovedsageligt i byens 
nordlige del, og efter 1864 og i halvfjerdser
ne på Sedandagen og kejserens fødselsdag 

Bogholder Erich Lorenzen og Nicoline Lorenzen, f. Lehmann. 
Foto ca. 1905
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(d. 22. marts) så man hinsides Nørretorv 
praktisk talt ingen tyske flag.

Udenrigspolitisk var det jo meget bevæge
de tider. Bismarcks indflydelse voksede og i 
1878 havde han på Berliner-kongressen som 
»ærlig mægler« beskyttet freden i Europa. 
Samme år havde Preussen og Østrig ophæ
vet Prag-fredens berømte paragraf 5, og der
med berøvet alle dansksindede slesvigere 
håbet om en genforening med Danmark. 
Men disse begivenheder styrkede kun olde
mors kærlighed til Danmark, og når hun 
diskuterede politik med folk, der havde en 
anden mening, sagde hun altid afsluttende 
meget bestemt: »Nee, min Guter, dat ist 
nich so, wi sind keen Dütsche, wi sind man 
Musspreussen!« Og min mor kunne huske, 
at da tyskerne i 1864 marcherede forbi hen
des vinduer i Nørregade med fuld musik på 
vejen til Dybbøl, stod min oldemor i sin 
stue og råbte grædende: »De verdammten 
Preussen, de Düwel schall se holen!« (Gid 
Fanden vil hente dem!).

Når hun sådan sad i sin stue og fortalte 
og snakkede med sine børnebørn, gik hen
des tanker ofte fra nutiden tilbage til hendes 
bevægede barndoms- og ungdomsår. Født 
1798 havde hun således allerede med åbne 
øjne oplevet tiden, da helstaten Danmark- 
Slesvig-Holsten gennem sit forbund med 
Napoleon blev revet med i hin tids store uro 
og nød. Som værn mod engelske landings
forsøg fik Frederik VI straks efter afslut
ningen af dette forbund franske og spanske 
besættelsestropper.

Til Flensborg kom der franske, som blev 
indkvarteret hos byens borgere, og oldemor 
kunne fra disse endnu huske en fransk ed: 
»Sacré nom du bougres!« (I den forbandede 
bøddels navn). Desuden berettede hun, at 
en hidsig fransk soldat engang var bleven 
fræk over for hendes bedstemor madam 
Bøttger og havde truet med, at han ville »die 
alt diable ins Wasser schmeiss«, hvilket 
ikke var så vanskeligt, siden hjemmet lå ved 
skibsbroen, men det franske brushovede 

faldt da til ro igen og freden blev genopret
tet.

Ved juletid 1813 lå der også kosakker i 
Flensborg. De var dog ikke indkvarteret i 
husene, men bivuakerede på byens åbne 
pladser, og konfirmanden Catharina Winter 
måtte på sin vej til førstepræstens bolig ved 
Sankt Marie kirken - konfirmandundervis
ningen foregik i kirkens »Hauptpastorat« - 
gå imellem deres lejrbål. Kosakkerne var 
dog ingenlunde ondsindede eller hidsige 
som franskmændene, men gennemgående ra
re og smilende mennesker.

Jeg omtalte kort skomagerparrets yngste 
søn Nikolaj Thams, oprindelig ansat på det 
danske postkontor i Altona. Da »die deut
sche Reichspost« blev oprettet over hele ri
get, fik de danske embedsmænd valget imel
lem at gå over i det tyske postvæsen eller at 
optere for Danmark. Onkel Nikloi, som min 
mor kaldte ham, ville ikke aflægge embeds
eden til den preussiske konge, som på en så 
brutal måde havde røvet hans hjemstavn, 
og han valgte det sidste, til trods for at han 
var over de fyrre og havde kone og børn. 
(Han havde giftet sig med en hamborger
inde). I Danmark fik han først et lille em
bede ved postvæsenet i Korsør, men avance
rede senere til postmester i Maribo. I et gam
melt brev fortæller min fætter om en vidun
derlig pinseferie han i 1891 oplevede som 
ung student i den glade og tilfredse familie 
på posthuset i Maribo. Også mesters tyske 
kone syntes at være faldet godt til i det dan
ske miljø og hun længtes ikke efter »das 
grosse Vaterland«.

Skole- og kirkesproget i Flensborg var i 
oldemors tid udelukkende tysk. Hun var en 
meget from kvinde, og stod i religiøs hen
seende, som de fleste mennesker dengang, 
så afgjort på rationalismens grund, hvad ne
denfor skrevne citater beviser. I hendes dag
ligstue sad der mellem »Seelänneren« og 
væggen en i pap indbunden bog i oktavfor
mat. Det var Grossmutters »Gedichtbook«, 
fortalte min mor. I de tider var bøger meget 
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dyre, og for jævne folk ikke hverdagskost, 
åndelig talt. Men så dækkede man behovet 
ved afskrivning og oldemors bog var helt 
fyldt med tyske digte, leveregler, stambog
vers og epigrammer, sirlig skrevet og ikke 
iblandet madopskrifter, som mange kvinder 
dengang gjorde. Det var hendes åndelige 
skatkammer, og hun elskede at dele ud der
af, ved at deklamere dem for familiens unge, 
når de kom på besøg. Øverst på hendes re
pertoire stod følgende digt, som vi også lærte 
i Åbenrå skole.

»Wenn du noch eine Mutter hast, 
dann danke Gott und sei zufrieden ;
nicht allen auf dem Erdenrund 
ist dieses grosse Glück beschieden.«

Der var, så vidt jeg husker, 4-5 vers som 
jeg dog har glemt, men efter mors optegnel
ser har jeg endnu nogle af oldemors leve
regler og epigrammer i erindringernes skuf
fe.

»Sei fromm, gerecht, getreu, 
geduldig und verschwiegen! 
Meid' Müssiggang und Geiz, 
flieh Hoffart, Zank und Lügen. 
Trau' aber doch schau wem, 
halt was du hast zu Rat, 
und bitte deinen Gott 
um Beistand früh und spat! 
Halt treue Freunde wert, 
lass falsche Herzen fahren, 
bedenke, dass sie doch 
vergehen mit den Jahren, 
und denk' zu jeder Zeit und Frist 
an das was ewig bleibt, 
an das was oben ist!

*

»Im Glück nicht stolz sein und im Leid
nicht klagen 

das unvermeidliche mit Würde tragen. 
Das rechte tun am Schönen sich erfreuen, 
das Leben lieben, und den Tod nicht scheuen, 

und fest an Gott und bessre Zukunft glauben, 
heisst leben, heisst dem Tod sein bittres 

rauben«.
(Karl Streckfuß)

*

»Junges Blut - spar dein Gut,
Armut im Alter wehe tut!«

*
»Alle Kirchen kann man schliessen, 
doch nicht die Kirche im Gewissen.«

¥
»Hoffnung ist ein fester Stab 
und Geduld ein Reisekleid, 
damit man durch Welt und Grab 
wandert in die Ewigkeit.«

I disse og lignende vers genspejlede sig den
ne jævne håndværkerkones livssyn. Da hun 
nærmede sig de 82 i 1880, ebbede hendes 
kræfter langsomt ud, efter et bevæget jævnt 
og virksomt liv med megen modgang og 
hårde kampe for tilværelsen, men med kun 
lidt af den munterhed, som digteren synger 
om, og som vi mennesker nu engang også 
trænger til på vandringen ad livets snørkle
de og ofte stenede landeveje. Hun var ikke 
bange for at dø, for hun var en virkelig from 
kvinde. Hendes pårørende har tit oplevet, 
at hun, når nogen ville drage hendes beret
ning eller udsagn i tvivl, så kunne se med 
sit klare blik lige på vedkommende og sige: 
»Dat ist doch so, so wahr ick hier sitt inne 
Sünn vor Gott. (Det er så sandt, som jeg 
sidder her i solen for Guds åsyn). For min 
mor stod hun igennem hele livet som et bil
lede på moden livserfaring og visdom.

På begravelsesdagen stod hendes kiste i 
husets brolagte gennemkørsel omgivet af 
brændende vokslys. Mændene blev beværtet 
med portvin og småkager, mens kvinderne 
på en måde kun var tilskuere og heller ikke 
fulgte med til kirkegården. Ligprædikenen 
blev holdt i det smukke kapel på Flensborgs 
gamle kirkegård, og så blev vor gamle olde
mor stedt til hvile i det Thams-Lehmanske 
familiegravsted.
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Et billede fra den 7 tdr. land store idylliske park 
ved Ahlefeldtsvej i Gråsten, som blev anlagt af 
Otto Friedrich Ahlmann. Her lod han 1844 op
føre det pittoreske hus, der har fået navnet 
Haus Steinburg, en typisk repræsentant for 
Bieder meier-kultur en. I parken er rejst en min

desten for Gråstens grundlægger Gregers Ahle- 
feldt og for stifteren O. F. Ahlmann. En kunstig 
murrest til minde om det ældste Gråsten, som 
skal have ligget her, er for nogle år siden blevet 
fjernet. (Historiske Samlinger).

Træk af Gråstens historie
AF MORTEN KAMPHÖVENER

Stedbetegnelsen Gråsten går sikkert ikke 
længere tilbage end til sidst i det 16. århun
drede, da grev Gregers Ahlefeldt på Søgård, 
formentlig under sine bestræbelser for at 
udvide sit jordtilliggende, opdagede den 
skønne skovidyl ved norets inderste vig 
og Sildekulen. Hvor skolen nu ligger, op
førte han en avlsgård, der 1604 efter en 
brand flyttedes over på en holm nordøst for 
noret. Efter at Gråsten gods i 14 år havde 
tilhørt hertug Philip af Glücksborg kom det 
1662 atter i Ahlefeldtemes eje, og overtoges

sammen med Fiskbæk af storkansler Frede
rik Ahlfeldt. Han gjorde Gråsten til sit ho
vedsæde og skal have opført en ny hoved
bygning. Under ham og hans to sønner, 
Frederik og Carl, oplevede Gråsten en stor
hedsperiode. Omkring 1700 opførtes en mo
numental og pragtfuld slotsbygning, men 22 
år senere var det slut med herligheden, Grå
sten med Fiskbæk og Kiding blev ved en 
tvangsauktion på Gottorp solgt til hertug 
Christian August 1. og blev, bortset fra et 
kort interregnum, i augustenborgernes eje 
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indtil 1852, da hertug Christian August 2. 
efter treårskrigen i 1852 måtte overlade sine 
godser til den danske stat. De gik efter kri
gen 1864 igen over til augustenborgeme, 
indtil de 1921, efter genforeningen, atter 
gik til den danske stat. Siden 1936 har Grå
sten slot været sommerbolig for vort nuvæ
rende kongepar.

Om en egentlig bydannelse kan der kun 
være tale om langt senere end den nævnte 
storhedsperiode under Ahlefeldteme. Den
gang fandtes der kun nogle småhuse syd for 
slottet til bolig for tjenerskabet. Det var 
ikke stort bevendt med byens vækst. Så 
sent som ved folketællingen 1835 var der 
på slottet, herregården, i byen og hele den 
spredte bebyggelse kun 540 indbyggere. 
Den lille brolagte »gade« fra »den store eg« 
(i Slotsgade) til markedspladsen havde kun 
30 huse, medens lige så mange lå spredte 
omkring i skovene.

I tiden indtil 1800-tallet havde der ikke 
været brug for et opland, idet egnens bøn
der da var godsets undersåtter, men en lille 
begyndelse var der dog blevet gjort i 1740, 
da hertugen nærmest til eget brug lod ind
rette en lade- og losseplads ved Sildekulen, 
måske også nok til støtte for godsets for
bindelse med »hovedstaden« Flensborg. Mod 
slutningen af 1700-tallet kunne der dog 
spores tegn på fremgang og vækst i Gråsten. 
Det var under indflydelse af oplysningstiden, 
som også interesserede hertugfamilien 
stærkt, og det var da også hertugen, der tog 
initiativet til oprettelse af en efter tidens 
forhold stor skole og et hospital for fattige 
m. m. Men så kom krigen med England og 
de efterfølgénde fortvivlede pengeforhold, 
som nogle år skabte store vanskeligheder 
for købstæderne.

¥

For Gråstens vedkommende gælder det, som 
A. D. Jørgensen skriver (Sønderjyske Årbø
ger 1889), at byen, efter at Otto Friedrich 
Ahlmann fra Nordborg havde nedsat sig 
som købmand, fik et nyt opsving. Det var 

1809, og dermed begyndte et betydnings
fuldt og interessant afsnit af Gråsten-han
delens historie. Fra en beskeden begyndelse 
oparbejdede Ahlmann med årene en bety
dende og omfattende oplandsforretning og 
kunne endog i tiden fra 1816 til 1875 op
købe et jordtilliggende, der strakte sig over 
60 ha, helt ned til »de salte vande«. Hertug 
Friedrich Christian havde givet ham ene
koncession på handelen i Gråsten (»næring 
til vands og til lands«), og det lader til, at 
både hertugen og Ahlmann var af den op
fattelse, at denne koncession indebar samme 
beføjelser, som gjaldt for byer og flækker, 
og dermed også retten til at indføre varer 
fra udlandet. Dermed opstod et problem, 
som, hvis det var blevet løst dengang, også 
i dag havde været af betydning for Gråsten.

Byens borgere har sikkert en tid betragtet 
sig som boende i en flække, og i nogle topo
grafier er den virkelig også, ganske vist fejl
agtigt, blevet opført som sådan. Men så 
skete der det, at Frederik VI i 1826 udstedte 
et nyt reglement for landhøkere, som inde
holdt en lang fortegnelse over alle de varer, 
de havde lov til at handle med, men også et 
udtrykkeligt forbud mod, at høkerne ind
førte varer fra udlandet. Reglementet var på 
flere måder særdeles gunstig for Ahlmann. 
Han fik da også i 1834 sin kgl. koncession 
fornyet, men fortsatte ikke destomindre med 
at rette sig efter den hertugelige, der var 
funderet på den opfattelse, at Gråsten var 
en flække, hvorefter han altså efter sin og 
hertugens formening havde samme rettig
heder som byernes købmænd.

Men nu begyndte købmændene i Sønder
borg, der følte sig generet af konkurrencen 
fra Gråsten, at røre på sig og gjorde indsi
gelse imod, at Ahlmann i strid med den kgl. 
koncessions ordlyd indførte udenlandske va
rer, idet han lod sådanne varer deklarere 
ved toldstedet på Holnæs. Det ses ikke, at 
Sønderborgerne fik medhold i den klage, de 
indsendte til kongen, i hvert fald fort
satte Ahlmann med støttet af hertugen også
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Otto Friedrich Ahlmann blev født 1786 i Nord
borg, hvor faderen var købmand. Han døde i 
Gråsten 1866. Sønnen Wilhelm Ahlmanns bio
graf, Hermann Hagenach, skriver om ham, at 
han ikke blot gjorde sig gældende som forret
ningsmand, men mange på egnen kom og søgte 
gode råd hos »Gammel Ahlmann«. Det ville 
være forkert, skriver den tyske forfatter, at 
kalde ham en forkæmper for tyskheden. Det var 
han i hvert fald ikke i sønnens unge år, da det 
nationale begreb ikke spillede nogen rolle i 
Slesvig. Omgangssproget i hjemmet var dansk, 
men der taltes tysk med børnene, medens brev
skrivningen besørgedes på højtysk. Rigtigere vil 
det vel være på et vist tidspunkt at betegne 
Ahlmann som slesvig-holstener af hertugelig 
observans.

Hans hustru, Anna Maria f. Lorenzen, var 
datter af en teglværksejer i Egernsund. Om hen
de hedder det, at selv om hendes familie senere 
sluttede sig til danskheden, ville det være for
kert at kalde hende dansk. Familien blev først 
dansk, da man i landsdelen traf en national
politisk afgørelse. Hendes fætter var for øvrigt 
den danske stænderdeputerede Peter Hiort Lo
renzen i Haderslev. (Billede fra Hermann Hage
nach: Wilhelm Ahlmann. Das Lebensbild eines 
Schleswig-Holsteiners, 1930).

at udnytte den hertuglige koncession. Der 
skete ingen ændring i dette forhold før efter 
treårskrigen (1853), da Ahlmann forgæves 
ansøgte den danske regering om koncession. 
Efter flere gange at have modtaget afslag på 
sine ansøgninger lykkedes det endelig søn
nen Hans Ahlmann, der omkring 1855 hav
de overtaget forretningen, at opnå en kon
cession, uden at der dog foreligger noget 
om, hvorvidt den også omfattede de videre
gående rettigheder for byer og flækker.

Det ses ikke, at Ahlmanns ansøgninger 
har været behandlet i Statsrådet. Derimod 
fik han i et statsrådsmøde den 2. maj 1855 
på anbefaling af ministeren for Slesvig, 
Raasløff, kgl. approbation på købet af jord
lodden »Troldslykke«, som hidtil havde til
hørt hertugen. Købesummen var 10.700 rdl. 
og en årlig afgift på 22 tdr. byg.

Efter krigen 1864, da der efterhånden kom 
til at gælde andre bestemmelser, gjorde Ahl
mann de tab op, han mente at have lidt i de 
to år, han havde været uden koncession. Det 
blev efter hans beregning 71.000 mark, hvil
ket siger en del om, at han har haft store 
indtægter. Endelig står det vel nok i forbin
delse med hans velstand, at hans ældste søn 
1833 kunne købe herregården Ussinggård i 
Vejle amt, medens en anden søn købte god
set Langholdt i Vendsyssel. En tredie søn 
etablerede sig som fabrikant i Fredericia, en 
fjerde, dr. Wilhelm Ahlmann blev bankier i 
Kiel og kendt som medlem af den proviso
riske slesvig-holstenske regering. Efter 1864 
blev han medlem af den prøjsiske landdag, 
for øvrigt sammen med sin fjerne dansksin
dede slægtning, Nicolai Ahlmann.

O. F. Ahlmann døde 1866. Forretningen 
førtes fortsat videre af sønnen, i de første 
år tilsyneladende på grundlag af dens re- 
nomé. Nedgangsperioden fra 1870-78 kla
rede han dog nogenlunde, men 1882 blev 
han, der savnede faderens erfaring og over
blik, nødsaget til at træde i likvidation. Der
med havde en strålende epoke i Gråstens 
handelshistorie fundet sin afslutning.
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Tiende- og skinkekrigen i Sørup
AF L. S. RAVN

Omkring år 1800 var uenigheden mellem 
Søruppræsterne og sognets bønder om tien
deydelsens betalingsform så dyb, at sagen 
sluttelig blev appelleret til kongen, og et 
halvt århundrede senere ulejligede man rege
ringen i Slesvig, fordi præsten ville have 
tiendeskinkerne større, end bønderne ville 
levere dem.

Fhv. skoleinspektør L. S. Ravn, Haderslev, 
fortæller efter Sørup skolekrønike om disse 
højst verdslige bataljer.

Midt i det frugtbare Angel ligger landsbyen 
Sørup med sin statelige granitkvaderkirke. 
Fra dens tårn ser man langt ud over sognets 
mange landsbyer, hvor kirkebønderne slægt 
efter slægt har siddet på deres bol. Der var 
god plads i den rummelige kirke og fra gam
mel tid og efter gammel skik søgte man 
pligtskyldigst herhen, når kirkeklokken 
kaldte. Og på kirkegården blev slægt efter 
slægt lagt til hvile, nogle i en ung alder, an
dre efter et langt livs møje og besvær. Præ
sten skyldte man kirketiende efter vedtagne 
regler - det var i sin orden. Men derudover 
lod man sig ikke byde ret meget. Bonden 
sad på sin (fædrenegård med den givtige jord, 
og inders ten, kådneren og daglejeren talte 
kun lidt i bøndernes lag. Gamle dokumen
ter vidner da også om bøndernes egenrådig
hed, stædighed, tvistigheder og processer 
både med Sørup-præsten og degnen.

En meget vred præst
Der var nu Johann Ostwald, præst i Sø
rup fra 1720-1759, en såre stridbar herre, 
der allerede i 1721 sendte et langt anklage

skrift med hele ti punkter til regeringen. Det 
var artige ting, præsten beskyldte sine sog
nebørn for: kiv og strid og slagsmål og det 
inde i selve kirken, ondartet kritik af både 
kongelige anordninger og af præstens præ
diken og meget andet. Selv korporlig over
last blev præsten udsat for ved Sørup mølle 
og Iverlund.

Intet kom til præsten
Noget har der givetvis været om det, men 
slet så galt som skrevet har det nok ikke 
været. I hvert fald tøver regeringen med at 
reagere alt for strengt. Klagen når helt op 
til majestæten, og kong Christian VI opfor
drer i en skrivelse af 31. marts 1731 beboer
ne i Sørup sogn til at opretholde ro og orden, 
en vending, der ikke er gået i glemme. Den 
kongelige amtmand grev Christian Detlef 
von Holstein zu Holsteinburg truer med al
vorlig straf enhver, der fremtidigt foretager 
sig ting, der strider mod lov og ret. Men 
præsten har overspillet sine kort, har gjort 
sig forhadt af sin menighed. Der fremsendes 
klager imod ham så graverende, at kirke- 
visitatoriet flere gange går hårdt i rette med 
præsten og opfordrer ham til at tage sin af
sked. Dette indvilger pastor Ostwald i, og 
under hans fredsommelige efterfølger Hin
rich Christian Jovers (1759-67) falder der 
ro over gemytterne i Sørup.

Som i de fleste sogne blev også i Sørup 
fra gammel tid korntiende leveret in natura. 
Penge var der ikke mange af, og ydelsen 
svarede sikkert ret godt til forholdene. Den 
gamle hovedpræst i Sørup fra 1667-1729, 
Johann Holländer indvilgede imidlertid i at 
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modtage en pengeydelse på 387 mark 11 
skilling fra hele sognet i stedet for komtien- 
de in natura.

Denne overenskomst blev ikke stadfæstet 
af øvrigheden og kunne derfor ikke være 
bindende for efterfølgerne i embedet. Så 
længe korn var billigt og markerne kun gav 
få fold, var der god mening i beløbet. Men 
da markerne blev merglet og gav over det 
dobbelte i udbytte, begyndte pastor Joh. 
Friedr. Orth (1811-21) at spekulere på, om 
han ikke ville få en mange gange større ind
tægt, hvis han i stedet for de 464 mark, som 
bønderne betalte, fik leveret en tresindsty
vende del af alt avlet kom in natura, som 
korntiende efter gammel ret skulle ydes med.

På høstens tid krævede præsten, at kirke- 
bøndeme skulle levere ham en tresindsty
vende del af avlen. Han mødte bestemt af
slag. Ikke ville man dele merudbyttet, frem
kommet ved møjefuldt arbejde og store om
kostninger med præsten og det efter 100 års 
hævd for gældende ordning - 'ikke tale om!

Penge eller korn
Følgen var en proces. Kirkevisitatoriet gav 
bønderne fire ugers frist til at fremkomme 
med begrundelsen for deres vægring. Det 
skete og der blev indkaldt til forlig den 20. 
oktober 1815 på amtshuset i Flensborg.

Her mødte præsten og som befuldmægti
gede for bolsmændene Jacob Brix fra Søn
dersø, Peter Claussen fra Løstrup, Marquard 
Marquardsen fra Vinderad og Marquard 
Bjørnsen fra Harresby. For fredens skyld til
bød de at lægge to mark i tilgift på hver 
rigsbankdaler, et tillæg på 33V3 °/o. Men 
præsten nægtede at gå på forlig og blev ved 
sit: 75 tdr. havre, 37V2 tdr. byg og 25 tdr. 
rug årligt. Det havde bønderne ikke fuld
magt til at gå ind på, og efter 8 dages be
tænkningstid svarede tiendeyderne med et 
klart nej. Processen måtte gå sin gang.

De kirkelige myndigheder gav stadig præ
sten medhold, og som en sidste udvej hen
vendte bønderne sig nu til hans majestæt 

kongen. Dermed trak sagen yderligere i 
langdrag, og imens afgik pastor Orth ved 
døden. Hans efterfølger, Balthazar Georg 
Franzen (1822-37), forfulgte ikke sagen; 
processen løb ud i sandet, og bolsmændene 
i Sørup gned sig i hænderne.

Skinkekrigen
Om skinkekrigen, der blev udkæmpet i 
årene 1853-55 mellem beboerne i Sørup og 
deres ny degn lader vi skolekrøniken for 
Sørup berette. I et cirkulære af 21. februar 
1855 påbød kirkevisitatoriet for Flensborg 
provsti landsbylæreme at anskaffe og føre 
en skolekrønike og visitatoriet medsendte en 
disposition, som lærerne skulle følge under 
udarbejdelsen. Disse embedsbøger er selv
sagt værdifulde lokalhistoriske kilder; men 
desværre er mange af dem gået tabt, ikke 
mindst under efterkrigstidens kaotiske til
stande i 1945. Heldigvis er skolekrøniken 
for Sørup skole bevaret. Selv om den er af 
mindre format end de fleste sydslesvigske, 
er den langt den fyldigste. Det var degn, or
ganist og lærer Jens Peter Kloster, der be
gyndte at føre den på dansk. Han var født 
1809 i Starup ved Haderslev, søn af den 
navnkundige degn i Sommersted Andreas 
Kloster og Kirsten Peder Holstsdatter, gift 
med Ellen Bachmann fra Sommersted, dimit
teret fra Vesterborg seminarium i 1830, læ
rer i Rørkær, Hostrup sogn, 1834-48, arre
steret under treårskrigen, ansat i Sørup fra 
1850-64.

Jernkøer
Med megen flid har degn Kloster samlet 
alt, »hvad kirkearkivet har kunnet bidrage til 
oplysning såvel om skoleembedet som den 
dermed forbundne degne- og organisttjene
ste«. Både hvad angår degnenes og lærernes 
biografier helt tilbage til 1616 og degne- og 
skolelærernes embedsindtægter op gennem 
tiderne har Kloster leveret et enestående 
grundigt kildemateriale. Det er den gengivne 
oversigt et tydeligt bevis for.
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Litografi af Sørup kirke.

Der er nok grund til at bemærke til punkt 
7 i fortegnelsen: I Sønderjylland var det ret 
almindeligt, at kirken udsatte køer hos bøn
derne, de såkaldte jemkøer. Brugerne skulle 
betale en årlig afgift - kopenge - og ved 
koens død straks sætte et nyt eksemplar i 
stedet.

Ingen små skinker, tak!
Sørup degnekald hørte ikke mindst på 
grund af naturalieydelseme til de bedst løn
nede. Der havde allerede omkring år 1700 
været optræk til adskillige klager over deg
nen, der i det hele havde tendens til at for
øge sine indtægter »und fast in Allem den 
Junker zu spielen«. En herom foretagen un
dersøgelse foranledigede et visitorial-dekret 

af 3. marts 1702, der fastsatte de i punkt 4 
nævnte svineskinkers vægt til 6 pund og 
brødenes til 3 pund og pålagde degnen selv 
at holde sig med klokkereb. Bønderne afreg
nede helt op til 1853 skinkerne med 1 mk. 
stykket. Men Kloster ville ikke affinde sig 
med det ringe beløb og krævede skinkerne 
leveret in natura. Bønderne nægtede at gå 
ind på kravet og således udbrød skinkekri
gen, hvorom vi lader degn Kloster fortælle:

Trusler
»Retten til fordringen blev tilkendt deg
nen af kirkevisitatoriet i henhold til cirk. af 
5. november 1811 ved skrivelse af 27. maj 
1853. Beboerne vægrede sig, men truedes 8. 
februar 1854 af kirkevisitatoriet med ud
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pantning, hvis de ikke leverede skinkerne 
inden 8 dage. Yderne indgav derpå en fore
spørgsel om, hvor meget hver skinke skulle 
veje, og bestemtes vægten 31. marts 1854 
til 16 pund pr. styk. Hermed fandt man sig 
misfornøjet og producerede en afskrift af 
visitatoriets dekret af 3. marts 1702, hvor 
hver skinkes vægt var ansat til 6 pund. Da 
denne afskrift ikke fandtes fidimeret og or- 
ginalen til dette dokument ikke var at finde, 
erklærede visitatoriet, at det skulle have sit 
forblivende ved de engang fastsatte 16 pund. 
Da man vedblivende vægrede sig, skulle der 
skrides til udpantning, og en restanceliste 
fordredes indgivet af præsten og kirkevær
gerne; men disse sidste ville ikke underskri
ve den, fordi den var affattet på dansk. En 
ny liste blev dem forelagt til underskrift, 
men da de fremdeles nægtede at underskrive, 
måtte de på amtshuset først betale en mulkt 
på 50 rdlr. hver og derpå underskrive inden 
en time under trussel af mulktens fordob
ling. Da underskrev de.

Hvad bør en skinke veje?
Man iskred nu til iværksættelse af tvangs
forholdsregler imod renitenterne, men 18. 
oktober 1854 indgik de i denne sag for samt
lige bønder befuldmægtigede, Lorens Mad
sen i Vinderad og Didrik Jacobsen i Sønde
rup, med en supplik til ministeriet om op
hævelsen af visitorialafgøreisen af 31. marts 
s. å. angående skinkernes vægt, men erholdt 
afslag 6. marts 1855. Endelig udgav man 1. 
maj 1855 en ansøgning »ad ultimum« om 
det samme, men da afslag dateret den 18. 
juli 1855 atter var meddelt, var videre mod
stand umulig, og man måtte på én gang le
vere eller betale skinker for tre år. - Siden 
er de leverede.« - Såvidt degn Jens Peter 
Kloster.

Kloster blev afskediget af preusserne i 
1864, og hans efterfølger Nicolaj Peter Ley, 
der havde været ansat i Sørup fra 1848-50, 
blev genansat i sit embede, men døde alle
rede i 1865.

Efter hans død prøvede bolsmændene end
nu en gang at få skinkernes vægt sat ned 
og indgav flere ansøgninger herom til rege
ringen i Slesvig. Til sidst opnåede de stæ
dige bønder dog, at regeringen traf den no
get ynkelige afgørelse, at enhver selv kunne 
bestemme skinkernes vægt, og derved blev 
det indtil 1874.

Skolekrøniken beretter - nu på tysk - at 
bolsmændene i Sørup sogn efter at intet på
bud ovenfra bestemte over vægten, var flin
ke nok til at levere deres degn pæne »hele« 
skinker.

Aldrig mere skinkekrig
I 1874 blev med få undtagelser alle natu- 
ralieydelser til præst og degn afløst, idet 
smørret blev afregnet med 83 penning pun
det, skinkerne med 8 mark 80 penning, et 
brød med 41 penning, æggene med 53 pen
ning snesen (salt iberegnet), juleskillingen 
med 8 penning og 1 trave havre med 4 
mark 50 penning, i alt til degnen 1295 mark 
44 penning. Dermed var mulighed for en ny 
skinkekrig i Sørup manet i jorden for be
standig.

Fortegnelsen af 15. dec. 1763 over degneembe
dets indtægter udmærker sig ved ikke blot at 
medtage indkomsterne, men også udførligt at 
oplyse om, hvilke indtægter degnen ikke 
oppebærer, antagelig sammenlignet med præste
embedets indkomster.

Til punkt 1 bemærkes: Salarium fixum, fast 
løn, i modsætning til accidentierne, tilfældige, 
uvisse indkomster, udgør i alt 9 mark 15 skil
ling (1 mark = 16 skilling).

Til punkt 7 bemærkes: I Sønderjylland var 
det ret almindeligt, at kirken udsatte køer hos 
bønderne, de såkaldte jernkøer. Brugerne skulle 
betale en årlig afgift - kopenge - og ved koens 
død straks sætte et nyt eksemplar i stedet.

Ægt kørsel = pligtkørsel.
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Haderslev i 1900-tallets første år
AF A. THOMSEN

Viceskoleinspektør Andreas Thomsen, Ha
derslev, afslutter sine erindringer fra tiden 
op til den første verdenskrig.

Den private selskabelighed var gennem
gående ret stor, og man kunne ved disse 
sammenkomster nok tillade sig at tage »en 
lille en«, for de stærke varer var billige, selv 
målt med datidens ofte beskedne indtægter. 
En flaske portvin kostede fra 1,15-1,75 
Mark, en flaske rom kunne fås fra ca. 1,00 
Mark og opefter. Brændevin kostede kun få 
pfenning pr. liter. Man kunne altså virkelig 
med små penge »genehmige sig en« (have 
råd til) som man sagde dengang. Jeg omtalte 
forhen den økonomiske opgangstid, der kom 
i 90'erne og efter 1900. Denne opgangstid 
kan bl. a. illustreres ved at se på arten af 
de drikkevarer, der blev konsumeret. Efter 
1900 foregik der hos den mere velstillede 
del af befolkningen, især på landet, et skifte 
fra kaffepunch til bayersk øl og »grog« (tod
dy). Man vurderede ligefrem en selskabelig 
sammenkomsts standard efter de drikkeva
rer, der blev serveret, og man hørte et sel
skab omtales som »punch«- eller »grogsel
skab«.

Upraktisk mode
Påklædningen både hos damer og herrer 
var noget anderledes end i dag. Typisk for 
damernes påklædning var de meget lange 
nederdele, så lange, at de hvirvlede støv og 
snavs op på fortovet, når damerne kom 
spadserende. Forneden på nederdelen var der 
anbragt et kantebånd, der blev kaldt »sko
ning«, vel både bestemt til at afværge for 

stærk slitage på nederdelen og tillige for at 
undgå pletter på stoffet. En »skoning« kun
ne jo let og billigt erstattes.

Men det skete, jeg har selv set det, at sko
ningens ritråde brast, og at der som følge 
heraf slæbte et kantebånd efter damen, og 
endnu værre blev det, når en eller anden 
fræk slambert, selvfølgelig uden forsæt, 
trådte på »skoningen«, og der så lød et ritsj, 
ratsj. Var der tilskuere til hændelsen, kunne 
det jo ikke undgås, at der blev grint lidt i 
smug, og så havde man jo lidt samtalestof 
igen ved næste kaffekomsammen. Husk på, 
der skete ikke særlig meget i det lille Ha
derslev dengang!

Ankler var uærbare
Efter århundredeskiftet begyndte nogle af 
de dristigste fremskridtsvenlige blandt da
merne at lade sy »fodfri« nederdele, under 
stærk kritik fra den mere adstadige, konser
vative og »anstændige« del af dameverde- 
nen. Ja, man oplevede virkelig her i byens 
gader at se fremmede tilrejsende damer, der 
lod en større del af benet se neden for neder
delen. Men hvor blev dette skånselsløst kri
tiseret, sådan noget var jo ligefrem umo
ralsk, og endnu værre blev det, da først en
kelte, men så flere og flere af byens egne 
damer fulgte denne nye, letsindige mode. 
Så blev der sagt: At de ikke skammer sig! 
Og igen fik man noget at tale om ved en 
kop forargelseskaffe, og samtidig var det 
egentlig dejligt at blive lidt forarget. Ja, man 
var virkelig dydig dengang, sådan i det 
ydre da.

I en lille provinsby som Haderslev, belig-
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Kaptajn, lods Peter Thomsen (1859-1901) og 
Anne Marie Thomsen, f. Thomsen (de var fæt
ter og kusine), og deres børn Thomas, Kirstine 
og Andreas. Foto 1900. Kiel.

gende så afsides, som tilfældet var i hine 
tider, i den yderste ende af det store tyske 
rige, og med landegrænsen kun få kilometer 
mod nord, var det vel nok lidt vanskeligt 
for damerne at følge med i modens luner. 
Dog heldigvis var der nogle af de »førende« 
damer, der fik syet i København eller Ham
borg, og når de kom hjem og på gaden 
fremviste det sidste modeskrig, så stirrede 
mange øjne ransagende på dem, og man 
prøvede på, ganske særlig de mange hjem
mesyersker, at indprente sig de nye linjer i 
roben og derefter så godt som muligt at ef
terligne disse »førende« damers påklædning.

Endelig må det endnu bemærkes, at da
merne på gaden gik med støvler, ikke med 
sko, det var snørestøvler med ret langt skaft 
med øskener, ikke som herrerne, der også 
gik med snørestøvler, men disse havde »kro
ge« og ikke øskener. Derfor var de lettere at 
snøre i en fart om morgenen for drengene, 
mens pigerne havde megen besvær med at 
putte de lange snørebånd gennem øsknerne. 
En for få år siden afdød dame har fortalt 
mig, at hun og søsteren hver morgen måtte 
møde ved moderens seng, hvor de blev efter
set fra top til tå, og gud nåde, når man i 
skyndingen havde oversprunget en enkelt 
øsken. Så måtte man begynde forfra, selv 
om man så risikerede at komme for sent til 
skole.

Fletninger til alle
Selvfølgelig var der ingen af kvindekøn, 
der gik med kortklippet hår. Pigerne havde 
indtil konfirmationen en eller to lange flet
ninger eller gik med udslået hår og aldrig 
med kunstigt krøllet håropsætning. Tænk, 
når en mor skulle have to eller flere skole
piger af sted til skole om morgenen, og hver

pige skulle have håret redt godt igennem og 
derefter flettet. Hvilket arbejde og - hvilke 
lidelser for de små piger den ene morgen 
efter den anden. Der var damefrisører i byen 
dengang, men kun få. De aller fleste damer 
vaskede og krøllede selv håret med et gam
meldags krøllejem, der blev opvarmet i kom
furet, på gasapparat, i kakkelovnen eller på 
et lille spritapparat.

Indtil konfirmationen gik pigerne altid 
med korte nederdele, der dog selvfølgelig 
nåede neden for knæene. Først med konfir
mationen fik man lange kjoler, og her kom 
der ofte til at stå en hård dyst mellem de 
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unge og forældrene om nederdelens længde. 
Jeg kan endnu huske en mors ord fra den
gang, da denne kamp stod på over for hen
des datter, der var jævnaldrende med mig: 
»Husk på, du kommer fra et pænt og respek
tabelt hjem, vi kan ikke have vores pige 
rendende omkring som en tøjte.«

Omkring 1900 var bomuldsstofferne do
minerende. Uldstof var i almindelighed det 
fineste, man havde råd til at købe, men silke, 
altså natursilke, var kun for velhavere. De 
aller fleste brude stod foran alteret i en 
smuk uldkjole, på landet oftest en sort, men 
i byerne også efter 1900 ikke så sjældent en 
hvid kjole, men meget sjældent en silkekjole. 
Dog kom i årene efter 1900 kunstsilken på 
markedet, og nu kunne mangen en mindre 
bemidlet kone tillade sig at gå i silke. Det bi
drog til, at standsforskellen i klædedragten 
blev formindsket. En gammel dame af min 
bekendtskabskreds sagde noget syrligt, da 
kunstsilken havde holdt sit indtog: Ja, en ka 
jo knap kind forskel mer å en dam å en 
tjenstpig i vor dav - vån ska det hele ænd!

Hattene var uundværlige
Så er der vel i damernes påklædning kun 
endnu en ting at omtale, og det er hoved
beklædningen, hattene. Jeg mindes ikke, at 
hattefaconen dengang var præget af en sær
lig mode. Den skiftede som i vore dage fra 
år til år. Men ét var sikkert: man kunne 
ikke gå på gaden uden en hat på hovedet, 
når man var voksen. Skolepigerne kan jeg 
erindre med og uden hovedbeklædning. Til 
en rigtig dames udstyr hørte om sommeren 
også en parasol, for det var ikke så fint at 
blive solbrændt. Lad mig igen citere en gam
mel dames udtalelse angående solbrædthed: 
»Hun ligne jo en målkpig fra æ land.«

Nu til mændenes påklædning. Mændene 
gik på gaden lige som damerne med støvler, 
ikke med sko. Disse blev brugt ved finere 
selskabelighed og ved baller. Årene efter 
1900 var de store panamahattes tid, men 
mange har også de flade stråhatte. Om som

meren gik man sjældent med filthatte. Man
ge på landet og heller ikke sjældent i byerne 
havde en kasket på hovedet med læder- eller 
papskygge foran. De fleste herrer gik med 
løst, hvidt kravebryst og høj stiv flip, både 
uden og med knæk. Førstnævnte var dog nok 
den fineste. De ældre bar sort tværslips bun
det i nakken med et spænde, de yngre havde 
oftest et langligt broget slips, ligeledes bun
det i nakken. Bindeslipset kom først rigtig 
på mode henad 1905-06.

Løse manchetter var højeste mode
Man gik med løse manchetter, der blev 

holdt sammen med metalknapper af sølv 
eller guld. Ligeledes var der i kravebrystet 
anbragt pynteknapper af metal. Da der altså 
var et stort behov for den slags knapper, 
fik drengene som konfirmationsgave ofte et 
eller flere par knapper og for det meste guld
knapper. Det sorte kravebryst fra en ældre 
tid sås efter 1900 kun sjældent i byen. Kun 
vestfra kom der en del ældre landboer med 
dette sorte kravebryst. Bløde flipper og bro
gede skjorter var så at sige ukendte dengang.

En lærer her i byen, der tillod sig at gå 
med en brunlig skjorte med ganske lav krave 
og med en lille sort strimmel, der skulle 
forestille et slips, og endda havde den fri
modighed at optræde sådan påklædt ved et 
stort lærermøde på seminariet, fik, da en 
overskoleråd fra Slesvig omtalte lærerens 
optræden i skolen og uden for skolen, og 
herunder også lærerens påklædning, indi
rekte en reprimande for sin noget skødesløse 
påklædning.

Så at sige alle voksne mænd ejede det så
kaldte »sorte tøj«, diplomatfrakke. Herrer
nes »kjolesæt« var ret ukendt på landet, 
men jeg mindes at have set honoratiores i 
Haderslev på gaden i kjole og hvidt. Til di
plomatfrakken hørte selvfølgelig også høj 
silkehat. Ved bryllupsfester, begravelser og 
ved altergang havde mændene alle »det sorte 
tøj« på. Også på konfirmationsdagen, når 
man enten selv havde børn, der skulle kon-
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Forfatterens mor, 
Anne Marie 
Thomsen (t.h.) er 
foreviget i 
fotografens båd 
sammen med sine 
svigerinder, 
Marie og Christine 
Thomsen.
Foto ca. 1890.
Haderslev.

firmeres, eller når dette var tilfældet i den 
nære familie- og vennekreds.

Spadserestok og handsker
Til stilfuld påklædning på gaden hørte 
også en spadserestok, og fine herrer havde 
en stok med sølvhåndtag. Hatten og kasket
ten har jeg allerede omtalt, men foruden filt
hatten var der endnu en hovedbeklædning, 
der spillede en stor rolle, og det var »bowle
ren«, dengang kaldt »den rund hat«, eller 
der blev brugt et tysk ord: »Kugelspint«. 
Selv ganske unge mennesker, 17-18 år gam
le, gik med bowler og med spadserestok på 
gaden og med handsker, selv om sommeren. 
Vi var ikke så lidt lapset klædt efter hin tids 
mode.

Jeg glemte at sige, at man til begravelse 
aldrig gik med lys overfrakke, og damerne 
havde også mørk frakke og sort kjole på. 
Og da vi er ved begravelsesskikke, må man 
også nævne, at de nærmest stående i følget 
altid bar sort sørgeflor om armen, og de 
aller nærmeste gik med dette sørgeflor i 
mindst et halvt år. Damerne markerede de
res sorg ved at gå med sort hat beklædt med 

sort crepe. Havde den afdøde været medlem 
af en eller anden veteran- eller embeds
mandsforening, selvfølgelig en tysk fore
ning, så var der sørgemusik i spidsen for 
følget, og der spilledes langsom sørgemusik. 
På hjemvejen efter begravelsen marcherede 
man med fane og fanevagt og med fuld mu
sik tilbage til samlingspladsen, men nu blev 
der spillet flotte marchmelodier. Ofte sam
ledes en del af den afdødes kammerater og 
venner til »ligøl« på en restaurant, og det 
skete, at brave borgere var ret højrøstede, 
når de efter et par timer vendte hjem fra en 
»begravelse«. Jeg husker, at en gammel 
håndværksmester engang sagde til mig da
gen efter en sådan begravelse: »A må sej, 
han kom godt i æ jord, æ præst præket kønt, 
og vi haj sån hygle »Sitzung« æ bag ætter 
ne ve »Krause«,« (et for nogle år siden ned
lagt hotel på Sønderbro).

Påklædning, sæder og skikke skifter i 
årenes løb. Men det var ikke blot i det ydre, 
at der var forskel mellem dengang og nu, 
der var ret stor forskel i folks væremåde. 
Man var dengang mere formel, højtidelig, 
mere korrekt end nu om stunder. Dette no- 
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get stive og korrekte i mændenes holdning 
kan egentlig godt symboliseres ved den høje 
stive flip. Forholdet mellem børn og foræl
dre, mellem unge og ældre, var i hin tid gen
nemgående præget af respekt fra de unges 
og børnenes side over for ældre mennesker. 
Man hilste skam meget ærbødigt på gaden, 
når man mødte ældre folk, man kendte, ikke 
bare et lille nik, nej, hatten røg af, ikke kun 
at løfte den 1-2 cm over håret. Pigerne nej
ede eller »kniksede«, som man dengang sag
de. Læreren og lærerinden var de fornemste 
respektspersoner. Gud nåde én dagen derpå, 
hvis man gik forbi på gaden uden at have 
hilst.

Sokker og knaster
Selvfølgelig var der dengang som nu flirt 
mellem de unge, men vi begyndte ikke så 
tidligt med den slags som i dag. Vi sagde 
dengang: »de pousserer med væander,« men 
kim i al hemmelighed, aldrig på byens gader 
om dagen, det foregik nede ved Dammen, på 
Filosofgangen, på stien (nuværende Louise- 
vej) op til Vesterskov. At gå åbenlyst med 
en pige på gaden var umoralsk i mange men
neskers øjne. Man hilste korrekt på pigen, 
når man mødte hende, og hun bøjede bly sit 
hoved. Men ellers hørte piger og drenge til i 
to vidt adskilte verdener.

I alle byens skoler var kønnene skilt. Kun 
i Gammel Haderslev skole gik piger og dren
ge sammen, men det var, sagde man i selve 
Haderslev lidt ringeagtende: »Kun æ bynde- 
bøn, der gik dæe.« Apropos forholdet mellem 
de forskellige skolers elever, særlig forholdet 
mellem latinskolens og borgerskolens børn. 
Latinskoleeleverne blev af modparten kaldt 
»sokker«, og omvendt hed de andre »kna
ster«. Der vankede ofte brådne pander, når 
elever fra de to skoleformer mødtes i side
gader eller på mere afsides liggende steder.

Rygning forbudt
Der var også et ret spændt forhold mellem 
de enkelte gaders og bydeles drenge. Kloster

kvarterets, Lille- og Store Slagtergades, Naf- 
fets og havneområdets ungdom udkæmpede 
ofte hele bråvallaslag.

Hvordan man søgte at holde kønnene ad
skilte, kan også illustreres ved, at i skole
togene ind til byen skulle pigerne sidde i 
»Ikke ryger kupeer« og drengene i »Ryge
kupeerne«.

Før konfirmationen var det strengt for
budt for drengene at ryge - piger, ja, hele 
kvindekønnet, røg ikke, hverken hjemme el
ler offentligt. Hver voksen person havde lov 
til at påtale, hvis han eller hun så skolebørn 
ryge på gaden. Samme ret havde togperso
nalet. Fik man først lange bukser på, det vil 
sige, man var konfirmeret, så var rygning 
tilladt, men de små lærlinge hos købmanden 
og hos håndværkeren, om de i det hele taget 
måtte ryge, det bestemte chefen. Men selv 
efter konfirmationen var der mangen en far 
og mor, der ikke tålte deres børns rygning i 
de første par år efter konfirmationen, og 
præparander måtte ikke ryge offentligt - 
selvfølgelig røg vi da i smug.

Streng justits
Jeg nævnte lige lærlinge. De stod under 

stram justits, både fra chefens og handels
medhjælpernes, resp. svendenes side. En 
lærling måtte ikke alene besøge f. eks. et 
danselokale, kun sammen med forældrene 
eller chefens familie. Jeg har engang oplevet, 
at en medkonfirmand, der stod i lære i en 
manufakturforretning her i byen, en aften 
var gået til bal hos Nis Juhls (Evergreen). 
Han var dengang lærling i 4. læreår, altså 
ca. 19 år gammel. Pludselig kom en af hans 
høje foresatte, en kommis, ind i dansesalen. 
Han så lærlingen, vinkede ham med fingeren 
hen til sig, mens lærlingen dansede. Selvføl
gelig slap lærlingen straks sin dame, gik hen 
til kommisen, og denne spurgte: Hvem er du 
sammen med her? Ingen! Så pegede kom
misen kun med fingeren mod døren og der
på afgang for den »lille« lærling, der af 
vækst ragede et helt hoved op over den lille, 
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visne kommis. At tænke sig en lærling ring
forlovet, endsige gift, som det jo slet ikke 
så sjældent er tilfældet nu om stunder, ville 
dengang have været utænkeligt.

Drastiske afstraffelser
Også skolen havde dengang langt flere 
rettigheder over eleverne, både i og uden for 
skolen. Det er jo velkendt af os ældre, at 
skolen havde lovlig ret til at kræve absolut, 
ubetinget lydighed af sine elever, og skolens 
straffemidler var hårde. Uden for skoletiden 
havde således en lærer ret til at standse en 
dreng eller en pige, når han f. eks. om afte
nen efter 10-tiden mødte ham eller hende 
alene på gaden, og spørge, om de havde lov 
til at gå alene så sent ude. For øvrigt kunne 
der kun være tale om at møde drenge så sent 
ude, for piger, pæne piger da, gik aldrig 
alene på gaden om aftenen.

Opdragelsen i hjemmene var gennemgå
ende streng. Spanskrør eller stok spillede en 
ret stor rolle, både i skolen og i mange hjem. 
Og resultatet? Måske lystrede vi bedre af 
frygt for straf, men bedre mennesker var vi 
sikkert ikke sammenlignet med tiden nu. Tro 
nu ikke, at vi i vor barndomstid følte os 
særligt kuede, nej, trods ofte ret drastiske 
afstraffelser blev der hyppigt lavet mange 
spilopper og gale streger, dog skal det siges, 
at drengene gennemgående tog deres straf 
med anstand uden at kny, og i skolen nær
mest foragtede vi den dreng, der klynkede 
eller måske endda skreg under en afstraf
felse.

Zeppeliner og flyvemaskiner
Livet her i vor lille by foregik dengang i 
et roligt og sindigt tempo, langt mindre hek
tisk end i vore dage. Det skyldtes vel til dels 
byens ret afsondrede beliggenhed i den nord
lige ende af Slesvig-Holsten, eller som en af 
mine skolekammerater, hvis far, der var i 
toldetaten, og som var blevet forflyttet hertil 
fra Sydtyskland, engang sagde: »Her er jeg 
da ved verdens ende.«

Andreas Thomsen, fotograferet i 11-12 års
alderen.

Oplevelser af større format var yderst 
sjældne dengang. Vi oplevede dog at se det 
første styrbare luftskib, »en zeppeliner«, 
kredse over byen højt, højt oppe. Vi var 
ikke så få fra Haderslev, der tog til Tinglev 
for at se luftskibet lande dér, og tænk, vi var 
en hel lille flok, der fik lov til at bistå ved 
landingen, idet vi skulle hale i reb, der hang 
ned fra luftskibets sider. Det var en oplevel
se, vi talte længe om. Men da min moster 
hørte, hvad jeg havde været med til, sagde 
hun til min mor: »Hvis jeg var dig, fik dren
gen aldrig mere lov til at rejse hjemmefra 
alene.«
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De nydimitterede seminarister fotograferet for
an Tivoli, Haderslev den 5. februar 1914. An
dreas Thomsen sidder i midten ved bordet til 
venstre.

Af holdet faldt ikke mindre end ni i krigens 
første år.

Et par år efter denne begivenhed drog en 
stor flok unge mennesker her fra byen en 
smuk juninat til fods til Åbenrå og så dér 
for første gang en række flyvemaskiner 
lande på engene, dér, hvor nu dyrskueplad
sen findes. Disse flyvemaskiner var på en 
rundflyvning, en konkurrenceflyvning Sles- 
vig-Holsten rundt, begyndende i Hamborg 
og med mellemlandinger i Kiel, Flensborg, 
Åbenrå, Tønder, Husum, Heide og tilbage 
til Hamborg igen. Så vidt jeg husker, lyk
kedes det kun ca. en trediedel af alle delta- 
fra »naverne«, de unge farende svende, der 
gerne >at fuldføre rundflyvningen.

Dristig færd til Hamborg
Bortset fra »naverne«, de farende svende, der 
vandrede på Europas landeveje og ofte nåe
de til fjerne steder, og så de unge studerende, 
der besøgte universiteter, handels- og tekni

ske- og måske musikskoler rundt om i Tysk
land, Svejts og måske også i Frankrig, kom 
jævne mennesker ikke meget og heller ikke 
langt på rejse. En tur til Flensborg var for 
mange folk dengang den længste tur, de 
havde været på. De havde heller ikke råd til 
lange rejser. Det var kun et fåtal, der kunne 
tillade sig at rejse til Hamborg eller til Kø
benhavn. Jeg har kendt et par familier i Ha
derslev, nu forlængst afgået ved døden, der 
lønningsmæssigt set var nogenlunde stillet, 
som pludselig havde fået den vanvittige idé 
at benytte overskuddet i deres klubkasse fra 
det ugentlige komsammen til kortspil, til en 
fælles rejse til Hamborg. Men så måtte der 
flere penge i kassen, og derfor måtte de 
sædvanlige mindre ture til et eller andet 
nærmere beliggende sted stryges, og rejsen 
kunne først foretages året efter. Men hvor 
er der blevet diskuteret frem og tilbage, in- 
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den man tog den endelige beslutning, og i 
deres bekendtskabskreds sagde man, da det 
rygtedes, at de ville rejse helt til Hamborg, 
kort og godt: »Di æ tumbe.« Det siger sig 
selv, at det kun blev den ene gang, man vo
vede sig på en sådan færd. Dette skete om
kring 1905/6.

Sådan set var det en ret snæver verden, 
de fleste i vor by levede i og ganske særlig 
da den kvindelige del af familien. De hørte 
langt mere end i dag hjemet til.

Akceptable beskæftigelser
Jeg nævnte forhen et par grupper af unge, 
der ofte fik sig set om uden for den snævre 
hjemstavns område, men glemte at fortælle 
om alle de mange unge sønderjyske mænd, 
der måtte aftjene deres værnepligt i den ty
ske hær og som oftest langt borte fra hjem
stavnen. I hin tid lærte man i mange hjem 
i vor landsdel et utal af tyske bynavne at 
kende, dér, hvor de unge mænds garnison 
var. Der var byer i Ostpreussen, de polske 
provinsers byer, Elsass-Lothringen, Sydtysk
land, kort sagt, garnisonsbyer i alle egne af 
det store tyske rige.

Men tilbage til de unge piger igen. Det 
var dengang meget begrænset, hvad en ung 
fra et såkaldt »godt« hjem kunne beskæftige 
sig med, når hun søgte et erhverv. Der var 
kun meget få damer på et kontor dengang, 

hverken i offentlige eller forretningskonto
rer. En ung dame ville komme til at gælde 
for at være noget deklasseret i mange bor
gerkredse, hvis hun tog plads som ekspedi
trice, det være i kolonial- eller manufaktur
branchen. Jeg husker enkelte kvindelige kas
serersker i nogle af byens største forretnin
ger, men at søge beskæftigelse i en broderi- 
og en damehatteforretning, det kunne godt 
gå an. Men hvad så, når man ikke havde 
anlæg for de to sidstnævnte erhverv? Der 
var jo en lille mulighed for at lede en børne
have, men alt i alt var de fleste erhvervsveje 
spærret eller dog væsentligt besværliggjort 
for »pæne« unge piger. Ordene: »Det kan 
en pæn ung pige virkelig ikke være med til,« 
eller »Sådan kan en pige fra et godt hjem 
ikke gøre,« lød tit for en ung piges øren.

Er der andre, der kan huske ?
Beskrivelsen af Haderslev by og de men
nesker, der boede her dengang, kunne meget 
let fortsættes, mange enkeltheder kunne 
fremdrages yderligere. Måske kunne det her 
fortalte animere andre, ældre Haderslev- 
borgere til at fortælle mere om det gamle 
Haderslev.

Note til side 147: Se Axel Henningsen: Aus 
einem Leben in zwei Kulturen. 1959.
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Sygekassegeneralforsamling
i Tønder 1935
AF CHR. STENZ

At gøre et bestyrelsesvalg i en sygekasse til 
et nationalpolitisk spørgsmål vil nok i dag få 
folk til at trække på smilebåndet, i hvert fald 
hos den yngre generation. Og det vil nok 
gælde inden for begge folkedele. Men Poul 
Andersen har ret i, at også sådanne situatio
ner kan være vigtige led i helhedsbilledet af 
tiden og stedet. Hans lille artikel i Sønder
jysk Månedsskrifts aprilnummer (s. 156) til
skyndede mig til at dykke ned i erindringen 
og referere til en parallel episode fra året før.

Nu står det mig ikke klart, om man blandt 
Tønders danske borgere tidligere havde gjort 
sig tanker om det fænomen, at sygekassens 
syv bestyrelsesmedlemmer alle var tyske - 
heller ikke om der ad forhandlingens vej var 
forsøgt at skabe en mere ligelig repræsenta
tion. Men 1930'erne var som bekendt ikke 
præget af forhandlingsvilje. Tilslutningen til 
generalforsamlingerne har vel været som i 
Højer og kunne højst måles i promiller. Men 
den dag i marts 1935, da 20-30 unge men
nesker, hovedsagelig elever fra seminariet, 
uventet mødte op i et lille lokale på »Ton
halle«, var det ikke udelukkende elskværdige 
smil, der hilste dem velkommen.

Indledningen varslede straks om en vis 
spænding, idet den traditionelle dirigent blev 
vraget af flertallet til fordel for den unge læ
rer, nu forstander N. J. Thiim. Beretning og 
regnskab blev - som i Højer året efter - en
stemmigt godkendt. Interessen samlede sig 
jo om valget, og det var med et særligt efter
tryk, formanden betonede en vigtig betingel
se for at være stemmeberettiget, en alder af 
21 år. Der blev foreslået genvalg af de fire 
bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, men 

fra anden side blev fire danske foreslået - 
og valgt med stort flertal.

»Nordschleswigsche Zeitung« skrev dagen 
efter om »Putsch« og antydede, at det var 
ungdommelige elementer, især fra Konser
vativ Ungdom, der stod bag. Det er nu ikke 
rigtigt. Jeg kan ikke sige bestemt, hvorfra 
initiativet kom, men han, der fik mig med i 
aktionen, var i hvert fald socialdemokrat, se
nere aktiv politiker. Det har nok været ældre, 
dansksindede borgere, som fandt det urime
ligt med en ren tysk sygekasseledelse, og 
bagmændene har sikkert ligget over den da 
gældende økonomiske sygekassegrænse, så 
de ikke selv kunne deltage i mødet. Bagefter 
modtog vi unge bebrejdelser, fordi de fire 
nyvalgte politisk set var for ensidigt sam
mensat, der var således ingen socialdemokrat 
blandt dem. Kritikken var berettiget, men 
der var absolut ingen af igangsætterne, der 
havde tænkt på den side af sagen. Der var 
heller ingen, der havde haft fantasi til i for
vejen at forestille sig det resultat, der blev 
opnået, så aftenens forløb er også et vidnes
byrd om dårlig forberedelse. I øvrigt må en 
klar lære af aftenen - ligesom i Højer - være 
denne, at forholdstalsvalg havde været det 
eneste rigtige.

I 1936 anvendte sygekassen »Tonhalle«s 
store sal til sin generalforsamling, og de re
sterende tre tyske bestyrelsesmedlemmer 
blev genvalgt. Om valget i 1937 ved jeg kun, 
at de fire bestyrelsesmedlemmer måtte vige 
pladsen for fire tyskere, så »ånden fra 35« 
har åbenbart ikke kunnet holde.

For tiden derefter må andre kunne give 
oplysninger.
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En mening om 
landdagsvalget 25.4.1971
AF KARL ANDRESEN, VANDERUP

Med tysk grundighed i valgkamp og valg
handling blev ved landdagsvalget til den 
slesvig-holstenske landdag småpartierne 
pulveriseret mellem de to store partier CDU 
og SPD.

Forbundspolitikken er for alvor rykket 
ind i landdagsvalgkampen og vil fremover 
også forstærket rykke ind før amts- og kom
munevalg - ikke alene fordi massemedierne 
og partiapparaturet fremmer overregionale 
og forbundspolitiske spørgsmål, men også 
fordi ledelsen i selv kommunale organer er 
sat ud af selvstyret på grund af forlæg, for
ordninger og økonomisk afhængighed.

SSV beholdt, som eneste mindre vælger
sammenslutning - demokratisk og retfær
digt fritaget for 5 °/o klausulen - sit land
dagsmandat. Med glæden over, at mandatet 
bevaredes, følger bekymringen for, hvordan 
det vil gå om fire år, hvor en endnu hårdere 
valgkamp kan ventes ført mellem de to 
store partier. Kan SSV da stadig være med 
og er det nødvendigt? Meningerne i den dan
ske befolkningsdel er delte og vil i de kom
mende år finde stærke afgrænsninger mel
lem ja og nej.

SSV kan gå til valg på to forskellige 
grundlag:
1. Stemme dansk, og svinge fra dalen ved 

forbundsdagsvalg op over ved landdags
valg til toppen ved kommunevalg.

2. Stemme på et dansk-sydslesvigsk pro
gram iklædt tyske muligheder.

En hastig analyse synes at bekræfte, at 
der, hvor en levende kontakt med medlem
merne kan vedligeholdes igennem alle valg
perioders år og dage, selv om denne kontakt 
ikke er af politisk art, der bliver svingnin
gerne mindst.

Det er besnærende og ingenlunde uinter
essant at føre en valgkamp på grundlag nr. 
2, men uhyre svært, og virkningen mellem 
to store partiers magtkamp uhyre begræn
set.

Der vil i den nærmere fremtid heller ikke 
mere være »afstemning« ved hvert valg. Der 
vil udelukkende være tale om at give lejlig
hed til at bekende sig som værende dansk. 
Kan vi vælge på dette grundlag, er tabene 
ikke at registrere som tab og gevinsterne 
ikke som gevinst, men som et barometer for, 
hvor meget den danske sydslesviger tror på 
det tyske demokrati. Tab og gevinst vil for 
det danske registreres på et meget mere føl
somt og derfor også meget sikrere barome
ter: Skole og kirke, der hvor åndelig genfor
ening er og bliver fuldbyrdet.

SSV er dansk, og SSV giver muligheden 
for, at den enkelte kan bekræfte - med sin 
stemme - at hun eller han også er det.

Behovet for bekendelse og bekræftelse er 
dog ikke proportionalt med dansk, men med 
tysk demokrati.

Freden er en forudsætning for hvert af de 
ovenstående ord.
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Borgen på Mågeøen
AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Aage Lauritsen svarer:

Side 152 i Sønderjysk Månedsskrift for 
april afvistes formodningen side 151 om, at 
borgen paa Maageøen havde til opgave at 
forsvare en vejpassage over Slien. Begrun
delsen for afvisningen er imidlertid ikke 
holdbar.

Formodningen om en vejforbindelse blev 
fremsat udelukkende paa grundlag af topo
grafiske argumenter (Sdj. M. 1967 side 365 
-366) og styrkedes ved yderligere topogra
fisk argumentation paa siderne 372-377. 
Disse afgørende argumenter bliver ikke imø- 
degaaet, eller blot nævnt, side 152.

Imødegaaelsen vedrører udelukkende 
skrevne kilder og koncentrerer sig om A. 
Tratzigers syn i 1583 paa en vejforbindelse 
over Slien.

Den faste forbindelse mellem nordkysten 
og Maageøen regnes side 152 for en kends
gerning. Tilbage staar spørgsmaalet om, 
hvordan Tratziger har faaet den opfattelse, 
at en lignende forbindelse eksisterede mel
lem Maageøen og Sliens sydkyst.

Det forklares derved, at Tratziger har for
vekslet en pælespærring tværs over mun
dingen af Haddeby Nor med en bro ud til

Og Vilh. la Cour slutter af:

Desværre må jeg indrømme min fejltagelse. 
Jeg gik ud fra (S.M. 1971, s. 152), at en for
holdsvis moderat imødegåelse af hr. konsu
lent Lauritsens fantasier (smstds, s. 151) om 
en middelalderlig dæmning fra Slesvig til 
Haddeby tværs over Slien og med borgen på 
Mågeøen som en rosin i pølsemidten vilde 
være tilstrækkelig. Ovenstående viser, at jeg 

Maageøen. At det forholder sig saadan er 
muligt - men heller ikke mere - og det ude
lukker paa ingen maade den anden mulig
hed, at der virkelig, som Tratziger og andre 
mener, har eksisteret en fast forbindelse 
mellem sydkysten og Maageøen om hvilken 
overleveringen stadig var levende, og hvor
af der maaske endnu fandtes synlige rester, 
paa Tratzigers tid.

Saa længe der ikke er foretaget en under
søgelse af fjordbunden, er ingen af de to mu
ligheder bevist, men meget støtter den sid
ste.

Terrænet, landsænkningen, Haddeby kir
kes beliggenhed, det tidligere taarn ved kir
ken, Højborgens beliggenhed og konstruk
tion, den forlængede forvold, spor af gamle 
nordgaaende vejlinier ved Hedeby, borgen 
paa Maageøen, den faste forbindelse mellem 
Maageøen og nordkysten, Luseborg, gade
linierne ved Domziegelhof, Hattersborg, hul
vejene, Set. Gertruds kapel paa Hesterberget, 
altsammen taler det for en gammel vejfor
bindelse over Slien via Maageøen, og meget 
af det faar først derigennem en rimelig be
grundelse. Aage Lauritsen.

tog fejl. Mod både vilje og lyst er jeg da 
nødsaget til at tale rent ud af posen.

Konsulent Lauritsen henviser til sine tid
ligere indlæg i S.M. 1967, s. 365-66 og 
372-77, som jeg havde forbigået i mit ind
læg mod ham. Det skyldtes kun skånsom
hed. Lad os tage de sidst anførte sider først. 
Her havnede han - illustreret ved de højst 
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tvivlsomme krokier fra 1722 og 1823 - ved 
den formodning, at ringvolden havde været 
et »spærringsanlæg«, som »har gjort det mu
ligt at føre en meget effektiv kontrol« med 
adgangen sydfra til den velsignede »dæm
ning« over Slien. Hvis han havde den mind
ste anelse om ringvoldens naturlige place
ring rent typologisk inden for rækken af 
vore forhistoriske kollektive værn, vilde han 
have undladt enhver sådan fabulering. Og 
bedre står det ikke til med hans »dæmning«. 
Den hviler kun på en »formodning«, en »ri
melig forklaring«, hvis »bedste bekræftelse« 
han finder i Johannes Meiers - i denne hen
seende - totalt værdiløse kort, kun afspej
lende det gætteri, som Tratziger et par men
neskealdre før havde sat i gang. Man skal 
have minimalt begreb om kildekritik for at 
gå i den grad i vandet.

Jeg skal ikke spilde flere ord på hans 
ovenstående indlæg; men jeg finder det på
krævet at knytte en mere almen betragtning 
til.

Gennemgår man rækken af vore egnshi
storiske årbøger, bliver man slået af den æn
dring, der i tidens løb har fundet sted. I de 
tidlige årgange finder man side om side med 
værdifuldt stof, hvilende på kirkebøger, 
skattelister, folketællinger, biografier, per
sonlige erindringer o. m. a., stof, hvis reelle 
grundlag ikke er stort bedre end konsulent 
Lauritsens »formodninger«. Efterhånden er 
dog dette stof så godt som forsvundet - til 
gavn for årbøgerne. I stedet for denne løbsk
kørsel er der efterhånden kommet afhand
linger af en del lægmænd, som med voksen
de ro og sikkerhed behandler emner af ar
kæologisk karakter. Enkelte er højt værd
satte af forskningen, kan selv lede gravnin

ger og bedømme det fremkomne materiale. 
De er »gået i skole« hos forskningen og 
veed derfor, hvad det er, de taler om. Men -!

Jeg må tænke på en ungdomsoplevelse i 
1904. Jeg var cyklet fra Lübeck, hvor jeg 
med fare for anholdelse havde hjemsøgt 
både privathaver og privatboliger for at på
vise alle skjulte rester af ringmuren mellem 
Burgtur og Holsten tor. Derfra var jeg cyk
let til Slesvig for at slutte mig til højskole
lærernes universitetskursus på dettes ekskur
sion til Danevirke, ledet af Nationalmuseets 
direktør, dr. Sophus Müller. Han holdt fore
drag bl. a. oppe på ringvolden ved Haddeby, 
og han tolkede den på en måde, om hvis rig
tighed jeg allerede den gang tvivlede, og 
som også nu er almindeligt forladt. Tvivlens 
sæd såede jeg i en uskyldig højskolemands 
sjæl, og han skyndte sig sporenstregs hen til 
Sophus Müller og sagde - uden at nævne 
mig »Ja, men kunde det ikke lige så godt 
forholde sig sådan og sådan med denne ring
vold?« Sophus rystede ham af ærmet, hvor
på uskyldigheden overførte tvivlens spirende 
sæd til en kollega, som et øjeblik efter over
faldt Müller med et nyt: »Ja, men -!« Han 
blev bidt vredt af. Da nummer tre eller fire 
dukkede op - for tvivlen fanger jo let ukyn
dige sjæle - kom eksplosionen. Sophus lod 
hørerøret falde - dermed var al videre kom
munikation afbrudt. Han stak tommelfing
rene i vestens ærmegab, og så affyrede han 
sin salve: »Jeg som videnskabsmand indla
der mig ikke på at bide skeer med uviden
de mennesker« ! - The rest is silence !

Han havde egentlig ret, selv om det var 
mindre pænt sagt.

Vilh. la Cour.
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Holmen
AF ESTER KAPPELGAARD

Arkitekt Ester Kappelgaard, Løgumkloster, 
der blandt andet har arbejdet med National
museets kommandørgård på Rømø, har fore
stået ombygningen af »Holmen« i Løgum
kloster, hvor Olivia Holm-Møller museet 
indrettes.

Med åbningen af Kunstmuseet Holmen i 
Løgumkloster er endnu en gren af Refugiets 
virke bragt ud i livet - den del af formåls
paragraffen, der tager sigte på at styrke det 
kulturelle liv i grænseegnene.

Så tidligt som i 1968 blev forbindelsen 
mellem Olivia Holm-Møller og Refugiets be
styrelse etableret gennem kunstmaleren Jens 
Nielsen, og efter at Olivia Holm-Møller hav
de udstedt et gavebrev på en del af sine ma
lerier og grafiske kunstværker, udarbejdede 
professor Knud Friis, Århus, efter Olivia 
Holm-Møllers ønske tegninger til en mu

seumsbygning - en plan man dog har måttet 
henlægge indtil videre på grund af mang
lende midler.

Samtidig med at der arbejdedes på at byg
ge et museum kom der et nyt moment ind i 
sagen. Fællesforeningen for Danmarks 
Brugsforeninger havde købt den gamle gård 
Holmen for at bygge en ny brugsforening 
på stedet, men undersøgelser af grunden øst 
for stuehus og stald viste, at den var uegnet 
for opførelse af så stor en bygning, som 
brugsforeningen havde behov for, og denne 
måtte derfor anbringes så langt mod øst som 
muligt, hvor jordbundsforholdene var bedre.

Ved hjælp fra Fonden for Bygnings- og 
Landskabskultur lykkedes det at bevare den 
gamle bygning, som FDB ønskede at skænke 
vederlagsfrit til et kulturelt formål, mod at 
bygningen blev restaureret. På dette tids
punkt kom Refugiet og Løgumkloster Kul-
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vejen.
Før restaureringen. 
I sydgavlen er de 
tre meget nye 
rektangulære 
vinduer nu muret 
til, mens vest
facaden er bi
beholdt i den 
skikkelse, den 
havde ved over
tagelsen.



Interiør fra den tidligere stald. Midt på bag
væggen hænger maleriet »Fugl Phønix«, til højre 
»Den unge Eva« og til venstre »Evas død«, hvor

dødens hånd trækker den gamle kvinde ind i 
flammerne.

turforening, der er dannet af Refugiets ven
nekreds, ind i billedet, og man fremsatte 
tanken om at udnytte gården til bolig for en 
kunstner, der i kortere eller længere tid kun
ne bo og arbejde i Løgumkloster og samtidig 
udstille sine værker. Også denne tanke har 
midlertidigt måttet udskydes til fordel for 
den nu udførte plan - at udnytte hele den 
bevarede bygning som udstillingsrum.

I løbet af sommeren 1970 blev de to af 
gårdens længer langs Lillegade og Østergade 
nedrevet for at give plads for parkering, og 
ca. 1. aug. kunne man påbegynde restaure
ringen af den tilbageblevne længe, hvis 
ældste del - stuehusdelen - er opført i 1792.

Både af pietetshensyn og med tanke på 
den fremtidige udnyttelse som bolig, er rum
delingen i det store og hele bibeholdt i stue
husdelen; kun er den senere ombygning af 
forstuen, hvis østlige del var inddraget i en 
stue, ført tilbage, således at man igen har 
en gennemgående forstue, som er karakte
ristisk for gårdene i Vesteregnen, og man 
har i den resterende del af ovennævnte stue
rum måttet opføre de nødvendige sanitære 

installationer, der tidligere var anbragt i den 
nu nedrevne bryggerslænge mod Lillegade. 
Lo og stald syd for forstuen er derimod lagt 
sammen til ét rum, og for at give den for
nødne højde er staldens gulv forsænket 75- 
100 cm, således at selv større kunstværker 
kan udstilles her.

Med restaureringen af den gamle slægts
gård Holmen har man både opnået at beva
re et karakteristisk træk i byens gadebillede, 
og man har skabt en foreløbig ramme om 
den samling af kunst Olivia Holm-Møller, og 
nu i dette forår hendes arvinger, har skæn
ket til Løgumkloster Kulturforening.

Olivia Holm-Møllers kunst er og skal 
fortsat være grundstammen i Kunstmuseet 
Holmens samling, men også andre kunst
nere vil få mulighed for at udstille. Således 
viser kunstsnedkeren Peter Moos, Bredebro 
nogle af sine arbejder ved åbningen af mu- 
sæet den 21. maj i år, og det er tanken år
ligt at stille rummene til rådighed for en 
kunstner i nogle måneder, så det fortsat kan 
være en levende udstilling.
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Stilebøger fortæller historie
AF JOHAN LARSEN

Det var i Tønder i 1920. Slesvig var blevet 
delt.

Byen havde hidtil været en lille slesvigsk 
provinsby, afsides beliggende i en fjern af
krog af det store tyske rige, næppe kendt af 
mange af Tysklands millioner.

Nu blev den på én dag Danmarks yderste 
grænseby, helt nede i landets yders te hjørne 
mod sydvest.

Det var en lang tur derned. Først en uen
delig togrejse. Og så skulle man vente længe 
i Tinglev, før turen begyndte ud til byen i 
det flade marskland.

Som en fattig trøst sagde man i 20'rne, at 
den tid, man tilbragte i den dengang så tri
ste ventesal på banegården i Tinglev, den 
ville blive trukket fra i skærsilden!

Og så kom man ud til den by, som i 1920 
var en overvejende tysk by. Afstemningen 
10. februar havde vist tysk flertal.

Og så en sommerdag stod her en lille 
pige. Ferien var gået, og hun, som hidtil 
havde gået i den tyske Alexandrinenschule, 
skulle nu begynde skolegangen i 1. mellem 
i Tønder Statsskole.

Jeg har hendes første stilebog liggende 
foran mig. Den begynder med en diktat fra 
H. C. Andersens eventyr Fyrtøjet.

Læreren var en ung adjunkt, der lige var 
kommet herned fra København. Han dikte
rede om soldaten, der kom marcherende hen 
ad landevejen og mødte en gammel heks.

Dette klarede den lille pige så nogenlunde, 
men så fortsatte læreren: »Hendes under
læbe hang hende langt ned på brystet!«

Han kunne jo nok se på pigen, at hun 
ikke forstod ret meget. I den tyske skole 

talte hun højtysk, og hjemme blev der talt 
sønderjysk. Det vanskeligste sted var ordet 
underlæbe, og læreren gentog det åbenbart 
meget tydeligt: un-der-læ-be - og så skrev 
den lille pige: Skundernæpet, rettet til: Un- 
derhabel!

Jo, det var ikke let.
Jeg er forlængst blevet folkepensionist og 

har fået god tid. Forrige vinter gennemgik 
min kone og jeg de gamle skuffer i chatollet, 
og så fandt hun en halv snes gamle skrive- 
og stilebøger.

De var fra hendes og hendes mors og bed
steforældres skuffer. Hun nummererede dem 
og skrev en liste over dem. Min kone hed
der Mette Eline, kaldet Linchen, f. Sørensen.

Og her følger hendes liste :

1. Min oldefar, Lorenz Peter Holt i Aaspe 
ved Bredebro: stile- el. skrivebog, skrevet 
på tysk, jan.-marts 1834. Det er dog en 
gammel svend. I snart halvandet hundre
de år har den ligget i forskellige skuffer.

2. Hans ældste datter, min mormor, Mette 
Eline Holt, Aaspe: stilebog, 1868, skr. på 
dansk og tysk.

3. Samme: lille blåt hæfte, oktav, afskrift 
af salmevers, dansk og tysk.

4. Siegfred Carsten Lorenzen, Seth, 1867, 
gift m. nr. 3, retskrivningshæfte, forret
ningsformularer, tysk.

5. Marie Lorenzen, f. 26.12.1881, datter af 
nr. 3 og 4, tre hæfter m. tegnede land
kort, farvelagte og pænt tegnede, 1894- 
96.

6. Samme: tre skrivehæfter, smuk gotisk 
skrift, 1893.
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7. Samme: Montagsaufsätze, 1897, forskel
lige sprogøvelser.

8. Mette Eline, kaldet Linchen, f. Sørensen 
(datter af nr. 5 og købmand Peter Sø
rensen), f. 7.11.1908: min første stilebog 
i Tønder Statsskole 1920. Den med den 
omtalte diktat fra Fyrtøjet.

Der findes i Sønderjylland en anekdote 
om manden, der siger: »Det æ sørch'le, win- 
ne to, dæ ster å æ sahm Bildungsstufe, we- 
gend politische Anschaungen it ka verkere 
mæ æ'nahm. Det æ sørch'le!«

Denne sproglige lækkerbisken fortæller jo 
tydeligt om det møde mellem dansk og tysk, 
der findes her i byen. De to sprog har bølget 
frem og tilbage og ofte grebet ind i hinan
den.

Dette ses jo også, når man studerer de 
her omtalte skrive- og stilebøger, og de er 
således blevet en slags historisk dokument.

Spørgsmålet er nu: Hvor skal de ende, 
hvor skal de arkiveres?

Nogle mener Skolecentralen i Tønder, an
dre Landsarkivet i Åbenrå eller Statens pæ- 
dadogiske Studiesamling i København. Det 
bliver nok det sidste.

Og så et ord til mine læsere: Hvis De har 
lignende materiale liggende i Deres gamle 
skuffer, så kom frem med det. Send det til 
et arkiv.

Der kan jo også være tale om breve og 
dagbøger.

HISTORISK SAMFUND FOR SØNDER
JYLLAND har udskrevet en

Historisk PRISOPGAVE

Historisk Samfund for Sønderjylland har 
modtaget et beløb fra Ingrid-Fondet til løs
ning af en konkret forskningsopgave. For
eningen har herefter besluttet at udskrive en 
prisopgave om et emne med tilknytning til 
Gråsten. Som eksempler på egnede emner til 
besvarelsen kan nævnes: Gråstens ældste 
historie under slægten Ahlefeldt indtil 1725, 
forholdet mellem herskab og undersåtter ef
ter 1725, godsdriften, håndværkets udvik
ling, slottets bygningshistorie, flækkens ud
vikling, nationale forhold før og efter 1920 
og på tilsvarende vis kommunale forhold.

Besvarelsen skal indsendes til ovenstående 
adresse uundenskrevet og anonymt med for
fatterens navn og adresse vedlagt i lukket 
kuvert inden 1. september 1973.

Besvarelsen skal være videnskabeligt do
kumenteret, den må være skrevet på dansk 

i et let tilgængeligt sprog, og den må have 
et omfang på mindst 150 A-4 sider.

Blandt de besvarelser, der opfylder de 
nødvendige kvalitetskrav, uddeles hoved
prisen på 15.000 kr., medens der for to 
andre besvarelser kan uddeles mindre priser 
på hver 5.000 kr. Historisk Samfund for 
Sønderjylland forbeholder sig retten til at 
trykke de præmierede besvarelser i deres 
helhed eller i uddrag.

Historisk Samfund for Sønderjylland ned
sætter ved fristens afslutning et bedømmel
sesudvalg, der kan supplere sig med særligt 
sagkyndige, hvis det skønnes nødvendigt.

Jubilæumsbog om Christiansfeld
Christiansfeld byråds kulturudvalg har be
vilget 10.000 kr. til en bog om Christians
felds historie. Bogen skal udkomme i 1973 
i anledning af byens 200-års jubilæum.
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Museet på Sønderborg slot

I år er det 225 år siden, maleren, professor 
ved kunstakademiet, Chr. Aug. Lorentzen, 
fødtes i Sønderborg.

På Thorvaldsens museum arrangerede mu
seumsinspektør H. D. Schepelem, Det natio
nalhistoriske museum på Frederiksborg slot, 
i foråret den første virkelig omfattende ud
stilling af Lorentzens arbejder. I forbindelse 
med udstillingen blev der trykt et meget 
smukt og instruktivt katalog. Malerierne var 
samlet mange steder fra - fire var således 
lånt i Museet på Sønderborg slot.

Efter at udstillingen var sluttet, kunne 
museet føje endnu et maleri til sin efterhån
den meget omfattende Lorentzen-samling. 
Det drejer sig om et norsk motiv, udsigt 
over en fjord, malet under Lorentzens Nor
gesrejse ca. 1790. Det erhvervedes hos en 
privatmand i Oslo og er et led i en serie 
norske prospekter, som Lorentzen lavede på 
bestilling. Serien blev udført i flere udgaver, 
blandt andet en, der blev bestilt af hertugen 
af Augustenborg. Fra denne serie købte mu
seet for få år siden et meget smukt billede i 
London, mens det nu erhvervede, der er lidt 
miindre, hører til en anden serie.

Alle billederne blev desuden gengivet som 
stik, og af disse farvelagte stik besidder mu
seet seks eksemplarer fra de norske pro
spekter.

Sønderjysk Månedsskrift bringer senere 

en artikel om C. A. Lorentzen, skrevet af 
overinspektør H. D. Schepelern.

*
Under flytningen af papirer fra amtsrådets 
gamle bygning på Brorsonsvej i Sønderborg 
til Åbenrå, fandt man en mappe med teg
ninger, der blev overgivet til museet på 
Sønderborg slot. Det viste sig at være ar
bejdstegningerne til de tyske monumenter 
ved Dybbøl og Arnkil. Foruden hovedteg
ninger var der detailtegninger med anvis
ning på, hvorledes de små buer og spir og 
disses sandstensornamenter i nygotisk stil 
skulle udføres. Derimod manglede tegninger
ne -til de store billedfelter, hvoraf et er beva
ret på museet. Mappen med tegninger er nu 
indgået i museets arkiv.

*
Forenede danske motorejere (FDM) har for
nylig udgivet »Danmarks seværdigheder«, 
specielt beregnet for turistfolk. Blandt de 
mange muligheder - deriblandt 2200 kirker 
- blev 1323 seværdigheder udvalgt, 767 med 
én stjerne, 427 med to stjerner, 109 beteg
nedes som trestjernede, og endelig hædrede 
man 20 særlig attraktive mål med fire stjer
ner. I denne gruppe kom for eksempel Ros
kilde domkirke, Silkeborgsøerne, Stevns klint 
og - hvad har særlig interesse her - Doro- 
theakapellet på Sønderborg slot. Selve slottet 
fik to stjerner.
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»Cimber« på Åbenrå museum
På væggene i Åbenrå museum, hvor så man
ge pragtfulde skibsbilleder er placerede, hæn
ger et lille uanseligt avisudklip af Illustrated 
London News af 17. april 1858, med et stik 
af Åbenrå-clipperen »Cimber« og en ledsa
gende tekst, der i oversættelse lyder:

»I Ostindiendokken ligger for øjeblikket 
et ualmindelig flot clipperskib, »Cimber«, et 
skib af umådelig styrke og holdbarhed, der, 
hvis det da ikke overgår, svarer til de fineste 
amerikanske clippere i dimensioner og sym
metri og er ti fod længere end det en gang

så berømte »Sovereign of the sea«. Skibets 
længde er 250 fod, dets bugspryd 42 fod, 
dets lasteevne 2800 tons. Det er os en for
nøjelse at bringe et stik af så fint et stykke 
skibsbyggerkunst, især da det kommer fra et 
land, der ikke hidindtil har bygget skibe i 
denne størrelse og klasse. »Cimber« er byg
get af den fornylig afdøde hr. Jørgen Bruhn 
fra Åbenrå i Danmark på hans store skibs
værft nær denne havn og udelukkende byg
get af dansk egetræ, svarende til det bedste 
engelske.
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Det er et af de hurtigste skibe i fart, idet 
det er sejlet fra Liverpool til San Francisco 
i 104 dage, hvilket er 12 dage mindre end 
noget andet skib. Dets fører, kaptajn Bruhn, 
forventer at slå alle konkurrenter på skibets 
forestående fart til Australien.«

Agent Jørgen Bruhn havde som bekendt 
købt en havareret amerikansk clipper, fået 
den slæbt ind i Åbenrå havn, hvor den sank. 
Under stor bekostning fik han skibet hævet 
og tegnede det nu af med yderligere forbed
ringer og byggede derefter selv clippere, der 
kunne tage konkurrencen op med skibe fra 
andre nationer. I den danske Åbenrå-avis 

Freya hedder det: »Den 24. juni 1856 løb 
det for agent Bruhns regning på Kalø byg
gede fragtskib »Cimber« på 580-600 kl. lyk
keligt i vandet. Allerede den foregående dags 
eftermiddag havde en stor mængde skue
lystne indfundet sig, da det hed, at skibet til 
den tid skulle løbe af, men da vandstanden 
var for lav, fandt man det ikke rådeligt, og 
tilskuerne måtte nøjes med at tage etablisse
mentet i øjesyn. Bygningen og udrustningen 
af dette skib, som for tiden er det største i 
den danske handelsflåde, antages at ville 
koste ca. 200.000 rgd. I England skal det 
først kobberforhudes.«

Regionalradio og forsøgsdistrikt
Medens regionalradioens funktion tør forud
sættes bekendt, har mange vist hørt om for
søgsdistriktet i Åbenrå uden at forbinde 
noget konkret dermed.

Danmarks Radio har - foreløbig for et 
forsøgsår - fra 1. juli 1970 etableret en di
strik tsordninig, gældende for det syd- og 
sønderjyske regionalområde, bl. a. med det 
formål at undersøge, om der kan etableres 
en nyhedstjeneste for provinsen, som er fæl
les for radio og tv, der jo ellers kører som to 
selvstændige nyhedstjenester. Samtidig eks
perimenterer man også på andre områder 
med en nedbrydning af de traditionelle af
delingsgrænser, der naturligt opstår i et stort 
radiohus, men vil betyde kostbar tomgang i 
en lille filial. I det hele taget har forsøgs
distriktet skullet afprøve forskellige mulig
heder for at give Danmarks Radio den bedst 
mulige programdækning i området, med 
henblik på at overføre erfaringerne til orga
nisationen af den øvrige provinsdækning.

På grund af personaleloft og økonomisk 
bremse måtte forsøget blive af meget be
grænset karakter. Der kunne kun ansættes 
to nyhedsmedarbejdere - Jørgen Møller og 
Sigfred Jespersen -, og når de skal dække 
området fra Varde-Vejle ned til Kiel for 
både radio og fjernsyn, er der tale om en 
klar underbemanding. Danmarks Radio vil 
derfor søge at få omplaceret en stilling, så 
der bliver tre nyhedsmedarbejdere til at løse 
opgaven.

Den endelige bedømmelse af forsøgsord
ningen må afvente forsøgsårets udløb, og 
møget muligt må forsøget forlænges, så man 
kan indhøste flere erfaringer. Men sandsyn
ligvis bliver forsøgets første resultat, at Dan
marks Radio udbygger regional tjenes ten. 
Regionalradioen blev oprettet den 1. april 
1960 med en halv times udsendelse om 
mandagen, fordelt på seks stationer, tre 
jyske - Åbenrå, Århus og Ålborg - og tre 
på øerne: Odense, Næstved og Rønne. Siden 
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blev den halve time udvidet til tre kvarter, 
og som nyt område fik hovedstaden sin egen 
regionalradio, men princippet har været 
uændret i 11 år. Ganske vist var der regio
ner med stærkt behov for en udvidelse af 
sendetiden, men systemet forudsatte, at alle 
udvidede lige meget, og derfor kunne f. eks. 
København ikke få mere end Rønne.

Nu er forsøgsarbejdet i Åbenrå resulteret 
i et forslag om en fleksibel udvidelse af den 
regionale sendetid, så der daglig bliver givet 
regionerne en udsendelsesmulighed, som de 
kan udnytte efter behov. Forslaget går ud på 
at sende en halv times grammofonmusik 
hver dag, som de enkelte regionalstationer 
kan afbryde efter ønske for at sende deres 
eget program. Dette kan vare 5 eller 10 mi
nutter, eller hvor meget tid man nu ønsker, 
højst op til en halv time, og når stationen har 
sluttet regionaludsendelsen, stiller den blot 
tilbage til grammofonmusikken. Ordningen 
udmærker sig ved sin fleksible karakter, idet 
den «dels tillader f. eks. København at melde 
sig hver dag, selv om Rønne måske kun 
magter at være med en eller to gange om 
ugen, dels er den enkelte region ikke bundet 

til et fast program, der 'for enhver pris skal 
i luften, men kan disponere efter de -forhån
denværende mandskabsressourcer.

Samtlige vore nabolande har en regional
radio, der er langt mere udbygget end den 
danske, men at der også i Danmark er behov 
for mere end en ugentlig regionaludsendelse, 
fremgår bl. a. af, at Ribe amt fornylig ret
tede henvendelse til Danmarks Radio for at 
opnå for det første, at også amtets nordlige 
del iblev henlagt til det syd- og sønderjyske 
regionalområde, så amtet regionalmæssigt 
blev behandlet som en helhed, og for det 
andet at den regionale sendetid blev udvidet.

Efter alt at dømme vil forslaget om en 
daglig regionaludsendelsesmulighed blive 
realiseret, og det er vistnok ikke for optimi
stisk at regne med, at det sker senest i 1972.

Det var sønderjyske kredse, der i sin tid 
gav stødet til indførelsen af regionaludsen
delserne, og det er glædeligt, at ønsket om 
at få sendetiden udvidet er blevet rejst fra 
Ribe amt, og at Danmarks Radio altså imø
dekommer et folkeligt ønske udefra ved at 
udbygge regionalordningen.

Bjørn Svensson.

Aabenraa byhistoriske Forening 
udsender om kort tid borgerskabsprotokoller 
fra 1686-1850 i et begrænset oplag. Redak
tør Morten Kamphovener har skrevet dem 
ud. Den byhistoriske forening har eksisteret 

i en halv snes år og indsamlet betydelige 
mængder af arkivalier, ikke mindst i form 
af billeder: cirka 15.000, der tænkes placeret 
i det nye centralbibliotek for Sønderjylland.
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Sagt og skrevet

Haralld Jørgensen, der har berejst provinsen 
med teatertumé i de senere år, skriver i Jyl- 
lands-Posten den 30. marts 1971:

»Et område, hvorpå publikum efter min 
mening bliver diskrimineret, er det geografi
ske. Der har været talt meget om, at visse 
steder i provinsen var forfordelt med teater
muligheder i forhold .til København og lands
delsscenebyerne. Bl. a. havde Samsø ikke 
haft teater i 6 år, før jeg begyndte igen for 
tre år siden. Men der er dog et område i lan
det, hvor man ikke er forfordelt. Sønderjyl
land. Her kan forsamlingshuse, gennem 
Sønderjydsk Teaterforening, købe forestil
linger, hvis produktionspris ligger på 8-9000 
kr. pr. dag, for 500 kr., mens et øde belig
gende vestjysk forsamlingshus må betale 
6000 kr. for samme forestilling og altså ikke 
har mulighed for at købe. Det sønderjyske 
må endda til tider nøjes med et halvt hun
drede besøgende, hvis der er noget godt i det 
tyske fjernsyn.

Jeg har intet imod kulturkampen i Sønder
jylland, hvis der stadig er behov for den, jeg 
synes blot ikke, man bør forskelsbehandle 
kulturudbredelsen i det øvrige land i den 
grad, som det er tilfældet.«

¥

»Dansk forening -i Tinglev« hedder nu 
»Tinglev borgerforening«. Samtlige forenin
gens medlemmer fik skriftligt sendt besty
relsens motivering for navneændringen: 
»Bestyrelsen går enstemmigt ind for navne
ændringen, fordi navnet Dansk forening er 
utidssvarende 50 år efter Genforeningen. Vi 
mener, at foreningen iskal arbejde på så bredt 
et grundlag som muligt, hvilket bedst vil 
kunne ske under navnet Tinglev borgerfor

ening. Gennem de seneste år har foreningen 
ført en .stille tilværelse, hovedsagelig fordi 
arrangementerne ikke har fået tilstrækkelig 
tilslutning. Vi tror, at navneændringen vil 
medvirke til at 6tyrke sammenholdet om
kring foreningens virke, der stadig vil være 
at samle Tinglev «sogns borgere til kulturelle 
arrangementer og selskabeligt samvær.«

Spørgsmålet formåede dog ikke at samle 
så stor tilslutning til generalforsamlingen 
den 14. april, at den blev beslutningsdygtig, 
og der måtte en ekstraordinær generalfor
samling til. Her blev forslaget vedtaget med 
16 stemmer mod 5.

¥

Danmarks statistik meddeler, at i 1969 fandt 
der i hele landet knap 7 millioner overnat
ninger sted på hoteller, moteller, kroer, etc., 
og heraf tegner Sønderjyllands amt sig for 
godt en kvart million (286.400). Over 
200.000 danskere og 77.000 udlændinge 
overnattede, og af udlændingene var godt 
halvdelen tyske. Der var omtrent lige mange 
svenske og hollandske gæster (ca. 7.000).

Hotellerne i Sønderborg havde ialt 58.000 
overnatninger, mens Haderslev og Åbenrå 
havde henholdsvis 42.000 og 36.000. Hotel
lerne ved kysten havde 47.000 (halvdelen 
var udlændinge), og det var naturligvis i 
juli og august, at tallet toppede. I januar 
havde kysthotelleme 300 overnatninger, og 
der var ikke en eneste udlænding blandt de 
300 - februar havde samme tal. Faktisk skal 
kysthotellerne indtjene årets overskud i må
nederne maj til august. Byhotellernes over
natningstal er jævnere, men kapacitetsudnyt
telsen ligger i gennemsnit for alle de sønder
jyske byer for hele året lidt under 40 °/o, det 
dobbelte af kysthotellernes tal.
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SYD FOR GRÆNSEN

2. marts: Socialdemokratiet i Slesvig-Hol- 
sten foreslår hele Sydslesvig samlet i et amt.

3. marts: Program Nord, som nu omfatter 
542.300 ha, kræver en ny bevilling for 1971 
på ca. 80 mill. DM og nærmer sig dermed 
en samlet udgift på 1 milliard DM.

5. marts: KFUM indvier et nyt fritidshjem 
ved Junkerhulvej i Flensborg.

6. marts: Amt Nordfrisland freder hele va
dehavsområdet mellem Ejdermundingen og 
grænsen, og på længere sigt er det tanken 
at give dette område status af en natur
park.

Til ny formand for fælleslandboforenin
gen for Sydslesvig vælges gdr. Peter An
dresen, Kalleshave. Han afløser gdr. Erik 
Paulsen, Musbæk, der har været formand i 
15 år.

11. marts: Flensborg flyveplads vil i de 
kommende fem år blive udbygget for 11 
mill. DM. Der etableres fra 1. april fast fly
veforbindelse mellem Flensborg over Kiel 
til Frankfurt og Saarbrücken.

17. marts: Landsregeringen i Kiel finder are
alet mellem Sandbjerg og Sønderup øst for 
Flensborg velegnet som universitetsområde.

Næstformanden for Sydslesvigsk For
ening, skoleinspektør Hans Petersen, Rends
borg, dør 43 år gammel.

Landet Slesvig-Holsten køber for en pris 

af 400.000 DM halligen Süderoog, der skal 
bevares som et fuglereservat.

18. marts: Det danske firma Storno Electro
nic i Flensborg beskæftiger snart 1000 an
satte.

19. marts: Den slesvigske kvindeforening 
tæller nu 1113 medlemmer fordelt på 52 
kredse, oplyses det på foreningens general
forsamling.

I Idrætshallen i Flensborg holdes en prin
cipdebat om tyske medlemmer i danske for
eninger, uden at man dog når til en kon
klusion.

Flensborg provsti har i 1970 haft i alt 
1148 udmeldelser af den slesvigholstenske 
landskirke.

20. marts: I Langballeå ved Flensborg fjord 
skal indrettes en yachthavn til 670 både.

22. marts: Under nye bondedemonstrationer 
i Sydslesvig omfattende 35.000 landmænd 
etableres en række vejspærringer.

24. marts: Under Kiellanddagens møde gik 
også de tyske partier ind for, at der nu ydes 
offentlige tilskud til de danske skolers skole
kørsel.

I landdagen går Berthold Bahnsen mod 
oprettelse af en Nordveststat omfattende 
Slesvig-Holsten, Hamborg, Bremen og Ne- 
dersachsen.

På Sydslesvigsk Forenings generalforsam
ling for Flensborg amt kræves større ligebe
rettigelse særlig på børnehaveområdet, idet 
der kun ydes 50 DM i offentligt tilskud til 
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danske børn, mens der til børn i tyske bør
nehaver ydes det femdobbelte.

27. marts: Flensborgs handelsflåde er i 
1969-70 steget med 48.000 brt. til 610.000 
brt., og antallet af skibe over 50 brt. er ste
get fra 113 til 132.

29. marts: På et hovedstyrelsesmøde i Sles
vig vedtages Sydslesvigsk Forenings nye 
vedtægter, og organisationen ophører der
med at være hovedorganisation for den sam
lede danskhed i Sydslesvig.

30. marts: Med en ny lov om naboretsregler 
ophæver landdagen i Kiel fra 1. april d. a. 
de hidtil anvendte retsregler, hvorunder man 
bl. a. måtte benytte sig af Husum og Frede- 
riksstads stadsret fra 1633 og 1608, Sach
senspiegel og Jydske Lov.

NORD FOR GRÆNSEN

1. marts: Den 104-årige banegård i Som
mersted reduceres nu til holdeplads. Foruden 
statsbanegården havde Sommersted i sin tid 
4 amtsbanegårde.

Foreningen Danske Møllers Venner be
slutter, at den gamle vindmølle i Vibæk på 
Als skal sættes i stand.

2. marts: Landsarkivet i Åbenrå skal udvi
des for 10,6 mill. kr. og hyldepladsen ud
vides derved med 14-15 km.

3. marts: Sønderjyllands amtsråd vedtager 
at lade et amtsvåben fremstille.

Bund deutscher Nordschleswigers hoved
styrelse erklærer sig utilfreds med ændrin
gen af kontaktudvalgets ledelse, uden at 
mindretallet er blevet spurgt.

4. marts: Bov kommune vil indrette et egns
museum på gården Oldemorstoft.

I følge en regionsplan for skolevæsnet i 
Sønderjylland kan det ventes, at kun 100 
af de nuværende 160 skoler vil fortsætte.

Der må regnes med et dalende børnetal i de 
næste 10-15 år.

6. marts: Den selvejende institution Dybbøl 
Mølle får af kongens fødselsdagsgave kr. 
16.850. Beløbet er indsamlet af de danske 
soldaterforeningers landsråd.

12. marts: Folketingsmand Johs. Burgdorf 
efterlyser i en henvendelse til kulturmini
steren en bedre teknisk udbygning af radio- 
og TV-dækningen for grænselandet.

17. marts: I Christiansfeld oprettes en kunst
forening, hvis formål det bl. a. skal være at 
sikre maleren Jeppe Madsen Ohlsens bille
der for byen.

18. marts: På Bund deutscher Nordschles
wigers distriktsmøde i Gråsten fastslås det, 
at der ikke er stemning for tyske navne på 
danske kandidatlister ved folketingsvalget.

23. marts: Kirkeminister Fog Petersen oply
ser, at det er tanken at flytte præstehøj sko
len fra Nærum til Løgumkloster.

Tønder bliver af Morgenavisen Jyllands
posten udpeget som »Årets by«.

24. marts: Kollund havn er landets mest be
færdede pr. kvadratmeter havneareal. Hav
nen passeres af ca. 4 mill, mennesker om 
året.

27. marts: Et byggeri til 25 mill. kr. skal 
give Tønder seminarium plads til fremtidig 
at kunne tilbyde 16 liniefag.

30. marts: Efter prisstigningen i de danske 
børnehaver pr. 1. april d. a. vil de tyske 
børnehaver fremdeles være de billigste. I 
Åbenrå koster det 65 kr. pr. barn pr. måned 
i tyske børnehaver, mens prisen i de danske 
børnehaver er fra 140-165 kr.

Skolekørsel til de tyske skoler i Nord
slesvig kan fra 1. april 1972 regne med til
skud fra Sønderjyllands amt.
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OUGAARDS
Boghandel

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

Haderslev - tlf. 2 25 71

Grænselandets liv 

Grænselandets sang

møder De i

Tønder Landmandsbank A/s
Kontorer i Tønder - Skærbæk - Ballum - Brede - Brøns - 

Bylderup Bov - Frifelt - Højer - Tinglev - Visby

Morsø Støbegods
Aktieselskabet

N. A. Christensen & Co.
Kongelig Hofleverandør 

NYKØBING MORS

Syd- og Sønderjyllands store blad

Idrætshøjskolen I Sønderborg

Højskole med lederuddannelse i 
gymnastik, boldspil, fri idræt og 
svømning. 6 mdr. vinterskole for 
mænd/kvinder fra 3/10-28/3.
3 mdr. sommerskole for kvinder 

j fra 3/5-28/7.

Tlf. (044) 2 18 48 Bent Brier.

ANDELSBANKEN
Haderslev Aabenraa

Besøg 
landsdelens 

museer

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

Korte sommerkursus.
Tlf. 4 33 25

M. Schaumanns Klædefabrik A/S

Afd. for kemisk rensning TRYLIN

Haderslev

WINDFELD-HANSENS 
BOMULDSSPINDERIER A/S 

VEJLE

Læs

Dannevirke
Sønderjyllands ældste blad

BOGTRYK . OFFSET . BOGBIND

Th. Laursens Bogtrykkeri
Jernbanegade 8, Tønder, tlf. 2 15 50

Ladelund 
Landbrugs og Mælkeriskole

Brørup station

Sønderjyllands 

Kreditforening

Haderslev

Sønderjydsk 
Tæppefabrik
A. R. Kjærby A-S

Højer

Graasten Bank A/s
GRAASTEN

A/S Sønderjydsk Frøforsyning

Frøavl & Frøhandel
Aabenraa

OVE ARKIL A/S
CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR

HADERSLEV

Hejmdal5
AABEHRÅ* TLF. (046) 2 3131

1

Spare- og Laanekassen 

for Hobro og Omegn
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HADERSLEV BANK

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

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

Tlf. (044) 6 41 12
Gunner Rasmussen

®
___ o

HORSENS HAVN TRY
• Mange moderne stykgodskraner
• 7,00 m vanddybde

1 1 ■ 1 s f
HØJSKOLE ill

• 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
Ruteautomobil-Aktieselskabet 

for Haderslev Amt og By

Haderslev, tlf. (045) 2 38 55

DEN NORDSLESVIGSKE 
FOLKEBANK
AKTIESELSKAB 
AABENRAA

TØNDER STATSSEMINARIUM
Grænselandsseminariet 

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

Telf. (047) 2 12 30

BRØDRENE GRAM % • VOJENS


