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Kunstudstillinger
Danfoss kunstforening
Forårsudstillingen: »grønningen« med Hel
ge Ernst, Arne Hansen, Knud Nielsen samt
tre yngre kunstnere.
7/4—13/4 Havnbjergskolens aula
16/4^22/4 Handelshøjskolen, Sønderborg

sen, Leif Lage, Erik Vanning og Hanne
Varming.
Udstillingen afholdes på Sønderborg Stats
skole, lørdage 15-18 og søn- og helligdage
10-12 og 14-18.

Sønderborg kunstforening

Kunstforeningen for
Haderslev By og Omegn

3/4^12/4 1971: »Oktoberudstillingen«.
Sammenslutningen tæller følgende med
lemmer: Tom Andersen, Otto Deleuran,
Erik Enevold, Palle From, Aksel Jensen,
Gerda Gundorph Jørgensen, Erling Jørgen

Ole Sporring: Udstilling af grafik.
20. marts-4. april Haderslev Museum.
I april søges gennemført en udstilling af
Robert Jacobsen-arbejder på Haderslev Ka
tedralskole.

SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT
der udsendes af Historisk Samfund for
Sønderjylland som selvstændig publika
tion, koster 30,- kroner årlig i abonne
ment (inch 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.

Sønderjysk Månedsskrift har fået over 100
nye abonnenter i 1971. Det er den største
fremgang, vi indtil nu har haft på så kort
tid. En del er tidligere abonnenter på Græn
sevagten, en del er kommet til på anden
måde.
Vi håber, at alle må blive tilfredse med
deres abonnement.
Redaktionen.

Der vil i nær fremtid blive udsendt indbe
talingskort til alle abonnenter på Sønder
jysk Månedsskrift. Vi anmoder dem, der
har betalt på anden vis for 1971, om at ka
ste indbetalingskortet bort. Og beder de
amonnenter, der anvender kortet, om snar
lig betaling.
Ekspeditionen.

Fra skolestuen i Genner
AF URBAN SCHRØDER

To små hæfter, der har været brugt af en
skoledreng i 1800-tallets begyndelse, har
inspireret pastor Urban Schrøder, Varnæs, til
denne artikel.

I det første tiår af forrige århundrede sad
blandt børnene i Genner skole en kådnersøn, drengen Nis Bertelsen, der var født 11.
september 17911. Fra hans hånd haves end

nu to små håndskrevne hæfter2, som vi her
vil blade igennem og studere nærmere.
Det ene, som bærer årstallet 1804, rum
mer foruden en del regneopgaver og andet
skolestof under overskriften »Skole-Psalmer« en morgen- og en aftensalme. Mor
gensalmen har tre vers, hvoraf det første
begynder sådan: »Gud! dig skal ofret være
Den første Morgenstund«. Af Aftensalmens

Dette »Ansigtskort« viser en Del af det gamle
Genner. Billedet er set oppe fra »Korsbjerg«, en
høj Banke midt i Byen, og er værdifuldt derved,
at de fleste af disse Gaarde og Huse nu er en
ten forsvundne eller ombyggede. Vi ser bag
Straataget i Forgrunden hen gennem Sønder
gade. For Enden af denne, lidt til højre for Bil
ledets Midte ligger med hvid Kvist og Skorsten
Genner Bys gamle Skole, som vi i denne Artikel

besøger. Den brugtes i sine sidste Aar som
»Armhus« og brændte ned en Dag omkring ved
første Verdenskrigs Udbrud. Gaardejer Mads
Callø, Genner, der venligst har hjulpet med
Billedets Tydning, fortæller, at da hans Fader,
som var ved at spise til Middag, hørte, at der
blev blæst ud til Brand, og at det kun gjaldt
den gamle, forfaldne Skole, svarede han roligt:
»Saa vil jeg vente, til jeg har spist færdigt«.
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tre vers indledes det første med disse lin
jer: »Dig, Gud skee Tak for denne Dag! Jeg
stunder nu til Hvile«3.
Disse to salmer har ikke ladet sig finde i
nogen af tidens salmebøger. Deres over
skrift »Skole-Psalmer« tyder også på, at de
kan være hentet f. eks. fra en af tidens
mange skolebøger af opbyggeligt indhold.
Dette viser sig at være tilfældet, om vi ser
os om blandt tidens skolebogsforfattere. Der
er ikke lang vej fra Genner til Vedsted. Her
var Peter Prahl præst i årene 1794-1809,
da han flyttede som provst til Tønder. Som
typisk repræsentant for oplysningstiden
virkede han ivrigt for skolevæsenet, bl. a.
gennem udgivelsen af en række betydelige
skolebøger. Således udsendte han 1798 fra
Senebergs trykkeri i Haderslev bogen »For
søg til En Bønnebog for Børn, udgivet især
til Brug i Skolerne paa Landet«. Og blandt
de salmer for børn, hvormed Prahl afslutter
denne bog, finder vi vort hæftes morgenog aftensalme4.

Nyt af gammelt
Hvad Prahl skriver i forordet til sin skole
bønnebog — at »de faa korte Psalmer ere
tildeels laante af den Evangelisk-kristelige
Psalmebog------- med saadanne Forandrin
ger og Udtryk, som mig syntes passende
for dem, til hvis Brug de ere bestemte«5 kan vi kontrollere rigtigheden af ved at læse
aftensalmen. Dens første linjer:
Dig, Gud, skee Tak for denne Dag!
Jeg stunder nu til Hvile.
O lad dit nådige Behag
Ned til min Andagt smile!
1. H. Hejselbjerg Paulsen: Sønderjydske Slæg
ter. Bidrag til nordslesvigsk Befolkningsog Kulturhistorie I: Øster Løgum, Haders
lev 1941, s. 267. Nis Bertelsen, der siden
blev gårdejer i sin fødeby, blev 1818 gift
med sit bysbarn Bodil Lunderup og døde 21.
juni 1860.
2. Hæfterne ejes i dag af fhv. gårdejer Jørgen
Møller i Genner.
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leder nemlig straks tanken hen på nr. 508
i »Evangelisk-christelig Psalmebog« 1798,
som er digtet af præsten Christian Knudsvig6, og hvis første vers begynder med de
samme ord. Men af denne salmes fem vers
går kun enkelte bestanddele mere eller min
dre ordret igen i vor aftensalme. Prahl har
benyttet Knudsvigs salme som springbræt
og udfolder sig ellers frit i et helt andet
versemål. Og vi møder således her ikke kun
den lidt tørre moral- og oplysningsskribent,
men også digteren Peter Prahl.
Ligeså i morgensalmen, der indledes med
disse linjer:
Gud! dig skal ofret være
Den første Morgenstund.
Mit Hjerte skal din Ære
lovsynge med min Mund.
Dette er jo tydeligt en genklang af den ty
ske salme »Des morgens erste stunde Soli
dir geheiligt seyn; Mein herz stimmt mit
dem munde Zu dankgesängen ein«, der er
digtet af generalsuperintendenten i Lausitz
Johann Adolph Schlegel, som døde 1793.
Prahl må have fundet den i den af professor
Johann Andreas Cramer i Kiel udgivne »All
gemeines Gesang-Buch« fra 17807, hvor den
er optaget som nr. 5. Og han har så af dens
14 vers lånt tanker og udtryk, der har in
spireret hans lille salmes tre enfoldige og
vellykkede vers.

Tyve personer i et værtshus
Som vi endnu i dag i gamle gemmer kan
finde Vedsted-præstens pædagogiske skrif3. Her som i det følgende følges hæfternes
originale orthografi.
4. S. 109 og 115 f.
5. S. 9.
6. P. E. Rynning: Norsk salmeleksikon, Oslo
1967, s. 49, nr. 509.
7. E. Brederek: Geschichte der schleswig-hol
steinischen Gesangbücher II, Kiel 1922, s.
Iff.

Her ses to sider i Nis Bertelsens hæfte fra 1804.
Øverst til venstre har han skrevet slutningen af
den i artiklen omtalte morgensalme. Derefter
følger nogle af hæftets regneopgaver - nr. 1 er

gengivet nedenfor. Mon ikke læserne får lyst til
at læse opgavernes tekst og - uden at skæve til
udregningerne - at forsøge at løse dem?

ter i ofte slidte eksemplarer - vidnesbyrd
om deres vide udbredelse og brug - sådan
møder vi her i Nis Bertelsens hæfte et ek
sempel på, at også hans bønnebog for børn
har fundet anvendelse. Den har nok været
i skolelærerens, Jep Jessens hånd; og han
har så ladet børnene skrive af efter den.
Af de 18 regneopgaver, som hæftet inde
holder, bringer vi her den første - den giver
ikke blot et eksempel på, hvad slesvigske
børn måtte tumle med i regnetimerne, men
viser tillige en prøve på Nis Bertelsens no
get ligefremme skrivemåde :

N: 1
En 20 Personer fortær i et Vers Huus 20
Sk. Hver Mand Person fortær 4 Sk. og hver
Kone V2 Sk. Hver Pige V4 Sk. Nu spørges
her hvor mange Personer af Hver Slags?
Svar 20 folk fortær 20 Sk.
3 Kai fortær
12Sk.
15 Koner fortær
7V2 Sk.
2 Piger fortær
V2 Sk.
20 folk fortær
20 Sk.
Med hensyn til, hvilken regnebog, der her
er blevet brugt i Genner skole, kunne det
ligge lige for at tænke på den regnebog,
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som sognets egen præst, den bekendte og
alsidige Peter Kier i Øster Løgum udgav i
18048. Det havde ikke været urimeligt, om
den var blevet indført i en af sognets skoler
allerede i dens udgivelsesår. Men ingen af
disse regneopgaver er genfundet i Øster
Løgum-præstens bog. Læreren i Genner må
have benyttet en anden, uden at det til den
ne undersøgelse har været muligt at finde
hvilken.

Husråd mod gigt og anden ve
På sidste side i dette Nis Bertelsens hæfte
læser vi videre følgende noget blandede og
senere optegnelser: »Kosackeme kom til
Apenrade en Fredags Aften som indfaldt
d. 7 Jannar 1814. Reiste over til Hadersleb
den 8'de og 9'de. Reiste tilbage til Apen
rade igien Mandagen den 17 Jannar 1814.
Sant Johannis - Teglsten - Pergum Olie
Disse Tre slags Olie menges [dvs. blandes]
i et Glas men tages i agt for varme for el
lers springer glaset i stykker, De siges at
være godt for Jegt [dvs. gigt] og vee i Lem
merne. De paa smøres og gnides mod en
god Varme«. Vi mærker her, at den saakaldte kosak-vinter 1814, da russiske
tropper besatte Sønderjyllands købstæder,
har gjort indtryk og er blevet regnet blandt
de begivenheder, der måtte optegnes. At der
så nederst på siden endnu var plads til at
notere et godt husråd mod gigt og anden ve,
var jo kun praktisk9 og viser, at et hæfte
som dette regnedes for mere end en værdi
løs ting fra skoleårene - det kunne anvendes
længe efter, at man havde sagt skolen farvel,
og måtte derfor gemmes.
Nis Bertelsens andet hæfte, hvori vi fin8. Peter Kier: Min Rejse gennem Jordelivet
(Skrifter udgivne af Historisk Samfund for
Sønderjylland, nr. 39), Tønder 1968, s.
153 f og 254 f.
9. Den i husrådet omtalte »Sant Johannis« må
være Sankt Hans-urten, medens »Pergum«
er det samme som perikum.

84

der årstallet 1809 og på en løs, indlagt sed
del årstallet 1805, er med sine otte sider
mere ensartet i indhold. Det bringer først
nogle morgenbønner, dernæst bordbønner
og aftenbønner. En af de først nævnte lyder
sådan:
I Navn Gud Faders, Søns, og den Hellig
Aands, Amen.
Jeg takker dig, O allmægtige og barm
hjertige Gud og Fader, ved Jesum Christum
din kjære Søn vor Herre, at du ved din
Naade haver bevaret mig i Nat, og jeg be
der dig, at du og vil have Omsorg for mig i
denne Dag og bevare mig, at jeg ikke skal
henkastes i Synden eller anden Ulykke, at
baade mit Legem og Siel, og alle mine Tan
ker, Ord og Gjerninger kunde tækkes dig.
Thii jeg befaler mig, mit Legeme og min
Siel, med alle andre Ting, som jeg haver i
dine Hænder, lad dine hellige Engle ingen
steds vige fra mig, paa det at Satan den onde
Fiende skal intet formaae sig imod mig.
Amen.
En af aftenbønnerne, som er på vers, har
denne form:
Forsmaa o Gud min Fader ej,
min suk min Bøn og Tale
o Jesu sande Lys og Vei
i Nat mig og husvale
o hellig Aand dig til mig vend
med trøst udi min sidste end
at jeg kan glad bortsove.
Og ind imellem anføres Fadervor og Vel
signelsen samt kirkens ældgamle lovpris
ning af den treenige Gud :
Ære være Gud Fader! Ære være Gud
Søn! Ære være Gud den hellig Aand! som
været haver af første Begyndelse, endnu
er, og aldtiid bliver evindelig, Amen.

En enfoldig sprog- og bønnebog
Disse bønner er delvis lånt fra den bønnebog
for børn, som præsten i Risum, den senere
Tønder-provst Johannes Joachim Arends ud
gav 1722 under titlen »En kort og eenfoldig Sprog- og Bønne-Bog-------- Særdelis

Ungdommen og Skole-Børn til Nytte samsensanket/ og Af det Tydske i det Danske
Tungemaal oversat«. Bogen, der efter sit ty
pografiske Udstyr at dømme kan være trykt
i Flensborg, præsenterer sig som en Over
sættelse fra Tysk. Arends havde nemlig
kort før 1720 udarbejdet en tilsvarende og
større bønnebog på tysk: »Vollständiges
Spruch- und Gebet-Buch/ insonderheit für
Schul-Kinder«, som på opfordring af provst
Reimarus i Tønder bleev trykt i Flensborg
171910. Og af denne er vor »Sprog- og
Bønne-Bog« 1721 en stærkt forkortet over
sættelse. Bogen fik vid udbredelse både til
skolebrug og til brug i hjemmene og tryktes
endnu i 1767. Foruden i Tønder provsti11
vides den at have været brugt på Løjtland12.
Og nu finder vi i Nis Bertelsens hæfte et
vidnesbyrd om, at den også har været kendt
i Genner i Øster Løgum sogn.
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Bordbønner
Dog har skolelæreren, den dygtige Jep
Jessen, der døde 1834 som degn i Bjolderup13, her ikke ladet børnene holde sig ude
lukkende til denne bog. F. eks. har han la
det dem afskrive bordbønnerne efter den
gængse katekismus-udgave »D. M. Luthers
liden (eller mindre) Catechismus«, der gen
optrykkes utallige gange, siden biskop Peder
Palladius oversatte den i dens helhed 1538.
Således har bønnebogen 1721 ved bønnen
10. G. Japsen: Det dansksprogede skolevæsen i
Sønderjylland indtil 1814 (Skrifter udgivne
af Historisk Samfund for Sønderjylland,
nr. 40), Tønder 1968, s. 102.
11. G. Japsen, s. 103, og H. Hejselbjerg Paul
sen: Sønderjydsk Psalmesang 1717-1740
(Skrifter udgivne af Historisk Samfund for
Sønderjylland, nr. 27), Christiansfeld 1962,
s. 55, n. 116.
12. Forfatteren har der haft lejlighed til at se
både 1736- og 1767-udgaven i privateje.
13. Han var født i 1774 i Hønkys og uddannet
på seminariet i Kiel. Venligst meddelt af
lektor, dr. phil. G. Japsen, Åbenrå.

Dette er titelbladet til den i artiklen nævnte
bønnebog for børn. 1722-udgaven - original
udgaven - er en stor sjældenhed, som ikke en
gang Det kongelige Bibliotek i København ejer.
Og i privateje findes - så vidt vides - kun dette
ene eksemplar, der venligst er udlånt af skole
inspektør E. Brahm, Tønder. Bogen er et af de
talrige eksempler på den slesvigske litteratur,
der aldrig blev bemærket i kongeriget, men først
i de senere år er ved at blive opdaget og be
skrevet.
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før måltidet disse bibelord fra Davids Psalme
145, v. 15 og 16: »Alles Øyne vogter paa
dig / og du giver dem deris Spiisning i sin
Tid / du oplader din Haand / og mætter alt
det I som lever I efter din behagelighed«14.
Dette er ordret citat fra den af kong Frederik
IV foranstaltede bibeludgave 1717. I vort
Genner-hæfte lyder de samme bibelord der
imod sådan: »Alles Øyne vogte paa dig
Herre, og du giver dem deres Spiisning i
timelig Tiid: du oplader din milde Haand,
og mætter alt det, som lever med Velsig
nelse«. De fremhævede ord viser, at her lig
ger en anden tekst til grund. Hvilken? Netop
den, som vi finder i Katekismens Afsnit »En
Maade at bede med for [dvs. før] Maaltidet,
og takke Gud med efter Maaltidet«15. Det
samme gælder den korte takkebøn, når man
går fra bordet: »Vi takke dig Gud Himmel
ske Fader, ved din elskelige Søn Jesum Chri
stum vor Herre, for alle dine Gaver og Vel
gjerninger, du som lever og regenerer [dvs.
regerer] en sand Gud fra Evighed og til
evig Tiid« - også denne genfinder vi ordret
i katekismen16.

Et suk for særdeles små børn
Men skolelæreren har dog over den kongerigske bog, som den danske katekismus
var, ikke kunnet glemme den slesvigske
bog »Sprog- og Bønne-Bog« : Også her, hvor
Jeg ganske takker af
Luteris til min Grav
Med spodt leer ieg rend ud
Luteri Ord og Bud
Jeg hader uden Roe
Den Luteranske Troe
Den som Luteris Dør
Han er i Satans Klør

14. S. 21 f.
15. Katekismus-udgaven, København 1763, bl.
B7V.
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han lader børnene afskrive bordbønner efter
katekismen, slår han op i bønnebogen og la
der dem afslutte bønnerne både før og efter
måltidet med følgende lille suk: »Hjelp Gud
aldtiid, gjør os bereed til den evige Fryd og
Salighed. Amen, i Jesu Navn Amen«. Og
dette suk har han netop hentet fra bønne
bogens afsnit »Sprog og Bønner særdelis for
smaae Børn«17.

Slesvigske skolebøger
Vi får herved et lille indblik i, hvilke sko
lebøger der har været anvendt i Genner sko
le ved begyndelsen af det 19. århundrede:
Kongerigske såvel som slesvigske - men det
ser ud til, at de slesvigske, de hjemlige har
nydt forkærligheden. Den på så mange livs
områder bevidnede slesvigske autonomi og
kulturelle selvstændighed gør sig mærkbar
også gennem denne detalje.
Bagest i dette Nis Bertelsens hæfte har
der efter skolegangens afslutning været en
ubeskrevet side. Og på den har han senere
- den 11. januar 1809 - skrevet et rim, der
gør hans hæfte særligt interessant. Han må
have kendt det allerede fra sit sidste skole
år. Thi på et i hæftet indlagt blad findes det
også skrevet, her med datoen 10. januar
1805. Det bærer overskriften »En samtale
imellem en Lutersk og en Rommers Præst«
og lyder sådan:

Den Rommers troe og Lære.
Vil ieg oprigtig Ære.
Aid Helgens Meed og Bøn.
Er mig en Lærdom skjøn.
Den som vil elske Paven.
Er i mit Hjerte graven.
Hand vist i Hjmmlen kommer.
Der Dør i Troen Rommer.

16. Smst. Bl. B 8 f.
17. S. 138.
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Her på side 4 og 5 i børne-bønnebogen finder
vi bl. a. den morgenbøn, som Nis Bertelsen har
afskrevet i sit andet skolehæfte fra 1805. Den
ordlyd, han giver bønnen, svarer ikke fuldstæn
digt til originalteksten, hvilket kan skyldes, at

læreren, efter hvis diktat børnene sikkert har
skrevet, har tilladt sig nogle friheder overfor
den trykte tekst. Denne bøn stammer fra Luthers
lille katekismus. Men Luther har igen lånt den
fra middelalderlige, katholske bønnebøger.

Dette rim, der trods sin orthografi nok lader
sig forstå endnu, er en genklang af den gam
le strid mellem den lutherske kirke og den
romersk-katholske kirke. Ordet »Rommers«
står således for »romersk-katholsk« som
» Rommer « for »katholik« eller en, der holder
med paven i Rom. Og overskriften er helt
rammende - bortset fra, at der i stedet for
»samtale« burde stå »skænderi«. Thi alt ef
ter, hvordan vi læser rimet, hører vi de to

præster strides: Læser vi fra venstre helt til
højre - f. eks.: »Jeg ganske takker af Den
Rommers troe og Lære« osv. - hører vi lu
theraneren hævde sin tro og fordømme ro
merkirken. Men læser vi rimet som to vers
- først det til venstre, dernæst det til højre bliver det hele katholikkens dom over den
lutherske tro.
Jeg ganske takker af
Luteris til min Grav

87

Den Rommers troe og Lære
Vil ieg oprigtig Ære
Rent versificatorisk står vi her over for et
sandt kunststykke. Men også i anden hense
ende møder vi her noget interessant. Dette
rim har nemlig en lang forhistorie og har i
sin tid været vidt udbredt.
Først noterer vi, at helt oppe i Nordjyl
land har degnen i Trans, Knud Hansen Friis,
der døde 1818, indført det i den poetiske
optegnelsesbog, som han efterlod sig, og
hvori han gennem årene skrev både egne og
andres digte, verdslige som gudelige18. Der
næst kendes en ældre form af rimet fra det
17. århundrede, der er lidt kortere, og i hvil
ken linjerne er byttet delvis om, idet dens
to vers begynder således :
Jeg Hader uden Roe
den lutteranske Troe

Ich sage gänzlich ab
Luthero bis ins Grab
der Römischen Lehr und Leben
will ich sein ganz ergeben
Og allerede fra reformationstiden kendes en
fransk version med følgende versindledninger:
l'abjure de bon coeur
Luther, ce grand docteur

le Pape et sont empire
Est l'objet qui m'attire19.

Men rimet er ikke af dansk oprindelse. Thi
vi møder det på tysk i et skiftedokument fra
Ringkøbing 1799 med overskriften »Ein
doppeltes Glaubens Bekenntniss« og med
disse begyndelseslinjer i hvert vers:

Rimet, der afspejler den konfessionelle
spænding i Europa efter det 16. århundre
des kirkespaltning, har således været kendt
i vide kredse - herom vidner dets varierende
former. Og nu har vi gennem vort Gennerhæfte mødt det - så vidt vides - for første
gang også på slesvigsk grund. Det har med
sin pudsige versteknik og sit dobbeltbun
dede, vitsagtige indhold sikkert moret bør
nene i Genner skole, som vi nu - takket
være Nis Bertelsens to små hæfter og de be
tænksomme folk, der ikke kastede dem på il
den - har haft mulighed for at være gæster i.

18. Ejnar Poulsen: Hardsyssels Degnehistorie I,
Viborg 1931, s. 234 f. Bogen, der på sin
første side bærer titlen »En Liden Samling
af Adskillige Vers og Sange«, tilhører Lem
vig Museum. Da rimet i Knud Hansen Friis'
nedskrivning er noget anderledes end i vort
Genner-hæfte og i tidligere dansk version,
bringes her den fulde tekst:

19. Danske Studier, 1924, s. 92, og 1925, s,
187, og Kirkehistoriske Samlinger, 6. ræk
ke, IV, 1943, s. 356 f.

Den som vel elske Paven
Er Mig i Hjertet graven

Jeg takker ganske af
Luthero til min grav
Med spot Jeg leer nu ud,
Lutheri ord og bud,
Jeg hader uden Roe,
De Lutheraners Troe,
enhver som Luther Døer
Hand er i Satans Kløer,
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De Rommers liv og Lære,
vil Jeg alleene ære,
Almis og Helgens Bøn
er Mig en lærdom skiøn,
Den som vil elske Paven
er i Mit Sind indgraven,
i Himmelen hand kommer,
som Døer af Troe en Rommer.

Middag hos redaktøren
AF POUL KURSTEIN

Det var ikke nogen helt almindelig middag,
redaktør jens Jessen havde indbudt til for
halvfjerds år siden. Bibliotekslektor Poul
Kürstein, Flensborg, skriver om baggrunden
for hver enkelt gæsts tilstedeværelse.

Den 10. marts 1901 gav redaktør Jens Jes
sen, Flensborg Avis, en middag i sit hjem i
Mariegade i Flensborg.
Dette var noget, som ikke hændte tit.
Jessen brød sig ikke om selskaber, hvor der
blev røget tobak, og var alene af den grund
ikke noget selskabsmenneske og slet ikke
nogen middagsherre. Desuden var han en
forsigtig husholder, som vidste, at uorden
i hans egne pengesager kunne true hans
livsopgave: Flensborg Avis. Han havde med
denne middag som med andre en ganske
bestemt hensigt. Derfor er bordplanen ikke
uden interesse.
To borde var stillet op i T-form. Midt for
langsiden af det øverste bord sad værten,
som det sig bør. For enden af det andet bord
sad husets frue Marie Jessen - født Fibiger,
som hun altid føjede til - og hun havde
rigsdagsmand Gustav Johannsen til bords.
Til højre for Jens Jessen, altså på hæders
pladsen, sad redaktør Peter Simonsen, og til
venstre for værten sad pastor Hans Jørgen
Carstens. Til højre for Simonsen sad for en
den af tværbordet vinhandler Aage Edvard
Colding, en af samtidens værdigste og hø
jest ansete talsmand for det danske Flens
borg.
Dernæst fulgte på langsiden af det nedre
bord skibsreder Wilhelm Frohne og køb
mændene Jens Poulsen og J. E. Bossen og
bogholder Jørgen Vrang, en mand der i sit

borgerlige virke ikke var særligt fremtræ
dende. Men han førte Flensborg Avis' regn
skaber og var over for myndighederne an
svarlig for avisens kundgørelser, hvad der
indbragte ham hans rundelige del af Flens
borg Avis' martyrium, nemlig fængsel. Hans
solide arbejde var en af forudsætningerne
for miraklet Flensborg Avis.
Efter ham kom den meget unge, 23-årige
journalist Ernst Christiansen, som vel ikke
uden videre hørte hjemme i dette selskab af
fremtrædende danske mænd i Flensborg. Til
højre for ham sad en anden ung mand, cand.
pharm, og materialist Helms, en nær ven af
redaktør Simonsen, men han hørte også til
Jessens omgangskreds.
For bordenden sad som nævnt Gustav
Johannsen og fru Jessen, så den unge farmacevt var fint bænket ved siden af Flens
borgs ukronede konge.
På fru Jessens højre hånd sad købmand
P. P. Beck, og manufakturhandler Antoni
Jensen, og så fulgte redaktør Rasmus Peter
Rossen, Jens Jessens højre hånd på avisen
lige siden 1885, men kort efter, endnu i
samme år som den mindeværdige middag,
blev han bankdirektør i Tønder. Dernæst
kommer sodafabrikant Wulff og fotograf
Mads Bruhn samt agent Anton Jensen og
endelig den højtansete vinhandler Christian
Brandie, som havde frøken Fibiger til bords,
og dermed er vi nået raden rundt.
Denne bordplan viser os hensigten med
middagen.
Den fineste gæst var uden al tvivl rigs
dagsmand Gustav Johannsen og derfor sid
der han husfruen næst, men hædersgæsten
ved denne lejlighed må være redaktør Peter
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Redaktør Jens Jessen. Billedet er sandsynligvis
et officielt portræt til brug ved valgkampen til
rigsdagsvalget 1901. Foto A. Juul 1901.

Simonsen. Det fremgår allerede af hans sæde
ved værtens højre hånd, men det styrkes
yderligere ved, at han er anbragt væsentlig
højere til bords end redaktør Rossen. Jens
Jessen holdt ellers strengt på sine medarbej
deres aldersfølge. Også den unge Christian
sens nærværelse viser, at der er tale om en
middag i nøj es te forbindelse med Flensborg
Avis' redaktion.
På et passende tidspunkt tog Jens Jessens
ordet og holdt en tale for sin medarbejder
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Peter Simonsen, som nys var kommet ud af
fængslet, og dermed var det klart, at midda
gen blev holdt til ære for ham og hans ind
sats for bladet. En gang til, i 1904, holdt
Jessen en medarbejdermiddag for Simonsen,
da denne kom ud efter sin 18 måneders
fængselsstraf i Glückstadt, den hårdeste en
keltdom nogen sønderjysk bladmand har
måtte lide under.
Nu var det Gustav Johannsens tur, men
han talte ikke for sin borddame, men for
Jessen, hvorved middagens mere officielle
karakter kommer tydeligt frem, og Chri
stian Bräundle fortsatte linien ved at rejse
sig og holde tale for Gustav Johannsen,
hvorved rigsdagsmandens fremtrædende
stilling i selskabet såvel som i det danske
Flensborg og i hele Sønderjyllend blev unstreget, men det sagde også noget om Chri
stian Bräundles ansete stilling.
Pastor Carstens talte derpå for fru Jessen,
hvorved værtinden havde fået, hvad hende
kunne tilkomme, og vinhandler Colding, en
personlig ven af Jens Jessen, kunne derpå
fortsætte med det saglige ved at tale for
Flensborg Avis. Men pastor Carstens havde
endnu et hverv for sin gejstlige talekunst,
som han åbenbart har kunnet forene med
opmærksomhed og artighed overfor kvin
den, for han talte for frøken Fibiger, fru
Jessens søster.
Dermed var der taget hul på en hel pose
med taler, for nu tog Rossen ordet og talte
for danskheden, og Anton Jensen for den
danske sag, og det kunne jo nok udtrykkes
på flere forskellige måder. Jens Jessen tog
nu atter ordet og talte om Gustav Johann
sen, Flensborg Avis' første udgiver. Det har
nok glædet Johannsen, men rundt omkring
har man nok tænkt sit, for det var alminde
ligt kendt, at Johannsen ikke havde været
fremragende hverken som udgiver eller re
daktør, og Jens Jessen, der altid holdt sig
nøje til sandheden, måtte tage vare på sine
ord, men det mestrede han jo. Antoni Jen
sen fortsatte i sporet og talte for Flensborg

Avis, og Jessen talte dernæst - for tredje
gang - for medarbejderne. Han glemte al
drig nogen - det kan man se af Flensborg
Avis' jubilæumsbog, så Ernst Christiansen,
yngste mand i selskabet, har også - som ri
meligt var - fået lov til at føle sin egen be
tydning.
Middagens mere officielle karakter kom
også frem ved, at damerne savnedes. Selv
fru Rossen, Jessens egen søster Ellen, var
ikke med. Derfor har man følt det som en
udsøgt artighed, da Wulff nu rejste sig og
holdt en tale for husets datter Dagmar, en
opløben tøs med lange fletninger, som slet
ikke sad med til bords, men stod i et hjørne
og så på, hvorledes de værdige voksne blev
mere og mere muntre. Jens Jessen var me
get varsom med, hvad han spiste og drak,
og han måtte med sit svage helbred være
det. 01 drak han for første gang i sit liv, da
han kom til Berlin som rigsdagsmand året
efter, men han satte pris på rødvin, så han
har nok været munter, og Colding, der gan
ske givet har leveret vinen, har nok fundet
den fineste årgang af den bedste vin frem.
Det har derfor nok været en meget mor
som - og samtidig alvorlig tale, som ordets
mester Gustav Johannsen nu rettede til Ras
mus Peter Rossen. Rossen var på dette tids
punkt en moden mand og godt kendt og ag
tet som redaktør, og alligevel må det have
været en stor oplevelse for ham at blive
hædret på denne måde af selveste Gustav
Johannsen, og da Rossen rejste sig op, har
han med sin tale for genforeningen sikkert
knyttet dette fremtidshåb til Gustav Jo
hannsens stærke personlighed. Ingen kunne
vide, at Gustav Johannsen snart efter skulle
forlade denne verden, og at genforeningen
skulle trække ud i endnu 19 år, at Flensborg
ikke skulle komme hjem, og at heller ikke
Jens Jessen skulle opleve denne stund. Han
døde i 1906, da hans åndskraft var på sit
højeste. Men yngste mand, Ernst Christian
sen, skulle, ikke 29 år gammel, følge efter
Jessen som leder af Flensborg Avis og sam

men med Rossen opleve genforeningen på
den smerteligste måde. Måske Rossen da
har tænkt tilbage til denne middag, da han
talte for genforeningen og for Gustav Jo
hannsen.
Men tilbage til middagen i 1901, for der
var noget andet, der lå lige for.
Aftenens anden hædersgæst ved Jens Jes
sens side var den 75-årige æreværdige pa
stor Carstens. Denne gode danske mand
havde lige måttet forlade sin Helligånds
kirke, hvis danske menighed han havde
tjent så trofast i 31 år. Den sidste tale gjaldt
ham, for den kloge Jessen kendte udmærket
et forhold, som en stor dansk forsker senere
påviste som en hovedregel i danske folke-

Redaktør Peter Simonsen. Poto ca. 1901.
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Pastor H. J. Carstens. Foto 1901.

eventyr og i næsten al folkedigtning: loven
om den episke bagvægt; i en fortælling kan
det næstvigtigste stå først, og dernæst kom
mer alt andet og sidst det allervigtigste. Alle
vidste, at man gik endnu hårdere tider i
møde. Da pastor Carstens forlod sin danske
menighed, var den forladt af sin hyrde, og
ulvene faldt over hjorden. Sagt klart og po
litisk: tyskerne brugte deres magt til at
mindske de danske gudstjenester til det
halve antal. Pastor Carstens afgang ind
ledte en årelang sej kamp for bevarelsen af
Helligåndskirken som dansk kirke. I offent
ligheden trak Aage Edvard Colding og Lo
rens Poulsen det store læs, men bag dem, og
uden at man vidste det i offentligheden, og
heller ikke siden er det blevet udtrykt klart
nok, var det Jens Jessen, der fylkede hæren,
ordnede tropperne, udstyrede dem med de
bedste våben og ledede krigen. Kampen va
rede, lige til man dannede Kirkeligt Sam
fund for Flensborg og Omegn i 1905, ja,
den varede lige til 1926, da man endelig fik
en rimelig ordning med den slesvig-holstenske landskirke, en ejendommelig parallel til
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den sidste overenskomst med landskirken i
1969.
Glæden i 1926 oplevede både Rossen
(men da var han i Tønder), Simonsen, Ernst
Christiansen og fru Jessen, og hun havde en
væsentlig del af arbejdet og bør også have
sin del af æren.
Så denne middag har sin betydning både
i Flensborg Avis' historie og i den danske
menigheds saga. Og den giver et dybt blik
ind i dansk og sønderjysk historie. Pastor
Carstens var med i slaget ved Bov i 1848,
Colding var med ved Isted og Frederiksstad
og blev forfremmet til løjtnant. Jens Jessen
var 10 år i 1864 og var præget af dette år
for livet. Ernst Christiansens fader var med
i 1864 og 1870, og Ernst Christiansen selv
blev et offer for Danmarks besættelse 1940.
Ingen af dem, der sad til bords, er mere
blandt de levendes tal. Men inde i barne
kammeret lå dengang Tage, Jens Jessens
2-årige søn, siden bladmand og politiker,
den eneste nulevende af dem, der var i Jens
Jessens bolig i »Hjemmet« i Mariegade i
Flensborg den 10. marts 1901.

Redaktør Ernst Christiansen. Foto M. B. Schultz
ca. 1901.

Kontaktudvalget
AF ESKILD BRAM

I anledning af den nyeste omdannelse inden
for det dansk-tyske kontaktudvalg giver re
daktør Eskild Bram, Haderslev, en oversigt
over udvalgets baggrund og historie.
1. april er jo i mange henseender officiel
skæringsdato. Noget afsluttes - et finansår,
en vintersæson - nyt iværksættes af nye
kræfter, og det fortsættende får undertiden
en afpudsning.
Når det efterhånden seks år gamle dansk
tyske kontaktudvalg 1. 4. afslutter endnu et
beretningsår, sker det netop med en lille an
sigtsløftning. Den er af ret formel karakter,
men savner derfor ikke perspektiver. Det
formelle kan udtrykkes i en enkelt sætning.
Statsminister Hilmar Baunsgaard afgiver
med en uudtalt henvisning til manglende tid
formandsskabet i kontaktudvalget og over
lader det til indenrigsminister H. C. Toft, der
som hidtilværende stedfortræder er i vane
med at lede møderne. Apparatet som sådant
fungerer videre med uændret forretnings
gang og Indenrigsministeriet som ressort nøjagtig, som det hele tiden har været tilfæl
det i Bonn, hvor det danske mindretal i Syd
slesvig tilsvarende kan støtte sig til et kon
taktudvalg.
Hvis en hvilkensomhelst anden minister
havde bedt sig aflastet for et enkelt sags
område og formået en kollega til at overtage
det, var det hele kun en notits værd i Stats
tidende. Nu er det statsministeren, der tager
konsekvensen af nødvendig hensyntagen til
tid og kræfter, og straks er der en tilbøjelig
hed til at blande prestige ind i den forholds
vis beskedne sag. For at forstå hvorfor Dan
marks statsminister i det hele taget kom ind

i billedet, er det nødvendigt at begynde ved
begyndelsen.
Ved folketingsvalget 22. september 1964
mistede det tyske mindretal sit mandat, som
gdr. Hans Schmidt, Oksbøl, havde haft siden
1953, da Slesvigsk Parti opnåede 9.721 stem
mer, eller det største antal stemmer i hele
efterkrigsperioden. I 1964 var stemmetallet
faldet til 9.274, altså slet ikke et »skred«.
Det afgørende var imidlertid, at befolknings
udviklingen i Nordslesvig i den mellemlig
gende periode fik et decideret dansk fortegn,
og det er denne såkaldte biologiske faktor,
som også i dag må lægges til grund for en
vurdering af det tyske partis valgchancer.
Vil man derfor lave nationalpolitiske over
sigter, kan jeg ikke se, der er nogen grund
til at sætte skel ved 1. 4. 1971, fordi inden
rigsministeren flytter en stol op i kontakt
udvalget, derimod ved 1964, hundredåret for
nederlaget 18. april på Dybbøl.
Da det blev klart, at J. O. Krag kom til at
danne regering efter valget i 1964, indgik i
statsministerens bedømmelse af den politiske
situation et tilbud til det tyske mindretal om
en eller anden form for etableret kontakt
med regering og folketing. Den efterfølgende
debat viste dog hurtigt, at man fra dansk
side gerne ville se bort fra oprettelsen af et
nyt »tysk kontor« i København; her var
erindringen om den selvbestaltede frem
gangsmåde under besættelsen endnu for
frisk.
Løsningen kom til at bestå i »Kontaktud
valget for det tyske Mindretal«. Det var of
ficielt dannet omkring 1. april 1965 og talte
17 medlemmer, deraf tre medlemmer fra det
tyske mindretal med formanden for Bund
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deutscher Nordschleswiger, gdr. Harro Marquardsen, i spidsen, og resten danske politi
kere fra de i Folketinget udvalgsberettigede
partier. Som et udtryk for kontaktudvalgets
særlige placering i dansk folkestyre overtog
statsministeren ledelsen. Indenrigsministeren
blev næstformand og stillede yderligere sek
retæren, nemlig ministeriets valglovsekspert,
kontorchef T. V. Brockmeyer, der har gjort
hele perioden med. De danske parlamentari
keres funktionstid udløber ved udskrivning
af nyvalg til Folketinget. Adskillige folketingsmænd, deriblandt de sønderjyske, er
dog »veteraner« i udvalget. Forretningsorde
nen består af fem punkter. Den vigtigste tur
de være den, der bestemmer, at møder skal
holdes efter behov (i praksis: når mindretal
let har samlet materiale, som det ønsker be
handlet), dog mindst to gange i hvert folke
tingsår og yderligere, »når tre medlemmer
anmoder herom« (i praksis: mindretallets
medlemmer).
Ledelsen af Bund deutscher Nordschleswiger forankrede fra starten sit syn på kontakt
udvalget med udtryk som, at det måtte anses
som en passende og rimelig overgangsløs
ning, »indtil en tysk nordslesviger igen har

Gårdejer Harro Marquardsen, Løgumkloster.
Formand for den tyske mindretalsorganisation.
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sæde i Folketinget« (»Der Nordschleswiger«
10. 4. 1965). I konsekvens af denne holdning
indbragte de tre tyske medlemmer som de
første mærkesager for kontaktudvalget valg
tekniske forslag, der gennem særbestemmel
ser i valgloven skulle lette Slesvigsk Parti
både adgangen til at deltage i næste folke
tingsvalg og muligheden for at få en repræ
sentant valgt. Den første indrømmelse blev
givet næsten med det samme, idet indenrigs
ministeren allerede i begyndelsen af oktober
1965 fremsatte et ændringsforslag til valg
loven, ifølge hvilket det tyske mindretal
skulle undtages fra den gældende regel om som ikke repræsenteret parti i Folketinget at måtte indsamle et vist antal underskrifter
(dengang 10.000, nu 20.000) for derved at
opnå ret til kandidatopstiling ved et kom
mende valg.
Denne begunstigelse, som kun er givet
dette ene parti herhjemme, er i sig selv en
erkendelse af, at et nationalt mindretal er og
bliver noget andet end et tilfældigt opstået
småparti, og at herbergstaten har en direkte
interesse i, at mindretallet kan gøre sig par
lamentarisk gældende, naturligvis af demo
kratiske grunde, men også fordi vi andre
rent ud sagt er interesseret i at kunne tælle
de tyske stemmer fra gang til gang. Har vi et
andet barometer til at måle den tyske folke
gruppes styrke?
Den anden dispensation fra valgloven,
som de tyske kontaktudvalgsmedlemmer øn
skede og ønsker, ophævelse af 2-procents
reglen for Slesvigsk Parti vedkommende med
henblik på at opnå et folketingsmandat, er til
dato ikke givet. De standpunkter, som her
står overfor hinanden, har været fremført så
ofte i debatten, at det ikke skulle være nød
vendigt at gå i enkeltheder. Det tyske ideelle
udgangspunkt er det, at den slesvig-holstenske landdag i 1954 ophævede den tyske
valglovs 5-procents klausul med henblik på
den sydslesvigske danskheds repræsentation
i Kiel. Det er rigtigt, at denne indrømmelse
har sikret Berthold Bahnsens valg siden, og

Interieur fra det tyske bibliotek i Åbenrå.

det er også rigtigt, at der dengang løftede sig
stærke røster nord for grænsen - hjemmetyske savnedes ikke - for, at Kiel anstændig
vis ikke kunne »spærre« for et nationalt
mindretal med dengang endnu godt 42.000
stemmer, mens Hans Schmidt sad i det dan
ske folketing på grundlag af godt 9.000
stemmer.
Fra dansk side argumenteres imod KielKøbenhavn-sammenligningen med, at der er
forskel på et rigsparlament som det danske
og et regionalt parlament som det slesvigholstenske. Der henvises yderligere rent tal
mæssigt til de tyske valgchancer eller mangel
på valgchancer og spørges principielt, om
Slesvigsk Parti også for sin egen skyld er
tjent med at være repræsenteret på Chri
stiansborg udelukkende i kraft af flere valg
lovsdispensationer (erhvervelse af det til en
hver tid fremkommende »billigste« mandat),
og om der ikke findes en slags moralsk
bundgrænse for, hvor langt ned i pris et fol
ketingsmandat kan sænkes. Vil man så alli
gevel endnu engang sammenligne med Kiel,

må det huskes, at Bahnsen ved landdagsval
get 25. april nu i år må sikre sig ca. 17.000
stemmer for at opnå genvalg, eller næsten
dobbelt så meget, som det tyske folketings
mandat gik tabt på.
Det er ikke min hensigt at bruge resten af
pladsen til at føre protokol over samtlige de
møder, kontaktudvalget hidtil har holdt. Der
har været behandlet en række rutinesager
som byggetilladelser bl. a. til børnehaver,
indfødsretssager, kørselstilskud til tyske sko
leelever, harmonisering af ældre rigstyske
pensionsforsikringer med den danske folke
pension og tilsvarende sociale spørgsmål.
Men to mærkesager må endnu fremhæves.
De tyske udvalgsmedlemmer havde fra fol
ketingsmand Hans Schmidt »arvet« den så
kaldte pensionssag, der ikke blot drejede sig
om penge, men - desto vanskeligere - om
den fra mindretallets side ønskede slutstreg
under retsopgøret efter 1945. Sagen blev
rejst allerede i et af de første møder og fik en
overraskende hurtig løsning. Da det første
arbejdsår var omme, havde udvalgets med

95

lemmer fra det tyske mindretal og fra Folke
tingets partier sluttet et endeligt forlig om
hjemmetyske tjenestemænds pensionsrettig
heds-krav. Det er ingen hemmelighed i dag,
at forligets sidste og sejeste del vedrørte de
tjenestemænd, som havde været »Zeitfreiwil
lige« under krigen og altså havde båret tysk
uniform og tyske våben her i landet. Disse
mennesker var dømt efter straffelovstillægget
og var derefter frakendt stilling og pension
efter tjenestemandsloven. Fra dansk side
fastholdes som kriterium for tilbagegivelse
af pensionsret, at ingen af de pågældende
tidligere tjenestemænd måtte være dømt for
angiveri. De tyske repræsentanter indgik
ligeledes på, at der ikke senere kunne rejses
spørgsmål om pensionsretlige forbedringer
for andre personer, der f. eks. er straffet for
angiveri og lignende.
Betydningen af denne sags løsning skal
ikke så meget ses i antallet af »benådede«
personer - det var ikke særlig stort - eller i
de pengebeløb, staten og kommunerne efter
ordningen måtte lade komme til udbetaling.
Thi i mellemtiden var folkepensionen i flere
tilfælde trådt i stedet for den mistede hele
eller delvise pension. Handlingen blev der
imod så afgjort betragtet som symbolsk. Na
turligvis havde kontaktudvalget ikke tiltaget
sig bemyndigelse til på det danske folks
vegne at udstede en slags generalamnesti til
de medlemmer af mindretallet, som forbrød
sig under besættelsen. Men da forliget også
omfattede mennesker, som var kommet for
en tjenestemandsdomstol på grund af, hvad
vi i dag ville kalde rene småting, såsom ind
kvartering af tyske soldater, er det ikke uri
meligt at antage, at denne efter min mening
hidtil vigtigste beslutning i kontaktudvalget
har bidraget meget væsentligt til afspændin
gen i grænselandet.
Den sidste »kontakt-sag« af betydning
udadtil er det forståelige tyske ønske om at
opnå centralbiblioteks-status for det nye bib
liotek i Åbenrå. Det er, hvor mærkeligt det
kan lyde, en vanskelig og knudret sag. Vi
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har en bibliotekslov i Danmark, og loven
skal jo holdes. Denne lov bestemmer som no
get fundamentalt, at der kun kan ydes til
skud til ét biblioteksvæsen i hver by eller
hver kommune. Der kan naturligvis godt
være flere udlånssteder inden for én og sam
me større by, blot de stadig administreres
centralt. Men et tysk bibliotek i områder,
hvor der også findes danske, er et selvstæn
digt »væsen«. Loven finder helt enkelt ikke
anvendelse på det. Jamen, skal vi da være så
formelle i Grundtvigs fædreland? Nej, det
synes kontaktudvalget egentlig ikke, og den
ne sin sympati for tanken har det omsat i et
ekstraordinært statstilskud til det tyske bib
liotek i Åbenrå, dog iflg. sin særlige karakter
ikke nær af samme størrelse, som et lov
hjemlet tilskud ville komme op på. Staten
kan naturligvis ikke præjudicere sin stilling,
før en løsning er fundet i samråd med bib
lioteksdirektøren og kulturministeren. Er det
ikke en dejlig opgave at starte med på en
frisk?
Til sidst vil jeg gerne begrunde anvendel
sen af udtrykket »ansigtsløftning« i indled
ningen om kontaktudvalgets nye status. Det
er muligt, at visse mennesker ville have fore
trukket »ansigtssænkning«. Men udvalget
får jo fra 1. april en fadderskabskreds, som
den i anden henseende aflastede statsminister
vil stå i spidsen for. Dette udvalg, som indtil
videre ikke har andet navn end det, vi selv
kan give det: f. eks. grænselandsudvalget,
består af de ministre, der efter praksis hyp
pigst tilkaldes til kontaktudvalgets møder
som sagkyndige. Nu etablerer denne kreds
sig. Og da den mener at kunne overkomme
mere end selve kontaktudvalget, har den ud
videt sit tilbud til at gælde alle spørgsmål af
en vis rækkevidde i grænselandet, de hjem
metyske som hidtil, men også danske.
Foruden kontaktudvalget har vi altså fået
et nyt instrument. Ingen kender dets klang
og styrke, før der er spillet på det. Det kan
blive Grænsens Sang på en ny måde.
Eskild Bram.

Hej Isminde
AF VALD. ANDERSEN

I Hejlsminde forestår store forandringer.
Amtet flytter vej og bro, og Sejl- og motor
bådsklubben Lillebælt planlægger en lyst
bådehavn, hvortil man har tegnet foreløbig
25.000 kr. Overlærer Vald. Andersen, Bæk
ke, skriver om Hejlsmindegabets storhedstid
og om bolværkselskabet.

Hejlsminde, det skønne sommerland, som i
sæsonen drager tusinder til sig, har også i
svundne tider haft en særlig tiltrækning.
Dengang kom man her dog ikke for at nyde
den dejlige natur eller for at bade, men
først og fremmest for at udnytte stedets
kommercielle muligheder. Mindet, også tid
ligere kaldet Hejlsminde sø, var engang be
rømt for sin rigdom på fisk. Der fortælles,
at beboerne ved mindet kunne sætte vand
over ilden, gå på fiskeri og være tilbage
med en god fangst, inden vandet kogte.

Hvem byggede slusen?
Fra naturens hånd var mindet ved en
smal landtange skilt fra Lillebælt, men tan
gen var i gammel tid gennembrudt på to
steder, hvor der var gennemløb. Dette var
uheldigt for fiskebestanden, men det gav
også en ustabil vandstand i mindet. På et
bestemt tidspunkt, hvornår vides ikke, blev
der lavet et sluseværk i landtangen, så man
kunne kontrollere forbindelsen mellem bæl
tet og mindet. Spørgsmålet, hvem der lavede
dette sluseanlæg og hvorfor, må stå hen.
Mest sandsynligt ville det være, om initia
tivet var kommet fra Vargaard, den gamle,
nu forsvundne herregård i Hejis sogn. Eller
fra Haderslevhus, hvorunder Vargaard si
den o. 1588 hørte. Kjær mølle var oprinde

lig herregårdens mølle, og da møllens drift
var afhængig af vandstanden i mindet, har
vi måske her forklaringen på, hvorfor der
blev bygget et sluseværk.

Hvem ødelagde slusen?
I Haderslevhus' regnskab 1626-27 op
lyses, at slottets møller og tømmermand,
Hinrich Hutscher, havde arbejdet ved Hejls
minde sluse »som igen var udbrødt«. Dette
forfald indtraf samtidig med Wallensteins
invasion i Jylland, og det lå nær at give
fjenderne skylden for sluseværkets ødelæg
gelse. »Hejis sluse er meste parten nedbrudt
og alt jernfang og hængslerne afbrudt og
borte«, skrives der. Det er dog ikke sand
synligt, at Wallensteins soldater skulle have
givet sig tid til at bryde sluseværket i styk
ker for at tage jernet. Sandheden var nok,
at storm og højvande o. 1627 havde gen
nembrudt tangen og sat slusen ud af funk
tion, hvorefter egnens bønder under krigens
forvirring, således som det skete under an
dre krige og i andre egne, tilegnede sig
jerntøjet.
Regnskabets udtryk »igen udbrødt« be
tyder vel, at man havde besvær med at
holde sluseværket i stand, og dette stemmer
godt med senere tiders erfaringer. 1696 op
lyses, at ved den store vandflod i februar
1694 blev begge dæmninger gennembrudt,
havvandet strømmede ind i mindet, så fis
kebestanden blev ødelagt. Når der nævnes
dæmninger, må det vel betyde, at der var
foretaget en opfyldning på landtangen.
Christian Sündermann, der omkring 1680
var forpagter på Vargaard, opførte en bro,
som siden fik navn efter ham. Efter øde
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læggeisen i 1694 synes sluseværket ikke at
være sat i stand. 1776 skrives, at det efter
gamle folks sigende skulle være bortskyllet
for omtrent 80 år siden. Samtidig oplyses,
at mundingen - nu var der altså kun et gen
nemløb - havde en bredde af omtrent 60
skridt, og længden var noget lignende. I
selve mindet var dybden kun 3-4 alen, men
i en rende, hvor strømmen gik, var der
større dybde.

Havnen var et bolværk
1711 omtales et hus på Bygebjerg grund,
som skulle have været bolig for en opsyns
mand ved slusen, men ellers synes der ikke
at have været nogen bebyggelse her, hvor
bæltet og mindet mødtes. 1843 flyttede en
mand fra Hejis derned og byggede et hus
på den nordlige side. Omtrent på samme tid
begyndte en ny epoke i Hejlsmindes histo
rie. Man havde fra en bestemt side, vistnok
borgere og købmænd i Haderslev, fået in
teresse for stedet, idet man mente, at der
her kunne laves en »havn«. Det blev na
turligvis ikke til noget større anlæg, men
der byggedes et bolværk, hvor mindre far
tøjer kunne lægge til. Det var især som ud
skibningssted for korn, Hejlsminde nu fik
betydning. 1 1858 udskibedes således 20.000
tdr. kom. Efter at den 23-årige Hans Dall
1. maj 1857 havde overtaget Kjær mølle,
indledtes en kraftig udvikling af virksom
heden, og produktionen af mel blev betyde
lig. Hans Dall aftog rug og hvede fra et
stort opland, og kornet importeredes for en
væsentlig part over bolværket i Hejlsminde,
hvor han byggede et pakhus. Under storm
floden 1872 blev bolværket imidlertid øde
lagt, og siden kom den tid, da kornproduk
tionens glansperiode var forbi, og landbru
get begyndte at producere konsumvarer.
Stormfloden 13. november 1872 ramte
Hejlsminde som en katastrofe. Samtlige
huse, på nær pakhuset og et tilhørende hus,
brød sammen, og beboerne reddede med nød
livet, men måtte se deres ejendele forsvinde
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i vandmasserne for siden at drive i land
langs kysterne i mindet. Man forstår, at
Hejlsminde-folkene efter denne oplevelse
måtte frygte for en gentagelse, og det kunne
forudses, at en ny stormflod før eller siden
ville indtræffe. Hvad var der at gøre?
I december 1875 skrev Hans Petersen
Holm i Hejlsminde til myndighederne og
bad om, at der foran hans hus måtte blive
lavet et »forsvarsværk« til beskyttelse mod
nye stormfloder. Hans Petersen Holm var
værtshusholder og hans ejendom var den
nuværende »Færgekro«. Ved grænsedrag
ningen efter 1864 kom grænsen til at gå
midtstrøms gennem udløbet fra mindet (dvs.
det nuværende), og Hans P. Holms henven
delse var derfor rettet til landrådsamtet i
Haderslev. Her synes man ikke at have rea
geret på det fremsendte andragende. 19. juli
1876 skrev han igen, nogenlunde enslydende
med den første henvendelse :

Vejen forsvandt i havet
»Den store ødelæggelse, som vandflo
den i året 1872 forårsagede rundt omkring
ved de forskellige kyster står jo endnu i
levende erindring. Også i afvigte efterår var
vandet i overordentlig stærk bevægelse,
nemlig den 13. oktober var det næsten i
samme højde som ved den store vandflod
og bortskyllede atter en stor del af den ny
anlagte vej her ved Hejlsminde, som vi en
kelte lodsejere jo selv, hvor trykkende det
end faldt os, måtte betale. Ja, vejen blev
endog enkelte steder helt bortskyllet, så det
var en umulighed at passere den. Vi under
tegnede har jo så snart som muligt foreta
get en foreløbig istandsættelse, så at vejen
kan befærdes, men ved indtrædende højvan
de vil den, når intet beskyttelsesværk bliver
anbragt, atter forsvinde. Vi har ventet den
høje kongelige landråd her for at tage det i
øjesyn, og er overbevist om, at hvis det er
hr. landråden muligt at drage omsorg der
for, at de fornødne anstalter træffes til et
forsvarsværks opførelse samt, at omkost

ningerne deraf udredes af kredsen. Vi hå
ber nu, at vor bøn må blive hørt, og under
tegner os allerunderdanigst:
R. Juhl, Lorents Friis, Andreas Andersen,
Niels Christensen (et ulæseligt navn), og
Hans P. Holm.«

Landråden skrev til regeringen
Denne gang synes henvendelsen med de
mange underskrifter at have gjort lidt stær
kere indtryk på landråden. I en skrivelse af
22. august 1876 til regeringen i Slesvig om
taler han problemerne ved Hejlsminde. Land
råden gør rede for, at der langs det udsatte
vej s tykke boede nogle skippere, en korn
handler og en værtshusholder - de foran
nævnte underskrivere. Da husene lå meget
lavt, var nogle af dem blevet beskadiget, an
dre helt bortskyllet i 1872. Beboerne havde
bedt om hjælp, men fik af myndighederne
den formaning, at de burde have fundet sig
et sikrere sted at bo, da katastrofen let kun
ne gentage sig. Beboerne havde dog ikke
agtet på denne formaning. Navnlig Hans P.
Holm byggede på det allerf arligs te sted et
nyt værtshus, da han ikke mente at kunne
finde et bedre sted at drive sin næring. Al
lerede 12. februar 1874 kom en ny storm
flod, som viste, hvor farligt det var at bo
der, og sidste vinter, 1875 havde halvøen
igen stået under vand. Kun den i 1874
istandsatte vej led skade, men det var at
forudse, at Holms hus let kunne komme i
fare, efter at dæmningen således var beska
diget, at et gennembrud kunne befrygtes.

Regeringen i Slesvig svarer nej
Landråden havde afvist de klager, som
tid efter anden indkom fra beboerne i Hejls
minde. Nu havde han dog besluttet person
lig at ville se på forholdene, og 15. august
1876 var han i Hejlsminde. Han konstate
rede, at der siden 1873 var bortskyllet så
meget, at Holms huse ved en ny stormflod
ville komme i fare. Derimod var halvøens
forbindelse (mod syd) ikke truet, da der her

foregik en aflejring, men ved den y der s te
(nordlige) spids, ved Holms bygninger, måt
te opføres en betydelig stendæmning.
Han ville henstille til de klagende, at de
selv opførte den påkrævede stendæmning,
ligesom de tidligere havde istandsat vejen.
Det var dog et spørgsmål, om ikke det of
fentlige burde træde hjælpende til. Der var
ved Hejlsminde nogen skibsfart, som dog
tidligere havde haft større betydning. Endnu
kom der til stedet nogle mindre jagter og
småskibe.
Nu måtte landråden derfor foreslå - uden
at der gives udtryk for nogen anbefaling om ikke der i h. t. lov af 8. juli 1875 kunne
findes anledning til, at den kgl. regering ud
redede bekostningen ved dæmningsanlæg
get. I så fald måtte dog den preussiske Baubeamte bese forholdene og konstatere, om
landrådens vurdering var rigtig, og, om
dæmningens anlæg overhovedet var gen
nemførlig.
Svaret fra regeringen i Slesvig kom en
uges tid efter. Man fandt ikke anledning til
at foretage nogen kystsikring ved Hejlsmin
de. Skulle en sådan foretages, måtte det
bekostes af dem, der direkte eller indirekte
havde interesse i »den Abbruch das Ufers
zu verhindern.«

Beboerne kan selv
Efter at det gamle bolværk i 1872 var
ødelagt, måtte besejlingen af Hejlsminde
selvsagt ophøre, men tanken om at genop
live tidligere tiders søværts trafik havde
fremdeles sine tilhængere, og omsider tråd
te en kreds af interesserede sammen for at
realisere tanken om at lave et nyt bolværks
anlæg.
»Efter at vi undertegnede, nemlig gdr. Nis
Jacobsen, Anslet, gdr. Christen Thuesen, sst.,
gdr. Jacob Finnemann, sst., kroejer Hans
Petersen Holm, Hejlsminde, skipper Morten
Christensen, sst., gdr. Hans Juhl, Menggaard, gdr. Johan Schultz, Meng, gdr. Jør
gen Roos, sst., gdr. Søren Holm, sst., gdr.
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Hans Jacob Krog, Stubborn, gdr. Peter Fink,
sst., og gdr. Christian Finnemann i Taarning
ved kontrakt af 10. november 1884 har
erhvervet ejendommen art. nr. 60 i Stub
born kommune og derefter ladet på samme
protokollere en obligation af 2. marts 1885
på 5000 mark, erklærer vi herved, at Chri
sten Thuesen og Christian Finnemann har
del i denne gæld med hver 500 mark, de
øvrige med hver 400 mark, og at enhver af
os vil hæfte med den nævnte andel ligeoverfor sine medforpligtede, så at den af os, der
måtte betale en større sum end den ham på
hvilende andel, er berettiget til at forlange
merbetalingen erstattet hos enhver af os, der
endnu ikke eller fuldstændig har indfriet
sin forpligtelse, dog selvfølgelig kun indtil
det beløb som denne er skyldig. Hvad der
gælder for kapitalen, gælder også for ren
terne.
Hejlsminde, den 2. maj 1885.
(underskrifter)«

Stifterne af det nye bolværkselskab var for
de flestes vedkommende fremtrædende
mænd, kendte i den lokale og den nationale
historie. I sin form var det stiftede foreta
gende et aktieselskab, men uden statut og
vistnok uden protokol; bortset fra oven
nævnte kontrakt havde det oprettede sel
skab karakter af et gentlemen's agreement.
Selskabets første opgave var at få bygget et
bolværk, hvorefter den daglige drift måtte
gå ud på at opkræve et gebyr for benyttel
sen af dette. Om den første tid af selskabets
virksomhed savnes oplysninger, men det ty
der på, at driften har været rentabel. 26. au
gust 1901 skrives fra landråden i Haderslev
til amtsforvalteren i Tyrstrup, at regerings
præsidenten i Slesvig havde forlangt en fast
sættelse af afgifterne for benyttelsen af bol
værksanlægget ved Hejlsminde. Fastsættel
sen skulle gælde for 3 år. Svaret herpå ken
des ikke. Da perioden var udløbet, forlangte
myndighederne igen oplysninger om selska
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bets økonomiske forhold, så der kunne ta
ges stilling til tariffen for bolværkets afbe
nyttelse. N. C. Jacobsen i Anslet var da for
mand for selskabet, og han meddelte, at 1)
anlægskapitalen for selskabet var udbetalt,
2) selskabet skyldte intet bort, 3) reserve
fonden til kommende istandsættelse af bol
værket var 1461 mark 75 pg. Om selve
driftsregnskabet og et eventuelt udbytte til
selskabets medlemmer giver formanden in
gen oplysninger. 10. januar 1905 forlangte
landråden et eksemplar af selskabets statut.

Bolværkselskabets økonomi
N. C. Jacobsen svarede - på et åbent brev
kort - at der ikke eksisterede nogen sådan.
Man havde imidlertid afkrævet formanden
nærmere oplysninger om selskabets økono
mi, og N. C. Jacobsen havde opgivet, at sel
skabet fra 1. november 1901 til 1. maj 1904,
altså i 2V2 år, havde haft et overskud på
826 mark 30 pf. eller gennemsnitlig 330
mark 50 pf. årlig. Regeringen i Slesvig
fandt, at det var en temmelig høj forrent
ning, 6 % af de 5000 mark, der var inve
steret i bolværkselskabet, og det måtte der
tages hensyn til ved fastsættelsen af tak
sterne. Samtidig måtte det konstateres, at
reservefonden på 1461 mark næppe kunne
dække en større reparation af bolværket, og
derfor havde regeringspræsidenten i samråd
med provinsial-skattedirektøren besluttet, at
den gældende tarif skulle benyttes endnu i
de næste 3 år, dog på den betingelse, at det
samlede overskud indgik i reservefonden.
3. august 1905 fremsendte landråden en
rykkerskrivelse - at besvare inden 3 dage til amtsforstander Valentiner i Tyrstrup,
hvori forlangtes oplysninger om, hvad der
betaltes for benyttelsen af bolværket, idet
landråden henviste til en skrivelse til amts
forstanderen af 17. august 1901. Valentiner
svarede, at de årlige beretninger angående
bolværket var indsendt til landråden. Der
findes på brevet en påtegning, at akterne
vedrørende Hejlsminde bugt befandt sig hos

Hejlsminde i begyndelsen af dette århundrede.
Da badehotellet, som opførtes 1912, ikke ses på
billedet, må billedet være ældre. Den store hvide
bygning med de mange vinduer på den danske
side må være cikorietørreriet, opført af Jeppe
Lauridsen m. fl. i 1880. Der var ingen bro, og

passagen over gabet, der dannede landegrænsen,
besørgedes af en færge. Bolværksanlægget er
knap nok synligt, men markeres ved skibs
masterne. Færgekroen ses længst til højre ned
mod gabet. Hele situationen viser tydeligt, at
bebyggelsen på den slesvigske side lå udsat.

regeringen i Slesvig, afgivet til Oberregie
rungsrat friherre von Maltzahn. Da landråden bad om at få akterne tilbage, såfremt de
ikke brugtes, måtte regeringen i Slesvig 29.
august 1905 meddele, at sagerne vedrørende
Hejlsminde bugt trods grundig efterforsk
ning ikke kunne findes ; man ville dog spør
ge kataster-kontrolløren, om denne kendte
noget til akterne. Dette viste sig senere ikke
at være tilfældet.
Igen 5. august 1907 spurgte landråden
om svar på sin forespørgsel af 17. august
1901 angående indtægter og udgifter ved
Hejlsminde bolværk. Amtsforstanderen hen
viste til tidligere indsendte skrivelser osv.
En mulig forestilling om preussisk præci
sion i administrationen af offentlige sager,
vil ikke finde bekræftelse i den her frem

dragne korrespondance mellem de nævnte
instanser. At selskabets vistnok rent danske
medlemmer ikke kunne være særlig ivrige
efter at give oplysninger til de tyske myn
digheder, var forståelig, men intet tyder dog
på, at amtsforvalter Valentiner havde van
skeligt ved at holde kontakt med selskabets
medlemmer. Derimod synes, som anført,
kommunikationen mellem landråden i Ha
derslev og regeringen i Slesvig at have væ
ret noget usikker.

Æselsafgift 25 pf
16. marts 1908 forlangte regeringspræsi
denten igen oplysninger, og der fremkom
fra selskabet følgende om den siden 1901
gældende tarif:
A. I afgift (Bohlwerksgeld) af alle varer,
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der bringes over bolværket til vands eller
lands, nemlig:
1. af mursten, tagsten, tagpander,
tagskifer, drænsrør, for hvert
1000 stk........................................
2. af tørv for hvert 1000 .............
3. af hornkvæg, heste, æsler pr.
stk..................................................
4. af får, svin, geder pr. stk..........
5. af fjerkræ pr. stk........................
6. af rå og tilhugne sten af enhver
slags pr. m3................................
7. af bygningstømmer, gavntræ,
brænde, hø, halm, græs, tang,
siv, tækkerør, staldgødning,
flyttegods pr. m3.......................
8. af cement, gips, kalk, stenkul,
koks for hver 100 kg...............
9. af salt, kartofler, rodfrugter af
enhver slags, 100 kg.................
10. af korn, bælgfrugter, oliefrug
ter, alle slags frø, mel og forar
bejdede kornvarer, klid, olieka
ger og lignende foderstoffer,
kunstgødning, kød, fisk, vin, øl,
spiritus, frugt, metal, huder,
skind samt i denne tarif ikke spe
cielt opførte artikler for hvert
100 kg .........................................
B.

I lagerpenge af varer, der med
den ansatte opsynsmands tilla
delse bliver liggende over 48 ti
mer på losse- og ladepladsen, for
hver uge og belagt kvadratmeter
For betaling af afgifterne er fri
taget: Kejserlig rigs- og stats
ejendom, samt genstande, der
befordres for kejserlig, rigs- el
ler statsregning.

24 pf.
5 pf.

25 pf.
6 pf.
2 pf.
20 pf.

12 pf.
5 pf.
3 pf.

pf.
pf.
pf.
pf.

Udgift
228 mk. 11 pf.
365 mk. 61 pf.
404 mk. 30 pf.
332 mk. 67 pf.

Små afgiftsnedsættelser
Reservefonden var nu på 1700 mark, og
der kunne blive tale om en nedsættelse af
taksterne, hvilket var besluttet af Stubborn
kommune; denne beslutning må dog nær
mest opfattes som et forslag. Nu skulle
amtsforstanderen undersøge, om bolværksel
skabet var indforstået hermed. 25. septem
ber 1908 skrev M. Christensen, Hejlsminde,
til landråden, at han havde samlet selska
bets medlemmer og forelagt dem forslaget
til en nedsættelse af tariffen. Man kunne gå
med til en nedsættelse af punkt 8 og 10 fra
6 til 4 pf. pr. 100 kg. Dog ønskedes afgiften
af cement og korn ansat til 5 pf. pr. 100 kg,
da dette tal var »et mere passende tal at
regne med,« og for øvrigt var bolværket al
lerede temmelig gammelt, og en istandsæt
telse ville snart blive påkrævet. Dette blev
bevilget, gældende til 1912.

Dyrere at lægge til kaj
6 pf.

5 pf.

Slesvig, den 13. august 1901.
Regeringspræsidenten

Om regnskabet var der følgende oplysnin
ger:

102

1905 . . .
1906 . . .
1907 . . .
Gns..........

Indtægt
644 mk. 21
648 mk. 92
659 mk. 15
650 mk. 76

I 1914 fastsatte regeringspræsidenten i
Slesvig en ny tarif. Som en ny bestemmelse
skulle alle fartøjer, der ville laste eller lade
ved bolværket betale en afgift af selve ski
bet, nemlig:

1. dampskibe og lægtere for hver ku
bikmeter nettorumindhold ........... 6 pf.
2. sejlskibe og lægtere for hver ku
bikmeter nettorumindhold ........... 5 pf.
Samtidig blev alle takster forhøjet med 2550 «/o.

1914
1915
1916
1917

..
..
..
.. .

Indtægt
540 mk. 32 pf.
0 mk. 0 pf.
0 mk. 0 pf.
194 mk. 85 pf.

Udgift
216 mk. 30 pf.
253 mk. 0 pf.
0 mk. 0 pf.
184 mk. Opf.

Yderst til venstre står den tyske grænsepæl.
Den store bygning med det tyske flag på den
sort-hvide stang er den tyske toldbygning. Fær
gekroen i forgrunden har en køreport, som siden
er forsvundet. Den ophængte tavle ved siden af
porten bærer en ulæselig tekst, men måske en

oplysning om, at man nu befandt sig på preus
sisk territorium.
Sceneriet med gendarmerne og velsagtens
kroens personale, samlet om et glas skummen
de øl, virker jo ganske hyggeligt.

Den gennemsnitlige årlige indtægt var 359
mk. 43 pf. Selskabets formand, gdr. Hans
Krog, Stubborn, oplyste 1. januar 1918, at
reservefonden nu var på 1118 mk. 72 pf.
15. december 1918 meddelte regerings
præsidenten, at den sidst godkendte tarif af
28. april 1918 fortsat kunne gælde, men i
1923 ville spørgsmålet igen blive taget op.
Denne meddelelse er skrevet på et halvt ark
dårligt papir - et tidens tegn.

»Undertegnede 12 medlemmer:
Hans Krog, Stubborn.................
Niels Finnemann, Anslet...........
Jørgen Finnemann, Knud...........
Johan Schultz, Meng.................
Peter Boesen, Stubborn...............
Chr. Juhl, Taarning ...................
Jørgen Iversen, Meng.................
Laurits Eriksen, Hejls.................
Jeppe Lauridsen, Hejlsminde ...
Poul Dall, Kjær mølle ...............
Jørgen Madsen, Meng...............
Morten Christensen, Hejlsminde.

Optimisme i Hejlsminde
Efter 1. verdenskrigs afslutning og den
forestående genforening måtte spørgsmålet
om bolværkselskabet tages op til en ny
vurdering. Som regnskabet viser, var tra
fikken under krigen en tid gået helt i stå,
men der var dog stadig folk på egnen, som
troede på besejlingen af Hejlsminde.

1
10
2
1
2
1
1
1
10
9
1
1

aktie
aktie
aktie
aktie
aktie
aktie
aktie
aktie
aktie
aktie
aktie
aktie

har i dag købt Hejlsminde bolværkselskab
på tysk side for en købesum af 5000 kr. og
Hejis bolværksselskab på dansk side også
for en købesum af 5000 kr. (hertil må be
mærkes, at grænsen mellem dansk og tysk
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område efter 1864 gik midtstrøms). Oven
nævnte selskab (aktieselskab) hvis aktieka
pital skal indbetales fuldt ud, når skøde ud
stedes, overtager nævnte 2 selskaber med
alle rettigheder, herligheder og forpligtel
ser, så snart grænsen bliver flyttet og kun,
hvis grænsen bliver flyttet. Bestyrelsen kom
til at bestå af følgende: Jeppe Lauridsen,
Poul Dall, Niels Finnemann, Hans Krog (for
mand) og Chr. Juhl.

Tomme pakhuse
Kort efter ovennævnte handel købte Niels
Finnemann alle selskabets aktier til en pris
af 400 kr. pr. aktie. Kvitteringen er dateret
22. januar 1920. Havde man på dette tids
punkt forventninger om, at bolværksanlæg
get skulle genopleve en ny blomstring med
livlig og indbringende besejling, skulle dette
imidlertid ikke blive virkeligheden. Pakhu
set, som endnu ligger bag Færgekroen, blev
bygget af Morten Christensen, som ejede en
jagt og ville drive kornhandel. Denne plan
blev aldrig praktiseret i det tænkte omfang,
og det gamle pakhus står nu tilbage som et
minde om fejlslagne forhåbninger, men også
som vidnesbyrd om initiativ og driftighed.
Jeppe Lauridsen, der var blandt de
forannævnte aktionærer, repræsenterede li
geledes den entreprenante driftighed i Hejlsminde. Sammen med broderen, den kendte
Johannes Lauridsen, Vejen, og Jeppe Fink i
Hejis byggede han 1880 et cikorietørreri i
Hejlsminde, som han 1888 blev eneejer af.
Ligeledes opførte han badehotellet i 1912.
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Jeppe Lauridsen tegner sig hermed som den,
der, med bemærkelsesværdigt fremsyn og
forud for sin tid, grundlagde Hejlsmindes
ry som badested. Med cikoriefabrikken gik
det vel knap så godt. Tilbage blev også her
et - pakhus.

Er en lystbådehavn fremtiden ?
Når bolværket ikke efter 1920 blev helt
det, man havde ventet, skyldtes det vel også
bygningen af broen 1920-23. Ikke blot kom
broanlægget til at gøre indgreb i bolværkets
sydlige side, så anløbsmulighederne forrin
gedes, men mere afgørende var det dog, at
der nu blev en landevejsforbindelse gennem
Hejlsminde, hvad der ikke før havde været.
Nu er der kun en rest tilbage af bolværket,
og nogen egentlig forretning er det ikke
mere. Omkring 1960 ophørte betalingen af
afgift. Det nu medtagne bolværk og de to
gamle pakhuse betegner en afsluttet epoke i
Hejlsminde historie, men forude åbner sig
nye perspektiver med et nyt broanlæg og
måske en lystbådehavn.
Kilder:

Vejle amts årbog 1913, 196 f. (P. Eliassen).
Jens A. Petersen: Fra de otte sogne.
Haderslevhus amts regnskaber, (Ra). Haderslev
Vesteramts ark. vej- og brosager, (La A) Hejls
minde bolværksselskab 1901-18, (La Å).
En særlig tak vil jeg rette til fru Magda Fin
nemann, Haderslev, samt til hr. fiskehandler
Johs. Bønneland, Hejlsminde, for oplysninger.

St. Jyndevad skole.

Et supplement til
Jyndevad skoles historie
AF N. C. SPANDET

Førstelærer Niels C. Spandet, som nu bor i
Horsens, afrunder sine erindringer fra de 34
år, han arbejdede i St. Jyndevad skole, der
blev nedlagt 1968.
Da Jyndevad skole, der opførtes 1922-23
lige efter genforeningen, nu på grund af
centraliseringen af skolevæsenet, er ophørt
med at fungere som skole, vil der måske væ
re grund til at supplere min artikel »Træk af
Jyndevad skoles historie gennem 150 år«,
der stod i »Sønderjysk Månedsskrift« i 1944,
dels vil jeg kort omtale skolen efter genfore
ningen og dels supplere min omtale af nogle
af skolens lærere forud for 1920, idet jeg nu
kan tilføje et og andet, som jeg af forskellige
grunde måtte udelade i min forannævnte ar
tikel fra 1944.

Efter de gamles fortælling skal den gamle
skole, der toges i brug 1793, oprindelig
have været et kolonisthus, men som i tidens
løb flere gange er blevet ombygget og udvi
det og fik sit nuværende udseende i 1882.
Skolen har, siden den afløstes af den ny gen
foreningsskole, været i privat eje.
Om de ældre lærere, som i kort tid har
virket i Jyndevad skole, kan jeg yderligere
oplyse flg. : H. P. Boysen Petersen var gift
med Ingeborg, f. Hinrichsen. Han flyttede
fra Jyndevad til Hjerpsted, hvor han var
lærer fra 1812-28. I deres ægteskab var der
to børn: Lorenz Peter, der blev lærer (dim.
1850 fra Tønder), og Hans Hinrich.
Jens Møller, der efterfulgte Boysen Pe
tersen i Hjerpsted (1828-58), var søn af
gårdejer Andreas Jacobsen Møller og hustru
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Anna Marie fra Østerby i Medelby sogn.
Han var gift to gange, første gang med
Anna Petersdatter, anden gang med Karen
Iversen, der var fra Skast, Ribe amt. I før
ste ægteskab var der fem børn: bl. a. Ernst,
født 1818, der var gårdejer i Brede, og An
dreas Peter, født 1816, der var snedker i
Daler. I andet ægteskab var der en datter
ved navn Anna, født 1857. Jens Møller blev
pensioneret 1858 og døde tre år efter i
Koldby, Hjerpsted sogn.

Inspektion med fynd og klem
Lærer Filskov, der var lærer i Jyndevad
fra 1834r-57, var kærnedansk. Han fik sand
synligvis på foranledning af pastor Kok an
skaffet danske skolebøger til afløsning af de
tyske regne- og læsebøger. Han skildres af
pastor Kok som en god og påpasselig mand,
men han havde et svagt helbred. Af hans
store børneflok døde tre som børn eller gan
ske unge. Af de øvrige flyttede to ugifte
døtre og en søn til kongeriget, mens kun en
af børneflokken blev i Sønderjylland, han,
der var uddannet som købmand, boede en
tid i Sattrup i Angel, men flyttede siden til
Møgeltønder; en sønnesøn af ham var af
døde redaktør Filskov.
Filskovs efterfølger som lærer i Jynde
vad blev Peter Samuelsen. De to sidstnævn
te lærere var de sidste dansksindede lærere
i Jyndevad før 1920 og de eneste, man med
sikkerhed ved var bevidst danske. Samuel
sen betegnedes - vistnok af pastor Kok som en meget flittig og dygtig mand. Årene
efter 1864 blev svære år for ham. De før
ste år i fremmedherredømmets tid tålte man
ham, men i 1882 tvang myndighederne
ham til at gå af som lærer med pension;
han var da 53 år og flyttede til Alslev, hvor
han døde året efter.
Hans afsked vakte mishag hos beboerne i
Jyndevad, som var meget glade for ham,
selv var han bitter over den behandling, de
tyske myndigheder havde givet ham. En nu
for længst afdød hjemmetysker har fortalt
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mig, at nogle af forældrene spurgte Samuel
sen, om han selv frivilligt havde søgt sin
afsked, hvortil han svarede nej. Samme
gamle mand fortalte også, at Samuelsen
ikke havde god orden i skolen, måske har
det knebet med disciplinen.
En dag aflagde kredsskoleinspektøren
sammen med sognepræst Momsen besøg i
skolen. Momsen eksaminerede børnene, men
det gik så rask med at stille spørgsmålene,
at børnene blev så benovede, at de ikke
kunne svare, og da inspektionen ytrede sin
utilfredshed med børnenes kundskaber, gik
Samuelsen op til katederet og skal have
sagt: »Indtil han der (Momsen) kom til
sognet, har mine børn aldrig stået tilbage.«
Samuelsen havde nemlig altid stået sig godt
med den tidligere sognepræst (Grauer). Samuelsens elever skal have været de eneste,
der altid kunne deres salmer. Han var me
get religiøs og skænkede nogle danske bibler
til skolen, men efter hans afsked kom der
en tysksindet lærer i skolen, og han ville
ikke have de danske bibler, men forærede
dem til beboere i skoledistriktet. En af bib
lerne, hvori der stod skrevet af Samuelsen:
»Skænket Jyndevad skole af lærer Samuel
sen,« havnede siden hos pastor Schwarz,
der efter genforeningen gav skolen den gam
le bibel, som jeg i min tid i Jyndevad opbe
varede i skolen som et minde om den sidste
dansksindede lærer ved Jyndevad skole før
genforeningen.

Skoletugt
Der er næppe tvivl om, at de to sidste
danske lærere i Jyndevad før genforeningen,
Filskov og Samuelsen, har haft betydning
for danskhedens bevarelse i Jyndevad, så
den, trods hensygning (ved valget i 1912
afgaves kun én dansk stemme i Jyndevad)
kunne medvirke til, at Burkal sogn kunne
møde med et, om end knebent, dansk fler
tal (51 Vo), ved afstemningen i 1920.
Efter Samuelsen ansattes Truelsen som
enelærer ved Jyndevad skole. Min foran

nævnte hjemmelsmand, som ikke kan be
skyldes for at have næret danske sympa
tier, fortalte mig, at Truelsen, der var inva
lid og havde træben, var slem til at bruge
tampen, men når han vendte ryggen til
børnene, og tampen stak frem af baglom
men, snuppede børnene den, men hvad de
så foretog sig med den og det, der fulgte på,
melder historien intet om. Truelsen beskyld
tes for at gøre forskel på børnene, og man
sagde, at han forklarede ikke noget for dem,
så de fleste lærte kun lidt. Engang lukkede
han en dreng (Emil Jespersen) ind i skolens
tørvehus, efter at han havde slået ham, så
han blødte. Efter at have lukket ham ud,
tog han drengen med ind i sin stue og va
skede blodet af ham, så det ikke skulle ses,
når han kom hjem til forældrene. Truelsen
var lærer i Jyndevad fra 1882-1901.
I Truelsens tid i Jyndevad blev undervis
ningssproget tysk (fra 1882), og fra 1890
forsvandt også de to danske religionstimer,
så al undervisning foregik nu på tysk i 30
år til genforeningen 1920.

Skole og kro
Truelsens efterfølger hed Meyer. Han var
en venlig mand, og børnene lærte godt i
hans tid, men han havde den svaghed, at
han besøgte den nærliggende Jyndevad kro
lovlig tit for at få sig en grog. Det kunne
pastor Momsen ikke lide, og han beklagede
sig til Nissen, en af Jyndevads mest indfly
delsesrige mænd (vistnok ejeren af Jynde
vad mølle og møllegård), men denne svare
de: »Ham skal De ikke sige noget på, han
lærer børnene godt, og de er glade for ham.«
Det var ikke altid de allerbedste lærere,
de små afsidesliggende skoler fik. Underti
den var det lærere, der var blevet strafforflyttet. En anden gammel nu afdød medde
ler har fortalt mig, at i Sofiedal havde man
engang en lærer ved navn Weinkopf, som
var slem til at drikke. Han drak ofte med
gårdejere og lærere i Tinglev, og selv var han
en mester til at lave bitter, som han serverede

for sine omgangsfæller. Engang havde han
fundet på, at han selv ville male sit planke
værk for at spare malerregningen. Han bad
derfor maler Lametsch i Jyndevad om at lå
ne ham en malerpensel. Det blev dog La
metsch, der jo skulle leve af sit håndværk,
for meget, og han svarede ham: »Det kan
du ikke, men du kan købe pensel og ma
ling hos mig.«

Fri fra skole hveranden dag
Lærer Meyer efterfulgtes vistnok af en
lærer Nansen, som dog, så vidt jeg ved, ikke
var længe i Jyndevad, men rejste sydpå,
hvor han fik bedre embede, vistnok i Hol
sten. Ved krigens begyndelse virkede en
helt ung lærer i Jyndevad, men han blev
indkaldt til hæren og faldt i krigen. I krigs
årene 1914-18 og indtil genforeningen blev
lærergerningen varetaget af skiftende vika
rer, bl. a. af nogle lærerinder og af sogne
præsten, og undervisningen led selvsagt un
der de usikre og skiftende forhold.
Med genforeningen indledtes et nyt af
snit af Jyndevad skoles historie. Der blev
nu konstitueret en dansk lærer ved skolen,
han skulle sammen med den daværende ty
ske lærerinde fru Lorenzen forestå under
visningen i overgangsperioden, da man var
klar over, at der ved Jyndevad skole ville
blive oprettet en tysk skoleafdeling ved si
den af den danske skole, som skulle være
det givne i ethvert skoledistrikt, hvilket vil
le medføre, at der i Jyndevad skulle opfø
res en helt ny skole.
Som førstelærer ved skolen konstituere
des lærer Skovgaard, der lige var blevet di
mitteret fra det oprettede kursus for søn
derjyske seminarister på seminariet i Jel
ling. Da der kun fandtes én skolestue, blev
det foreløbig ordnet således, at den danske
lærer skulle undervise samtlige skolebørn,
ca. 80-90, tre dage om ugen på dansk, mens
den tyske lærerinde underviste de øvrige tre
af ugens hverdage på tysk. De enedes så om
at holde skole hver anden dag eller hver en
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halv uge ad gangen, hvorved de kunne få
nogle samlede fridage.
En dag, da der holdtes missionsmøde i
skolestuen, udtalte den tysk uddannede sog
nepræst Schwarz om kejserbillederne, der
endnu hang i skolestuen: »Nå, hænger de
der endnu.« Den udtalelse vakte forargelse
blandt de tilstedeværende tyske mødedelta
gere, og billederne blev fjernet og anbragt i
Saksborg kro, hvor de vel hænger endnu.

Lidt ældre lærer ønskes
Først da den ny skole var blevet opført
(1922-23), blev embedet som førstelærer
opslået ledigt med tiltræden maj 1923. Der
indkom ti ansøgninger, hvoriblandt min.
Ved indstillingen og påfølgende kaldelse
blev jeg den heldige. Mens embederne i
Rends og Burkal blev besat med 2 lærere,
der forud var blevet opfordret til at søge
stillingerne som førstelærere, var dette ikke
tilfældet for mit vedkommende, idet jeg
søgte på eget initiativ. Når jeg blev den fo
retrukne, skyldtes det antagelig, at jeg et
års tid (1920-21) havde været andenlærer
i Hellevad, og derfor ikke var helt ukendt
med sønderjyske forhold. En ældre velkva
lificeret lærer fra egnen omkring Horsens
var iblandt ansøgerne, og denne, der var
bror til forstander Sigurd Christensen, Rends
efterskole, kom ikke i betragtning. Det blev
fortalt, at Jefsen Christensen, der var med
lem af skoledirektionen, ved indstillingen
skal have sagt: »Én Christensen er tilstræk
kelig i denne del af Burkal sogn.«
Samtidig med at jeg søgte Jyndevad, hvor
der ikke var favorit, søgte jeg også Burkal,
og i den anledning var jeg nede at se på
forholdene og således også i Burkal, hvor
jeg var inde hos den siden så omtalte tyske
lærer Hansen. Jeg husker, at han tog meget
venligt imod mig, men han fortalte, at jeg
ingen chancer havde i Burkal, idet det for
ud var bestemt, at lærer Christensen, der
var kommet fra Brovst i Nordjylland og
havde været lærer i Ellum ved Løgumklo
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ster et årstid, var udset til embedet. Hansen
anbefalede mig derimod Jyndevad, men sam
tidig advarede han mig mod »at drive poli
tik«, for det ønskede befolkningen i Burkal
sogn ikke. Det var den lærer Hansen, der i
sin tid på folketællingslisten betegnede sit
borgerskab som »midlertidig dansk«.
Befolkningen, i det mindste i Rends og
Jyndevad, havde ønsket at beholde de to
unge konstituerede danske lærere som før
stelærere, men skoledirektionen skal have
sat sig imod det, idet den ønskede ansat lidt
ældre og mere erfarne lærere i disse i natio
nal henseende betydningsfulde lærerstillin
ger. Derfor havde lærer Skovgaard søgt an
det embede og var flyttet til Allerup ved
Toftlund, før jeg søgte embedet, mens lærer
Andersen en tid forblev i Rends, indtil han
kom til Tinglev som lærer.

En blandet forretning
Jeg overtog stillingen som førstelærer i
begyndelsen af maj 1923. Da den ny skole
endnu ikke var helt færdig, underviste jeg
en halv snes dage i den gamle stråtækte
skole oppe i byen, indtil flytningen til den
ny efter tidens forhold moderne skole, der
lå lidt uden for byen ved vejen til Lille
Jyndevad, kunne ske. I den havde jeg så mit
virke i godt 34 år, og jeg er således den læ
rer, der har haft den længste virketid i Jyn
devad.
Om mit virke som lærer skal jeg selvsagt
ikke fortælle og i det mindste ikke vurdere
det, det må andre evt. gøre, kun vil jeg
sige, at det har været mig en glæde at være
med til at indføre dansk skole og dansk
skolemiljø i denne grænseegn, selv om ar
bejdet nok kunne byde på visse vanskelig
heder. I en så udpræget grænseegn var sko
learbejdet og andet arbejde, der blev pålagt
en lærer, yderst interessant om end ikke
altid den rene idyl. Oprindelig havde jeg
vel ikke tænkt, at jeg skulle have det meste
af min livsgerning i Jyndevad, men den
interessante opgave holdt mig fast, også ef

ter at jeg havde uddannet mig yderligere to
år på lærerhøjskolen i København. Med
årene fik jeg mange andre gøremål end det
egentlige skolearbejde, og det er vel ikke
helt ved siden af, når det engang blev sagt
til mig, at det var »en blandet forretning«
jeg drev. Amtsskolekonsulent Svendsen
skrev bl. a. til mig på min 60 års fødsels
dag: »De mødte usædvanlige vanskelighe
der, men De overvandt dem alle ved at tage
tingene med sindsro og klog forståelse. Det
te har voldt, at der nu dernede ved grænsen
står en god dansk skole, hvor De begynd
te på bar bund.«

Fællesleg fremmer forståelsen
Ved delingen af børnene i en dansk og en
tysk afdeling blev der tilmeldt 39 børn til
den tyske afdeling, mens der blev 41 i den
danske afdeling. Egentlig ville der være
blevet flest i den tyske afdeling, men to blev
tilmeldt for sent og måtte så blive i dansk
skole til næste skoleårs begyndelse, da om
flytning først kunne ske ved et skoleårs be
gyndelse, men efter det første års forløb
ønskedes de ikke overflyttet. Efter få års
forløb overflyttedes 5-6 børn fra tysk til
dansk skole, mens ingen, så længe den tyske
kommuneskole bestod, flyttedes modsat vej.
En tid var skolens børnetal 112, hvoraf 80
gik i dansk skole og 32 i tysk skole, men
senere dalede antallet af børn på grund af
synkende børnetal og fraflytning af danske
familier ret stærkt i den danske afdeling,
mens det holdt sig nogenlunde konstant i
den tyske, en overgang så det endda ud til,
at der kun ville blive børn nok til én klasse
også i den danske afdeling, og det ville
blandt andet have medført, at andenlærer
embedet ved den danske afdeling ville være
blevet nedlagt.
I Jyndevad skole som i flere skoler i Tøn
der amt var de to skoleafdelinger under
samme tag og havde fælles legeplads. Det
var vist især amtmand lensgreve Schacks
tanke, at det kunne medvirke til at skabe

bedre forståelse og udjævne skellet mellem
landsdelens to nationaliteter, hvad man kan
se af hans efterladte optegnelser, som nu
er offentliggjort i bogen »Grænsesind«. I
Jyndevad gik dette eksperiment ret godt,
selv om vi snart måtte opgive at foretage
fælles skolerejser. Andre steder gav det an
ledning til bitter strid, især da nazismen sat
te ind. Det viste sig, at ordningen var meget
uheldig, hvad vi også mærkede ved Jynde
vad Skole.

„Heil Stauning”
Min virketid i Jyndevad fandt sted i en
bevæget tid. De første år var i national hen
seende ret rolige, i den første tid vidste jeg
ikke altid, hvem der var dansk, og hvem,
der var tysk, og jeg kom også dengang i
enkelte tyske hjem. Helt anderledes blev
det, da nazismen trængte frem; da skiltes

Lærer Chr. Rossen. Skolens første andenlærer,
nu skoleinspektør i Ry.
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vandene, og alle tog nu et bestemt stand
punkt, samtidig med at selskabelig omgang
med de tysksindede ophørte mere og mere.
Som nævnt mærkedes ændringen også i
skolen, børnene, der jo havde fælles lege
plads, delte sig nu i danske og tyske. Selv
om det til tider kunne knibe med at enes,
når de var sammen på legepladsen, kunne
vi lærere dog ved fælles hjælp nogenlunde
holde gemytterne i ro, men værre var det
på skolevejen. En dag fik nogle af de større
tyske børn fra Lille Jyndevad fat i nogle
af de små fra den danske yngste klasse og
tvang dem til at række armen i vejret og
sige »Heil Hitler«, hvilket de gjorde, da de
blev truet med klø. Da de store danske dren
ge hørte om det, skulle det selvfølgelig hæv
nes, og nogle dage senere passede de de små
tyske børn op, da de var på hjemvejen, og
tvang dem til at råbe »Heil Stauning«.
Mit forhold til mine skiftende tyske kolle
ger ved Jyndevad skole må trods det uheldige
i at virke under samme tag for øvrigt vist si
ges at have været godt. Noget videre sam
kvem havde vi ikke, men vi var dog altid på
talefod. Vi respekterede gensidig hinandens
arbejde, og forholdet mellem de to skoleaf
delinger i Jyndevad gik ret gnidningsløst,
bortset fra at skolekommissionens danske og
tyske medlemmer undertiden var højst uenige.

Sønderjysk lune
Jeg kan i en ret kortfattet fremstilling kun
omtale de vigtigste perioder i de ca. 50 år,
genforeningen har bestået, en tid med store
omvæltninger og indgribende begivenheder,
som skolen ikke var uberørt af.
Efter perioden med nazismens fremtrængen kom besættelsestiden fra 1940-45, som
man ikke så let glemmer. Det var en uhyg
gelig morgen, da »de sorte fugle« strøg hen
over skolen på vej nordpå. Jeg husker, at da
jeg hørte de første, sprang jeg ud af sengen
og så ud af vinduet og sagde til min kone:
»Nu er det sket.« De første dage var man
knuget af tanken om, hvad der ville ske.
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Den danske befolkning i Sønderjylland tog
dog besættelsen med en vis ro, man havde
her før været ude for stærke storme, og det
sønderjyske lune fornægtede sig heller ikke
i disse alvorsfulde dage. Jeg erindrer fortæl
lingen fra nordsognet om de to danske
mænd, der stod og betragtede de tyske køre
tøjers fremrykning. Den ene udtalte: »Det
er dog en voldsom fart, de har på,« hvortil
den anden bemærkede: »Nåh, så skal du
bare se dem, når de drager af«. Siden hen,
da modstandsbevægelsen for alvor begynd
te, kunne man aldrig vide sig sikker, selv
om jeg ikke tog direkte del i modstandskam 
pen. Jeg havde fået at vide, at en tysker vistnok kun et enkelt tilfælde - havde ud
talt, at den danske lærer sammen med et
par andre danske i byen var de første, der
skulle fjernes.

Et uforsigtigt spørgsmål
I slutningen af besættelsestiden fik vi ind
kvartering i skolen af tyske soldater, og det
var just ikke hyggeligt, når man en mørk
aften kom hjem og blev anråbt med et »Wer
da?«, og man måtte skynde sig at råbe så
højt, man kunne: »Der Lehrer«. Heller ikke
virkede det beroligende for nattesøvnen, når
man midt om natten hørte en bil bremse op
på vejen ud for skolen. Tit havde jeg talt
ved fortrolige møder og vel også af og til
sagt et og andet, som ikke lød godt i tyske
øren, hvis det blev indberettet til dem. En
ung vikar ved skolen blev en dag i under
visningstiden hentet af tyske soldater og
ført til Kolding. Han havde været så ufor
sigtig at spørge en tysk vagtpost ved sko
len, hvor mange soldater der lå i byen, og
det meldte soldaten til sine overordnede, så
jeg kunne aldrig vide, når det blev min tur;
der skulle så lidt til for at blive taget og ført
bort. Vikaren slap dog hurtigt fri, da hans
forhold blev undersøgt.
Endelig oprandt befrielsen, og Dannebrog
gik til tops på skolens flagstang. Jeg havde
været så forsigtig at spørge om tilladelse til

Tysk ammunition, som blev fundet i St. Jynde
vad skole efter kapitulationen.

at hejse flaget, da soldaterne havde anvendt
stangen til et eller andet, jeg ikke mere hu
sker. Jeg blev mødt med et barskt »Wa
rum?«, så jeg måtte afgive en forklaring på
mit noget gebrokne tysk; vi fik dog ved
hjælp af nogle unge fra forsøgsgården stan
gen rejst og flaget hejst.

Dygtige andenlærere
Opgøret efter besættelsen var også en be
væget tid blandt andet med lukning og se
nere nedlæggelse af den tyske afdeling ved
skolen. Efter kort tid blev alle de tyske ele
ver indmeldt »en bloc« i den danske skole;
det var en dame, som for øvrigt var nord
fra, men gift med en hjemmetysker, der
indmeldte dem med ordene: »Det er kun
midlertidigt.« Perioden, indtil man begyndte
med tysk privatskole, forløb godt, børnene
var flinke, og forældrene skabte ikke van
skeligheder, og tilsyneladende var børnene
glade for deres påtvungne skolegang, kun i

sangtimerne sporede jeg hos nogle af de sto
re børn en vis modvilje, de sang ikke med,
selv om jeg tog et vist hensyn ved valg af
sange for ikke unødigt at såre deres følel
ser. Med oprettelsen af en tysk privatskole
i Jyndevad forlod størsteparten af de tyske
børn den danske skole, nogle enkelte ville
ikke med over i privatskolen, men blev i
den danske kommuneskole.
Når det lykkedes at løse opgaven at ind
føre dansk skole i en udpræget grænseegn,
skyldtes det også, at jeg for det meste havde
gode medarbejdere, ikke mindst i de første
vanskelige år. Der har i min tid ved Jynde
vad skole - så vidt jeg husker - virket seks
andenlærere, som de dengang benævnedes,
det blev i gennemsnit 4k5 år for hver af de
unge lærere, som selvfølgelig søgte forfrem
melse, så snart det kunne lade sig gøre. De
har alle uden undtagelse været dygtige og
flinke lærere, der så godt som alle har vist
god forståelse for deres gerning i grænse-
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Skolebillede fra 1952. Yderst til venstre står førstelærer N. C. Spandet, og længst til højre
andenlærer Østergaard Nielsen, nu lærer i Gram.

egnen, og næsten alle har været villig til
frugtbart samarbejde.
Mine to første medarbejdere og venner
var Chr. Rossen, der nu er skoleinspektør i
Ry, og Johannes Rasmussen, der døde som
overlærer i Nordby på Fanø. Rasmussen ef
terfulgtes af den dygtige og meget energi
ske P. Kromann, der nu er skoleinspektør i
Esbjerg. De tre virkede ved skolen i ca. 15
år. Siden virkede som andenlærer ved sko
len Østergaard Nielsen, nu lærer i Gram, og
lærer Madsen, der for tiden opholder sig i
Tanzania. Den sidste var lærer Trige, der
som eneste ansøger blev min efterfølger,
men da det blev på tale, at skolen skulle
nedlægges, og børnene overflyttes til Rends
il 2

skole, søgte han andet embede og blev før
stelærer i Øster-Højst.

Mange vikarer
De sidste år af min tid i Jyndevad var der
lærermangel over hele landet, og den blev
især mærkbar i afsides egne og i grænseom
rådet. Vi måtte i mange år klare os med en
lang række skiftende vikarer, undertiden
med seminarieelever, der ikke var færdige
med deres uddannelse - engang havde vi en
soldat fra den midlertidige militærlejr i Store
Jyndevad, og en tid en forhenværende høj
skoleforstander - et halvt års tid var jeg
alene om undervisningen, så vidt jeg hu
sker, var det endda, mens vi havde alle di

striktets skolebørn, som først ophørte, da
den tyske privatskole kom i gang. Den sta
dig skiften lærere var selvsagt ikke til gavn
for skolen, selv om de fleste af vikarerne
var dygtige og flinke og gjorde et godt ar
bejde.
Af de mange skiftende vikarer husker jeg
bedst dem, vi havde i et helt år, mens vore
andenlærere var soldater eller på årskursus
i København. En af de mange var nuværen
de skoleinspektør i Tønder Johannes Peter
sen, men det vil føre for vidt at nævne dem
alle. Under mit ophold i København var jeg
så heldig at have en ualmindelig dygtig, på
passelig og forstående vikar i lærer Aksel
Hansen, nu førstelærer i Ragebøl. Jeg har
også haft den lykke ikke at have haft én
egentlig sygedag i de mange år i Jyndevad.

Skolebygningen
I det forholdsvis korte spand af år fra
1793-1968 har skolegerningen i Jyndevad
haft til huse, først i den gamle, flere gange
udvidede skolebygning fra Frederik den Sjet
tes tid, og siden i Genforeningsskolen, der
kostede stat og kommune ca. 150.000 kr. at
opføre. Min redegørelse for min egen tid i
Jyndevad har af forskellige grunde måttet
afkortes, men i al sin korthed afspejler mine

to artikler om skolen fra dens start i 1793 til
dens ophør omkring 1968 træk af tidshisto
rien og af den udvikling, der har fundet sted
i de 175 år, skolen har bestået.
Til sidst en kort slutbemærkning om min
34 års virksomhed i Store Jyndevad, der
sluttede 31. juli 1957, da jeg pensioneredes
og i en alder af 65 år forlod skolen og eg
nen efter at have afviklet mine efterhånden
mange gøremål i grænselandet, fordi en op
gave på min hjemegn kaldte på mig og
måtte løses, mens jeg endnu var i fuldt vi
gør.

Den vanskelige balance
Jeg har gennem de 34 år mødt megen
anerkendelse for mit arbejde, men er selv
følgelig også blevet kritiseret, sjælden høj
lydt, men ad omveje har kritikken nået mig,
så jeg kender den ret godt. Nogle mente,
jeg var for selvstændig og enerådende, an
dre, at jeg var for veg og eftergivende, men
sandheden ligger vel midt imellem. Er et og
andet lykkedes for mig trods menneskelig
ufuldkommenhed, vil jeg, som enkelte af
mine forgængere gjorde det i skolekronik
ken, slutte med ordene:
Gloria in Exelsis Deo.
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Boganmeldelse

Ungdomsbillede af
Christian Adam Ludvigsen.

Værnepligten i Treårskrigen
CHRISTIAN ADAM LUDVIGSENS DAG
BOG 1848-1850. Udgivet af arkitekt Arne
Ludvigsen. I kommission hos Gyldendal.
København 1970 (80 sider, kr. 28,75).

I en tid, hvor historien som fag i stigende
grad bliver sig selv bevidst som samfunds
videnskab, kan interessen for fortidens men
nesker som sådan ofte glide i baggrunden.
Faghistorikerens interesse er rettet mod po
litiske, sociale, økonomiske kræfter og struk
turer, og han opererer især med klasser,
grupper, organisationer, partier osv.
Men er et af de væsentligste spørgsmål,
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den historisk interesserede kan stille, ikke
netop spørgsmålet om, hvorledes tilværelsen
formede sig for fortidens anonyme, menige
medlemmer af samfundet - bonden, hånd
værkeren, tjenestepigen, den menige landsol
dat? Hvorledes tænkte de? Hvilken tro og
hvilke ideer var de behersket af? Hvordan
opfattede de og forholdt de sig til deres om
verden og deres samtid?
Det skal siges, at spørgsmål som disse til
en vis grad vanskeligt kan gøres til genstand
for en egentlig videnskabelig behandling.
De bedste svar får man sikkert ved at lade
fortiden tale helt for sig selv, og derfor er
det en vigtig opgave at fremdrage og ud

give, hvad der måtte eksistere af gamle dag
bøger, breve, erindringer o. lign. - og ikke
mindst når det er historiens hr. »menig
mand«, der taler gennem disse.
Her i landsdelen øver Historisk Samfund
for Sønderjylland en stor og værdifuld ind
sats også på dette område. Men det er også
ud fra disse betragtninger, det er et prisvær
digt og sympatisk initiativ, arkitekt Arne
Ludvigsen har taget ved at udgive sin bed
stefader Christian Adam Ludvigsens dagbog
fra 1848-49. Den dukkede for et par år si
den tilfældigt op ved en gennemgang af
gamle familiepapirer.
Nok kan man sige, at Christian Adam
Ludvigsen i sit senere livsløb dukkede frem
fra de bredere sociale lags anonymitet »Chemiker Docent Fabrikant Directeur« står
der som undertitler til et af bogens fotogra
fiske portrætter. Men afgørende er det, at
den er skrevet af en ung 21-årig værneplig
tig husmandssøn fra Nordfyn, opvokset i et
præstegårdshjem og ved sin indkaldelse vin
handlerlærling i Odense. Og hertil kommer
- og det gør naturligvis ikke dagbogen min
dre værdifuld - at den unge Adam Christian
Ludvigsen var både velbegavet og tænksom,
videbegærlig med en skarp iagttagelsesevne
og i stand til at gengive indtryk og ople
velser i en levende, ofte talesprogsagtig, for
tællende stil.
Faktisk dækker dagbogen kun over tids
rummet fra 24. september 1848 til 23. april
1849, hvor den slutter brat, midt i en sæt
ning. Titlen kan derfor virke misvisende.
Det skyldes sikkert, at udgiveren har villet
lægge vægt på, at dagbogen stammer fra
treårskrigen. Men det er ikke som krigsdag
bog, den især udmærker sig, men først og
fremmest som tidsbillede og som udtryk for
den tids tankegang og forestillingsverden
hos et ungt menneske.
Christian Adam Ludvigsen skulle efter sin
indkaldelse give møde i København. Man får
en rammende skildring af datidens rejsevil
kår. Rejsen foregik med »dampskib«, »post-

»------- Da Klokken var S3/i begave vi os til
Banegaarden, hvor vi kjøbte os hver en Billet
og bleve da efter min Formening viste ind i et
lille net Kammer, hvor jeg troede, vi skulde
vente indtil Toget afgik-------«

vogn« og den sidste strækning fra Roskilde
med den kort forinden åbnede jernbane. Ef
ter at have løst billet blev forfatteren vist
ind i »et net lille kammer, hvor jeg troede, vi
skulle vente, indtil toget afgik«. Stor var
overraskelsen, da han erfarede, at han alle
rede befandt sig i toget. Men som han selv
forklarer, så skyldtes fejltagelsen bl. a., at
jernbanevognene, »der ere forsynede med
smaae bitte Hjul, staae tæt op til et Slags
forhøjet Brædegulv saa at disse slet ikke ere
synlige«.
Mødet med København blev ikke nogen
ubetinget succes, men store var også på for
hånd forventningerne til kongens by og alle
dens herligheder. At man så får stjålet sin
tegnebog den første dag, skal jo ikke gøre
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»-------ved hver V2 Miil blev der gjordt Holdt,
ikke for at afsøge Terrainet, nei for at Mand
skabet et Øieblik kunde kaste sig ned på Veien
for ligesaa hurtig at indslumre, ja mange slum
rede endog saa trygt at det kun ved deres mere
haardføre Kammeraters Hjælp lykkedes at faae
dem med alle------ «

det bedre. Hovedstaden opleves intenst med
den unge, lidt naive og overvældede pro
vinsbos øjne. Afskeden med byen bliver da
også ganske smertefri efter to måneders re
krutuddannelse - der for øvrigt må have væ
ret særdeles nødtørftig. Dagbogen giver et
glimrende indtryk af datidens militærvæsen
og kaserneliv.
I slutningen af oktober marcherer kom
pagniet mod Slesvig - over Sjælland og Fyn,
hvorfra der sættes over til Als. De to føl
gende måneders oplevelser er henlagt til Als
og Sundeved. Først omkring den 20. april
går turen mod nord for Christian Adam
Ludvigsens enhed, og det skete i to dags
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marcher på den fynske side af Lillebælt.
Dagbogen slutter midt i en fremstilling af
slaget ved Kolding den 23. april 1849.
Skildringerne af de egentlige krigshand
linger udgør kun en mindre del af bogen, og
den bibringer os næppe ny viden om selve
treårskrigen. Krigen er oplevet med den me
nige soldats øjne, den er frem for alt vente
tid og vagttjeneste. De nære ting spiller en
stor rolle: mad, drikke, søvn. Kontakterne
med fjenden er få og kortvarige. I det hele
taget synes treårskrigens landsoldat ikke at
have været udsat for de store psykiske be
lastninger eller de store legemlige prøvelser
og afsavn. Selv om man i øjeblikket nok får
et indblik i krigens gru: dyngerne af lig ef
ter en træfning, afrevne lemmer, de såredes
skrig af smerte - så er der alligevel næsten
noget provinsielt-idyllisk over denne krigs
skildring, når man sammenholder den med
krigsskildringer fra vort århundrede. Man
sporer her ikke håbløsheden, angsten, hadet
og bestialiteten, som vi finder i skildringer
fra »Vestfronten«, »Stalingrad«, Gasaørkenen og Indokinas jungleskove.
Den unge Christian Adam Ludvigsen
havde tid og overskud til at bruge øjne og
ører og i sin dagbog nedskrive indtrykkene
fra sit møde med steder og mennesker i Søn
derjylland: Augustenborg slot, Sandbjerg,
Sønderborg slot, Dybbøl. Man finder en ma
lende beskrivelse af møllens brand under en
natlig træfning. Hans møde med den lokale
befolkning forløber gennemgående positivt,
men den virker fremmedartet på ham: »det
er meget flinke Bønderfolk, men jeg har ikke
godt ved at finde mig i alle deres forkeerte
Manerer og forstaae deres forskrækkelige
kaudervelske Sprog«.
Patriotisme og kongetroskab stikker dybt
i denne soldat. Han nægtede at lade sig købe
fri for sin værnepligt, trods tilbud derom.
Krigens retfærdighed bliver ikke et øjeblik
draget i tvivl. Hård er hans karakteristik af
Augustenborgeme, forræderne, »hjemmetydskerne«: »Disse mennesker besidde tre

Grundtræk i deres Characteer, som de næ
sten alle have tilfælles med hinanden: Ege
nytte, Falskhed og Veltalenhed«.
Dagbogen afspejler også datidens langt
skarpere sociale skillelinjer, der ikke mindst
ytrede sig med hensyn til dannelsesniveau.
Gennem Christian Adam Ludvigsen taler
provinsbyens borgerskab. Han nærede ved
sin indkaldelse forhåbning om hurtigt avan
cement og officersrang. Stor bliver hans
harme og skuffelse, da han som værneplig
tig bliver »overseet af alle Store og i eet og
alt behandlet som en Bonde«. Det foranle
diger til gengæld følgende hjertesuk: »hvor
dybt skulde mit Haabs Thermometer synke
under Indflydelse af Aristocratismens tryk
kende Aande!!«
Også forrige århundredes åndelige strøm
ning, romantikken, slår igennem i dagbo
gen, især i forbindelse med beskrivelser af
oplevelser i naturen. Her skal citeres en pas
sage fra dagbogen, der særlig tydeligt af
spejler både tidens sociale og kulturelle skel
og den romantiske filosofi og forestillings
verden. Forfatteren har netop skarpsindigt
og vittigt redegjort for, hvorledes rygter og
gisninger og naive forestillinger om de po
litiske realiteter behersker den jævne civil
befolknings opfattelse af krigens udvikling.
Herefter ræsonnerer den 21-årige:
»Men man kan naturligviis heller ikke
fordre, at en alsisk Bonde skal have det sam
me klare Begreb om Verdensbegivenheder
ne, som een der fra Fødselen af er beretti
get til at erhverve sig et høiere Trin af Dan
nelse; Bonden opfatter og bedømmer en
Ting efter sin egen raae Maade, han kjender
ikke den fiint sammensatte Væv, der omgi
ver et Lands Politik, og gjør den saa ind
viklet for Uindviede; han skaber sig selv en
Politik efter sit eget Hoved, og deri gjør han
ret; han lader ikke sine Tanker stige højere
end hans mindre udviklede Begreb kan om
fatte; han holder sig udelukkende kun til
Aarsag og Virkning; men i een Ting staaer
han ikke tilbage for den meest Dannede:

»------- en øieblik(k)elig Forvirring opstod nu
rigtignok derved at de Bageste, som ikke kunde
høre hans Stemme, vedblev at ville avancere og
kom saaledes ligeimod de Forreste; saa at Majo
ren for at hæve dette saae sig nødsaget til at
sætte over et Par Diger med sin Hest for at
komme i Spidsen og da dette var skedt gik Alt
i fuldkommen Orden tilbage til Landeveien —«

hans Fædrelandskjærlighed; under den graae
vadmels Kofte slaaer et varmt Hjerte; og i
hans Bryst bevæge sig Følelser, der maaskee
for mange Høierestaaende, ere fremmede
naar Spørgsmaalet er om hans Fødelands
Vel og Vee. Endogsaa i en anden Henseende
staaer Bonden langt over den mere Dannede,
i moralsk Henseende, den mere Dannede
bruger ofte sin Cultur som en Kappe, hvor
under han skjuler den høieste Grad af mo
ralsk Fordærvelse; Bonden derimod handler
a åbent og frit, sin Cultur og sin Dannelse
har han hentet fra Naturen, og derfor er den
reen og ukunstlet, han indfletter deri nøie
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»------- Her strax i Nærheden findes en liden
Banke fra hvis Top man nyder den frie Udsigt
over Sundeved, paa denne har jeg opholdt mig
den meste Tid a f Dagen-------«

sin Religion, der lærer ham at kjende Gud i
hvert Træe, i hvert et Blad; han seer Ska
berens Finger i hver en Hændelse, der mø
der ham, det være til hans Vel eller Vee, og
med hengivenhed bøier han sig under hans
Villie; og som følge heraf seer han ofte, ja!
meget ofte! med Væmmelse og Foragt op til
de Laster, der gaaer i Svang hos hans Overmænd.« Kommer man nogle årtier længere hen i
det 19. århundrede kan man vist ikke fore
stille sig disse betragtninger nedfældet. Da
var bondestanden i færd med at hæve og
hævde sig og romantikkens ideer vigende.
Udgiveren har ikke forsynet bogen med
noter, og det er heller ikke strengt nødven
digt. Den kan udmærket stå for sig selv. Og
man kan da også nemt andre steder finde
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fremstillinger af krigens forløb 1848-50, el
ler oplysninger, som f. eks. tidspunkterne
for den almindelige værnepligts indførelse
og åbningen af Danmarks første jernbane
strækning København-Roskilde. Det sidste
var i 1847. Den almindelige værnepligt blev
indført provisorisk i september 1848 af
krigsminister A. F. Tcsherning og først lov
fæstet året efter. Christian Adam Ludvig
sen må således have været blandt de aller
første og blandt de meget få fra »borgerska
bet«, der blev indkaldt efter den ny ord
ning. Foreløbig var det stadig væk overvej
ende »bønderkarle«, der blev udskrevet.
Arkitekt Arne Ludvigsen har imidlertid
selv foretaget studier i Hærens Arkiv for at
følge bedstefaderens færd gennem hans
kompagnis rapportbøger. Og det er næsten
ærgerligt, at læseren ikke får adgang til disse
studier, enten gennem noter eller en samlet
redegørelse, så trådene kan knyttes hele vej
en fra krigens militære helhedsperspektiv
ned til dagbogens hændelser.
Man kunne også savne lidt flere biogra
fiske data om dagsbogsforfatteren op til
hans indkaldelse, således om hans skole
gang. Men det er muligt, sådanne ikke har
kunnet fremskaffes. Den udførlige redegø
relse for Christian Adam Ludvigsens senere
liv og karriere støtter jo ikke læseren så me
get ved tilegnelsen og forståelsen af selve
dagbogen.
Udgivelsen er et stykke fornemt bogtryk
kerhåndværk. Kostbart, tungt papir, fint ud
ført tryk og klichearbejde. Dagbogens op
rindelige ortografi er bevaret. Udgiveren har
selv foretaget den tekniske tilrettelæggelse
af udgivelsen og illustreret den med en ræk
ke tegninger. Disse opfattes umiddelbart
som lavet af forfatteren selv, soldaten, der
som tidsfordriv under krigens ørkesløse ven
tetider sidder og tegner i sin dagbog. Så
selv om de teknisk set er ret primitive og
uden kunstnerisk kvalitet, så udgør de et
glimrende og livligt supplement til dagbo
gens tekst.
Erik Stenz.

Grænselandsdagbog

SYD FOR GRÆNSEN

4. januar: Af Dansk Skoleforenings beret
ning fremgår, at der pr. 15. august gik 4792
elever i danske skoler og 1961 børn i danske
børnehaver. Se Sønderjysk Månedsskrift
1971, 2, side 58.

6. januar: Undervisningsministeriet i Kiel
giver tilladelse til, at de danske skoler i Syd
slesvig går over til 5-dages skoleugen i som
mermånederne. De tyske skoler vil tidligst
indføre 5-dages ugen i 1972.
Banestrækningen Husum-Rendsborg skal
nedlægges.

11. januar: På et ekstraordinært sende
mandsmøde i de danske ungdomsforeninger
i Flensborg by drøftes forholdet til Flensborg
Yachtclub, der er kritiseret for at have op
taget for mange tyske medlemmer. Med 14
stemmer mod 10 afvises et forslag om eks
klusion af klubben, men der følger en fortsat
principiel debat om tysk medlemsskab i dan
ske foreninger.
14. januar: Spørgsmålet om omstændighe
derne ved journalist Viggo Laustens død i
1940 rejses efter en henvendelse fra advokat
Carl Madsen til ombudsmanden. Carl Mad
sen støttes af en kreds af fremtrædende dan
ske sydslesvigere.
21. januar: Den socialdemokratiske ordfører
i Kiellanddagen, J. Steffen fordrer i et oplæg
til sit partis valgprogram videnskabelige og
tekniske uddannelsescentrer oprettet i Flens
borg, Kiel og Lybæk og desuden en kraftig

udvidelse af sygehuskapaciteten. Bl. a. går
han ind for, at Slesvig-Holstens hospitaler
skal være klasseløse.

22. januar: Kielregeringens økonomimini
ster, dr. Narjes rejser i en henvendelse til
forbundsregeringen kravet om, at der efter
Danmarks indtræden i fællesmarkedet ydes
en financiering over Den europæiske Inve
steringsbank til de store broprojekter, Øre
sundsbroen, Storebæltsbroen og Østersøbro
en over Femern bælt.
23. januar: Justitsminister Thestrup redegør
efter en henvendelse fra folketingsmand
Johs. Burgdorf for Lausten-sagen; efter de
foreliggende oplysninger må man gå ud fra,
at Viggo Lausten begik selvmord.
24. januar: 2400 danske statsborgere, der er
tjenestgørende i Sydslesvig, kan ikke afgive
deres stemme ved et valg i Danmark. De på
gældende er heller ikke stemmeberettiget syd
for grænsen.
Ca. 4000 bønder protesterer i Flensborg
mod fællesmarkedets landbrugspolitik under
forbundskansler Willy Brandts besøg i byen.

26. januar: Formanden for Flensborg Amts
Landboforening, gårdejer Søren Andresen,
Hyllerup, siger til bladet Morgenposten, at
de tanker, danske landmænd gør sig om fæl
lesmarkedet, i høj grad bygger på en illu
sion.
29. januar: I de sidste to år er over 10 pct.
eller 3300 landbrug i Slesvig-Holsten blevet
nedlagt. Gennemsnitsstørrelsen er nu 28.5 ha
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5. januar: Danske Samfund i Sønderborg op
hører som forening. Foreningens arkiv over
går til landsarkivet i Åbenrå.
På det sønderjyske amtsråds møde accep
teres overtagelsen af landshospitalet i Søn
derborg fra staten.

wiger, gdr. Harro Marquardsen, at Slesvigsk
Parti kun vil deltage i et folketingsvalg, der
som der foreligger en reel chance for at
vinde et mandat.
Det mangeårige fadderskab for Tinglev i
Odense ophæves. Et restbeløb på 22.663 kr.
tilfalder nationale formål i Tinglev sogn.
Heraf får Tinglevhus 10.000 kr., Sofiedal
forsamlingshus 5.500 kr., det danske hus i
Broderup 5.500 kr., mens restbeløbet tilfal
der Dansk Forening i Tinglev.
I en rapport fra Hedeselskabet peges der
på, at Vidå-digerne ikke sikrer mod over
svømmelse. En væsentlig årsag hertil er, at
afvandingen gennem Program Nord i Syd
slesvig pumper betydelige vandmasser ind i
Vidåen. En ny høj vandspumpe er derfor
nødvendig. Rammes den sønderjyske vest
kyst af en stormflod, vil 7-8000 mennesker
være truet. Et nyt alarmsystem skal bidrage
til at hindre kommende katastrofer.
Grosserer Traugott Møller, Sønderborg,
giver 75.000 kr. til en pensionisthøjskole på
Hotel Strand i Sønderborg. Der er allerede
givet tilsagn om andre 150.000 kr.
Tønder seminarium skal udbygges for et
beløb på 20 mill. kr.

6. januar: Landsdelens ældste landbofor
ening, Den nordslesvigske Landboforening,
holder sit 125 års jubilæum.

26. januar: Motorvejskontoret til forberedel
se af den sønderjyske motorvejsstrækning
placeres i Haderslev.

7. januar: I Sønderjyllands amtskommune
var der pr. 1. september 1970 160 kommu
nale skoler med i alt 34.566 elever. I tre
danske privatskoler går 653 elever og i 24
tyske privatskoler 1407 elever. Det tyske
gymnasium har 72 elever.
I amtskommunen findes 46 ungdomsklub
ber med 2928 medlemmer. De kommunale
ungdomsskoler besøges af 5457 elever.
Der findes i amtet 20 haller, hvoraf 18 er
selvejende og 2 kommunale.

29. januar: Den tyske børnehave i Abild, der
besøges af 13 børn, skal udbygges bl. a. med
en forsamlingssal.

eller 10 ha mere end forbundsgennemsnittet.
De landmænd, der fører regnskab, har en
gennemsnitlig gæld på 1850 DM pr. ha. Her
af er 26 pct. kortfristede lån.

NORD FOR GRÆNSEN

3. januar: En række sønderjyske forsam
lingshuse forudser stigende vanskeligheder.
De fem forsamlingshuse i Haderslev kom
mune, Årøhus, Vonsbæk, Marstrup, Hyrup
og Sdr. Vilstrup mener ikke at kunne klare
sig uden offentlig støtte. Hyrup forsamlings
hus har allerede taget skridt til kommunal
overtagelse. Efter et møde i Haderslev kom
munes kulturudvalg er det henstillet til be
styrelserne at udarbejde en oversigt over den
reelle situation med eventuelle kommunale
tilskud for øje.

8. januar: På stævnet i Sankelmark fastslår
formanden for Bund deutscher Nordschles
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30. januar: Forsamlingshuset i Frørup skal
nedlægges, beslutter man på en generalfor
samling.

En udførligere datoliste er fremlagt på læse
salen på Landsarkivet, Åbenrå, og på Det
danske Centralbibliotek, Flensborg.

Morsø Støbegods

OUGAARDS

Aktieselskabet
N. A. Christensen & Co.
Kongelig Hofleverandør
NYKØBING MORS

Grænselandets liv

Boghandel

Grænselandets sang
møder De i

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

JgWfee SiWnW

Idrætshøjskolen i Sønderborg

Syd- og Sønderjyllands store blad

Haderslev - tlf. 2 25 71

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
fra 3/5-28/7.

Tønder Landmandsbank %
Kontorer i Tønder - Skærbæk - Ballum - Brede - Brøns Bylderup Bov - Frifelt - Højer - Tinglev - Visby

Tlf. (044) 218 48

Bent Brier.

Besøg
landsdelens

museer
LØGUMKLOSTER HØJSKOLE

ANDELSBANKEN
Haderslev

Aabenraa

M. Schaumanns Klædefabrik A/S
Afd. for kemisk rensning TRYLIN

Kursus begynder sept., nov., febr.
Korte sommerkursus.
Tlf. 4 33 25

Læs

WINDFELD-HANSENS

!

Dannevirke

BOMULDSSPINDERIER A/S

Haderslev

VEJLE

Sønderjyllands ældste blad

i

BOGTRYK . OFFSET . BOGBIND

j

Th. Laursens Bogtrykkeri

■

Jernbanegade 8, Tønder, tlf. 215 50

Sønderjyllands

Kreditforening

Sønderjydsk
Tæppefabrik

Ladelund
Landbrugs og Mælkeriskole
Brørup station

Graasten Bank A/s
GRAASTEN

A/S Sønderjydsk Frøforsyning
A. R. Kjærby A-S

Haderslev

Højer

Frøavl & Frøhandel
Aabenraa

OVE ARKIL A/S
CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR
HADERSLEV

Hejmdals__
AABENRAA TLF. (046) 2 31 32

Spare- og Laanekassen

for Hobro og Omegn
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H. P. Hanssensvej 9, Haderslev,
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HOPTRUP HØJSKOLE - Hoptrup

HADERSLEV BANK

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

HØJSKOLE

o
§0

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

BRØDRENE GRAM % • VOJENS

TØNDER STATSSEMINARIUM
Grænselandsseminariet
tilmelding for 1971/72 helst inden
1. maj, senest 30. juni.
Telf. (047) 2 12 30

