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Det danske Centralbibliotek i Flensborg
Oversigt over bibliotekets arrangementer i efteråret 1971

En »se - og - røre udstilling«

I anledning af Flensborghus Bogsamlings 
og centralbibliotekets 50-årsjubilæum ar
rangeres på Dansk Centralbibliotek en bog
udstilling indtil 20. november.

Udstillingen er åben daglig kl. 10-19, 
lørdag kl. 10-17, søndag kl. 13-17. Gratis 
adgang.

I tilslutning til udstillingen udgiver bib
lioteket »Dansk skønlitteratur i 60'erne og 
på taérkselen til 70'erne«. Pris kr. 5,- eller 
DM 2,-.
16. november kl. 20
arrangeres en paneldrøftelse med forfatter
ne Gynther Hansen, Knud Holst, Per Høj- 
holt, Willy-August Linnemann, Peter See- 
berg, Tage Skou-Hansen og Poul Ørum.

20. november kl. 11-13
markeres 50 året for åbningen af Flensborg
hus' bogsamling ved en reception på bibli
oteket.
Kl. 20: Odense teater opfører som festfore
stilling i anledning af biblioteksjubilæet 
Ludvig Holberg: Den politiske kandestøber 
på Flensborg teater.
4.-13. december:
Sydslesvigs danske Kunstforening udstiller 
i bibliotekets foredragssal polsk grafik. 
Daglig åbning: 10-19. Udstillingen åbnes 
kl. 16 den 4. december.

Alle nærmere oplysninger kan fås på bib
lioteket, tlf. (0 461) 7953.

Billedudstilling på Åbenrå museum - se side 448

Historisk Samfund for Sønderjylland
har overtaget nogle eksemplarer af Hans 
Andersen: »En dansk sydslesvigers livs
vej« (seminarielærer Andreas Edsen Jo
hannsen).

Edsen Johannsen er navnlig kendt for 
sine fortællinger og landskabstegninger i 

Dansk Børneblad. Tolv af tegningerne er 
gengivet i det lille hæfte, som kan købes 
for en pris af ti kroner ved henvendelse til 
ekspeditionen, Landsarkivet, Haderslevvej, 
6200 Åbenrå. Telefon (046) 2 46 83.

De danske årsmøder er fastlagt til dagene fredag den 2., lørdag 
i Sydslesvig 1972 den 3. og søndag den 4. juni 1972.

SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT
der udsendes af Historisk Samfund for 
Sønderjylland som selvstændig publika
tion, koster 30,- kroner årlig i abonne
ment (incl. MOMS og forsendelse). 
Abonnementet og enkeltnumre (3,75 
kroner stykket, særnumre beregnes der 

dog en højere pris for) kan bestilles hos 
ekspeditionen, Landsarkivet, Åbenrå, 
telefon (046) 2 46 83, eller på redaktio
nens adresse: H. P. Hanssensvej 9, Ha
derslev, telefon (045) 2 17 37. 
Prøvenumre tilsendes gerne og gratis.



Det øverste vandfald i Tistedalsfossen. Malet af C. A. Lorentzen ca. 1798. Tilhører museet på Søn
derborg Slot.

Professor Chr. August Lorentzen
- maleren fra SønderborgAF H. D. SCHEPELERN
Overinspektør ved Det nationalhistoriske 
Museum på Frederiksborg slot, cand. mag. 
H. D. Schepelern, hvis doktordisputats er 
antaget til forsvar 7. december, har skrevet 
om den sønderborgske maler C. Ä. Lorent
zen. Klichéerne til artiklen er udlånt fra 
Thorvaldsens museum, hvor der i begyndel
sen af 1971 var arrangeret en C. Ä. Lorent- 
zen-udstilling på overinspektør Schepelerns 
initiativ.

Det er velkendt, at en sønderjyde, maleren 
C. W. Eckersberg, har fået hædersnavnet 
»den danske malerkunsts fader«, men min
dre kendt er det, at hans første lærer ved 
Kunstakademiet — hvem ingen vist derfor 
har tænkt på at tildele nogen kunstnerisk 
bedstefaderværdighed — også var sønderjyde, 
nemlig Christian August Lorentzen. Denne 
var 1803 blevet Jens Juels efterfølger som 
professor ved Kunstakademiet i København, 
hvor Eckersbergs elevtid er årene 1803-10. 
Det er en kendsgerning, at hans tidlige pro
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duktion viser langt mere påvirkning af Lo
rentzen end af den mere navnkundige pro
fessor Abildgaard.

Christian August Lorentzen fortjener et 
bedre eftermæle som kunstner, end han al
mindeligvis har fået, siden vor første kunst
historiker, professor N. L. Høyen i 1850'erne 
fældede en knusende dom over ham som et 
levn fra den foragtede »paryktid«, det 18. 
århundrede med dets påvirkninger fra udlan
dets »fordærvede smag«. Denne dom er rig
tignok ikke blevet stående uantastet, men 
Lorentzens efterladte produktion, så omfat
tende den end viser sig at være, er vidt 
spredt, og det har været vanskeligt at under
bygge andre opfattelser. Først nu, i 225 året 
for hans fødsel, har der på Thorvaldsens 
museum i København været afholdt en ud
stilling af hans bedste arbejder, der viser, at 
Sønderborg, hvor han blev født i 1746, ikke 
behøver at skamme sig over et bysbarn, der 
både kom ud i verden og efter sin hjem
komst gjorde en hæderlig karriere.

C. A. Lorentzens forældre var urmager 
Hans Peter Lorentzen og Marie Christina Pe
ters, som blev gift i Sønderborg 3. december 
1739. Sønnen blev døbt 27. juli 1746, og 
fadderne var ingen ringere end »Ihre Hoch
fürstliche Durchlaucht Prinz Friderich und 
Prinzessin Lowise«, altså den senere hertug 
Frederik Christian I af Augustenborg (1721 
-94) og hans ugifte faster, prinsesse Sofie 
Louise af Augustenborg (1699-1765). Da 
barnet tillige blev opkaldt efter den regeren
de hertug Christian August af Augustenborg 
(1696-1754), er det rimeligt at antage, at 
urmager H. P. Lorentzen har arbejdet for 
hertugfamilien. Da han døde 21. september 
1762, kun 48 år gammel, var sønnen 16 år, 
men blev først konfirmeret det følgende år. 
Antagelig er den faderløse dreng blevet sat i 
malerlære, og da han så har røbet kunstneri
ske evner, har det sin rimelige forklaring, at 
gudfaderen Frederik Christian, der 1754 var 
efterfulgt som regerende hertug, har hjulpet 
ham frem.

Det første kendte vidnesbyrd om hans 
kunstneriske aktivitet tyder i hvert fald i 
denne retning. Det er et lille portræt, som nu 
findes i museet på Gottorp. Det er signeret 
og dateret 1769 og forestiller en ganske ung, 
fornem dame, så fornem, at man gerne så 
hende identificeret med et af hertugfamiliens 
kvindelige medlemmer, hvilket dog har vist 
sig vanskeligt, da der blandt disse ikke synes 
at have været nogen, der i 1769 havde en til 
portrættet passende alder. Fra omtrent sam
me tid må stamme et mellemstort, usigneret 
portræt af Hertug Frederik Christian til hest, 
som tilhører Frederiksborg museet. Også 
hans næste kendte arbejde, et prospekt af 
herregården Gisselfeld, signeret 1772, tyder 
på, at indflydelsesrige mænd har støttet ham. 
Gisselfeld ejedes af hertugens fætter, greve 
Frederik Christian Danneskiold-Samsøe. Vi
dere er forbindelsen gået til andre af Syd
sjællands store godser. Til den store samler 
grev Otto Thott på Gaunø kan han være trådt 
i et slags tjenesteforhold, og efter hans død i 
1785 var han med til at forfatte en forteg
nelse over kunstværkerne på Gaunø. Otto 
Thotts efterfølger, baron Holger Reedtz- 
Thott, havde han portrætteret allerede 1778.

Men hvor havde han lært sin kunst? Det 
er lidt af en gåde. Det må dog huskes, at 
hof maleren Peder Als havde arbejdet for 
Augustenborgerne. Hans farver og pensel
strøg har man villet genfinde i Lorentzens 
tidlige arbejder, og da Lorentzen gennem 
daterede portrætter vides at have været i Kø
benhavn før midten af 1770'erne, har han 
vel, som traditionen fortæller, været elev af 
Kunstakademiet under Peder Als, og måske 
under professor Mandelberg. Skønt Lorent
zen endte som professor, fra 1809-10 endog 
som direktør, ved Kunstakademiet, er der 
noget mærkeligt uakademisk over hans løbe
bane såvel som over hans kunst. Man fristes 
til at tro, at han er båret frem af samtidens 
sværmeri for det medfødte talent, naturens 
muntre søn; og munter og elskværdig synes 
han at have været.
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Københavns Kunstakademi var stiftet 
1754 efter fransk mønster, og ligesom for 
pariserakademiets elever skulle romerrejsen 
være den selvfølgelige afslutning og kul
mination på den kunstneriske uddannelse. 
Men det kongelige stipendium hertil forud
satte, at man havde vundet akademiets store 
guldmedalje, og i konkurrencerne herom del
tog Lorentzen ikke. Derimod blev han af en 
»Kreds af Konstyndere«, i 1779 sendt på en 
udenlandsrejse, hvis mål naturligvis skulle 
være Rom, men som kun førte ham til Ne
derlandene og Paris. Betragter man de oven
for anførte fornemme navne og supplerer 
dem med andre, som han portrætterede før 
og efter sin rejse, bl. a. staldmesteren greve 
Jørgen Scheel til Gl. Estrup og statsminister 
J. O. Schack-Rathlou, tør man vel formode, 
at det var sådanne kredse, der støttede den 
unge kunstner.

På udrejsen aflagde han besøg i hjemstav
nen. Dette kan bevises gennem det eneste 
mere personlige brev, der kendes fra hans 
hånd (nogen pennens mand blev Lorentzen 
aldrig), fundet i en arkivpakke på Lands
arkivet i København blandt sager vedrøren
de maleren Vigilius Erichsens dødsbo. Denne 
havde i 1781 foretaget en Europarejse sam
men med sin hustru og havde i Paris truffet 
Lorentzen, som ved afrejsen medgav ægte
parret et brev stilet til hofpræsten på Augu
stenborg Christian Jessen (1743-1812), der 
anmodes om at vise ægteparret Erichsen 
gæstfrihed, hvis de skulle komme til Augu
stenborg. Men brevet synes aldrig afleveret 
og fandtes som sagt i Erichsens dødsbo. Det
te fund blev for et par år siden gjort af di
rektør, dr. phil. Torben Hoick Colding, med 
hvis tilladelse det her aftrykkes, dog med 
normaliseret tysk retskrivning:

Paris, d. 25. May 1781. 
Hochgeehrter Herr,

Ich hoffe, dass dieses mein Schreiben Sie 
nebst Frau liebste bei Wohlbefinden antref
fen möchte, welches mir sehr angenehm 

sein sollte. Seitdem ich die Ehre gehabt habe, 
mit Ihnen zu sprechen bei meinem Dasein 
auf Augustenborg, habe ich meine Reise 
durch Holland gemacht, von da nach Ant
werpen, wo ich mich 1 Jahr auf gehalten, und 
von Antwerpen nach Paris. Paris denke ich 
zu verlassen im Sept. Monat um nach Italien 
zu gehen.

Überbringer dieses Briefs ist der Herr Ju
stizrath Erichsen. Er ist ein grosser Maler 
und hat für seine Talente diesen Character 
[ni. Titelen Justitsraad] bekommen. Er und 
seine Frau haben für ihre Plaisier eine Reise 
durch Frankreich gemacht, und bei ihrer Zu
rückreise gehen sie durch Holstein, und bei 
dieser Gelegenheit nehme ich mir diese Frei
heit, wehrtester Herr Jessen, zu ersuchen sie 
bei ihrem Dasein ein wenig anzunehmen, 
welches mich zu allen Gegendiensten ver
binden machen wird. Ich bitte den Herrn 
Wiet vielmal zu grüssen, ich werde Ihnen 
aus Italien schreiben, weil ich Ihnen alsdann 
was mehres von meiner Reise schreiben 
kann. Ich verbleibe mit aller Hochachtung 
meines Herrens sehr ergebenster Freund und 
Diener

Christian August Lorentzen.

Adressaten, pastor Jessen, havde været 
huslærer og kabinetspræst på Augustenborg 
siden 1766, og der kunne være tale om et 
ungdomsbekendtskab mellem ham og den 
omtrent jævnaldrende C. A. Lorentzen. Den
nes forholdsvis ærbødige tone i brevet kunne 
imidlertid nok tyde på, at selv en lovende 
ung kunstner på udenlandsrejse har følt sig 
som den beskedne håndværker over for den 
studerede mand. Den i brevet nævnte hr. 
»Wiet« er måske præsten i Notmark Jens 
Jørgen With (1745-1802), som Lorentzen 
kan have truffet i pastor Jessens hjem ved 
besøget på Augustenborg.

Brevet fortæller tydeligt, at Lorentzen ag
tede at rejse til Italien i september 1781, men 
af os ukendte grunde forblev han i Paris og 
vendte hjem til Danmark enten i slutningen
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Maleren professor Christian August Lorentzen 
(1746-1828). Selvportræt ca. 1815. Tilhører Det 
nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

af 1782 eller i begyndelsen af 1783. Vi har 
her en af forklaringerne på, at han på væ
sentlige punkter adskiller sig fra sin samtid 
i den hjemlige kunstverden. De 2-3 år, han 
tilbragte i Paris, har indpodet ham en sans 
for aktualiteter, som ellers ikke var det, man 
tilstræbte gennem den akademiske malerud
dannelse. Han bliver forløber for helt andre 
sider i dansk guldaldermaleri end sin elev og 
arvtager Eckersberg, nemlig det folkelige 
genremaleri, der skildrer det jævne, muntre 
hverdagsliv. Noget tyder på, at hans pariser
venner har været tegnere, malere og kobber
stikkere, der leverede topografiske billed
serier og livlige skildringer af dagens begi
venheder, festerne ved kronprinsens fødsel 
1781 (Ludvig XVI's og Maria Antoinettes 
ældste søn, død 1789), forberedelserne til de 
første ballonopstigninger, jubelen over eng

lændernes nederlag i den nordamerikanske 
frihedskrig og ved Benjamin Franklins be
søg. Sidstnævnte har han afbildet på et alle
gorisk maleri, der findes på Kunstmuseet i 
København og fremstiller Franklin som fri
hedens bannerfører. Man fristes til at tro, at 
Lorentzen selv har indsuget lidt af den al
menmenneskelige, mere end egentlig politi
ske, frihedsbegejstring, der kendetegner år
tierne før den franske revolution.

Ved sin hjemkomst blev Lorentzen med
lem af det danske kunstakademi og regnedes 
endnu først og fremmest for portrætmaler. 
Han hævdede sig som sådan ganske godt 
ved siden af Jens Juel, der som kunstner har 
efterladt sig et større navn. Begge har de 
portrætteret kronprins Frederik, som snart 
skulle blive landets egentlige regent, og Lo
rentzens kundekreds træffes både inden for 
adelen og Københavns bedre borgerskab.

Med sin første beskytter, hertugen af Au
gustenborg, har han utvivlsomt bevaret for
bindelsen. Han døde i 1794, men hans søn, 
Frederik Christian II, havde allerede forinden 
gjort bestilling på en serie norske landskabs
malerier hos Lorentzen, der udstillede fire af 
dem på Salonen i København 1794. Denne 
serie fortsattes og udkom samtidig i kolorere
de stik, udførte i en ny teknik, den såkaldte 
»akvatinta«, af kobberstikkeren Georg Haas, 
som Lorentzen havde mødt i Paris, og med 
hvem han senere blev professorkollega ved 
Akademiet.

De norske malerier, Lorentzen malede til 
hertugen af Augustenborg, omfattede mindst 
femten prospekter, hvoraf tretten var på 
auktion i København i 1931, da hertugernes 
ejendele efter første verdenskrig spredtes 
gennem tyske kunsthandlere. De kom på 
private hænder, og i 1965 var elleve af dem 
på auktion i London, hvor de alle købtes til 
danske og norske museer og privatsamlin
ger.

Også med hertugfamiliens slægtninge på 
Gisselfeld bevaredes kontakten. Fra årene 
efter 1800 kendes flere malerier fra Lorent
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zens hånd forestillende Gisselfeld og omegn. 
I det hele taget slog Lorentzen igennem som 
landskabsmaler, skønt man senere også på 
dette felt har kunnet stille ham noget i skyg
ge af jævnaldrende, først og fremmest Jens 
Juel, men også af Erich Pauelsen, der lige
som Lorentzen påbegyndte en serie af norske 
landskaber, som afbrødes ved hans tidlige og 
tragiske død 1790.

Men på et andet felt bevarer Lorentzen 
førstepladsen. Han er den egentlige grund
lægger af det aktuelle historiemaleri i Dan
mark. Scener af Danmarks ældre historie 
havde han udført allerede i 1790'erne, men 
begivenhederne 1801 trak pludselig det fre
delige Danmark ind i dramatiske begivenhe
der, som også satte sig spor i billedkunsten. 
Slaget på Rheden den 2. april 1801 blev em
net for Lorentzens absolutte hovedværk, et 
både i farver og komposition ganske enestå
ende maleri, der nu hænger på Frederiksborg 
museet. Det blev købt af kronprins Frederik 
og udført i kobberstik af Johan Frederik Cle
mens.

I 1802 døde Jens Juel, og det har for sam
tiden været ganske naturligt, at Lorentzen 
blev hans efterfølger som professor ved 
Modelskolen, en stilling han beklædte til sin 
død 1828. Med den aktualiserende linie, som 
Lorentzen ved sit betydeligste arbejde, Slaget 
på Rheden, havde lagt ind i dansk maler
kunst, er det ganske forklarligt, at de unge 
akademielever, som i de følgende år kom til 
København, deriblandt C. W. Eckersberg, 
også udførte malerier, tegninger og kobber
stik af de historiske begivenheder, hvortil 
ikke mindst krigen 1807-14 gav rigelige em
ner. Selv malede Lorentzen billeder fra bom
bardementet 1807, og samtidig med, at han 
stadig malede portrætter, deler hans produk
tion fra de senere år sig navnlig over to 
emneområder, livet i København og omegn 
- han er egentlig vor første »Dyrehavema
ler« — og teatret. Den rige grosserer Nathan
son bestilte i 1809 en serie scenebilleder fra 
Holbergs komedier. De er i særlig grad ble

vet kritiseret af N. L. Høyen, men må be
dømmes ud fra de forudsætninger, hvorun
der de blev til. Kun i ganske enkelte tilfælde 
kunne Lorentzen støtte sig direkte på sceni
ske opførelser, og i samtiden betragtedes bil
lederne som hjælpemiddel for en forbedret 
iscenesættelse. Malerierne er iøvrigt bevaret 
samlet, idet de hænger på Amalienborg slot, 
hvor dog kun få har mulighed for at se dem.

I de senere årtier er interessen for Lorent
zens kunst vokset. Han er repræsenteret i 
museerne på Gottorp og i Flensborg, men 
navnlig museet på Sønderborg slot har gan
ske naturligt erhvervet adskillige af hans 
malerier. Hvor stærk forbindelsen med hjem
stavnen var i hans senere år, kan vanskeligt 
afgøres, da der findes så få skriftlige efter
ladenskaber. Den betydelige portrætmaler, 
sønderjyden C. A. Jensen, var hans elev ved 
Akademiet 1810-16 og nød godt af Lorent
zens hjælpsomhed. I Ravnkær kirke i Angel 
findes en altertavle malet af Lorentzen 1791, 
forestillende Kristus i Gethsemane, holdt i 
tidens sentimentale stil i stærke blårøde far
ver.

C. A. Lorentzen var en overgangsskikkelse 
mellem en gammel og en ny tid. Men både 
som kunstner og som menneske ejede han 
glød og varme. Han var en af dem, som lod 
faklen gå videre.

Kilder og henvisninger:
Udover leksikonartikler, der væsentligt bygger 
på nekrologer efter hans død 1828, findes ingen 
samlet behandling af C. A. Lorentzens liv og 
gerning. Fra de senere år kan nævnes følgende 
specialafhandlinger om enkelte sider af hans 
kunst:
Otto Osewald: Drei Künstler im Dienste unse

rer Heimatkirche Rabenkirchen (Jahrbuch des 
Angler Heimatvereins 1962 p. 85-89).

H. D. Schepelern: C. A. Lorentzen og hans nor
ske Landskaber (Kunst og Kultur, 49. årg., 
Oslo 1966 p. 73-92).

Jens Fr. Nørbæk: Det Holbergske Galleri (Hol- 
bergsamfundet, København, 1967).

C. A. Lorentzen. Katalog over udstilling på 
Thorvaldsens Museum 1971.
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Revolutionen der udeblevAF HENRIK FANGEL
I dagene 24-27. marts 1848 demonstrerede 
det loyale borgerskab i Haderslev med borg
mester G. F. Lassen i spidsen mod den pro
visoriske regerings indførelse. Det lykkedes 
byens lokale myndigheder - og Haderslev 
var den eneste by i Nordslesvig, hvor det 
lykkedes - at trække anerkendelsen af denne 
regering ud i nogle måneder.

Cand. mag. Henrik Fangel, Århus, sam
menholder flere beretninger fra de begiven
hedsrige dage og søger at finde frem til, hvad 
der virkelig skete.

En af Haderslevs fremtrædende borgere i 
1840'eme var garver Martin Gottlieb Göhl- 
mann. Allerede navnet viser hans tyske her
komst, og hans fader, Johann Gottlieb Göhl- 
mann, var da også født i hertugdømmet 
Schlesien 1770, men blev 1795 optaget 
som borger i Haderslev, hvor han samme år 
var blevet gift med Christine Leisner. Ved 
folketællingen 1803 var han bosiddende i 
Gi. Haderslev, hvor han døde 1829. Sønnen 
er født 1807 og var i 1834 bosiddende på 
Slotsgrunden, idet han da samtidig med 
Slotsgrundens indlemmelse i købstaden blev 
optaget som borger i byen. Senere blev han 
ejer af den nu forsvundne Bløchers mølle 
(Storegade 85), hvor han havde sit garveri. 
1839 blev han gift med Maria Bertelsen, der 
var datter af bygmester Andreas Bertelsen 
i Haderslev.

Göhlmanns garverivirksomhed har for
modentlig hørt til blandt byens større hånd
værkervirksomheder, for i 1842 blev han, 
kun 35 år gammel, valgt til deputeret bor
ger, et udtryk for en vis økonomisk position. 
Göhlmann var endvidere aktiv inden for den 

i 1838 stiftede Borgerforening, som han blev 
medlem af 6. nov. 1839. Hans navn træffes 
adskillige gange i Borgerforeningens proto
kol, bl. a. blev han valgt ind i bestyrelsen 
for 1. kvartal 1842, og i jan. 1845 valgtes 
han blandt de syv medlemmer, der skulle 
give udkast til reviderede love for forenin
gen. Borgerforeningen var fra starten først 
og fremmest en selskabelig forening, men 
efterhånden som den nationale kamp i 1840' 
erne tog til, blev den »politiseret«, og man 
beskæftigede sig mere og mere med »vater
ländische Angelegenheiten« på foreningens 
generalforsamlinger. Som et udtryk for at 
Göhlmann er at træffe på den slesvig-hol- 
stensk-sindede fløj kan man tage, at han 3. 
januar 1845 var blandt de 31 medlemmer 
der krævede P. Hiort Lorenzens eksklusion 
af Borgerforeningen på grund af hans op
træden i foreningen aftenen før, der var 
endt med tumulter.

Også i Den slesvig-holstensk patriotiske 
Forening viste Göhlmann sig som aktiv sles- 
vig-holstener, idet han fra foreningens start 
i juli 1845 var vicedirektør i foreningen1, 
hvis medlemskreds i begyndelsen tilhørte 
den højere middelklasse fra Nordslesvig, 
først og fremmest købmænd og håndværks
mestre fra købstæderne Haderslev og 
Åbenrå samt større gårdmænd fra egnen 
omkring de to byer. Desuden var enkelte 
akademikere og embedsmænd medlemmer. 
Fra slutningen af 1846 fik foreningen en 
overvægt af medlemmer fra byerne Slesvig 
og Rendsborg. Dens virksomhed udadtil 
manifesterede sig bl. a. i bestræbelser på

1. Lyna 9. juli 1845.
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Idylbillede fra 1890'erne med Dammen og »Bløchers Mølle«. Gavlen, der skimtes til venstre, tilhø
rer Gi. Haderslev kirke. Møllen tilhørte garver Göhlmann, men den blev senere overtaget af køb
mand Asser Bløcher.

økonomisk fremme og udvikling af industri 
og landbrug i hertugdømmerne, deraf det 
patriotiske, mens det slesvig-holstenske 
kommer til udtryk gennem de sange og ta
ler, som man efter hvert møde eller fest kan 
finde refereret i slesvig-holstenernes lokale 
organ, Lyna.

Göhlmann har som næstformand været 
stærkt aktiv inden for foreningen, således 
blev han i oktober 1845 sammen med en 
række andre fremtrædende næringsdrivende 
i byen, sadelmagermester J. G. Bungartz 
jun., smedemester P. Claussen, sadelmager
mester H. Jensen jun., fabrikant J. Petersen 
og snedkermester S. Suchland, samt byens 
ledende slesvig-holstener, dr. J. A. Marcus, 
alle medlemmer af foreningen, valgt ind i 
en komité, der skulle »foranstalte en offent

lig Udstilling af indenlandske Haandværke- 
res og Industrielles Frembringelser«2.

Selv om dr. Marcus uden tvivl har været 
den drivende kraft (han modtog for sit ar
bejde en sølvpokal af byens erhvervsdri
vende), synes denne »Industriudstilling« 
dog at have haft et sådant omfang, at der 
har været nok at se til for alle komiteens 
syv medlemmer. Den 14. januar 1846 med
deler Lyna således, at arbejdernes indleve
ring skal ske mellem den 16. og 26. maj til 
M. G. Göhlmann. Den 1. juni kunne udstil
lingen åbne og i beretningen om udstil
lingen3, der varede til den 16. juni, hedder 
det bl. a., at der var indleveret 565 numre,

2. Lyna 15. okt. 1845.
3. Lyna 4. juli 1846.
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hvoraf mange bestod af flere genstande. Set 
fra en moderne betragtning er der blot tale 
om håndværkervarer, men deres samlede 
værdi udgjorde dog ca. 9600 mark og heraf 
solgtes for ca. halvdelen, hvoraf komiteen 
til bortlodning købte for et beløb af ca. 1800 
mark. Det var altså ikke småbeløb, komiteen 
rådede over. Der var da også tegnet aktier 
for et beløb af ca. 1900 mark, og ligesom det 
var Den slesvig-holstensk patriotiske Fore
ning, der stod bag industriudstillingen, tør 
man vel formode, at dette beløb for største
delens vedkommende var tegnet af forenin
gens medlemmer, som på dette tidspunkt 
kun udgjorde 203. Også dette viser, at fore
ningens medlemmer hørte til de lidt bedre
stillede i samfundet.

Der kan ud fra ovenstående næppe være 
tvivl om garver Göhlmanns slesvig-holsten- 
ske sindelag, der yderligere må anses for en 
naturlig følge af hans tyske oprindelse og 
baggrund. Begivenhederne i marts 1848 og 
tiden derefter viser da også, at han af byens 
styre er blevet anset for en af de ledende og 
mest aktive sies vig-holstenere i byen.

Efter slesvig-holstenernes mislykkede for
søg på at få den provisoriske regering aner
kendt i Haderslev den 26. marts 1848 og 
dermed overtage magten i byen fulgte en vis 
febrilsk aktivitet blandt slesvig-holstenerne 
for at ændre dette. Blandt andet rejste dr. 
Marcus allerede den 26. til Rendsborg for at 
bede om hjælp, men den 29. marts, samme 
dag som den danske hær var rykket ind i 
Haderslev nordfra, blev han, netop hjem
vendt fra Rendsborg, arresteret som hoved
leder af urolighederne i Haderslev den 25. 
og 26. Den 31. marts udstedte den øverst
kommanderende for de danske styrker i 
Haderslev, generalmajor Wedel Wedells- 
borg, efter at have læst en indberetning af 
borgmester G. F. Lassen om begivenhederne 
i Haderslev fra den 24. til den 27. marts, 
befaling til borgmesteren, der samtidig var 
politimester, om at arrestere bl. a. garver 
Göhlmann. Dette skete den 1. april og dagen 

efter blev garveren sammen med postholder 
Raben fra Haderslev og sognefoged Erichsen 
fra Skærbæk ved Hoptrup overført til Kol
ding og nogle dage efter derfra til fæstnin
gen Nyborg. Her blev også andre »oprørere« 
senere indsat, således dr. Marcus og borg
mester Schow fra Åbenrå. De internerede 
fik på intet tidspunkt oplyst, hvorfor de var 
blevet arresterede, men blev dog af fæst
ningskommandanten opfordret til selv at af
give oplysninger om årsagen til deres arre
station (!), og selv om de vel nok har haft 
deres anelser, mærker man tydeligt af deres 
beretninger, at det har været vanskeligt for 
dem at finde frem til noget konkret.

Garver Göhlmanns beretning er dateret 
Nyborg 15. april 1848 og er skrevet på et 
ikke helt fejlfrit tysk. Den giver først og 
fremmest et indtryk af begivenhederne i 
Haderslev den 25. marts. Det er samtidig en 
meget levende skildring, der bærer præg af 
at komme sandheden meget nær. I hvert fald 
kan vi konstatere en meget stor overens
stemmelse med, hvad vi ellers ved, især med 
borgmester Lassens beretning.

Naturligvis gør Göhlmann sig umage for 
at skildre sig selv og sin egen rolle som 
meget moderat, men gør man sig blot klart, 
at beretningen også er et forsøg fra for
fatterens side på at forsvare og retfærdig
gøre sig, kan den betragtes som et væsent
ligt bidrag til oplysning om de betydnings
fulde tildragelser i Haderslev i de sidste 
martsdage 1848. I dansk oversættelse lyder 
beretningen således (de første par linjer er 
udeladt) :

»Årsagen til min arrestation er mig ikke 
bekendt. Da jeg lørdag den 1. april om afte
nen henimod kl. 6.30 blev kaldt hen til hr. 
justitsråd Lassen4, begav jeg mig straks der
hen og erfarede til min forbavselse, at han 
af generalen5 havde fået til opgave at

4. I Slotsgade, i nærheden af Borgerforeningen.
5. Den oven for omtalte generalmajor Wedel 
Wedellsborg.
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fængsle mig. Jeg spurgte om grunden. Han 
forsikrede mig, at han ikke vidste hvorfor, 
men sagde, at jeg jo havde været i Rends
borg, nemlig den 18. marts6. Dette var 
ganske vist tilfaldet, men jeg mente ikke at 
kunne se nogen forbrydelse deri, da mødet 
jo ikke var forbudt.

Endvidere sagde han, at jeg jo havde 
støbt kugler. Jeg indrømmede, men havde 
heller ikke gjort nogen hemmelighed deraf, 
idet jeg for åbne døre og i overværelse af 
mange mennesker selv havde været i gang 
dermed. Det havde dog aldrig været min 
hensigt eller i det fjerneste faldet mig ind 
nogensinde at bruge kuglerne mod nogen 
autoriseret magt, endsige mod kongeligt 
militær, hvilket også fremgår af mine gevæ
rer, hvortil kuglerne ikke kunne bruges. Min 
tanke var kun, for min egen sikkerheds 
skyld, at have dem til eget brug i yderste 
nød, thi min ejendom blev truet med brand. 
Jeg mente også det var nødvendigt i nøds
tilfælde at gøre min borgerpligt og med ge
vær slutte mig til det væbnede borgerskab, 
hvorfor jeg allerede havde meldt mig til en 
af borgerkorpsets7 officerer.

Jeg kan ikke se nogen forseelse heri, idet 
byen forlængst af regeringen var blevet op
fordret til at etablere en borgerbevæbning 
og til at anskaffe de dertil nødvendige ge
værer og våben for byens regning. I et møde 
i byens deputeretkollegium8 var det blevet 
besluttet at anskaffe yderligere 200 geværer 
for byens regning, og da et medlem af ma
gistraten ytrede, at det ville være ønskeligt, 
om nogle af de deputerede borgere sluttede

6. Her holdtes det store møde af bl. a. stæn- 
derdeputerede, hvor man besluttede at sende 
en deputation til kongen for at kræve en fælles 
slesvig-holstensk forfatning og Slesvigs opta
gelse i det tyske forbund.
7. I byen fandtes to borgerkorps, det ældre, 
der fik nyt reglement i 1843, samt et frivilligt, 
oprettet 1833, men ophævet i 1848, jfr. Die 
Heimat 1929 s. 62-64.
8. Medio marts 1848. Göhlmann havde som

Borgmester Gustav Frederik Lassen. Borgmester 
i Haderslev 1844-48.

sig til borgermilitsen, besluttede jeg at melde 
mig, i hvert fald så længe uroen varede og 
kun i nødstilfælde, da jeg ikke ønskede at 
deltage i øvelserne og paraderne. Hertil 
havde jeg overhovedet ikke tid. Jeg fandt 
også dette så meget mere nødvendigt, som 
byen blev truet med overfald, og selvom jeg 
ikke var særlig bange for disse trusler, fandt 
jeg det dog nødvendigt at bebyrde mine folk 
med nattevagt på skift9.

Selvom jeg tænker nok så grundigt efter, 
kan jeg ikke finde ud af, hvad der har givet 
anledning til min arrestation. Jeg kan kun 
tænke mig den situation, at jeg må have 
fjender, som har fremført usandheder for at 
styrte mig i ulykke. Måske har også en ar
tikel i Dannevirke om mødet i Rendsborg 

nævnt oven for været medlem af deputeretkol
legiet siden 1842. Der findes ingen indførsler 
i deputeretkollegiets protokol (Haderslev Råd
stuearkiv) fra februar 1848 til februar 1849.
9. Der hentydes formodentlig til evt. nordfra- 
kommende dansk militær, men mon ikke Göhl
mann har været mindst lige så bange for over
fald fra den dansksindede del af byens og om
egnens befolkning, jfr. oven for, at hans ejen
dom truedes med brand.
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P. C. Koch. Grundlagde i 1838 »Dannevirke«, 
det første danske dagblad i Sønderjylland.

bidraget til at sætte mig i et dårligt lys hos 
mange danskere, thi jeg hørte, at man endog 
i Kolding anså mig for en fjende.«

Der følger nu et referat af Göhlmanns 
oplevelser i Rendsborg den 18. marts, idet 
han mener, at Dannevirke den 22. marts 
gennem sit referat af mødet har givet det 
indtryk, at han spillede en fremtrædende 
rolle i forbindelse med begivenhederne un
der og efter de stænderdeputeredes møde. 
Dette ønsker han at berigtige, og Göhl
manns egen version, der er udeladt her, 
giver da også indtryk af at komme sand
heden eller det sandsynlige nærmere end 
Dannevirkes stærkt agitatoriske referat.

10. Magistraten bestod her i 1848 af justits
råd, borgmester G. F. Lassen, kancelliråd, stads
skriver Hargens, købmand Joh. Chr. Holm, køb
mand Matthias Mussmann og købmand C. A. 
Petersen.
11. Nemlig hos borgmesteren.
12. Købmand Jacob Kjeldrup, 1802-57, depu
teret borger 1840-48.

Herefter følger Göhlmanns skildring af 
begivenhederne i Haderslev lørdag den 25. 
og søndag den 26. marts, således som han 
oplevede de to dage :

»Lørdag den 25. marts blev byens depute
rede borgere gennem en rundskrivelse fra 
hr. justitsråd Lassen opfordret til at mødes 
med magistraten10 i hans hus kl. 1. Jeg 
vidste endnu ikke, hvad der var hændt, men 
erfarede snart, at en provisorisk regering 
var dannet. Straks efter kl. 1 begav jeg mig 
afsted til justitsråd Lassens hus og så under
vejs adskillige borgere, der var på vej til 
Borgerforeningen.

Da vore forhandlinger var slut dér11, 
meddelte hr. justitsråden os, at der var to 
borgere, der forlangte at komme til at tale 
med Kjeldrup12 og Göhlmann. Vi gik uden
for, hvor man bad os om at følge med til 
Borgerforeningen, idet man her ønskede at 
tale med os. Vi gik med derhen, og flere an
dre deputerede borgere fulgte med. Da vi var 
kommet derhen, meddelte man os, at vi var 
blevet valgt ind i en komité, der havde til 
opgave at fremføre borgernes ønsker over 
for magistraten, idet forsamlingen anså det 
for ønskeligt at dette hverv for en ordens 
skyld kun blev overdraget bestemte perso
ner13.

Vi modtog valget og blev straks sendt til 
magistraten med påbud om at ansøge den 
om af hensyn til opretholdelsen af roen i 
byen, for det første at sørge for, at der af 
borgerskabet blev stillet en stående vagt14, 
og for det andet, at der blev givet redak
tøren af Dannevirke, P. C. Koch, en sikker
hedsvagt, at det blev ham forbudt at trykke 
politisk stof, og at Dannevirke ikke måtte

13. Komitéen bestod foruden af Göhlmann og 
dr. Marcus (se nedenfor) af købmand G. Si
monsen, maler Chr. Häger, smedemester Dre
witz, jernstøber Bonnichsen og sadelmagermes
ter Gottfr. Bungartz (Lassens beretning).
14. Natten igennem patruljerede en afdeling af 
borgerkorpset i byen (Lassens beretning). 
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udgives, hvis der forekom politisk stof deri. 
Sådan nogenlunde var de pålæg, hvormed 
vi drog afsted til magistraten. Hr. dr. Mar
cus førte ordet, og efter nogen diskussion 
kom det til lidt heftige ordvekslinger mellem 
hr. justitsråden og dr. Marcus15, der ytrede 
sig nogenlunde i den retning, at han bestemt 
ikke kunne forholde sig ligegyldig, når det 
stod et blad helt frit for ensidigt at skrive 
hvad det ville, mens det på den anden side 
ikke lod noget optage for at gendrive dette. 
Man havde overhovedet ikke lejlighed til at 
imødegå det, som Dannevirke påstod. Enten 
skulle pressen være fri, eller også måtte der 
ikke trykkes noget partisk af den anden 
part. Hertil svarede hr. kancelliråd Har- 
gens16, at pressen også var fri for den anden 
part nu, hvortil dr. Marcus svarede: »Det 
har jeg erfaret. Det kan ingen bevidne bedre 
end jeg!«17 Kancelliråden sagde, at han 
kunne henvende sig til Itzehoer Wochen
blatt18, dér var der pressefrihed nu. Justits
råden indskød nu, at han havde Danne
virke fra i dag, og han fandt intet ophid
sende deri. Vi fik et eksemplar med til Bor
gerforeningen, og man fandt, at en artikel 
under de gældende forhold ikke ville være 
passende, og man bad justitsråden om at den 
måtte blive strøget, hvilket også skete19.

Jeg ville nu hjem, og man bad mig om at 
komme igen henimod aften, hvilket jeg lo
vede. Jeg gik hjem og gik kl. ca. 8 igen til 

Borgerforeningen, hvor jeg fandt en 
mængde mennesker samlede. Adskillige af 
dem syntes meget ophidsede, andre derimod 
var mere rolige. Aftenen gik, uden at der 
skete noget af særlig betydning. Senere gik 
folk imidlertid stærkt ind for, at P. C. Koch 
skulle have sin presse forseglet, eller i det 
mindste ikke måtte trykke uden tilsyn. Man 
forlangte også en proklamation af den pro
visoriske regering aftrykt.

Med dette pålæg blev vi sendt af sted til 
justitsråden. Vi fik foretræde, og jeg be
gyndte i al høflighed at gøre ham bekendt 
med, hvad vi havde fået pålagt. Han sva
rede, at han var alene nu, og ikke kunne be
slutte noget uden i forening med de øvrige 
magistratsmedlemmer. Han sendte imidler
tid bud efter hr. kancelliråden og hr. senator 
Holm, der også snart kom til stede. Imens 
var der kommet flere20 folk ind i hr. justits- 
rådens stue, bl. a. også to fra Åbenrå, og da 
disse tog ordet, trak jeg mig tilbage og be
kymrede mig kun lidt om sagen21.

Hr. kancelliråd Hargens besluttede imid
lertid at gå med til Borgerforeningen for at 
berolige folk dér. Mange borgere var i mel
lemtiden gået derfra. Kancelliråden kom, 
man pressede på med forsegling af pressen, 
hvilket (vel) også skete senere, og man 
forlangte den provisoriske regering aner
kendt. Kancelliråden søgte at gøre dem be
gribeligt, at det ikke lod sig gøre nu, og at

15. Omtales også af Lassen.
16. Wolf Hermann Hargens, 1804-74, kan
celliråd, stadsskriver, medlem af magistraten, 
jfr. note 10.
17. Det er formodentlig ment som spydighed 
fra Marcus' side. Kernen i sagen er formodent
lig, at slesvig-holstenerne efter at P. C. Koch 
1. januar 1848 havde overtaget Lyna, stod uden 
mulighed for at komme til orde gennem en lo
kal presse.
18. Sies vig-holstenernes førende organ i her
tugdømmerne.
19. Omtales også af Lassen, der som politi
mester skulle censurere Dannevirke.

20. Dettet fra »to«.
21. Folkene fra Åbenrå meddelte bl. a., at den 
provisoriske regering var blevet anerkendt i 
Åbenrå. Dette fremkaldte hektisk aktivitet 
blandt slesvig-holstenerne i Haderslev, især 7- 
mands-komitéen, som jo også Göhlmann var 
medlem af, og ifølge Lassens beretning gik det 
betydeligt mere livligt til i og foran hans hus 
denne nat, end Göhlmann her lader formode. 
Om sammenkædningen af begivenhederne i 
Åbenrå med dem i Haderslev, se også G. Japsen 
i Sønderjyske Årbøger 1960 s. 187f. 
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de måske ville fortryde det senere, men 
mange holdt fast ved deres krav om at ville 
have det gennemført. Jeg må indrømme, at 
jeg bemærkede nogle, som så ud til at have 
fået et glas punch for meget. Jeg søgte at 
berolige dem og støttede hr. kancelliråden i, 
at man skulle sove på det, hvilket også blev 
støttet af dr. Marcus, og så vidt jeg bemær
kede, opløstes forsamlingen22.

Søndag morgen kl. 9 var vi tilsagt til 
møde med magistraten på rådhuset. Vi 
mødte op, nogle af magistratsmedlemmerne 
erklærede, at de ville træde tilbage, men 
justitsråden erklærede, at alle vore bestræ
belser kun skulle gå ud på at opretholde ro 
og orden i byen, og at han ikke ville aner
kende den provisoriske regering. Hvilket 
forsamlingen også tilsluttede sig.«

Denne sidste sætning synes tilføjet senere 
af Göhlmann, evt. ved en gennemlæsning. 
Dette lille træk viser hvorledes han har øn
sket at sætte sig og sine tilhængere i så gun
stigt et lys som muligt, jfr. oven for at han 
støttede kancelliråd Hargens i beroligelsen 
af gemytterne i Borgerforeningen. Göhl
mann omtaler heller ikke, at dr. Marcus 
mødte op på rådhuset sammen med de andre 
medlemmer af ovennævnte komité, deri
blandt Göhlmann selv (!), og forlangte aner
kendelse af den provisoriske regering23. For 
visse af deputeretkollegiets medlemmer kan 
det kim have været under pres, at de tilslut
tede sig borgmesterens udtalelser. Det er 
derfor sikkert for at undgå at sætte sig selv 
i for skævt et lys, at Göhlmann går så let 
hen over begivenhederne søndag den 26. 
marts, hvor han både som medlem af depu
teretkollegiet og af den »provisoriske bor
gerkommission« har været en af hovedper
sonerne. Vi må da søge oplysning andetsteds 
om denne dags vigtige begivenheder.

22. Hargens' beroligelse af gemytterne i Bor
gerforeningen og udsættelse til den følgende 
dag omtales også af Lasen.
23. Lassens beretning.

Göhlmann slutter sin beretning således :
»I øvrigt erklærer jeg aldrig at have haft 

noget at gøre med hemmelig politik, såvel 
som jeg i ingen henseender står i skriftlig 
eller politisk forbindelse med nogen og ej 
heller har kendskab til sådanne forbindelser.

Jeg håber herefter, og især da jeg har 
bragt i erfaring, at en regeringskommission 
er blevet indsat i Haderslev24, som vil un
dersøge sagen, og hvor der kan stilles til
strækkelig sikkerhed for min person, sna
rest at se mig befriet fra min arrest, da min 
tilstedeværelse hjemme er særdeles nødven
dig.«

Göhlmanns ønske kom hurtigt til at gå i 
opfyldelse, for allerede den 22. april kan 
man i Dannevirke læse følgende: »... De 
ved Hærens Indmarch i Nordslesvig arreste
rede og til Kongeriget bragte Embedsmænd 
og Private ere for at fremme og fuldende 
Undersøgelsen, førte tilbage til Haderslev, 
hvor de deels hensidde i Arrest, deels imod 
stillet Sikkerhed tør opholde sig udenfor 
samme. En saadan friere Arrest nyder Amts
forvalter Harbou, Herredsfoged Bruhn, Ri
defoged Riedel, Tingskriver Møller, Posthol
der Raben og Garver Göhlmann, imod at ha
ve udstedt en skrivtlig Revers, hvori de ved 
Æres og gode Rygtes Fortabelse forpligte 
sig til ei at forlade Byen, stedse at give 
Møde, naar Regjeringen indkalder dem, og 
ei at foretage Nogetsomhelst til Præjudice 
for Hs. Majestæt Kongens Interesser . ..«

Til grund for denne meddelelse ligger den 
kendsgerning, at en undersøgelseskommis
sion bestående af landfoged Chr. Ludv. 
Ernst v. Stemann fra Ærø og borgmester 
Stricker fra Ribe var blevet udnævnt den 
17. april. Den tog ophold i Haderslev fra 
den 22. april og af en indberetning, som den 
28. april indsend tes til det slesvig-holstensk-

24. Regeringskommissionen af 3. april 1848, 
med bl. a. borgmester Lassen som medlem, Hjel- 
holt: Sønderjylland under treårskrigen I, Kø
benhavn 1959, s. 81.
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lauenborgske kancelli i København, fremgår 
det, at Göhlmanns frigivelse er sket allerede 
den 19. april. Det fremgår endvidere, at han 
var blevet arresteret, fordi han havde taget 
virksom del i den bevægelse, som dr. Marcus 
udfoldede i dagene 25. til 26. marts for at få 
den provisoriske regering anerkendt, men at 
han var blevet løsladt, dels fordi der, således 
som Dannevirke anfører, kunne stilles til
strækkelig kaution, dels, og dette er nok så 
interessant, på grund af »Mangelen af 
egentlige Beviisligheder«. Alene herudfra 
må man formode, at Göhlmann aldrig er 
blevet fremstillet for undersøgelseskommis
sionen, hvortil kommer, at kommissionens 
opgave først og fremmest var at undersøge 
embedsmændenes forhold, samt at dens 
virke i Haderslev i første omgang blev sær
deles kortvarigt, idet den allerede den 25. 
forlod byen på grund af frygt for preussisk 
besættelse af Nordslesvig efter general 
Wrangels sejr i slaget ved Slesvig den 23. 
april.

Også de i arresten i Haderslev internerede 
blev evakueret, blandt andet dr. Marcus, der 
tydeligt nok har været anset som hovedman
den, og som derfor nu overførtes til Nyborg, 
hvor han endelig den 23. maj fremstilledes 
for en undersøgelseskommission bestående 
af blandt andre borgmester Lassen, den 
mand, som han havde søgt at vælte to må
neder i forvejen.

Göhlmann hørte altså til de mindre fisk 
og fik lov til at gå rundt som en fri mand i 
Haderslev, hvor slesvig-holstenerne nu 
havde indsat herredsfoged Otto Kier som 
borgmester, politimester og byfoged. Det be
tød, at slesvig-holstenerne i byen igen stak 
hovederne frem efter nederlaget den 26. 
marts og den danske besættelse. Borgerfore
ningen genoptog sine møder og valgte netop 
i 2. og 3. kvartal 1848 garver Göhlmann til 
formand, måske som en slags belønning 
til gengæld for de ubehageligheder han 
havde måttet gennemgå i forbindelse med 
sin arrestation.

Göhlmann var ganske vist en af dem der 
slap for videre tiltale, men han er så sande
lig også sluppet let om ved sin omtale af 
begivenhederne søndag den 26. marts, hvor 
det gik betydeligt mere broget til end hans 
knappe beretning lader formode. Det vil 
derfor være på sin plads at fremdrage den 
beretning af borgmester Lassen, hvortil der 
er henvist flere gange i forbindelse med 
Göhlmanns beretning. I modsætning til 
denne, der er en slags forsvarsskrift for 
manden selv, er Lassens en halvofficiel ind
beretning, hvilket må indgå i en vurdering 
og sammenligning af de to beretninger. Den 
blev afkrævet Lassen af den øverstkomman
derende for den afdeling af den danske hær, 
der onsdag den 29. marts, altså tre dage 
efter de her omtalte begivenheder, var ryk
ket ind i Haderslev nordfra, og den affødte 
en række ordrer til Lassen i hans egenskab 
af politimester om arrestation af bl. a. gar
ver Göhlmann.

For at få begivenhederne belyst så alsidigt 
som muligt bør man imidlertid også ind
drage en tredje øjenvidneskildring af disse 
begivenheder, nemlig redaktør P. C. Kochs 
referat heraf i Dannevirke den 27. marts 
1848. Indtrykkene må her være helt friske, 
medens vi af Lassens beretning, selvom den 
er nedskrevet kun 4r-5 dage efter begiven
hederne, kan se, at han ikke kan huske alle 
detaljer; han kan således to steder ikke nøj
agtigt huske, hvilke personer der mødte op 
hos ham med andragender og lignende. 
Göhlmanns beretning er den senest affattede 
af de tre, nemlig fra den 15. april, men den 
bærer dog i høj grad præg af, at det er be
givenheder, der har indprentet sig stærkt i 
hans hukommelse, og viser i øvrigt så stor 
overensstemmelse med de to andre beret
ninger, at den af os må anses for en tro
værdig og sandsynlig skildring af begiven
hederne, således som Göhlmann oplevede 
dem. På et væsentligt punkt må vi dog tage 
forbehold, idet en sammenligning med Las
sens og Kochs beretninger viser, at der langt 
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fra var så roligt i byen som man kunne få 
indtryk af gennem Göhlmann, der slet ikke 
omtaler al den hurlumhej, der har hersket i 
og ved Lassens hus og på byens gader i øv
rigt natten mellem den 25. og 26. marts, og 
som man vel må formode, at også Göhl
mann må have observeret og overværet.

For som nævnt at drage Kochs beretning 
ind i billedet vil der derfor som noter til 
Lassens beretning (udover dem der måtte 
være nødvendige af hensyn til forståelse af 
den almindelige baggrund) være anført ci
tater fra Kochs beretning, der i sin helhed 
er gengivet såvel i »Bladet Dannevirke 1838 
-1938« s. 178f som i »Selskabet Harmonien 
1799-1849-1949« s. 89ff. Endvidere er det 
bemærket på hvilke punkter der er uover
ensstemmelse.

Lassens indberetning lyder i dansk over
sættelse således:

»Til den øverstkommanderende for det 
danske armé-korps i Haderslev.

Pligtmæssig indberetning (Meldung) fra 
Haderslev politiembede om den herværende 
bevægelse fra den 24. til 27. marts 1848.

Af krævet og afgivet den 31. marts 1848.
Ved efterretningen om, at oprøret (der 

Aufruhr) i Holsten og byen Slesvig var 
brudt ud25, trådte magistraten om eftermid
dagen den 24. ds. sammen på rådhuset med 
deputeretkollegiet, og ved magistratens for
midling blev den allerede trufne beslutning

25. Der hentydes til den provisoriske regerings 
proklamation i Kiel den 23. marts. Den blev 
anerkendt i Slesvig den 24., samtidig med at 
overrumplingen af fæstningen Rendsborg fandt 
sted, se Sønderjyllands Historie, bd. 4, side 
346-49.
26. Disse 200 geværer omtales også af Göhl
mann, dog i anden forbindelse.
27. Først senere blev deputeretkollegiet altså 
indkaldt til at give møde kl. 13, jfr. Göhlmanns 
beretning. Borgmester Lassens hus lå som 
nævnt i Slotsgade i nærheden af Borgerforenin
gen.
28. Komitéens dannelse på mødet i Borgerfore- 

om at lade to medlemmer af det herværende 
borgerkorps hente 200 geværer med samt 
ammunition i Hamborg til forstærkning af 
borgerbevæbningen, ændret derhen, at man 
skriftligt skulle forsøge at købe dette våben
forråd26.

Den 25. var der uden magistratens viden 
og ønske (Willen) blevet indkaldt en stor 
forsamling af borgere i den herværende så
kaldte Borgerforening, og jeg havde allerede 
fra om morgenen samlet magistraten i mit 
hus27. Om formiddagen mødte tre borgere 
op, af hvilke jeg med bestemthed husker 
maler Chr. Häger og købmand Gustav Si
monsen, og krævede på det heftigste, gård
ejer Laurids Skau arresteret straks, bl. a. 
under påskud af, at han havde udstødt 
trusler og gik med dolk, hvilket forlan
gende jeg på det kraftigste modsatte mig.

Om eftermiddagen mødte dr. Marcus op 
sammen med seks andre borgere, nemlig 
købmand G. Simonsen, maler Chr. Häger, 
kleinsmedemester Drewitz, jernstøber Bon- 
nichsen, garver Göhlmann og højst sand
synligt sadelmager Gottf. Bungartz, og er
klærede, at denne kommission af borger
skabet var valgt og bemyndiget til at udføre 
borgerskabets vilje og derfor til at sætte sig 
i forbindelse med magistrat og deputeretkol
legium28. På min forestilling, at der kun 
kunne være tale om Borgerforeningen og på 
ingen måde om borgerskabet, holdt dr. Mar- 

ningen omtales også af Koch, der yderligere for
tæller, at dette møde startede kl. 2, jfr. Göhl
manns beretning om, at han på vej til borg
mester Lassens hus lidt efter kl. 1 mødte en 
mængde mennesker, der var på vej til Borger
foreningen. Af komitéens medlemmer nævner 
Koch ikke købmand Gustav Simonsen, men alle 
de 6 andre er identiske med dem, Lassen næv
ner. Det er derfor muligt, at der er tale om 
købmand Kjeldrup, således som Göhlmann an
fører, i stedet for købmand Simonsen, som 
måske kan være kommet ind hos Lassen, fordi 
Simonsen var mødt op om formiddagen sam
men med maler Häger i anden anledning. 
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eus på den mest lidenskabelige måde fast 
ved sin påstand29, fordi Borgerforeningen 
også havde opfordret ikke-medlemmer til 
fremmøde. Han forlangte, at et opråb, der 
skulle udkomme i Dannevirke, indrykket af 
gårdejer Laurids Skau og de stænderdepu- 
terede Krüger og Nis Lorenzen, skulle bort
falde, fordi redaktør Kochs hus i modsat 
fald ville være truet under den herskende 
ophidselse. Jeg bevægede herefter redaktør 
Koch til at lade omtalte opråb, som allerede 
havde passeret censuren, udgå30.

I byen herskede den største ophidselse på 
alle gader med stærk bevægelse (Wogen) og 
syngen, og i Borgerforeningen larmedes (ge
tobt) gevaldigt, hvorfor (woselbst) jeg, for 
så vidt muligt at opretholde (ro og) orden, 
lod en betydelig afdeling af det forenede 
borgerkorps træde under gevær og patrul
jere natten igennem31.

Sammen med magistraten, der ved en

29. Jfr. Göhlmanns detaljerede og dramatiske 
skildring af skænderiet mellem dr. Marcus og 
borgmester Lassen.
30. Koch skriver: »En time senere (dvs. kl. 3, 
hvilket passer udmærket ind i den øvrige tids
tabel) blev det under trussel af pressens demo- 
lering forbudt Koch at lade dagens nummer af 
Dannevirke undgå, i det mindste med en deri 
værende indbydelse fra Laurids Skau, som der
for blev udtaget for ikke at berøve læserne 
bladets øvrige vigtige indhold«. I det pågæl
dende nummer af Dannevirke (25. marts) er 
første spalte blank.
31. Koch skriver i fortsættelse af foregående 
citat: »Om aftenen var der i byen stærkt røre; 
den provisoriske bestyrelse havde taget det 
frivillige borgerkorps under våben, som ud
sendte patruljer gennem byens gader; desuagtet 
trængte på en truende måde og under afsyng- 
ning af »Schleswig-Holstein meerumschlungen« 
en talrig skare af tyske svende etc. med ting
skriver dr. Meyer og andre i spidsen hen i nær
heden af redaktør Kochs hus, en anden lige så 
talrig skare drog under afsyngning af »Kong 
Christian stod ved højen mast« og »Danmark 
dejligst vang og vænge« og råbet »Leve Frede

flertalsbeslutning havde besluttet at forblive 
i mit hus, blev jeg nu natten igennem be
sværet (belästigt) med forskellige forslag 
(Anträge) af ovennævnte, såkaldte borger
kommission, navnlig med det indtrængende 
andragende, at redaktør Kochs presse skulle 
forsegles32, hvilket på grund af truslerne om, 
at redaktørens liv og hus, ja selv mit eget, 
svævede i fare, blev opfyldt skriftligt. Dette 
medførte, at en mængde berusede mennesker 
trængte ind i mit hus, igen i borgerskabets 
navn, idet man holdt fast ved at ville over
våge forseglingen af pressen for at over
bevise sig om, at det nu også virkelig blev 
udført33.

Henimod kl. 4 om morgenen overrakte 
dr. Marcus mig proklamationen af den så
kaldte provisoriske regering34 og læste 
Åbenrå bykollegiums protokollat og Åbenrå 
magistrats beretning op for mig. I følge 
disse blev den provisoriske regering aner- 

rik den syvende« og »Ned med den provisoriske 
regering!« osv. ligeledes gennem gaderne og 
udbragte hurraer for borgmesterens, redaktør 
Kochs og andre indvåneres boliger«. Med den 
provisoriske bestyrelse hentydes vel til 7-mands 
borgerkomitéen. Redaktør Kochs hus lå i Ves
tergade.
32. Det er vel dette andragende Göhlmann om
taler, at han på borgerkomitéens vegne frem
førte over for borgmester Lassen, der altså må 
have spillet under dække med komitéen og 
åbenbart for at vinde tid har sagt, at han var 
alene og først skulle sende bud efter magistra
tens øvrige medlemmer, skønt disse i følge 
hans egen beretning, i hvert fald for flertallets 
vedkommende, befandt sig hos ham hele natten.
33. Koch fortsætter ovenstående (note 31) så
ledes: »Kl. 2 om natten indfandt sig et medlem 
af den provisoriske bestyrelse, fulgt af flere be
væbnede borgere og en skare af dels fremmede 
svende, ialt ca. 50 personer, og forseglede i 
kraft af en befaling, aftvungen den retmæssige 
magistrat, Kochs presser.«
34. Dateret Kiel den 24. marts. Gengivet i 
facsimile i Sønderjyllands historie bd. 4 s. 347. 
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kendt i Åbenrå, fik rådighed over behold
ningen i de derværende offentlige kasser, 
samt anvist de 300 geværer, der fandtes. 
Endvidere ønskede man hjælp mod den dan
ske landbefolkning rekvireret hurtigst mu
ligt. Dr. Marcus forlangte, at den provisori
ske regering ligeledes blev anerkendt i denne 
by.

Alt dette skete i nærværelse af de øvrige 
medlemmer af nævnte såkaldte kommission, 
der strømmede ud og ind35, samt i nærvæ
relse af andre borgere. Efter langvarig snak
ken frem og tilbage, hvorunder et medlem af 
magistraten i dennes navn endog begav sig 
til den såvel berusede som støjende forsam
ling på ca. 150 mennesker i Borgerforenin
gen36, lykkedes det endelig at få hele sagen 
udsat til klokken 9 næste morgen, og jeg 
beordrede samtidig, at begge borgerkorps 
skulle stå under våben på Torvet om morge
nen kl. 9.

Denne morgen den 26. ds. fandt igen et 
møde sted i Borgerforeningen, og på råd
huset var magistraten forsamlet med depu
teretkollegiet, og da nu dr. Marcus kl. 9 i 
spidsen for de øvrige seks såkaldte kommit
terede dukkede op på rådhuset, ilede jeg, 
før dr. Marcus havde gentaget sit andra
gende, skyndsomst til Torvet og opfordrede 
de dér bevæbnede borgere til at bistå magi
straten, så at den provisoriske regering ikke 
blev proklameret. Jeg meddelte dem Hans 
Majestæts allerhøjeste svar til den såkaldte 
slesvig-holstenske deputation, og proklama
tionen blev besvaret med stormende bifald.

Dermed endte den herværende bevægelse. 
Dr. Marcus og kammerjunker, amtsforvalter 
v. Krogh forlod meget hurtigt byen og ved

35. I følge Göhlmanns beretning havde i hvert 
fald han holdt sig i baggrunden.
36. I følge Göhlmanns beretning var det kan
celliråd Hargens, der gik til Borgerforeningen 
for at berolige gemytterne. Også Göhlmann 
omtaler de berusede mennesker i Borgerfore
ningen.
37. Koch skriver: »Derpå [ni. efter begiven- 

borgervæbningens hjælp, navnlig ved bor
germajor Petersens ufortrødne tjenstiver, så
vel som bistand af mange mindre borgere, 
der nat og dag bevogtede mit hus, lykkedes 
det mig nogenlunde at opretholde ro og or
den her, indtil de kongelige tropper i for
gårs (dvs. onsdag den 29.) rykkede ind 
her«.37

Medens der således ikke kan konstateres 
nogen væsentlig uoverensstemmelse mellem 
de tre beretninger angående begivenhederne 
den 25. marts, hvor de tværtimod supplerer 
hinanden betydeligt, er der imidlertid selv 
med Lassens beretning til vor rådighed 
uklare punkter i forbindelse med begivenhe
derne søndag den 26. marts om formid
dagen, hvor Lassen må anses for hovedak
tøren. Koch, der formodentlig har været til
skuer til begivenhederne på Torvet, skriver 
følgende: »Om morgenen (søndag) blev det 
ældre borgerkorps (samtlige borgere uden 
for det frivillige korps) kaldt under våben og 
tillige med det frivillige korps samlet på 
Torvet. Her skulle det afgøres, om byen ville 
adlyde kongen eller den provisoriske rege
ring. Inde i den sluttede carree stod magi
straten og den provisoriske bestyrelse, nu 
forøget ved amtsforvalter v. Krogh og her- 
redsfogedeme Thomsen og Kiers tiltræ
delse38. Men så snart sagen var kommet på 
tale, lød det almindelige råb fra borgerne: 
»Bort, bort med den provisoriske bestyrelse, 
bort med forræderne ! bort med sk ... ! Leve 
kong Frederik den Syvende, leve vor ma
gistrat! Pressen fri! fri!« Og da den provi
soriske bestyrelse i sin bestyrtelse endnu 
syntes at nøle, råbtes: »Skal vi fælde bajo
netterne?« Nu skyndte den ene efter den an- 

hederne på Torvet] overdroges opretholdelsen 
af byens rolighed til begge borgerkorpser (ca. 
450 mand), hvilket også, skønt med megen an
strengelse, ved oprettelsen af en talrig vagtstue 
og ved stærke natlige patruljer hidtil med me
get held har afværget de senere ofte gentagne 
forsøg på at styrte de bestående forhold.«
38. Georg Frederik von Krogh, 1793-1864,
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Torvet i Haderslev, som det så ud i 1848. I 
gavlhuset midt i billedet havde gæstgiver Iver
sen sine lokaler, hvor »Den slesvig-holstensk 

patriotiske Forening« holdt sine møder. (Lito
grafi fra 1847).

den af den selvgjorte bestyrelse sig ud af 
carreen, borgmester Lassen, kancelliråd Har- 
gens og øvrige magistratsmedlemmer roste 
borgernes bestemte og loyale sindelag, er
klærede, at også de ville være kongen tro, det 
gå, hvordan det ville, og gav straks ordre til 
at aftage seglene på Kochs presser.«

Sammenholder vi de tre beretninger, vi 
har til vor rådighed, og hvoraf Kochs er den 
fyldigste og mest detaljerede, måske fordi 
den står begivenhederne nærmest i tid, kan 
der imidlertid opstilles følgende formodning 
om begivenhedernes egentlige forløb denne 
søndag formiddag:

Magistraten og deputeretkollegiet var tid

kammerjunker, ejer af Astrupgård, amtsforval
ter for Haderslev Vesteramt 1834-48. Carl Ge
org Andreas Thomsen, 1794-1851, herreds
foged i Gram herred 1828—40 og i Tyrstrup 
herred 1840-50, var i øvrigt gift med en søster 
til borgmester Lassen. Otto Kier, 1792-1863, 
advokat i Haderlev 1816-41, herredsfoged i 
Gram herred 1841—48, borgmester i Haderslev, 

ligt om morgenen, Göhlmann siger kl. 9, 
men ifølge Lassen må det være tidligere, 
samlet til møde på rådhuset, og der blev her 
truffet beslutning om, at man ikke ville 
anerkende den provisoriske regering. Dette 
skete under stærkt pres fra borgmester Las
sen og med nogen modstand fra en del af i 
hvert fald deputeretkollegiets medlemmer, 
medens nogle af magistratsmedlemmerne 
ønskede at gå af. (Göhlmanns beretning)39. 
Samtidigt holdtes i Borgerforeningen et mø
de, og kl. 9, til aftalt tid, mødte borgerkomi
teen, som formodentlig kom direkte fra det
te møde, op på rådhuset med dr. Marcus i 
spidsen (men altså uden Göhlmann, som 

indsat af den provisoriske regering, 1848-50. 
Alle tre var fremtrædende slesvig-holstensk 
sindede embedsmænd og anses af mange histo
rikere for hovedlederne af den slesvig-hol- 
stenske bevægelse i Haderslev.
39. Som anført i note 8 findes der ingen ind
førsler i deputeretkollegiets protokol fra perio
den marts 1848 - marts 1849. Også magistrats
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allerede var til stede!). Borgmester Lassen 
har imidlertid før komiteen fik foretræde set 
sit snit til at ile de få skridt til Torvet, hvor 
han vidste, at borgervæbningen nu måtte 
være opstillet, således som han havde givet 
ordre til om natten. Borgerkomiteen må vel 
også have været klar over dette, men har 
ønsket først at erfare magistratens og depu
teretkollegiets afgørelse, måske udfra en tro 
på at kunne påvirke den i retning af en 
anerkendelse af den provisoriske regering, 
før man forelagde sagen, evt. som et fait 
accompli, for de på Torvet forsamlede bor
gere. Borgerkomiteen må hurtigt have fået 
færten af, at magistraten og deputeretkol
legiet ikke ville anerkende den provisoriske 
regering, og af, at borgmesteren var væk, 
og er derfor ilet til Torvet, hvortil også den 
øvrige magistrat og deputeretkollegiet må 
have begivet sig.

På Torvet - og vi står nu på fastere grund, 
idet vi kan følge Lassens beretning - havde 
borgmesteren i mellemtiden oplæst kongens 
svar til den slesvig-holstenske deputation 
den 24., som altså allerede den 26. om mor
genen var nået frem til Haderslev fra Kø
benhavn40, og hvori kongen erklærede »at 
ville give Holsten en egen forfatning og 
styrelse og lade det deltage i et frit tysk for
fatningsliv, men at han for Slesvigs ved
kommende hverken havde ret, magt eller 
vilje til at lade det gå samme vej ; han ville 
tværtimod styrke dets uopløselige forbin
delse med Danmark ved en fælles fri for
fatning, således at der dog skulle tilstås det 
en egen landdag og særskilt forvaltning«, 

protokollen mangler referater af de møder der 
fandt sted i disse begivenhedsrige dage. Det er 
således ikke muligt ad denne vej at få under
retning om, hvad der egentlig er foregået på 
Haderslev rådhus denne søndag morgen. Vi må 
nøjes med de formodninger der er fremført her.
40. I den beretning, som borgmester Lassens 
datter (se Efterskrift) har givet om disse be
givenheder omtales det, at Lassen havde trukket 
den endelige afgørelse angående en eventuel 

Samtidig bad Lassen borgerne om at bistå 
magistraten, så at den provisoriske regering 
i overensstemmelse med kongens erklæring 
ikke blev anerkendt. Dette blev bifaldet af 
flertallet af de tilstedeværende borgere.

På dette tidspunkt må de øvrige magi
stratsmedlemmer og borgerkomiteen med 
Marcus i spidsen være nået frem til Torvet, 
og da komiteen forøget med amtsforvalter 
v. Krogh og herredsfogedeme Thomsen og 
Kier, denne sidste endog med en provisorisk 
borgmesterbestalling i lommen, fremførte 
sit forslag om den provisoriske regerings 
anerkendelse overfor borgerne, blev den af
vist, måske med råb som dem, Koch anfører 
i sin beretning; måske har der også lydt et 
råb om, at man skulle fælde bajonetterne, og 
det er klart, at borgerkomiteen derefter er 
fortrukket. Hertil kan føjes et lille levende 
træk, som træffes i referatet af det forhør, 
der blev holdt over dr. Marcus i Nyborg den 
31. maj 1848 under hans internering her. 
Han blev da spurgt, om han huskede, »at han 
om morgenen den 26. marts, da det bevæb
nede borgerskab i Haderslev med acclama
tion havde antaget ikke at ville anerkende 
den provisoriske regering, foran gæstgiver 
Iversens hus [på Torvet] havde grebet kam
merjunker v. Krogh i armen med ordene: 
»Nu er det ude med vor sag, nu må vi slå 
ind på en anden vej.« »Marcus benægtede 
naturligvis at have sagt noget sådant og 
mente heller ikke at have talt med v. Krogh 
på Torvet denne morgen. Hans påståede ud
talelse står derfor til troende, men det lille 
træk illustrerer formodentlig på udmærket 

anerkendelse af den provisoriske regering ud, 
fordi han ventede svar på et brev, som han 
havde skrevet til kancelliet i København. Det 
kan tænkes, at der bag dette ligger, at Lassen 
først efter at have fået kongens erklæring i 
hænde, og det kan først være sket meget sent 
den 25., har følt, at han havde et sikkert våben 
i hænde til at vinde flertallet af borgernes 
loyalitet.

426



I 1967 satte Haderslev domsogns menighedsråd 
en sten til minde om Gustav Frederik Lassen 
(8.8.1801-13.3.1854) på familiens gravsted på 
Klosterkirkegården. Da G. F. Lassen er begravet 
på kirkegården i Flensborg, har man senere ind
føjet ordene: »Til minde om« foroven og under 
de biografiske oplysninger »og hans slægt«. Det 

snoede L på de fire hjørnesten vidner om, at det 
er familien Lassens gravsted.

G. F. Lassen var landfoged på Sild 1834-1844, 
borgmester, byfoged og politimester i Haderslev 
1844-1848 og 1850 og overpræsident og første
borgmester i Flensborg 1850-1854. 
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vis, hvorledes den provisoriske komite og 
dens tilhængere har måttet fortrække. Den 
sejrende part, borgmester Lassen og de øv
rige loyale magistratsmedlemmer har natur
ligvis rost borgerskabet for dets loyale op
træden, således som Koch fortæller, hvor
efter forsamlingen vel efterhånden har op
løst sig, mens Lassen har truffet forholds
regler til opretholdelse af ro og orden i byen 
ved hjælp af borgervæbningen og dens 
ihærdige leder, støberiejer Wolfgang Peter
sen, således som også Koch omtaler det (se 
note 37). En følge af begivenhederne har 
også været aftagningen af seglene på Kochs 
presser41.

Tilbage står et lille problem: hvor er den 
patriotiske borgermajor, skomagermester 
Simonsen, placeret i disse begivenheder? P. 
Lauridsen skriver i sit store værk »Da Søn
derjylland vågnede« (bd. 7 s. 142), at det 
var denne skomagermester, der som borger
major for det ene af borgerkorpsene kom
manderede »Fæld gevær« (jfr. Kochs skil
dring), og fra Lauridsen har denne oplys
ning fundet vej til »Sønderjyllands historie« 
(bd. 4 s. 354), hvor Simonsens navn dog 
ikke nævnes. Lauridsen, der i øvrigt også 
bygger på Kochs skildring i Dannevirke, 
henviser for denne oplysnings vedkom
mende til Ludvig Herteis bog om hans fader, 
Hans Wilhelm Hertel, der som præst i Mol
trup overværede begivenhederne i Haders
lev, i hvert fald den 25., og bagefter fandt 
»at der var ingen, der syede så gode støvler 
som skomager Simonsen« (s. 202). Dette 
lille træk stammer derfor sikkert fra Hertel, 
og det er måske her, man derfor skal sætte 
ind, hvis man ønsker denne ganske vist 
uvæsentlige detalje nærmere belyst. Den er 
imidlertid hårdnakket fastholdt i den hi
storiske litteratur, der berører disse begiven-

41. Koch synes at gøre dette til noget centralt 
i sin skildring, jfr. at man også skulle have råbt 
»Pressen fri!«. Det er vel næppe sandsynligt, 
men det er klart, at det for Koch må have været 

heder, således også i dr. Favrholdts skildring 
af dem i Selskabet Harmoniens ovennævnte 
jubilæumsskrift, hvor forfatteren (s. 91) til 
fordel for skomagermester Simonsen vil fra
kende den tysksindede støberiejer Petersen 
indflydelse og betydning i forbindelse med 
begivenhederne. Med Lassens stærke pointe
ring i sin indberetning af borgermajor Pe
tersens betydelige indsats og hjælp til opret
holdelse af ro og orden i byen turde denne 
formodning imidlertid hermed anses for 
bortfaldet.

Uomtvisteligt klart ud fra de her omtalte 
tre beretninger må det være, at det først og 
fremmest var på grund af borgmester Las
sens ihærdige indsats, at den provisoriske 
regering ikke blev anerkendt i byen. Lassens 
standhaftige optræden over for borgerko
miteen og dens ønsker, bortset fra de i en 
større sammenhæng mere uvæsentlige 
spørgsmål om censur og forsegling af Kochs 
presse, hans trækken sagen i langdrag og 
hans dristige »kup«, mens den provisoriske 
bestyrelse var optaget på rådhuset, at ile til 
Torvet og dér sikre sig borgerskabets loyali
tet, tilkommer det hovedæren for, at Ha
derslev som den eneste by i Nordslesvig ud
trykkelig afviste at anerkende den proviso
riske regering, selv om det kun var en stak
ket frist, før den provisoriske regerings 
mand, herredsfoged Otto Kier, midt i maj 
måned sad i borgmesterstolen i Haderslev.

Efterskrift
I Hakon Gjessings »Drengeår og mand
domsvirke i Tønder«, udgivet af Historisk 
Samfund for Sønderjylland 1968 findes s. 
10-13 en skildring af de her omtalte begi
venheder, som bygger på erindringer af Ha
kon Gjessings moder Frieda Charlotte Sophia 
Corinna Lassen (1834-1907) ; hun var datter 

en betydningsfuld følge af magistratens sejr, 
hvorfor han tillægger det uforholdsmæssig stor 
betydning i sin beretning.
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af borgmester Lassen og oplevede begiven
hederne i Haderslev i marts 1848 på nært 
hold. Hendes skildring står imidlertid så 
langt fra de oven for omtalte tre beretnin
ger,at der må sættes et meget stort spørgs
målstegn ved dens kildeværdi, ikke mindst 
fordi det ikke vides, hvor sent skildringen 
er affattet, eller om den blot bygger på refe
rat af, hvad moderen mundtligt har fortalt 
sønnen og denne så senere har skrevet ned. 
Det vil imidlertid føre alt for vidt her i detal
jer at gennemgå, på hvilke punkter der er 
uoverensstemmelser med de tre her benyt
tede beretninger, blot skal der peges på, at 
det i følge Lassens datter var de mange 
værftsarbejdere ved de store skibsbyggerier, 
der på dette tidspunkt fandtes i Haderslev, 
samt besætningerne på i Haderslev hjemme
hørende skibe, der var borgmesterens ho
vedstøtte i dennes afvisning af den provi
soriske regering. Det kan vel tænkes, at disse 
arbejdere er indgået som et element i bor
gervæbningen, men at gøre dem til det væ
sentligste er uden tvivl overdrevet, selv om 
der måske bag det ligger, at det var det min
dre borgerskab, småhandlende og arbejdere, 
der var det mest loyale og kongetro element 
i byen, således som det for Åbenrås ved
kommende så klart er vist af G. Japsen i 
dennes bog om den nationale udvikling i 
Åbenrå 1800-185042.

En af de direkte fejl, der kan påvises i 
nævnte skildring er begivenhedernes hen
læggelse til pladsen foran rådhuset. Enhver 
der er kendt i Haderslev ved, at en sådan 
afgjort ikke findes. Det kan måske synes en

42. Hertil kan knyttes den lille detalje, at det i 
det forhør, som blev optaget i forbindelse med 
tingskriver dr. Meyers forsvinden fra Haderslev 
før man kunne arrestere ham, hedder, at han 

uvæsentlig detalje, men den må uvilkårligt 
øge ens agtpågivenhed og skepsis over for 
en skildring, der sikkert også på andre 
punkter kan rumme erindringsforskydnin
ger i forbindelse med begivenheder, der er 
oplevet af en 14-årig.
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havde »begivet sig sydpå, fordi rygtet var gået, 
at han for sin person var udsat for fare med 
hensyn til arbejdsfolkene ved skibsbygningen«.
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Mindretallene og valglovenAF SIGFRED JESPERSEN
Programsekretær ved Danmarks Radio Sig- 
fred Jespersen, Sønderborg, behandler spørgs
målet om to-procents spærreklausulen, som 
det tyske mindretal i Nordslesvig hævder 
spærrer dem vejen til repræsentation i folke
tinget.

Det relativt gunstige resultat, Slesvigsk Parti 
opnåede ved folketingsvalget den 21. sep
tember, betyder med sikkerhed, at spørgs
målet om spærreklausulen i valgloven ikke 
bliver taget af dagsordenen.

Det tyske mindretal vil tage spørgsmålet 
op på et møde og har også bebudet en »hvid
bog« om valglovsproblemerne.

Den diskussion, der blev ført i dagspres
sen under valgkampen og ved Flensborg- 
dagene efter valget, var i nogen grad præget 
af manglende kendskab til den danske valg
lov - og af hasarderede sammenlignin
ger mellem valgreglerne nord og syd for 
grænsen.

Fra den ene side hævdes, at den slesvig- 
holstenske valglov er mere liberal i forhold 
til mindretallet end den danske. Påstanden 
begrundes med, at Slesvig-Holsten har fri
taget sit danske mindretal for fem-procents 
spærrereglen, mens Danmark opretholder sin 
to-procents klausul over for mindretallet.

Fra den anden side foreslås - som et spø
gefuldt eksperiment til alvorlig eftertanke - 
at man simpelt hen bytter valglove. Det me
nes, at man derved ville kunne sikre et dansk 
landdagsmandat i Kiel i en årrække frem.

¥
I det efterfølgende er bytte-forsøget gjort.

Hvordan ville en valglov som den slesvig- 
holstenske virke i Danmark?

Og en dansk valglov i Slesvig-Holsten?
¥

Den forholdsvis enkle slesvig-holstenske 
valglov - enkeltkredsvalg, der ikke giver 
nationale mindretal nogen chance, suppleret 
med endelig mandatfordeling efter den 
d'Hondtske valgmetode (divisorerne 1, 2, 3, 
4 o.s.v.) og med fem-procents spærreklausul 
for alle partier undtagen nationale mindretal 
- lader sig overføre til danske forhold.

I nedenstående tabel er resultaterne af 
samtlige folketingsvalg, hvori Slesvigsk Par
ti eller hjemmetyske kandidater uden for 
partierne har deltaget, beregnet efter regler
ne i den slesvig-holstenske valglov.

I første kolonne er angivet de faktiske ty
ske stemmetal, i anden den beregnede pris 
for det billigste danske mandat, i tredje ko
lonne mandat eller ikke mandat til Slesvigsk 
Parti (stadig efter de slesvig-holstenske reg
ler) og i sidste kolonne det mandat-resultat, 
Slesvigsk Parti har opnået under de gælden
de danske valglove:

Tyske 
stemmer

Billigste 
d. mandat

Valgt efter
sl.-h. lov

Faktisk 
valgt

1920 7505 1767 — +
1924 7715 8377 — +
1926 10422 8793 + +
1929 9787 9351 + +
1932 9868 9984 + +
1935 12617 10100 + +
1939 15016 10114 + +
1947 7464 13032 — —
1950 6406 12920 — —
1953 8438 12869 — —
1953 9721 10913 — +
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1957 9202 12303 — +
1960 9058 12801 — +
1964 9274 13970 — —
1968 6831 15231 — —
1971 6743 15137 — —

Af tabellen fremgår, at en valglov som den 
slesvig-holstenske kunne have sikret Sles
vigsk Parti repræsentation i Folketinget ved 
fem valg, nemlig i 1926, 1929, 1932, 1935 
og 1939. Ved 11 valg ville partiets bestræ
belser have været forgæves, nemlig 1920, 
1924 og samtlige efterkrigsvalg.

De skiftende danske valglove har givet re
præsentation 10 gange, mens Slesvigsk Parti 
har været urepræsenteret 6 gange.

Til stemmetallene for 1932 skal bemær
kes, at det tyske stemmetal er lavere end den 
angivne kvotient for billigste danske man
dat. Det betyder, at Slesvigsk Parti - efter 
d'Hondt med fem-procents klausul - ville 
have fået det sidste af 148 mandater. Det var 
endog lige på vippen, idet Socialdemokratiets 
kvotient for næste mandat kun lå 5 under 
det hjemmetyske stemmetal.

Endnu mere bemærkelsesværdigt ville 
1932-valget have været uden spærreklausul. 
Så ville nemlig Slesvigsk Parti være faldet 
ud. ¥

Hvordan er det muligt, at en valglov, der 
opretholder en to-procents spærreklausul 
over for nationale mindretal, kan stille et 
mindretal væsentligt gunstigere end en valg
lov, der utrykkeligt undtager nationale min
dretal fra spærrereglerne?

Forklaringen er, at direkte sammenligning 
mellem de to spærreklausuler er umulig. Den 
ene er ultimativ, den anden subsidiær.

I Slesvig-Holsten må partierne kunne 
præstere fem procent af samtlige stemmer - 
svarende til ca. fire mandater - for overho
vedet at blive repræsenteret i landdagen. Det 
gjaldt indtil 1955 (faktisk altså til valget i 
1958) også det danske mindretal.

For de større partier - men også kun for 

dem - findes derudover muligheden for di
rekte valg i enkeltmandskredse.

Fritaget for spærreklausulen må mindre
tallet stadig kunne præstere et stemmetal, 
der svarer omtrent til gennemsnitsprisen pr. 
mandat, ca. 18.000, for at slippe ind i land
dagen.

Den danske spærreregel er ingen to-pro- 
cents klausul, men en tredelt klausul.

Et parti behøver kun at opfylde én af tre 
betingelser for at kunne deltage i mandatfor
delingen.

Betingelse nr. 2 er uden betydning - eller 
uden værdi - for Slesvigsk Parti, fordi den 
forudsætter, at partiet har fået stemmer i 
flere landsdele.

Betingelse nr. 3 er den omdiskuterede to
procents klausul.

Betingelse nr. 1 er kravet om mindst ét 
kredsmandat for at kunne deltage i fordelin
gen af tillægsmandaterne.

¥
Netop denne første betingelse har gjort det 
muligt for Slesvigsk Parti at blive repræsen
teret i Folketinget på langt lempeligere vilkår 
end de to procent - og også langt billigere 
end gennemsnitsprisen.

I 1953 fik Slesvigsk Parti et mandat for 
9721 stemmer, mens det billigste danske 
mandat tilfaldt kommunisterne for 11.728 
stemmer. Gennemsnitsprisen for de partier, 
der deltog i mandatfordelingen, var 12.379. 
Tager man samtlige partier med, bliver gen
nemsnitsprisen 13.899 stemmer.

Havde man fordelt mandaterne efter den 
slesvig-holstenske valglov, var sidste man
dat faldet på 10.913 stemmer - efter at par
tier med stemmer til i alt 17 mandater var 
faldet for spærreklausulen. Selv et »klausul
frit« Slesvigsk Parti ville ikke være sluppet 
ind.

Og september-valget i 1953 var det bedste 
tyske valg i efterkrigstiden.

I 1957 fik hjemme ty skerne et mandat for 
9.202 stemmer, mens det billigste danske 
mandat kostede 12.053 stemmer.
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I 1960 lykkedes det endnu en gang med 
9.058 stemmer mod 12.816.

Ved folketingsvalget i september 1971 var 
gennemsnitsprisen for de partier, der deltog i 
mandatfordelingen, 15.333 stemmer, men 
også i år kunne Slesvigsk Parti have gjort 
det væsentligt billigere ved at erobre et søn
derjysk kredsmandat. Det billigste kreds
mandat, der tilfaldt de konservative, var »til 
salg« for 11.100 stemmer - over 4000 under 
gennemsnitsprisen. *

Når så beskedne tyske stemmetal har kunnet 
give repræsentation, skyldes det, at man be
vidst har søgt at sikre det tyske mandat.

I 1920 gjorde man det modsatte af, hvad 
de tyske myndigheder hidtil havde gjort.

I stedet for at splitte eller drukne de tyske 
stemmer oprettede man en sønderjysk stor
kreds med omtrent dobbelt så mange væl
gere som en normal dansk amtskreds. Det 
blev gjort i den udtrykkelige hensigt at holde 
de tyske stemmer samlede inden for én amts
kreds med så mange kredsmandater, at det 
tyske mandat var sikret.

*
Ved valglovsændringen i 1953 gik man - af 
andre grunde, men også af hensyn til hjem- 
metyskerne — et stort skridt videre.

Folketingets medlemstal blev udvidet, så 
der på ny kunne blive syv kredsmandater til 
den sønderjyske amtskreds.

I stedet for som hidtil at fordele kreds
mandaterne efter den d'Hondtske metode gik 
man over til fordeling efter divisorerne 1,4 
-3-5-7-9 o.s.v.

Hovedformålet med ændringen var at give 
de mindre partier større andel af kredsman
daterne, så man samtidig kunne nedbringe 
antallet af tillægsmandater, men det eneste 
parti, der opnåede - og kunne opnå - direkte 
fordel, d.v.s. mandatgevinst, ved systemet, 
var Slesvigsk Parti. *

Tallene fra de senere valg viser, hvad valg
loven af 1953 har betydet for partiet.

I september 1953 vandt Hans Schmidt det 
syvende og sidste sønderjyske kredsmandat 
med kvotienten 9721:1,4 = 6943. Til det 
sjette kredsmandat havde socialdemokrater
ne med divisor fem en kvotient på 6997.

Uden udvidelse af Folketinget - og der
med igen syv sønderjyske kredsmandater - 
havde heller ikke det bedste tyske valg efter 
1945 givet repræsentation i tinget.

Derimod betød den ny forholdstalsvalg
måde i første omgang ingenting. Også med 
fordeling efter d'Hondt ville Hans Schmidt 
have erobret det syvende mandat.

I 1957 fik Slesvigsk Parti på ny det sy
vende kredsmandat — og kunne også have 
opnået det efter den d'Hondtske metode.

Ved folketingsvalget i 1960 gik det sidste 
kredsmandat endnu en gang til Slesvigsk 
Parti, men kun i kraft af de ændrede valg
regler. Den sønderjyske amtskreds skulle ha
ve disponeret over 9 kredsmandater, for at 
Slesvigsk Parti kunne blive repræsenteret ef
ter d'Hondt.

I 1964 erobrede de konservative det sy
vende kredsmandat med kvotienten 8279. 
Slesvigsk Partis kvotient med divisor 1,4 var 
kun 6624. Også socialdemokraterne kunne 
have frataget tyskerne mandatet.

Den ny valglov kunne altså have givet 
Slesvigsk Parti kredsmandat nr. 9. Efter 
d'Hondt kredsmandat nr. 10.

1 1968 havde hjemmetyskerne stemmer til 
mandat nr. 14 efter den gældende valglov, 
til mandat nr. 16 efter d'Hondt.

I 1971 henholdsvis mandat nr. 12 og 
mandat nr. 16.

Konklusion: Uden udvidelsen i 1953 af 
mandattallet i Folketinget og i den sønder
jyske amtskreds havde Slesvigsk Parti ikke 
haft mulighed for at opnå repræsentation i 
efterkrigsårene.

Uden nye fordelingsregler ville det tyske 
mandat være gået tabt allerede i 1960.

¥
Først i det øjeblik, da den lempeligste af 
valglovens tre spærrebestemmelser - der for 
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mindretallet virker ikke som spærreklausul, 
men som begunstigelsesregel - ikke er op
fyldt, kommer to-procents klausulen ind i 
billedet.

Den største brøks metode, der anvendes 
her i stedet for den d'Hondtske, virker på 
den måde, at 171-174 af de 175 mandater 
bliver »solgt« til fuld pris. Det betyder, at 
der kan holdes »udsalg« på de sidste.

Derved kommer de store partier med man
ge mandater til at betale meget nær gennem
snitsprisen, mens de partier, der netop har 
klaret to-procents klausulen, får noget større 
udsving i deres mandatpriser.

Fritager man et parti for to-procents klau
sulen, betyder det, at partiet får en lotteri
chance for at blive repræsenteret for en 
brøkdel af det, gennemsnitsmandatet koster 
- teoretisk helt ned til Ve eller 1h, 2-3000 
stemmer.

Så længe partiets stemmetal rækker til 
0,4-0,5 mandag, er chancen endog ret god.

Det fremgår af nedenstående oversigter, 
der viser mandatberegningerne henholdsvis 
med og uden spærreklausul for Slesvigsk 
Parti:

Folketingsvalget 1964

Med klausul Uden klausul
Soc. 76,15 = 76 75,87 = 76
Rad. 9,64=10 9,60 = 10
Kons. 36,41=36 36,28=36
Venstre 37,79=38 37,66=38
Soc.F. 10,47=10 10,43 = 10
Uafh. 4,54= 5 4,52= 4
Sl.P. 0,64 = 1

Folketingsvalget 1968

Med klausul Uden klausul Uden V.S.
Soc. 62,15 = 62 61,99 = 62 63,31 = 63
Rad. 27,24=27 27,17=27 27,75=28
Kons. 37,04=37 36,95=37 37,73=38
Venstre 33,80=34 33,72=34 34,43=34
Soc.F. 11,13 = 11 11,10=11 11,34=11
V.S. 3,64= 4 3,64= 4
Sl.P. 0,43= 0 0,44= 1

Folketingsvalget 1971

Med klausul Uden klausul
Soc. 70,09 = 70 69,91=70
Rad. 26,97 = 27 26,91 = 27
Kons. 31,39 = 31 31,31=31
Venstre 29,41=30 29,33 = 29
Soc.F. 17,14=17 17,10=17
S1.P. 0,44= 1

Slesvigsk Parti har altså ret i sin påstand 
om, at valgene i 1964 og 1971 - uden spær
reklausul for mindretallet - havde givet en 
tysk folketingsmand. Det er også rigtigt, at 
hjemme ty skerne kunne have opnået repræ
sentation i 1968, hvis Venstresocialisterne 
var faldet for spærreklausulen, som det så 
ud til før fintællingen.

Forudsætningen er naturligvis, at der ikke 
sættes noget andet ind i stedet for to-pro- 
cents klausulen, f. eks. krav om et stemme
tal, der svarer til gennemsnitsprisen pr. man
dat - netop det, der kræves af Sydslesvigsk 
Vælgerforening syd for grænsen.

Derimod er det irrelevant, som repræsen
tanter for mindretallet har gjort det, at tale 
om tillægsmandat nr. 18.

Skal man vurdere, hvor i rækkefølgen et 
hjemme ty sk tillægsmandat falder, må det 
være den største brøks metode, der er grund
laget, og ikke det meget specielle bereg
ningsgrundlag for tillægsmandaternes forde
ling på partier, områder og amtskredse.

Altså ville Slesvigsk Parti i givet fald i 
1964 have fået det næstsidste tillægsmandat 
- d.v.s. nr. 39 -, i 1968, under forudsætning 
af fiasko for V.S., det sidste og i 1971 det 
sidste.

Om det er rimeligt at give et mindretal re
præsentation for en brøkdel af det stemme
tal, der svarer til gennemsnitsprisen - ja, det 
er netop det spørgsmål, der nu står til debat.

*
Gør man forsøget på at overføre den danske 
valglovs betingelser til Slesvig-Holsten, må 
man på forhånd gøre sig klart, at der kim 
kan blive tale om et eksperiment.
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Ingen vil forlange af landdagen i Kiel, at 
den skal vedtage en valglov, der tager så 
mange hensyn til geografiske og andre fak
torer som den danske.

Skal de principper i den danske lov, der 
har betydning for mindretallet, respekteres, 
må der kræves en fordeling af kreds- og til
lægsmandater, der svarer til den danske, en 
valgkreds-inddeling, der stort set samler alle 
mindretalsstemmer i én storkreds, og forde
ling af kredsmandaterne efter de danske reg
ler.

Arealfaktor, Bornholm-ordninger og den 
chance-forringelse for mindretallet, som po
larisering af stemmerne omkring de største 
partier betyder, må man se bort fra.

Betingelserne opfyldes af en storkreds, der 
omfatter landdagskredsene 1-9. Det betyder, 
at man må se bort fra de danske stemmetal i 
de tre Rendsborg-kredse, Kiel Nord og Pin
neberg Nord (Helgoland).

En fordeling af kreds- og tillægsmandater, 
der svarer til Folketingets 135-40, betyder i 
Slesvig-Holsten 56 kredsmandater og 17 til
lægsmandater.

Beregnet efter vælgertallene - men uden 
hensyn til befolkningstæthed - vil en syd
slesvigsk storkreds som den nævnte få 10,7 
-10,8 kredsmandater, d.v.s. 11.

Ved landdagsvalget den 25. april i år op
nåede de partier, der efter danske regler kun
ne komme i betragtning ved mandatfordelin
gen, følgende stemmetal i de ni landdags
kredse, og mandatfordelingen ville se ud 
som følger:

CDU SPD FDP SSV
139.588 94.757 8.961 18.962

Div. 1,4 6.400 12.972
Div. 7 13.536
Div. 9 15.509 10.528
Div.ll 12.689
Div.13 10.737

De kvotienter, der giver partiernes sidste 
mandater, er kursiveret. Kredsmandateme 
ville altså blive fordelt med 6 til CDU, 4 til 
SPD og 1 til SSV, nemlig mandat nr. 10 
af 11.

Til sit syvende mandat var CDU i stand til 
at præstere kvotienten 10.737. Det betyder, 
at mindstekravet for SSV-repræsentation var 
10.738 X 1,4 = 15.033 stemmer.

Det krav, der faktiske blev stillet til SSV 
ved landdagsvalget, var d'Hondt-prisen for 
CDU's 41. mandat, nemlig 17.978, plus en 
enkelt stemme, altså 17.979. SSV's samlede 
stemmetal blev 19.720, heri medregnet de 
fem kredse, der ikke indgik i vor storkreds.

Hermed skulle det være klart, at stor
kredsvalg på danske betingelser ville give 
SSV en margin på omtrent 4000 stemmer. 
Den gældende slesvig-holstenske valglov gi
ver en margin på 1741.

Det er altså ikke korrekt, som det blev på
stået i Flensborg, at et valglovsbytte ville 
have berøvet SSV landdagsmandatet i Kiel.

*
Når diskussionen nu skal føres videre - og 
det skal den åbenbart - bør den ikke føres 
med urimelige angreb på en valglov, der stil
ler det tyske mindretal langt gunstigere, end 
en slesvig-holstensk valglov ville have gjort.

Denne valglov er ubestrideligt »liberal«, 
for så vidt som den ikke - med fritagelse for 
spærreklausulen - hindrer det danske min
dretal i at opnå den repræsentation, det har 
stemmer til.

Den danske valglov er gået endnu videre, 
idet den siden 1920 direkte har begunstiget 
det tyske mindretal.

Det spørgsmål, der står tilbage - og så 
gælder det ikke bare Danmark og Slesvig- 
Holsten, men også forbundsrepublikken - er, 
om det er rimeligt at sikre mindretallene re
præsentation, selv om stemmerne langt fra 
slår til.

Og i så fald: Hvor er grænsen?
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Hestholm ligger på et værft lige syd for Tønder.

HestholmAF JOHAN REDLEF VOLQUARDSEN
For et par måneder siden bragte aviserne 
den triste meddelelse, at forhenværende 
over digegreve, gårdejer Johan Redlef Vol- 
quardsen, Tetenbøl, var afgået ved døden i 
en alder af 69 år. Han var en flittig hjem
stavnsforsker, og danske som tyske tids
skrifter har bragt adskillige skildringer fra 
hans hånd. Et af de sidste arbejder, han sam
lede sig om, var udredningen af ejerforhol
dene på Hestholm, en marskgård, hans for- 
fædre havde ejet. Han fik udarbejdet en ret 
omfattende optegnelse over den vidtforgre- 
nede slægt Sønnichsen, der i mere end halv
andet århundrede besad denne gamle gård, 
men her er dog kun medtaget de navne, som 
var nært knyttet til ejendommen, mens fjer
nere slægtninges navne er udeladt. Samtidig 
er der indføjet en række supplerende oplys
ninger fra allerede trykte publikationer.

Hestholm, der er byget på et værft godt en 
kilometer syd for Tønder, har gennem år
hundreder været en vandomgivet gård. Ved 
efterårstide og i regnfulde somre, når åerne 
ikke formåede at bortlede vandmasserne, der 
fra det store gestområde østpå søgte mod ha
vet, var egnen udsat for oversvømmelser, 
som vanskeliggjorde høbjærgningen. Til be
skyttelse var der derfor blevet opført som
merdiger, og det ses, at hertugen allerede i 
1545 beordrede bønderne i Kær herred til at 
udbedre disse 3-4 dage om året. Da man i 
1547 anlagde vejen fra Tønder til Sæd skulle 
digerne således gøres en alen højere og bre
dere.

Det var ikke alene fastboende bønder, 
men også beboerne på Sild og Før, der hav
de pligt til at deltage i dette digearbejde. Der 
foreligger en skrivelse fra 1611, i hvilken
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Sønnich Sønnichsen, født på Hestholm 1812, 
død i Højer 1877. Han var forfatterens oldefar.

bønderne søger om fritagelse for ekstraordi
nære skatter, fordi de med ikke ringe bekost
ninger må vedligeholde sommerdigerne om 
Hestholm, Mejerholm og Askeodde. Des
uden understreger de, at de må forsyne går
den med tækkereb, der fremstilles af siv, 
som vokser på sandklitterne.

Digerne formåede dog ikke at yde den 
nødvendige beskyttelse, og ældre folk min
des endnu, hvordan gården til tider ragede 
op som en ø i den store vandflade og kun 
kunne nås på hesteryg eller med båd. Først 
efter udførelsen af den store afvanding, der 
fandt sted for mindre end et halvt århundre
de siden, kunne færdselen til og fra gården 

foregå på en mere normal måde.
Hestholm har oprindelig, som navnet an

tyder, været anvendt til græsning for heste 
og så selvfølgelig til høslæt, og det anføres, 
at der årlig kunne bjærges omkring 800 læs. 
Arealet, der udgjorde 296 demat, var oprin
delig fyrstelig ejendom og hørte ind under 
Tønderhus.

Den første skriftlige kilde om Hestholm - 
og her kan der næppe være tale om nogen 
gård, findes i et middelalderligt skøde fra 
1319. Det oplyses, at Henneke Moltke afstår 
sit gods i Jejsing, Rørkær, Hestholm og Tids
holm med alt tilbehør nemlig agre, enge, 
vande, skove og græsgange til hertug Abel 
Valdemarsøn.

I 1445 overlader hertug Adolph VIII 
Hestholm til Boye Ebbesen og hans arvinger 
for en årlig afgift på halvanden tønde smør, 
og så må det antages, at jorderne de næste 
hundrede år har været bortforpagtet, indtil 
slotsherren på Tønderhus selv ønskede at 
dyrke dem.

De stigende priser på landbrugsprodukter, 
den blomstrende studehandel og den større 
efterspørgsel efter jord har været medvirken
de til, at landbrugsbedriften omkring 1500 
er blevet udvidet. Ladegården på Slotshol
men er blevet for snæver, den flyttes om
kring 1533 ud på Hestholm-engene samtidig 
med, at Okholm på 45 demat og Bremsholm 
på 24 demat lægges til. Omkring 180 bøn
der og 80 kådnere fra Udbjerg, Sønder Lø- 
gum, Humptrup og Hostrup, som havde væ
ret hoveripligtige til slottet, henvises nu til 
at udføre deres pligtarbejde på Hestholm.

På gården, der på Brauns kort fra 1588 
gengives som to tværliggende bygninger, 
udgør besætningen i året 1580 10 heste, 3 
tyre, 22 køer, 13 kvier, 46 kalve, 36 svin, 
74 får, 61 lam, 10 gæs, og som fast med
hjælp er der ansat en foged, en mejerske, syv 
piger, en svinehyrde og en kvæghyrde. I 
1595 lader hertug Johan Adolf opføre en 
hovedbygning, som i 1848 bliver afløst af 
den nuværende bygning.
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Efterhånden som det indviklede system 
med tjenesteydelser og de mangeartede af
gifter mere og mere opløses, og ladegårds
driften ikke synes at være tilstrækkelig ind
bringende, går man i 1606 over til bortfor
pagtning af gården. Bolsmændene fritages 
for deres hoveriarbejde mod en årlig afgift 
på tre rigsdaler. Kådnerne fortsætter endnu 
et stykke tid med deres tidligere forpligtel
ser.

Det bliver kornskriver Daniel Reineke og 
to rådmænd fra Tønder, der forpagter går
den. Ti år senere overlader hertuginde Augu
sta Hestholm med Okholm og Bremsholm til 
borgmester Jørgen Beyer og amtsskriver Lu
cas Preuss i Tønder for en årlig afgift på 
450 rdl.

I 1624 er der et konsortium bestående af 
Richardt Bendixen, Claes Jansen Rollwagen, 
Jakob de Moll og Heinrich Rautenstein, 
mænd der havde været beskæftiget ved dige
bygningen, som overtager forpagtningen af 
gården med de tilliggende jorder for en årlig 
ydelse på 1500 mark lybsk.

Fra 1632 er digegreve Ahrend Henning 
Fischer forpagter, indtil han i 1674 overlader 
driften til en af sine mange sønner. 1695 
sælges gården til amtmand Bendix v. Ahle- 
feldt, men allerede to år senere er den igen i 
hertugens eje; 1699 sælges den igen for 
8000 rdl. til generalkommissionær Johann 
Ludwig v. Pincier, der fra 1695 til 1709 er 
amtmand i Tønder. Han er søn af dr. jur. 
Ludwig v. Pincier på Go ttorp.

Efter flere udenlandsrejser bliver von Pin
cier hofmester for den 15-årige hertug Fre
derik IV af Gottorp, sammen med hvem han 
foretager adskillige rejser til udlandet. Her
tugen udnævner ham senere til hofråd, der
efter til kancelliråd, gehejmeråd samt gene
ralkommissionær. Han optages i den sven
ske adelsstand som friherre von Königstein. 
Under uenighederne mellem Danmark og 
Sverige-Gottorp falder han i unåde hos her
tugen, og man fratager ham alle hans be
siddelser, foruden Hestholm, den König- 

steinske hauberg i Chr. Albrechtskog, flere 
gårde i Frisland, samt godset Dollerup i An
gel, og han får ingen erstatning.

Men da den hertugelige del igen kommer 
ind under dansk styre, får han atter lov til 
at overtage de konfiskerede gårde. Han dør i 
Lybæk 1730, og en del år senere sender hans 
enke en klageskrivelse til Det kongelige Ren
tekammer, i hvilken hun anfører, at de lavt 
liggende bygninger og jorder er kommet i en 
dårlig tilstand. Alene Hestholm har i de sid
ste fire år slugt 600 rdl. i vedligeholdelse.

Hun bortforpagter gården, og nu møder 
vi en række borgerlige personer: Jørgen 
Nielsen, Jep Kristensen, hans søn Kristian 
Jepsen, hans søn Povl Jepsen, der indtil 1749 
samtidig driver hestehandel, men som dog 
på grund af økonomiske vanskeligheder må 
opgive gården. Han sender sin moder, der 
er bosat på Hestholm et brev fra Flensborg 
med anmodning om kaution for sin gæld.

Den efterfølgende ejer, gehejmerådinde 
Dorothea v. Holstein, sælger Hestholm i 
1751 for 11.000 rdl. til Hemme Carstensen, 
1755 Okholm til dr. med. Wolfgang Arnold 
Arends, en efterkommer af den tidligere 
nævnte Ahrend Henning Fischer, og i 1779 
udskilles Mejerholm på 101 demat og over
tages af en Thomsen.

Hemme Carstensen, der er søn af sogne
foged Carsten Hansen, Sæd, bliver gift med 
Christine Dorothea Sønnichsen, en datter af 
møller Friedrich Sønnichsen, Ladelund. De
res søn Carsten Friedrich, mister sin mor, da 
han er et par måneder gammel, og et par år 
efter afgår faderen ved døden. Den forældre
løse dreng opdrages hos en farbror, pastor 
Lorentz Holm i Haderslev. Han studerer se
nere jura i Kiel, og efter mundtlige overleve
ringer skal han være blevet dræbt i en duel.

Det bliver drengens morfar, møller Fried
rich Sønnichsen, der tager sig af gårdens 
drift. Sammen med en kompagnon anlægger 
han en grynmølle ved Tved, men da det vi
ser sig, at dette mølleri ikke er rentabelt på 
grund af møllens store afstand fra Tønder,
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Lena Christina Lützen, født i Klanxbøl 1814, 
død på Hestholm 1885. Gift med ejeren af Hest
holm Heinrich Sønnichsen (1811-1886).

bygger han i 1759 en hollandsk mølle til 
fremstilling af gryn ved Papegøje vej en i 
umiddelbar nærhed af Tønder. Ved hans død 
i 1788 bliver hans søn Sønnich Sønnichsen 
ejer af Hestholm. Han er gift med Sophie 
Margrethe Bruhn fra Strågård ved Åbenrå. 
Af deres seks børn overtager Heinrich Søn
nichsen gården i 1836, og i 1848 lader han 
et nyt stuehus opføre. Han dør 1886, og det 
bliver hans søn Friedrich Julius Sønnichsen, 
som i otte år har stået for styret, der bliver 
gårdens ejer. Han dør imidlertid et år efter, 
og hans bror Heinrich Gustav, der er gård
ejer på Kværnholt, forpagter ejendommen, 
indtil sønnen Heinrich Conrad, der var min
dreårig ved faderens død, kan overtage den. 
Han sælger den i 1908 til major Rottkar og 
drager til Berlin, hvor han afgår ved døden 

1933. Ved ejerskiftet i 1908 glider Hestholm 
slægten Sønnichsen af hænde efter at ejen
dommen havde været i slægtens besiddelse 
i henved 170 år.

En række medlemmer af denne slægt var 
knyttet til mølleriet. De fik deres virke på 
møllerne i Tønder, Braderup, Ladelund, 
Leksgårde, Nibøl, Sønderløgum, Emmerlev, 
Tved, Åbenrå, Felsted og i det frisiske om
råde. Møllerne indtog en ret fremtrædende 
plads i datidens rangforordning. Der herske
de mølletvang, og de fik tildelt deres bestem
te distrikt, der sikrede dem faste og gode 
indtægter.

Også på Hestholm var der velstand til 
huse. Fra 1832 foreligger der et inventarium, 
og af den omfangsrige liste, hvor taksations
værdien er angivet, ses det, at der af »leven
de og døde effekter« i alt fandtes 654.

Stuehuset, der bestod af 13 fag, vurderes 
til 2340 mark, en stald og en lade på 18 fag 
til 2700 mark, et bagehus på 6 fag til 360 
mark og en afvandingsmølle til 600 mark. 
Arealet udgjorde godt 204 demat, og det 
vurderes til 92 mark per demat.

Biblioteket optog ikke den store plads. Der 
nævnes en salmebog, tre bind af Holbergs 
rigshistorie og en fuldstændig udgave af 
Støvers »Vort Århundrede«. Desuden var 
der en anvisning til bygning af en mølle, 
udgivet i 1792 i Leipzig af møller Lorenz 
Clausen, Dybbøl mølle, og endelig »En Vej
ledning til Agerbrug«.

Før taksationen kunne tage sin begyndelse 
blev alle rum aflået og forseglet. I protokol
len anføres: »De til chatollet i dagligstuen 
hørende nøgler blev overgivet af herredsfog
den til actuarius, og efter at sidstnævnte 
havde forefundet seglene uantastet og åbnet 
chatollet, tog han alle deri opbevarede nøg
ler ud.«

Om Hestholms senere skæbne skal endnu 
tilføjes, at den i 1922 blev overtaget af fri
herre dr. med. von Werthern. Jordtilliggen- 
det udgjorde 113 ha. Efter en tvangsauktion 
i 1928 købtes Hestholm af skibsreder A. P.
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Gårdejer Friedrich Julius Sønnichsen, født 1845 
på Hestholm, død samme sted 1887. Gift med 
Karen Juliane Christiane Sørensen, født i Vejle 

1849, død 1931. Børnene: Helene og Heinrich 
Sønnichsen.

Møller. En del af markerne blev frasolgt, så 
arealet kom ned på 60 ha. I 1925 blev Chr. 
Martinussen ejer; i 1961 solgte han gården 
for 340.000 kr. til den nuværende ejer Jo
hannes Garder.

I administrativ henseende hørte Hestholm 
i tidligere tider hverken under Tønder by 
eller de nærliggende herreder, men under 
kancelliet, og senere under overretten på 
Gottorp, hvad der også var tilfældet med 
Mejerholm. De udgjorde hver en selvstæn
dig kommune, der havde visse skattebegun
stigelser, jagt- og fiskerirettigheder samt fri
tagelse for mølletvang.

En ministeriel forordning i 1889 bestemte, 

at Tønder landsogn sammen med Tønder 
slots- og frigrund og de to kancelligårde 
skulle have fælles kommuneforstander, og 
først i 1933 indlemmedes Hestholm og Me
jerholm sammen med Tønder slots- og fri
grund, Tved og Dyrhus i Tønder købstad.

Litteraturhenvisninger:
Ludwig Andresen: Geschichte der Stadt Ton- 
dern, Danmarks Riges Breve, Sønderjylland 2. 
del 5. hæfte, Landsarkivet Gottorp C6 VI nr. 
150, Achelis: Schleswigsche Universitätsmatri
keln nr. 6922, Sønnichsen: Slægten Sønnichsen 
fra Braderup mølle, Viborg 1955 og Max Rasch: 
Mühlenchronik Tondern.

439



Et forsinket feltpostbrevAF FR. LORENZEN
Fra min gamle ven, rejsekammerat og naver
bror, skomagermester Kristian Delf i Søn
derborg, som jeg omtalte i mine erindringer 
i Sønderjysk Månedsskrifts decembernum
mer 1970, modtog jeg godt et år, før han 
døde, med et julebrev i december 1959 et 
gammelt interessant feltpostbrev, som han 
skrev til mig den 19. maj 1918 fra et sted 
på Vestfronten, men som på grund af ufor
udsete begivenheder aldrig blev afsendt. Jeg 
var i begyndelsen af 1917 blevet hjemsendt 
som »kriegsuntauglich« med en hjertelidelse 
forårsaget af underernæring og havde taget 
arbejde ved landbruget, hvor der trods ra
tionering og den katastrofale fødevareman
gel endnu var andet end kålrabi i gryderne.

Kristian Delf blev indkaldt som håndvær
ker ved et fodfolkregiment i Karlsruhe, men 
blev snart forflyttet til et omrejsende heste
depot, som han i sine breve kaldte »vor 
Cirkus«. Med dette cirkus optrådte han både 
ved Øst- og Vestfronten, og han var en 
mester i at fortælle om sine mangfoldige 
oplevelser, hvad der også tydeligt fremgår af 
det forsinkede feltpostbrev.

Hvad han gennem sin danske ven An
kerstrøm i Gylling i kongeriget, som han 
omtaler i brevet, har fået offentliggjort i 
»Dansk Ungdom«, har jeg glemt, men efter 
sin hjemkomst fortalte han mig, at hans 
skribentvirksomhed over grænsen havde 
bragt ham i store vanskeligheder, idet den 
hjemlige generalkommando var kommet un
der vejr med den og indberettede sagen til 
hans deling, hvor han for en krigsret måtte 
gøre rede for sine »verdächtige HANDLUN
GEN«. Jeg mener svagt at kunne huske, at 

det, »Dansk Ungdom« havde offentliggjort, 
var nogle af hans ungdoms- og hjemstavns
digte uden et for »das grosse VATERLAND« 
fornærmeligt eller faretruende indhold, og 
han havde, takket være en meget forstående 
sydtysk officer som forsvarer (altså ikke en 
preusser), kun fået en advarsel og befaling 
om ikke at sende flere danske breve til sine 
venner i Danmark. Delf havde en poetisk 
åre og har skrevet mange gode viser og 
digte af forskelligt indhold i tidens løb. I 
håndværkerkredse og blandt berejste gamle 
navere er hans digt om naverbordet på sven
deherberget i Zürich næsten blevet klassisk.

I det omtalte julebrev skrev han selv om 
brevet, der blev forsinket de mange år:

»I de sidste dage har jeg haft travlt med 
at rydde op i mit arkiv. Det har været en 
drøj omgang, men jeg har derved dvælet i 
minderne fra fortiden. Blandt de mange ar
kivalier fandt jeg dette brev, som jeg skrev 
i maj 1918. Jeg fik det bare ikke sendt af 
sted dengang, men nu kommer det ud fra 
den betragtning, at »bedre sent end aldrig«. 
I øvrigt er det ganske spændende at læse 
disse linier, som jeg synes bærer præg af en 
umiddelbar oplevelse.«

Og her kommer så Kristian Delfs beret
ning om en luftkamp mellem én tapper en
gelsk Tommy og to tyske Mikkeler:

I Felten, 19. V. 18.

Min kære Ven!

Hjertelig Tak for dit kære Brev, som jeg 
netop modtog nu. Det fandt mig imidlertid ikke 
udi den lille galiciske By Wownia, men et Sted 
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paa Vestfronten, hvor vi er havnet efter 10 
Døgns Jernbanefart over Lemberg, Kowel, Brest 
-Litowsk, Warschau og gennem Tyskland og 
det meste af det besatte franske Omraade.

Den fredelige Tid er forbi; thi her har vi 
noget af det, man i daglig Tale kalder »dicke 
Luft«. Men naar der bare er Fut i Kludene, er 
jeg Jyde nok til at kunne sige: »gor et op aa 
gor et nier, aller du faatawt ham sier«. Naar 
man er engageret ved en Cirkus, bliver man 
vant til Forandring, og sandsynligvis bliver vor 
Virksomhed her ogsaa kun et kort Gæstespil. 
Vi har nu været her netop 14 Dage, men saa 
optaget har jeg været af alt det nye, at jeg 
endnu intet Menneske har meddelt, at vi er 
borte fra Galicien. Ved Læsningen af dit Brev 
gik der Hul paa Posen. Gennem Ankerstrøm i 
Gylling faar jeg et og andet offentliggjort i 
»Dansk Ungdom«. Endnu har jeg dog ikke set, 
hvad han har ladet trykke. Nu skal jeg have en 
Sending lavet sammen til ham.

Det var helt morsomt at gennemrode Englæn
dernes Efterladenskaber her. Man ser, at de har 
nok af alle de Varer, som hos os er »en saga 
blott«. Du ønsker mig Solskin, det har vi nok 
af i Dag og tilligemed Floden lige forbi Gaar
den. Selv om den er fuld af Rotter, Træstumper 
og alt muligt, maaske ogsaa Kadavere og Lig, 
saa svømmer jeg dog af Hjertenslyst i den. Du 
ved, at jeg altid var en lidenskabelig Soltilbeder, 
men nu ser jeg ikke surt til daarligt Vejr. Saa- 
snart Vejret er godt, kommer nemlig Flyverne, 
og det var dog fælt at faa en »Skruptudse« i 
Synet. Man vænner sig imidlertid hurtigt til at 
straffe dem med Foragt og arbejde videre uden 
at værdige dem et Blik. Forleden Aften var vi 
Vidne til en »smuk« Kamp mellem en Englæn
der og to Tyskere. Kampen begyndte i temme
lig stor Højde, først med Ild fra Jorden. Saa 
saa man de tre Fugle manøvrere deroppe. Kano
nerne nedenunder tier, som Musikken i en rig
tig Cirkus, naar Akrobaterne udfører et rigtig 
halsbrækkende Kunststykke. Og hvad vi nu saa 
deroppe, kalder jeg simpelthen at lege Lort med 
Knokkelmanden. Som rasende Rovfugle kredser 
de om og over hinanden, styrter sig ned over 
hinanden i vanvittig Fart, og alt imens arbejder 
Maskingeværerne. Tommy værger sig som en 
brav Gut, men de andre to er over ham. Plud
selig styrter han med Propellerne nedad. »Han 
styrter, han styrter!« raabes der. »Ach, Un
sinn,« siger en erfaren Artillerist, det er frivillig 
Styrteflugt.

Og se, pludselig er han paa ret Køl og prøver 
paa at knibe ud. Forfølgerne holder ham i Skak,

Skomagermester Kr. Delf, Sønderborg.

stadig kredsende over og om ham. Pludselig 
gentages Styrtningen, denne Gang flere Hun
drede Meter. Medens Maskinen styrter med 
Snuden nedad, drejer den sig om sin egen Ak
sel, saa Bærefladerne slaar klip-klap-klip-klap 
rundt om den. En Luftstrømning faar den til at 
slaa en Koldbøtte, men bringer den tillige i rig
tig Stilling. Tommy har endnu Aandsnærvæ- 
relse nok til at sætte Motoren i Gang og paany 
forsøge at unddrage sig Forfølgerne. Men han 
er kommen saa langt ned, at han faktisk er 
indespærret. Vi følger i aandeløs Spænding den 
vilde Jagt paa Liv og Død. Enden var en uheldig 
Landing med den gennemhullede Maskine. 
Tommy slag med et brækket Ben.

Slige Kampe hører med til Dagens Orden. 
Man tænder sig uvilkaarligt en Cigaret, naar 
det gaar saa hidsigt til. Derved maa jeg tænke 
paa et Vers af Drachmann: - thi staar man selv 
paa den faste Strand, hvor Foden har sikkert 
Fæste, da gør det saa godt at ynkes den stakkels 
forfløjne Næste. Selv i Behold pirrer det Sansen 
at følge i Dansen ham, som er Pokker i Vold.

I Dag (22.V.) saa vi tre Flyvere komme ned, 
saa du kan forstaa, det gaar livligt til. Fælt er 
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det, naar man ligger i Sengen og de hænger 
over ens Hoved som et Damoklessværd. Man 
kan kende dem paa Klangen. Franskmændene 
synger en dannet Tone, medens Tyskerne brum
mer en dyb, barbarisk Bas. Trods alt maa vi 
være glade for at være bag Fronten, skønt vort 
svære Skyts ligger bag os og Englændernes 
Granater slaar ned her i Nærheden. Hvorledes 
Folk kan opholde sig forude, naar der »trom
mes«, er en Gaade for enhver, der ikke har set 
det. Vi har passeret Stillingerne, der brugtes før 
Offensiven. Det hele var eet Tragtfelt. Og By
erne ligger til Dels fuldstændig i Grus. Englæn
derne har jo den Fordel at kunne skyde alting 
sammen paa sine Venners Bekostning, og det 
er sandt, at de ingen Hensyn tager til Civilbe
folkningen. Her, hvor vi er, har de taget hele 
Befolkningen med bort, saa jeg har ikke brug 
for mine Sprogkundskaber for Tiden.

Vi lever et frit Liv. Særlig Badelivet bærer 
Præget deraf, da der jo ingen Kvinder findes, 
hvis Blufærdighed vi maa befrygte at krænke. 
Vi har indrettet os et helt pænt Værksted i et 
gammelt Vaskehus med Bageovn. Det ser ud 
som et Falskmøntnerværksted i Kuno. Møbler 
og Køkkentøj osv. har vi i Overflod. Desuden 

har vi en Kat med to Killinger. Den havde fem 
Børn i en Hatæske, men 3 har jeg slaaet ihjel. 
Gaardens store Hund er bleven her i Huset; 
den gaar og sørger sig sønder og sammen. Naar 
vi vil fodre den, vil den næppe æde. Jeg gad se, 
naar den faar gense sit Herskab.

Jeg har truffet en Landsmand fra Flensborg, 
men han taler kun gebrokkent Dansk, og ærlig 
talt, mig falder det ogsaa lidt sært saadan lige 
i Begyndelsen. Det er jo ingen Under, naar man 
saa sjældent har Lejlighed til at bruge sit Mo- 
dersmaal. Jeg haaber at komme hjem paa Orlov 
sidst i Juli; før den Tid er der ikke Tale om at 
komme bort. Mener du saa, at du kan komme 
over til os et Par Dage? Jeg ved nemlig paa 
Forhaand, at jeg har meget lidt Lyst til at rejse, 
naar jeg kommer hjem paa saa kort Tid. Des
uden kan det maaske være vanskeligt at faa 
Orlov til Jægerup. Ialtfald maa vi ikke gaa 
Glip af Lejligheden til at mødes. Nu maa jeg 
slutte; næste Gang faar du mere Spind.

Kraftig Hilsen fra din tro Ven

Kristian Delf,
Pferde-Depot 309, Deutsche Tdp. 409.

Hils ogsaa dine Forældre fra mig.

Da Nolde kom på den sorte liste
Da Goebbels efter den nazistiske magtoverta
gelse i 1933 rykkede ind i ernæringsministe
rens embedsbolig for næsen af ernæringsmini
ster Hugenberg, overdrog man arkitekt Albert 
Speer møbleringen af ministerboligen tilligemed 
opførelsen af en tilbygning. Af Nationalgalerie 
i Berlin lånte arkitekten nogle akvareller af 
Emil Nolde til udsmykning af den Goebbelske 
bolig. Goebbels og hans kone accepterede dem 
med begejstring - indtil Hitler kom på inspek
tion og udtalte sin skarpeste misbilligelse af bil
lederne. Goebbels kaldte straks arkitekten til 
sig: »Disse billeder må øjeblikkelig bort. De er 
ganske simpelt umulige!«

I disse første måneder efter den nazistiske 
magtovertagelse havde i det mindste nogle af 
retningerne inden for den moderne malerkunst, 
retninger, som i 1937 blev stemplet som »ent
artet«, endnu en chance, for Hans Weidemann, 
et gammelt partimedlem fra Essen, indehaver af 
partiemblemet i guld, ledede afdelingen for bil
dende kunst i Propagandaministeriet. Uden at 
vide noget om denne episode med Noldes akva- 

relier samlede Weidemann et antal billeder, der 
nærmest repræsenterede retningen Nolde- 
Munch, og anbefalede dem til ministeren som 
udtryk for en revolutionær national kunst. 
Goebbels, der var blevet klog af skade, lod ufor
tøvet de kompromitterende billeder fjerne. Da 
Weidemann derpå vægrede sig ved at være med 
til denne kategoriske fordømmelse af moderni
sterne, blev der snart efter tildelt ham en un
derordnet stilling.

Arkitekt Albert Speer, Hitlers senere rust
ningsminister, tilføjer i sine erindringer (»Fra 
triumf til katastrofe«): »Dengang virkede den
ne samtidighed af magt og eftergivenhed uhyg
geligt på mig; det var også uhyggeligt, hvilken 
autoritet Hitler kunne gøre gældende i smags
spørgsmål selv hos de mangeårige og nærmeste 
medarbejdere. Goebbels havde vist sig betingel
sesløst afhængig af Hitler. Sådan gik det os 
alle. Også jeg, der havde hjemme i den moderne 
kunst, tog uden protest Hitlers afgørelse til ef
terretning.«
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»Nordfriesland«
Den nittende udgave af tidsskriftet »Nordfries- 
land« indeholder en nekrolog over Johan Redlef 
Volquardsen fra Tetenbøl i Ejdersted; han døde 
den 29. juli i år og blev begravet på kirkegården 
i Horsbøl, fra hvilket sogn han og hans for- 
fædre stammede. Formentlig vil der over for 
dansklæsende læsere blive gjort rede for denne 
mands liv og virke andet steds, så vi vil her 
på dette sted kun søge trøst og fortrøstning i 
den kendsgerning, at J. R. Volquardsen efterlod 
sig en arv, både af materiel og menneskelig 
karakter, som på fornemste måde føres videre 
af hans efterladte og nærmeste arvtagere. En 
arv er jo kun noget værd, hvis der er nogen til 
at løfte den, og en livsholdning har kun været 
liv, hvis der er nogen, der tør efterleve den.

Men ellers er Nordfriesland denne gang en 
pauver ting, der efterlader en flov smag i mun
den. Der er en gengivelse af såkaldte Friservit- 
tigheder, hvilke i øvrigt har været offentliggjort 
i »Der Spiegel« og i »Kieler Nachrichten«. Jeg 
har forgæves spekuleret på, hvilken kulturkreds 
man skal tilhøre for at kunne se noget morsomt 
og vittigt i dem. Det ville være en fornærmelse 
mod den tyske kulturkreds at sige, at det var 
tysk humor, og det ville være en fornærmelse 
mod hele forstvæsenet i verden at sige, at det 
var brændehuggervittigheder, men efter at have 
læst dem har man fornemmelsen af at have bidt 
i et stykke træ.

jeg søgte forgæves efter et lille stykke på fri
sisk i denne udgave. Da jeg for nogle år siden 
deltog i frisisk-undervisning her på egnen, op
dagede jeg, at der er en udmærket frisisk litte
ratur, der fortræffeligt gengiver, hvad det fri
siske står for, folkeligt og kulturelt og menne
skeligt. Man håber hver gang at finde sådant 
noget trykt i »Nordfriesland«, men altså denne 
gang forgæves.

På grund af Frederiksstads byjubilæum (Fre- 
deriksstad blev grundlagt i 1621 af hertug Fre
derik den III på Gottorp med Kong Christian 
IV's nådige tilladelse) indeholder tidsskriftet 
noget læsestof om Frederiksstad, og det er helt 
naturligt, at vi også får noget at vide om Re- 
monstranterne. Denne måde at drive kirke på er 
jo ukendt i Danmark, men for folk, der forstår 
Grundtvigsk kirkesyn om den fulde frihed, er 
den remonstrantiske kirkeudøvelse en relevant 
ting i Europa, naturligvis præget af den hol
landske livsmåde og tænkemåde.

Irrelevant i dette nummer er artiklen om rets
sagen om fastlandssoklen ud for Nordvesteu- 
ropa. Tyskland følte sig forfordelt, og det gav 
så anledning til en retssag ved den internatio
nale domstol. Artiklen knirker af tysk juristeri 
og snirklede tænkemåder, men lad det ligge, 
kortene, der hører til artiklen, er i øvrigt gode 
nok.

Henning Jensen

Fra læserne:
Om KANAL-TEORIEN

Ud fra en lægmands syn på sagen burde ud
gangspunktet i striden være selve vandstanden 
op til 7-800-tallet.

Friserne skal have bosat sig på den nyvundne 
jord op imod århundredskiftet. Da må der være 
indtrådt en vis stabilisering af forholdene efter 
nogle hundrede år med en meget stærk tillan- 
ding. Under klæg og vader findes der fersk- 
vandsmose-dannelser. Fra og med Ejderlavlandet 
og til Ho Bugt og fra Geest-randen og ud til 
kystlandskabet har der ligget en mægtig lagune 
og et sumpområde med en stærkt varierende 
vandstand. De mange landingspladser og vold

steder viser, at der har været samkvem og 
sejlads.

Der må være sket et definitivt brud på den 
ydre barriere, sandsynligvis samtidig med at 
Ej deren fik sit nye udløb, for landingspladserne 
blev flyttet ind i åmundingeme, hvor der var læ 
for de storme og tidevandet, som nu stod lige 
ind på kysten.

Proppen gik af flasken og vandet løb ud! da 
var de fordums egeskove forlængst gået under. 
Fra at have været vandrig og sejlbar, blev Rhei- 
de å i tidens løb til en mosebæk.

Også på politisk-geografisk område er der på 
denne tid (omkring år 800) sket en omvæltning: 
Det første Dannevirke blev bygget.

Johs. Petersen, 
Abild, Tønder.

443



Frederik HeickAF E. HAUNSTRUP CLEMMENSEN
Frederik Heick, født 12. december 1904 i 
Hejnsvig, død 16. september 1971 i Viborg.

Forstander for Statens Forsøgsstation i 
St. Jyndevad 1939-59. Fra 1959 direktør for 
Det danske Hedeselskab, Viborg. Medlem 
af folketinget 1945-59, fra 1959 formand 
for Jydske Venstre. Formand for Grænse
foreningen 1961-66. 1964 næstformand i 
Europabevægelsen i Danmark.
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Da Grænseforeningens forretningsudvalg 
efter fhv. præsident Holger Andersens død 
i 1961 bad Frederik Heick om at komme til 
en drøftelse, var han straks parat. Han kom, 
fordi han troede, at der var en bestemt sag, 
man ville søge hans bistand til at klare. Det 
kom øjesynligt helt bag på ham, da man 
spurgte, om han kunne tænke sig at blive 
foreslået som Grænseforeningens nye for
mand. Han tænkte sig om et øjeblik og sva
rede så ganske karakteristisk, at det måtte 
han hjem og tale med Ingeborg Heick om. 
Han fik sin kones ja, og gennem fem år be
klædte han formandsposten.

Frederik Heick havde stor erfaring i græn
selandsforhold. Den fødte vestjyde levede sig 
i løbet af de godt tyve år, han opholdt sig i 
Nordslesvig, i den grad ind i grænselandstil
værelsen, at han vist af adskillige fra andre 
dele af landet blev opfattet som sønderjyde. 
Og han gjorde i årenes løb sin nye hjem
stavn store tjenester både fagligt, politisk, 
erhvervsmæssigt - og som menneskelig tals
mand. Denne indleven og indsats omfattede 
ikke blot Nordslesvig, men i høj grad det 
Sydslesvig, han i Store Jyndevad kom til at 
leve på nærmeste hold af.

Med sin viden og sin erfaring som bag
grund var det ikke så mærkeligt, at Frederik

Fra den sidste dag på Forsøgsstationen i St. 
Jyndevad. Ingeborg og Frederik Heick bærer 
deres rejsekrans til forsøgsstationens nye svine- 
stald i april 1959. Samme dag flyttede familien 
Heick til Viborg, hvor Fr. Heick skulle overtage 
ledelsen af Det danske Hedeselskab.



Heick magtede at løfte arven efter Holger 
Andersens næsten tyveårige begivenhedsrige 
formandstid.

Frederik Heick skabte tillid omkring sig. 
Og han gjorde det uden at stikke sin egen 
mening under stolen. Man vidste, hvor man 
havde ham. Man var klar over, at han gik 
en lang vej, om det skulle være, for at 
hjælpe, når han anså hjælp for berettiget. 
Men man vidste også, at der var grænser, 
der ikke måtte overskrides, hvis det gode 
forhold skulle bevares.

Alt dette fik Grænseforeningen at mærke 
i rigt mål. For Frederik Heick var ikke kar
rig, når det gjaldt mål. Og i Grænseforenin
gen mødte der ham opgaver af mangfoldig 
art. Det var ikke blot det daglige arbejde med 
foreningsopgaverne herhjemme, det var 
først og fremmest indsatsen i grænselandet. 
Måske tidligere end de fleste så Frederik 
Heick, at nye tider var begyndt at tage form 
i grænselandet. Mangt og meget måtte be
dømmes anderledes end tilvant. Forholdet 
mellem dansk og tysk - denne Sønderjyl
lands gennemgående strofe - var under om

stilling fra det nedarvede, indgroede mod
sætningsforhold til noget i retning af gen
sidig respekt. Frederik Heick vurderede det 
dansk-tyske grænseland i dets aktuelle og 
fremtidige rolle ved at se det under en større 
synsvinkel, hvor ikke blot forholdet mellem 
Danmark og Tyskland, men mellem Norden 
og Europa kom ind i billedet. Han noterede 
sig det nye, indstillede sig på det. Men han 
understregede altid, at ingen ved, hvor hold
bar nogen situation er og, at man derfor al
drig måtte være blåøjet. Frederik Heick øn
skede at fastholde grænselandet som noget 
selvstændigt, men ikke som noget i sig selv 
hvilende.

Hvad Frederik Heick gik ind for, ofrede 
han altid tid og kræfter på. Hans virkeom
råde blev i årenes løb stort. Hans trang til 
at være med i mangt og meget udsprang af 
en dybtgående optagethed af mennesker og 
samfundsforhold. Vi er mange, der er tak
nemmelige over, at Frederik Heick påtog sig 
de mange og store opgaver, der altid vil 
sikre ham en plads i Grænseforeningens og 
grænselandets historie.

I et smukt og livsbekræftende indlæg skrev 
fru Ingeborg Heick den 18. 1. 1970 i Ber- 
lingske Tidende blandt andet følgende om sit 
lykkelige ægteskab:

Jeg tror, vi var bestemt for hinanden, vi har 
haft den samme ledestjerne og kunnet følge 
hinanden med den samme indstilling. Når man 
har været sammen en del år, føler og tænker 
man ens, men jeg er nok den, der er ivrigst, han 
har betænkelighedens nådegade.

Jeg synes, vi sammen har levet så godt og 
fået så meget givet, at der må være nok til flere 
liv. Skulle jeg herfra nu, måtte jeg sige, at jeg 
havde fået alt, hvad jeg kunne ønske mig.

Måske ser jeg lidt rosenrødt på, hvad ægte
skab er. Der var en, som sagde: De vil da ikke 
påstå, at Deres hjerte endnu banker for Deres 
mand ... Jo, selvfølgelig gør det da det. Jeg kan 

gå og glæde mig, til han kommer hjem. Den 
store tunge mand har sådan en dyb kærlighed 
i sig og er så ejegod. Man kan ikke andet end 
blive et godt menneske i hans selskab.

Alene det, at to mennesker kan sige til hin
anden: Hvor er du god imod mig, må fylde én 
med glæde, og føler man det, skal man også 
sige det.

Det ville være skammeligt, om ikke vi var 
glade for livet. Vi har fået givet så meget, men 
man har ikke lov at lukke sig inde med sin 
glæde.

Vi forbereder vor alderdom, den tid, da vi 
skal gå alene og hjælpe hinanden. Vi glæder os 
og synes, det kan blive sjovt. Sure vil vi ikke 
blive, det har vi lovet hinanden.

Jeg håber bare, at jeg må møde Frederik i det 
evige liv, at jeg ikke skal se ham langt borte på 
en blå sky. Jeg tror ikke, jeg har sind til at 
undvære ham.
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Flensborg og Tønder
- og selvbestemmelsesretten!

I Bjørn Svenssons omhyggelige og engage
rede anmeldelse af Harald Jørgensens nye 
bog, »Genforeningens statspolitiske bag
grund«, anføres det synspunkt, at Tønder i 
1920 (og i 1864) var mere tysk end Flens
borg; derfor ville grænsen være blevet mere 
retfærdig - set under selvbestemmelsens 
synsvinkel - dersom H. P. Hanssen og H. V. 
Clausen var gået ind for at trække skellet 
syd om Flensborg og nord om Tønder.

Slig argumentation bygger naturligvis på 
det danske stemmetal i de to byer, 25 °/o i 
Flensborg og 23 °/o i Tønder, men at hævde 
på baggrund af disse tal, at »Flensborg til
hørte Danmark med stemmernes ret i højere 
grad end Tønder« (Sønderjysk Månedsskrift, 
1971, s. 400), er en meget kraftig forenkling 
af det rette sagforhold, al den stund det for
ties, at det tyske stemmetal i Flensborg var 
langt højere end Tønders. Flensborg møn
strede i 1920 ikke færre end 27.081 tyske 
stemmer, medens det tilsvarende tal for 
Tønders vedkommende kun udgjorde 2.504. 
Der var med andre ord over ti gange så 
mange tyske stemmer i Flensborg som i 
Tønder, og det vil igen sige adskilligt flere 
end de 25.329 stemmer, der i hele I. Zone 
blev afgivet til fordel for Tyskland.

På baggrund af disse tal har det ikke blot 
været »vanskeligheden« ved at absorbere 
Flensborg, der har været afgørende for H. P. 
Hanssen, selv om han i en ganske bestemt 
forbindelse har anvendt dette udtryk, men 
der har været tale om en forstandig og rime
lig vurdering af problemet netop ud fra selv
bestemmelsesretten, der for H. P. Hanssen 
har været et princip, som man ikke kan jong
lere med efter forgodtbefindende. Det frem
går med al ønskelig tydelighed af hans slut
bemærkninger i hans lille bog, »Grænse- 
spørgsmaalet«, fra 1920: »Ogsaa jeg føler 
dybt Tragiken i, at vor gamle historiske 
Grænse ikke falder sammen med vor natio
nale Grænse. Ogsaa jeg føler dybt Smerten 
ved, at der bliver Landsmænd tilbage syd for 
Grænsen. Men jeg kender ingen anden Poli
tik end den, mit Folks Fremtidslykke, mit 
Fædrelands Vé og Vel kræver ... Og denne 
Politik indanker jeg trøsteligt for Historiens 
Dom.«

Udviklingen i det halve århundrede siden 
da har vel tilstrækkeligt understreget den 
forstandighed og rimelighed, hvormed skel
let mellem I. og II. Zone i sin tid blev draget.

H. V. Gregersen

Nej, jeg har ikke fortiet, at det tyske stem
metal i Flensborg var langt højere end Tøn
ders. Jeg er da gået ud fra, at det var kendt 
som en selvfølge, og herpå bygger jo netop 
min påstand, at når H. P. Hanssen og H. V. 
Clausen trak grænselinien nord om Flens

borg og syd om Tønder i stedet for omvendt, 
skyldtes det ikke selvbestemmelsesrettens 
synsvinkel, men den omstændighed, at Tøn
der var en lille by, medens Flensborg var for 
stor en mundfuld at sluge.

Selvfølgelig havde Flensborg i 1920 flere 
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tyske stemmer end Tønder. Det havde Ha
derslev, Aabenraa og Sønderborg også. 
Flensborg havde for resten også flere danske 
stemmer end Tønder. Flensborg havde i 1920 
endda flere danske stemmer end Tønder, 
Aabenraa, Sønderborg, Augustenborg, Nord
borg, Christiansfeld, Graasten, Løgumkloster 
og Højer tilsammen. Men det er jo egentlig 
ikke derom sagen drejer sig.

Og sagen drejer sig heller ikke om, hvor
vidt Flensborg mønstrede flere tyske stem
mer end hele I. zone. Naturligvis var det 
det samlede tyske stemmetal i Flensborg, 
grænsedragerne var bange for, og H. V. 
Gregersen har ret i, at det var på 27.081 
stemmer. Imidlertid blev Flensborg stærkere 
end nogen anden by belastet med følgerne 
af den fatale lapsus i affattelsen af afstem
ningsreglerne. Flensborg havde nemlig ikke 
mindre end 9066 tilrejsende stemmeafgivere, 
heraf 7949 sydfra. Desuden var 6107 af de 
i Flensborg bosatte stemmeafgivere født 
udenfor II. zone, heraf 5570 sydfor. Når de 
tilrejsende 9066 vælgere var rejst hjem igen, 
svarede de danske stemmer til en andel på 
28 pct., og ser man yderligere bort fra de 
6107 tilflyttere (og regner med fødestedet 
syd/nord som nationalt kriterium) for at nå 
frem til den egentlig hjemmehørende be
folkning, stiger den danske stemmeandel til 
ikke mindre end 36 pct., en status, der må 
tilbageføres til tiden omkring århundred
skiftet. Sammenholder vi nu med, at dan
skerne ved februarvalget i 1867 mønstrede 
52,7 pct af stemmerne i Flensborg (mod f. 
eks. 52,3 pct i Aabenraa og kun 17,2 pct i 
Tønder), er det forståeligt, at skandinaviske 
partifæller protesterede imod de danske so
cialdemokraters tilbageholdenhed; de kunne 
ikke godkende en selvbestemmelsesret, der 
honorerede stormagters voldspolitik således, 
at blot de beholdt det, de havde taget, til
strækkeligt længe og fik befolkningen na
tionaliseret, så var det med rette disse stor
magters ejendom. Det er et spørgsmål om 
retfærdighed.

Jeg vil ikke benægte, at skellet i 1920 blev 
draget med forstandighed, rimelighed, for
sigtighed og andre dyder, men jeg vil be
nægte, at det kan forsvares under henvis
ning til selvbestemmelsesretten at udelukke 
Flensborg, når man medtog Tønder, der i 
1867, hvor Flensborg havde dansk flertal, 
kun havde 17,2 pct. danske stemmer, og 
som også i 1920 havde lavere dansk stemme
andel end Flensborg.

Vedrørende min vurdering af selvbestem
melsesretten som princip og retfærdigheds
måler skal jeg henvise til den omtalte an
meldelse.

Må jeg tilføje, at jeg har gjort H. P. Hans
sen uret med hensyn til Stockholm-mani- 
festet. Af omtalen i »Grænsespørgsmålet« 
side 26 fremgår, at han sigtede til »den hol- 
landsk-skandinaviske komites fredsmanifest 
af 10. oktober 1917, det såkaldte Stockhol
mermanifest«. Da Harald Jørgensen i sin 
bog side 47 havde udeladt henvisningen til 
den hollandsk-skandinaviske komite, hvor
ved manifestet blev knyttet til en omtale af 
tyske socialdemokraters holdning, har jeg 
først ved et senere efterslag bemærket, at 
H. P. Hanssen ikke sigtede til det tysk-social
demokratiske Stockholmermemorandum af 
12. juni 1917, der henviste Nordslesvig til at 
nøjes med kulturel selvbestemmelsesret in
denfor den tyske statsramme, medens det 
hollandsk-skandinaviske manifest krævede 
en venskabelig løsning af det nordslesvigske 
spørgsmål ved overenskomst mellem Dan
mark og Tyskland på grundlag af en græn
seregulering efter folkeafstemning (H. P. 
Hanssen »Fra Krigstiden« II side 152 og 
Karl Alnor »Handbuch zur schleswigschen 
Frage« II side 580). På det danske partis 
vegne var dette sidste manifest medunder
skrevet af Borgbjerg og Nina Bang, og for
skriften om den tosidige overenskomst har 
sikkert endda været inspireret af dem, må
ske efter føling med de tyske socialdemokra
ter, for hvem Borgbjerg i denne periode gik 
bud til de revolutionære i Moskva; da Borg
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bjerg fik en datter døbt den 9. oktober 1917, 
var Scheidemann med ved dåben, og bag
grunden blev - berettede han - foreviget i 
det uskyldige barns tysk-russiske navn Mar
garete-Tatjana. De tyske socialdemokrater 
har dog kunnet berolige sig med, at grænsen 
i givet fald ikke ville blive lagt sydligere, 
end deres venlighed kunne række.

Da spørgsmålet blev aktuelt, gjorde Stau- 
ning på linie hermed et forsøg på at gen
nemføre tosidige dansk-tyske forhandlinger 
udenom fredskonferencen, klart i strid med 
den danske neutralitetspolitik, af hvilken 
grund han »strengt fortroligt« søgte at læg
ge initiativet på tysk side. Under en rege
ringsforhandling med partiformændene den 
17. oktober 1918 bebudede Stauning, at de 
tyske socialdemokrater ville rejse det nord
slesvigske spørgsmål, og den 18. oktober 
søgte han i et brev til Ebert at få dem til det. 
Han opfordrede Ebert til at foranledige, at 
Tyskland selv officielt tog initiativet ved at 
tilbyde Nordslesvig selvbestemmelsesret og 

foreslå Danmark forhandlinger om formen 
for dens gennemførelse, altså vedrørende 
grænselinien, afstemningen etc.; han mente, 
at en sådan løsning ikke blot ville gavne 
Danmark, men også spare Tyskland for yd
mygelse og berøve Ententen agitationsstof!

Staunings brev, der bl. a. er refereret i 
Gerd Callesens bog side 69, er tilsyneladende 
ukendt for Harald Jørgensen og har vel hel
ler ikke været kendt af Scavenius. I så fald 
har Stauning ført sin private udenrigspolitik. 
Efter at Nationalzeitung den 20. okt. havde 
meddelt, at der fra Danmark var kommet en 
note, der lagde den tyske regering på sinde 
at opfylde Pragfredens § 5, fik Scavenius i 
alle tilfælde travlt med at dementere og for
sikre, at »slige sensationsrygters opståen var 
ganske uforståelig, da der ikke ligger mind
ste realitet til grund for dem«. Der var i det 
mindste et grundlag i ministerkollega Stau
nings brev.

Bjørn Svensson.

Billedudstilling
De fire nordslesvigske museer, de byhistoriske arkiver i Haderslev, Skærbæk og 
Åbenrå samt Historiske Samlinger for Sønderjylland arrangerer i dagene 19.-28. 
november sammen med Danmarks Radio en udstilling på Åbenrå Museum af foto
grafier fra tiden 1864r-1920. Fotografierne viser hovedsagelig dagliglivet og glimt 
af udviklingen for erhverv og trafik. Danmarks Radio viser endvidere nogle meget 
interessante film fra landsdelen fra tiden efter 1920. Ved udstillingen vil man 
gerne henlede offentlighedens interesse på værdien af gamle fotografier og film 
som historiske kilder og for den opgave, der ligger i, at billeder og film i original 
eller kopi opbevares sikkert i en af landsdelens offentlige samlinger.

Rettelse:
I oktoberhæftet havde der desværre indsneget sig to trykfejl, der bør korrigeres: 
På side 377, 1. spalte, andet afsnit, linie 4: Der skal stå 1864, ikke 1964.
Og side 380: I indledningsmanchetten står Sdr. Stenderup, hvor der skulle stå Sten
derup. Dette var ikke en trykfejl, men redaktionel distraktion. Vi beklager og takker 
samtidig for de mange påtaler, der i den anledning er blevet os til del. Red.
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Sagt og skrevet

Redaktør Jes Schmidt, Der Nordschleswiger, 
sender 12. oktober 1971 et læserbrev til 
Jydske Tidende:

»Berlingske Tidende« beskylder lørdag den 
9. oktober 1971 i lederen »Den enkle sand
hed« dagbladet »Der Nordschleswiger« for 
»højst ejendommelige krumspring mellem 
valglovens fordelingsregler«. I den anled
ning må det være mig tilladt for den enkle 
sandheds skyld at henvise til følgende fakta:
1. Slesvigsk Parti ville, dersom det tyske 
mindretal havde været fritaget for valglo
vens spærreklausuler, have fået et tillægs
mandat ved valgene 1964 og 1971. I begyn
delsen af november udgiver det tyske gene
ralsekretariat i Åbenrå i øvrigt en hvidbog 
om dette spørgsmål.
2. Da det danske mindretal i Sydslesvig 
1954 kolliderede med den tyske valglovs 
spærreregler, blev anvendelse af valglovens 
spærreklausuler over for nationale mindre
tal af Folketingets partier generelt betegnet 
som udemokratisk handlemåde. (Se Folke
tingets protokoller 24. oktober 1954 m. v.).
3. Slesvigsk Parti og også «Der Nordschles- 
wiger« udtalte sig 1954 til fordel for, at det 
danske mindretal i Sydslesvig blev fritaget 
for den slesvig-holstenske valglovs spærre
regler.
4. På linie dermed har flere talsmænd af det 
danske mindretal i Sydslesvig flere gange 
udtalt sig til fordel for befrielse også af det 
tyske mindretal i Danmark for valglovens 
spærreregler.
5. Den enkle sandhed er, at det danske min

dretal ikke kunne opnå et af Landdagens 73 
mandater uden at være fritaget for valglo
vens spærreklausuler. Det ville i modsat fald 
befinde sig i samme situation som det tyske 
mindretal i dag i Danmark, der ikke har fået 
et af Folketingets 179 mandater.
6. Selv om der kan være delte meninger om 
et rimeligt stemmetal for en mindretals-re
præsentant, findes der også i det nyvalgte 
folketing mindretals-repræsentanter, der er 
valgt med et langt lavere stemmetal end 
Slesvigsk Parti opnåede. En af dem er endda 
blevet medlem af regeringen.
7. Det har vakt undren i hjemmetyske kred
se, at man udover at sige nej til fritagelse af 
mindretallet for spærreklausulerne, også har 
afslået at udvide Sønderjyllands Amtsråds 
mandattal til 27 eller 29, som det tyske min
dretal ønskede det, og som talmæssigt ville 
svare til sammensætningen af flere andre af 
landets amtsråd.

Sluttelig har det undret mig endnu mere, 
at lederens forfatter (er det redaktør Axel 
Lassen?) kun har udtalt sig om »den enkle 
sandhed«, fordi »Der Nordschleswiger« også 
har nogle »læsere syd for grænsen«. Det vil 
vistnok underforstået sige, at hvis det kun 
havde været nogle nordslesvigere, det dreje
de sig om, så havde man anset det for over
flødigt, overhovedet at udgyde ord. Det fore
kommer mig, at der i København findes en
kelte stor-danskere, som i visse tilfælde ikke 
begriber, at også et mindretal kan have ret 
- sågar et lille mindretal i kongeriget Dan
mark.
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På grænseforeningens sendemandsmøde den 
25. september 1971 sagde formanden, direk
tør E. Haunstrup Clemmensen blandt andet 
i sin beretning:

En ung sydslesviger besøgte i denne dejlige 
sensommer sin fødeby Flensborg. Han havde 
forladt den 12 år i forvejen og ikke set den 
siden. Han var draget vestpå til Amerika, 
han er nu amerikansk borger og amerikansk 
gift. Gensynet med hjembyen og hjemstav
nen blev en stor oplevelse for ham. Og en 
kilde til både forundring og eftertanke.

Sit barndomshjems og sin skoles danske 
sprog havde han svært ved at hente frem til 
brug. Det gik bedre med det tyske, som han 
havde haft lejlighed til at benytte i USA. 
Han var lidt beklemt ved dette ikke at kunne 
klare sig rigtig godt på dansk. Lidt flov også. 
Og han var det ikke mindst, fordi han hur
tigt havde bemærket, at dansk nu taltes som 
en selvfølge i Flensborg, endda i de fleste 
butikker. Det havde han ikke været vant til 
i sine drengeår. Han fornemmede i det hele 
taget en ny atmosfære i grænselandet, fandt 
ud af at det danske havde fået en position, 
som han slet ikke havde kendt eller kunnet 
drømme om for 12 år siden og blev klar 
over, at forholdet mellem dansk og tysk, 
mellem danske og tyske, er blevet et andet 
end dengang, ja ligesom rummer noget posi
tivt. Og så blev han alligevel lidt stolt.

Han så hjemlandet i et nyt lys og et nyt 
perspektiv. Han syntes, at der var et lille 
hjul i den store verdensmekanik, der gik i 
den rette rytme.

Han sagde ikke med digteren: Ak, hvor 
forandret!

Vi andre, der har regelmæssig kontakt 
med grænselandet, ser måske ikke det nye 
så tydeligt. Vi hænger os i de daglige og tri
vielle ting, vi kan muligvis heller ikke helt 
frigøre os fra fortidens oplevelser. Men den 
besøgende flensborgdreng havde blik for, 
at der er sket noget afgørende nyt i vort 
grænseland.

I dag er grænselandsproblematik ikke det 
enkle, som vi har været vant til i generatio
ner: Et dansk-tysk modsætningsforhold, der 
stort set kunne gøres op i sort og hvidt. Det 
er langt sværere at trænge ind i problemet 
idag. Der har imidlertid alle dage været no
get fascinerende over grænselandsforhol
dene. Der har også alle dage været tale om 
variation, om evindelig sceneskift og hand
lingsændring. Den variation, vi kender idag, 
har også sin charme, og den er meget fasci
nerende. Men, der er også noget, den ikke 
er: Ligegyldig! Og det er jo et af de gennem
gående træk i vort grænselands omskiftelig
hed, at ingen situation nogen sinde har 
været os ligegyldig.

Ingen generation har kunnet slippe for 
sin udgave af grænselandsproblematikken. 
Man har kunnet ønske nok så meget at 
slippe uden om, man har kunnet vende ryg
gen til i største modvilje eller ligegladhed - 
problemet blev der. Der er også dem, der har 
svævet i den vildfarelse, at det kun var no
get, man behøvede at beskæftige sig med, 
når der var fare på færde, med andre ord når 
forholdet mellem dansk og tysk var sat på 
spidsen.

I dag hører man så tit, at nu er der i hvert 
fald ikke mere noget at tage vare på. Nu er 
vi inde i en europæisk udvikling, siger man, 
der helt får den slags problemer til at for
svinde. For vort grænselands vedkommende, 
siger man, er det jo oven i købet sådan, at 
Danmark og Tyskand er allierede i NATO 
og måske snart bliver kolleger i fællesmar
kedet, og så er der da ingen grund til at 
bryde sig om, hvad der går for sig i grænse
landet.

En sådan tankegang er fuldstændig ved 
siden af det, der foregår i grænselandet i 
disse år, helt uden fornemmelse for den ak
tuelle variation af grænselandsproblematik
ken. Det skal naturligvis erkendes, at Dan
marks og Tysklands samarbejde i sikker
hedspolitiske og måske også markedspoli
tiske forhold er noget nyt, og at det uund
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gåeligt påvirker også situationen i grænse
landet. Grænselandsproblematikken bliver 
påvirket, men den bliver ikke likvideret. For
holdene i grænselandet har altid været på
virket a£ ydre omstændigheder, men det er 
aldeles ikke disse ydre omstændigheder, der 
er grænselandsproblematikkens indhold.

Derfor forekommer det også mig, at man 
meget let kommer ind på et sidespor, når 
man i denne tid så ofte drager grænselandet 
ind i den danske markedsdebat. Det er urig
tigt at anvende grænselandet som argument 
for eller imod Danmarks medlemsskab af 
fællesmarkedet. Det, man måske med en vis 
ret kan sige, er, at grænselandet byder på 
meget af interesse og værdi, hvis vi fore
stiller os Danmark som medlem af fælles
markedet, al den stund der i dette grænse
land må være et vist brugbart erfaringsmate
riale, når det gælder mødet mellem det 
danske og det fremmede. Men det er noget 
helt andet end et argument for det ene eller 
det andet standpunkt i markedsspørgsmålet. 
Imidlertid kan det i den givne situation må
ske være noget, der kan vende befolkningens 
opmærksomhed mere mod grænselandet, end 
vi ellers er vant til.

Og det er der behov for. For uanset Dan
marks stillingtagen til de europæiske mar
kedsforhold, så virker grænselandsproble
matikken videre. Og det er den, vi beskæf
tiger os med i Grænseforeningen. Ikke mar
kedspolitikken. Derfor er det også en af vore 
opgaver - og en vigtig opgave — at gøre rede 
for, hvad den aktuelle situation i grænse
landet indebærer, og at gøre opmærksom på, 
at hele befolkningen i virkeligheden er en
gageret i forholdene, bevidst eller ubevidst, 
direkte eller indirekte.

Vi må have hele befolkningen i tale, være 
med til at udrydde misforståelser og fejl
tagelser. For slet ikke at tale om uvidenhed.

Som sagt er det hele vort samfund, der på 
en eller anden måde er virksomt i grænse
landsproblematikken. Sådan har det vel alle 

dage været, men i dag er det måske tilfældet 
mere end tidligere. Det kan være vanskeligt 
at definere den nutidige variation af grænse
landsproblematikken. Men den indeholder 
i hvert fald den omstændighed, at der er tale 
om et balancesystem. Fungerer dette balance
system ikke rigtigt, så vil det meget let 
komme til at gå ud over den danske position, 
som den unge flensborger fra Amerika kon
staterede, så noget positivt i og var en smule 
stolt over. Og dette balancesystem kan kun 
fungere, hvis hele Danmark, hvis alle led i 
vort samfund — de politiske såvel som de 
kulturelle, erhvervsmæssige, sociale og alle 
andre led - er med. Grænselandet kan og 
skal ikke hvile i sig selv, kan og skal ikke 
isoleres, men tværtimod inddrages i de dan
ske samfundsfunktioner i videste forstand. 
Og grænselandet har i kraft af sine særlige 
forhold mulighed for at yde værdifulde bi
drag til den store samfundsfunktion.

Det er de særlige forhold, der får beteg
nelsen grænselandsproblematik. Udtrykket 
dækker over et ejendommeligt og ikke alt for 
håndgribeligt menneskefænomen, men netop 
noget i bund og grund menneskeligt. På næ
sten alle områder lever vi i en standardise
ringstid. Men når vi kommer til det person
lige, det menneskelige, er det, lige som vi 
stritter imod alt for megen standardisering 
og det uanset generationsforhold. Præcis så
dan forholder det sig i grænselandet. Her vil 
man ikke national standardisering. Her får 
tilværelsen for menneskene en national far
vetone i mere udtalt grad end andre steder.

Og mon ikke det vil gå et samarbejdende 
Europa sådan, at de nationale farvetoner 
trækkes lidt stærkere op netop i kraft af det 
møde mellem forskellighederne, som sam
arbejdet fører med sig, ja bygger på. Det er 
næsten umuligt og slet ikke eftertragtelses
værdigt at forestille sig et forskelsløst euro
pæisk menneskehav. Det ville kun føre til, 
at en berigende befrugtningsproces ville 
standse. Den europæiske rigdom ligger lige 
som den europæiske udfordring i forskel
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ligheden. Og denne forskellighed kommer 
ganske naturligt stærkest til udtryk i græn
selandene. Men det behøver ikke at føre til 
spænding. Vi har i vort grænseland oplevet, 
at det kan føre til afspænding. Heraf kunne 
et og andet spændingsområde hente visdom 
også i disse tider.

Hele den nye, den aktuelle variation af 
grænselandsproblematikken må uvægerligt 
føre til overvejelser både, når det drejer sig 
om arbejdet i Sydslesvig, og når det drejer 
sig om arbejdet for Sydslesvig. Nu sagde jeg 
Sydslesvig, ikke grænselandet. For sand
heden er jo den, at det er Sydslesvig, der 
i dag er det egentlige grænseland. Ikke desto 
mindre vil jeg gerne sige, hvad jeg flere 
gange har været inde på, nemlig at Nord- og 
Sydslesvig har så store fælles interesseom
råder, at et samarbejde er praktisk og natur
ligt. Man skal derfor også glæde sig over de 
ting, der sker på dette område, som når syd
slesvigske erhvervsfolk tager på studietur til 
Tønder-området, eller det sønderjydske 
amtsråd gæster et af amterne i Sydslesvig. 
Der kan bygges videre på det, der allerede er 
sat igang. Og jeg er overbevist om, at der 
vil komme gode resultater.

Vender vi os så mod arbejdet i Sydslesvig, 
og hermed mener jeg det danske arbejde, så 
må man vist gøre sig klart, at også dette ar
bejde i alle dets mange forgreninger skal 
indstille sig på ændrede vilkår og mulig
heder som følge af den aktuelle situation. 
De traditionelle retningslinjer for det folke
lige arbejde forbliver ikke upåvirkede af ti
dens udvikling. Man må imødekomme de 
behov og de interessestrømninger, der råder 
i nutidens samfund, man må have kontakt 
med mennesker i form af tilbud, der svarer 
til, hvad disse mennesker har brug for. Det 
betyder sikkert en specialisering af arbejdet, 
uden at man skal kaste alt det over bord, der 
hidtil har haft betydning for sammenhold og 
fællesskab. Man har imidlertid indtryk af, 
at det arbejde, der berører det faglige og 
specialområderne, er det, der i dag har størst 

genklang. Men det er måske også netop her, 
at det danske har sin styrke. Det kommer til 
udtryk i en fortsættelse af fremgangslinjen 
i skolearbejdet næsten overalt. Noget der 
ganske givet hænger sammen med det dan
ske skolearbejdes kvalitet. Men også noget, 
der vil stille betydelige krav til fortsat kva
litet, herunder til nødvendig udbygning og 
modernisering af skolebygninger, der adskil
lige steder ikke slår til i dag. Også biblioteks
virksomheden møder frem med voksende tal 
og i øvrigt med udvidede aktivitetsområder, 
der også peger i retning af bygningsmæssige 
udvidelser. Og så skal man ikke komme og 
sige, at der bygges prestige-bygninger eller 
monumenter, der er behov for investering i 
nyttigt byggeri, og naturligvis skal der byg
ges sådan, at man imødekommer tidens krav. 
Det gælder ikke blot det brugsmæssige, men 
også kvalitet og standard iøvrigt, så det, der 
bygges, kan stå som udtryk for det, Dan
mark gerne vil vise over alt i verden.

Den sydslesvigske danskheds politiske 
indsats blev påny målt og vejet ved land
dagsvalget i foråret med en snes tusinde 
stemmer som resultat, rigeligt til at sikre 
Berthold Bahnsens fortsatte virksomhed i 
Kiel som talsmand og formidler. Fra flere 
sider er der udtrykt bekymring for manda
tets muligheder ved næste valg. Det vil være 
en skuffelse og et alvorligt savn, hvis Syd
slesvigsk Vælgerforening ikke kan opret
holde sit sæde i landdagen. Men når man 
fra det tyske mindretal i Nordslesvig supple
ret af den slesvig-holstenske landsregerings 
særlige embedsmænd for mindretalsanlig
gender, dr. Onnasch, lufter tanken om at 
sikre de to mindretal et mandat i henholds
vis folketinget og landdagen gennem en af
tale, så tror jeg ikke på, at forslaget lader 
sig praktisere. En direkte traktat - og det må 
være forudsætningen - mellem Danmark og 
Tyskland om et sådant mindretalsanliggende 
lader sig næppe forene med de principper, 
der stadig ligger til grund for de to landes 
syn på mindretalsforholdene.
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Med henblik på arbejdet for Sydslesvig 
har der lydt røster om samordning. Med 
udgangspunkt i en artikel af redaktør Mor
ten Kamphövener har man rejst spørgsmålet 
om at lade den gamle Sprogforening flytte 
sit sæde til Sydslesvig og koordinere endnu 
mere, end tilfældet er idag, dens virksomhed 
med Sønderjydsk Skoleforening. Også 
Grænseforeningen blev nævnt som part
haver i samarbejdet. Endnu er det blevet ved 
avissnakken, men man skal da ikke på for
hånd afvise, at der kan være muligheder for 
en samordning af dansk grænsearbejde, som 
vil være nyttig under vor tids forhold. Fra 
Grænseforeningens side vil vi være rede til 
en almindelig drøftelse af problemerne.

Under de vilkår for foreningsarbejde, der 
råder idag, vil jeg tro, at et kontaktarbejde 
over grænsen er noget, man bør være op
mærksom på. Vi kender det i den hidtidige 
form som fadderskabsarbejde. Men det vil 
måske være mere rigtigt at ændre det til to 
andre former, nemlig dels et almindeligt 
kontaktarbejde mellem venskabskredse - ud
trykket fadderskab kan virke så ensidig fi
nansielt - og et kontaktarbejde mellem inter
essekredse, hvad enten der er tale om faglige 
forhold, sportens område eller andre ting. 
Også her skal vi nok søge at komme til 
bunds i problemerne ud fra den betragtning, 
at tiden ikke må løbe fra os eller fra vor ar
bejdsform.

Jeg har tidligere sagt, at det er en væsent
lig opgave for Grænseforeningen at gøre 
rede for og at engagere i grænsearbejdet 
med den motivering, at grænselandet er hele 
befolkningens sag, men at den bare ikke til
strækkeligt er klar over det. Det kunne friste 
til den tanke, at vi fremtidig måske mere 

skal hellige os et oplysningsarbejde her
hjemme end det direkte støttearbejde i græn
selandet, især jo i Sydslesvig. Uden opbak
ning herhjemmefra og fra en bred befolk
ningstilslutning virker balancemomentet i 
den aktuelle grænselandsproblematik ikke, 
som det skal.

Men naturligvis kan og skal vi ikke op
give at yde støtte til formål i grænselandet. 
Under gennemgangen af regnskabet kom
mer det tydeligst frem, hvad vi har kunnet 
gøre i dette år. Til de forskellige formål i 
Sydslesvig og Nordslesvig er der ydet noget 
over 1 mill, kr., og det forekommer mig at 
være en god indsats. Men hertil kommer så 
løsningen af den store opgave, der hedder 
Ungdomskollegiet i Flensborg, hvortil det 
er lykkedes gennem et vældigt indsamlings
arbejde at skaffe omkring 4 mill. kr. til veje, 
således at vi om en måned kan aflevere et 
kollegium med fuldt udstyr og uden at have 
søgt staten om yderligere bevilling.

Med disse betragtninger og denne over
sigt over vor virksomhed i det forløbne år, 
håber jeg at have givet stof til god og ud
bytterig drøftelse. Vi trænger til at tale om 
tingene, både når det gælder de store op
gaver, og når det drejer sig om det lokale 
arbejde.

Vi skal erkende forandringerne i vort for
eningsarbejdes muligheder og i grænselan
dets hele situation. Og vi skal gøre det i tide. 
Vi skal lige så lidt som drengen, der kom på 
besøg i sin hjemby Flensborg efter de 12 år 
i det fremmede, udbryde: Ak, hvor foran
dret! Vi skal og kan som han se de nye per
spektiver, se vore opgaver i et nyt lys. Og 
vi skal leve op til det ansvar, vi mener at 
have i Grænseforeningen, for at grænselan
det ikke skal blive glemt.
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»Grænsen«, oktober 1971:
SAMRÅD OG SAMARBEJDE
Gennem fem år eller mere har man i Sydslesvig 
talt og skrevet om at etablere en bedre form for 
samråd eller samarbejde mellem de store danske 
organisationer. Oprindelig var Sydslesvigsk For
ening i sin opbygning den organisation, hvor
under alt dansk arbejde samledes. Sydslesvigsk 
Forenings hovedbestyrelse var således prædisti- 
neret til at være det forum, hvor alle danske 
anliggender af politisk, kulturel eller folkelig 
art kunne diskuteres. Den tid er imidlertid 
længst forbi, da SSF stod som den altfavnende 
faktor. Først brød Sydslesvisk Vælgerforening 
det samarbejde, som alligevel ikke længere hav
de noget politisk sigte, og siden fulgte Dansk 
Skoleforening og Sydslesvigs danske Ungdoms
foreninger sammen med Dansk Kirke i Sydsles
vigsk Forening forsøgte efter dette brud fortsat 
at bevare illusionen af at være en slags toporga
nisation ved at danne en egen styrelse for SSF 
og en hovedstyrelse, hvori også de tilsluttede 
organisationer inclusive de nationale frisere 
fortsat er repræsenteret.

Fra alle sider erkendes det, at denne form 
med en række i realiteten ligestillede - men 
uden kontakt værende organisationer er ret 
uholdbar. Både SDU og Dansk Skoleforening 
har forelagt planer om et samråd omfattende - 
foruden de nævnte - også Sydslesvigsk For
ening, Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig 
og det danske centralbibliotek. Sydslesvigsk 
Forening har da også, men uden større begej
string accepteret den forelagte skitse til et sam
råd, som dog udelukkende er vejledende for de 
parter, hvis arbejde berøres af de enkelte spørgs
mål.

Man kan måske spørge, i hvilket omfang et 
samråd da også er nødvendigt. Hver enkelt or
ganisation repræsenterer bestemte interesseom
råder og klarer sine opgaver dygtigt. Imidlertid 
findes der også opgaver, som har adresse til 
hele den sydslesvigske danskhed. Det kan dreje 
sig om den fremtidige politiske indsats, om nye 
bygningers behov eller udnyttelse eller om pres
sens fremtid, eller det kan være kulturelle op
gaver af betydning for hele arbejdet for bare at 
nævne enkelte af disse områder. Her kan et 
samråd og et samarbejde næppe undværes, ja, 
blive ligefrem nødvendigt, hvis man ikke vil 

løbe den risiko at komme til at disponere ensi
digt eller hen over hovedet på enkelte grupper. 
Herunder hører også spørgsmålet om en even
tuel mere effektiv udnyttelse af det betydelige 
administrationsapparat, som til trods for vi
gende medlemstal ikke er blevet mindre.

Også i forholdet til de bevilgende myndighe
der og de organisationer, som er med til at 
skaffe midler til det danske arbejde, vil det 
være af betydning med et samrådsorgan, som 
repræsenterer hele det danske arbejde, og som 
man kan gå ud fra har koordineret de enkelt
interesser, som altid vil melde sig. Der ligger 
fremdeles store opgaver i Sydslesvig, hvis løs
ning trænger sig på, opgaver, som det næppe 
kan være en enkelts, måske nok så effektiv, or
ganisations opgave at løse alene. Som forhand
lingspartner, der sættes i stand til at tale på 
hele den sydslesvigske danskheds vegne, vil det 
også give de danske sydslesvigere en bedre for
handlingsposition. Det kan måske også føre til, 
at man undgår at snuble over interne proble
mer og derved undgå, at der skabes unødig sur
hed på både den ene og den anden side af græn
sen. Uden tvivl vil dette koordineringsorgan, 
dersom det bruges rigtigt, også gøre det lettere 
at bevare den nødvendige interesse og forstå
else hos de bevilgende myndigheder, hvis bevå
genhed det danske arbejde i Sydslesvig ikke kan 
være foruden, men hvis opfattelse af tingene 
meget vel kan blive sløret, når de kun møder 
en tilsyneladende enighed på festdagene, mens 
hverdagen præges af en stigende disharmoni.

Det foreløbige skridt, der nu er taget i ret
ning af at skabe et fornyet enigt fodslag i den 
sydslesvigske danskhed, kan derfor også her 
nordpå kun hilses velkommen. Enigheden be
høver ikke at udelukke fremtidig kritik, især 
når den er positiv og berettiget. Men sydsles
vigerne vil selv stå betydeligt stærkere, når de 
kan underbygge deres beslutninger eller ønsker 
med den samstemmighed, der kan skabes gen
nem den fornødne koordination af problemerne. 
Derfor er der brug for både et samråd og et 
samarbejde. Vi håber, det vil lykkes de danske 
sydslesvigere at etablere dette samarbejde også 
i den fredelige tid, vi er inde i, på samme måde 
som de var i stand til at skabe det i tider, da 
situationen ofte var dem betydeligt mere ugun
stige. -k.
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GrænselandsdagbogVED FR. RUDBECK
SYD FOR GRÆNSEN

1. september: Flensborg Industri- og Han
delskammer kræver Flensborg og Vesterland 
tilsluttet det såkaldte intercity-jernbanenet 
med deraf følgende forbedringer af jernba
neforbindelsen til Hamborg og det øvrige 
vesttyske hoved-jernbanenet.
2. september: Med sendemandsmødet i Syd
slesvigsk Forening for Flensborg by indledes 
en række møder inden for Sydslesvigsk For
enings amtskredse med henblik på forbed
ring af de bestående venskabs- og fadder
skabsforbindelser over grænsen.
4. september: Lyksborg fejrer 100-året for 
sin beståen som kurbad med indvielsen af 
et hav-svømmebad.

For første gang siden 1864 aflægges et 
officielt dansk flådebesøg i byen Flensborg.

Dansk Alderdomshjem i Flensborg udvi
des med en plejeafdeling til 20 senge.
7. september: Sydslesvigsk Vælgerforening 
går ved det forestående borgmestervalg i 
samarbejde med CDU, medens man sidst 
samarbejdede med SPD. Årsagen er et soci
aldemokratisk udspil, der ville lukke det 
danske mindretal ude og overlade den dan
ske borgmester, dr. Helmut Christensens stol 
til CDU. CDU så imidlertid chancen for at 
få den socialdemokratiske overborgmester 
Heinz Adler, der sidst blev valgt ved hjælp 
af danske stemmer, erstattet af en CDU- 
mand, hvis CDU i stedet gik i samarbejde 
med danskerne og til gengæld sikrede den 
danske borgmesterkandidat. Det beklages al
mindeligt, at det socialdemokratiske udspil 
kommer til at ramme overborgmester Adler.

9. september: Generalkonsul, dr. phil. Troels 
Fink dementerer en meddelelse om, at der 
fra landsregeringen i Kiel er rettet henven
delse til den danske regering om et dansk
tysk universitetssamarbejde i Flensborg. Der 
er kun tale om en almindelig orientering.
14. september: Dansk Skoleforening oplyser, 
at elevtallet i de 65 danske skoler nu er 5067 
eller 275 elever flere end sidste år. Der blev 
optaget 648 nybegyndere mod 621 året før. 
De 58 danske børnehaver havde ved skole
årets slutning et samlet børnetal på 2067.

Markopskrivningen har ramt Flensborgs 
trampskibsfart hårdt. Foreløbig er 6 af 51 
skibe oplagt.
20. september: For første gang ydes der af 
Slesvig amt et driftstilskud til amtets otte 
danske børnehaver.

Dansk Skoleforenings formand, rådmand 
Jacob Meyer, vælges til formand for Jarup- 
lund Højskoles bestyrelse.
22. september: Flensborg-dagene 1971 åb
nes.

Som ny dansk præst i Egernførde har 
DKU antaget tidligere missionær i Æthio- 
pien Werner Millant.
25. september: På det slesvigholstenske 
hjemstavnsforbunds generalforsamling oply
ses, at den årlige indsamling i slesvighol
stenske skoler til det tyske skolearbejde i 
Nordslesvig indstilles. Mens indsamlingen 
normalt har indbragt omkring 160.000 DM 
pr. år, er den i 1970 gået ned til 60.000 DM.
27. september: Sydslesvigsk Forening i 
Rendsborg udnævner sin mangeårige amts
formand Johs. Petersen, Büdelsdorf, til æres
medlem.
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29. september: På Dansk Skoleforenings års
møde i Slesvig meddeles, at de tyske tilskud 
til det danske skolevæsen i sidste kalenderår 
steg med 700.000 DM til 5V2 mill. DM. Til 
børnehavearbejdet blev fra landet og kom
munerne ydet ialt 285.000 DM. Sydslesvig
ske forældre har til børnehaverne selv betalt 
390.000 DM.

NORD FOR GRÆNSEN

1. september: Det tyske grænsepolitiske råd 
holder møde i Tønder. Til ny formand væl
ges rektor Hans Hansen, Vesterland.
2. september: På den sønderjydske uddan
nelseskommissions første møde foreslår for
stander Paul Koopmann oprettelsen af et 
grænselandsinstitut med henblik på grænse
landets kulturelle og erhvervsmæssige aspek
ter.
3. september: I et interview til Berlingske 
Tidende erklærer lederen af Skandinavien- 
afdelingen under statskancelliet i Kiel, dr. 
Onnasch, at der gennem en dansk-tysk af
tale bør arbejdes hen imod henholdsvis at 
sikre det tyske mindretal et mandat i folke
tinget og opretholdelsen af det danske min
dretals mandat i Kiel, når de to mindretal 
har så mange stemmer, som det billigste 
kredsmandat koster.
7. september: Brødremenighedens 10-øres 
forening i Christiansfeld holder 50 års jubi
læum. Der er gennem årene indsamlet ialt 
1,5 mill. kr. til missionsarbejdet.
8. september: Der er stor diskussion om, 
hvorvidt den vesttyske forbundskansler 
Willy Brandt bør tale ved et socialdemokra
tisk valgmøde i Åbenrå den 19. september. 
CDU i Slesvig-Holsten erklærer, at det vil 
betyde indblanding i indrepolitiske stridig
heder og desuden skabe et modsætningsfor
hold til det tyske mindretal.
10. september: Tønder kirkemuseum, som i 
1957 blev oprettet i Kristkirkens konfir

mandsal, flyttes til en særlig kirkehistorisk 
afdeling på Tønder bymuseum.
11. september: Willy Brandts besøg i Åbenrå 
er aflyst på grund af kanslerens rejse til 
Moskva.
15. september: På universitetscentermødet i 
Ribe understreger amtsborgmester Erik Jes
sen, at den sønderjyske uddannelseskommis
sion ønsker retningslinier for, hvordan Søn
derjylland med en universitetsplacering i 
Ribe-Esbjerg undgår et tomrum for videre
gående uddannelser.
16. september: Grænseforeningens formand 
fra 1961-66 og siden næstformand, direktør 
Fr. Heick, dør 66 år gammel.
21. september: Fredsegen i Løgumkloster 
fylder 100 år. Oprindelig var der 2 ege, 1 for 
Slesvig og 1 for Holsten. Kun den slesvigske 
eg overlevede.

Antallet af ubesatte lærerembeder i Søn
derjylland er faldende. I 1970 var 118 af 
2087 stillinger ubesatte eller 5,6 pct. I 1971 
er tallet 98 af ialt 2187 stillinger eller 4,46 
pct.

Ved folketingsvalget opnår Slesvigsk Parti 
6743 stemmer, men intet mandat. Det er 
5,1 pct. af stemmerne i Sønderjyllands amt 
og 0,2 pct. af stemmerne på landsbasis.
23. september: Det tyske generalsekretariat 
oplyser, at uden spærrereglen ville Slesvigsk 
Parti med 6743 stemmer have taget et til
lægsmandat fra partiet Venstre. Til et kreds
mandat i Nordslesvig ville 11.073 stemmer 
have været nødvendig.
29. september: Forstander Paul Koopmann, 
Tinglev, erklærer i en kommentar til valget, 
at Kongeågrænsen er en betydelig farligere 
grænse for mindretallet end rigsgrænsen ved 
Kruså, fordi flugten af mindretallets unge 
over Kongeåen ikke lader sig standse.
30. september: Bund deutscher Nordschles
wigers hovedbestyrelse vil på den kommen
de tyske dag fremlægge et nyt dokumenta
risk materiale til belysning af uholdbarheden 
i at opretholde spærrereglen i valgloven for 
et nationalt mindretal.
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OUGAARDS
Boghandel

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

Haderslev - tlf. 2 25 71

Grænselandets livGrænselandets sang
møder De i

Syd- og Sønderjyllands store blad

Idrætshøjskolen I Sønderborg

Højskoie 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.

Tlf. (044) 218 48 Bent Brier.

Besøg 
landsdelens 

museer

BOGTRYK . OFFSET . BOGBIND

Th. Laur sens Bogtrykkeri A/s
Jernbanegade 8, Tønder, tlf. 2 15 50

I

M. Schaumanns Klædefabrik A/S

Afd. for kemisk rensning TRYLIN 

Haderslev

WINDFELD-HANSENS I
BOMULDSSPINDERIER A/S i 

VEJLE I

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

Korte sommerkursus.

Tlf. 4 33 25

ANDELSBANKEN
Haderslev Aabenraa

Læs

Dannevirke
Sønderjyllands ældste blad

Sønderjyllands 

Kreditforening

Haderslev

Sønderjydsk 

Tæppefabrik

A. R. Kjærby A-S

Højer

Ladelund 
Landbrugs og Mælkeriskole

Brørup station

A/S Sønderjydsk Frøforsyning 

Frøavl & Frøhandel 
Aabenraa

OVE ARKIL A/S

CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR

HADERSLEV

Hejmdal5
^BOGTRYKKERI]

AABENRAA TLF. (046) i 31 31

Spare- og Laanekassen 

for Hobro og Omegn
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HADERSLEV BANK
AKTIESELSKAB

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

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

Tlf. (044) 6 41 12
Gunner Rasmussen

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

ledige til udleje

TRYHØJSKOLE
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

Morso Støbegods
Aktieselskabet

N. A. Christensen & Co. 
Kongelig Hofleverandør 

NYKØBING MORS

TØNDER STATSSEMINARIUM
Grænselandsseminariet 

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

Te If. (047) 2 1 2 30

BRØDRENE GRAM % • VOJENS




