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NISSENHAUSKONCERTER 1971/72
KAMMERMUSIK
I Nissenhaus afholdes fem kammermusikaftener og en korkoncert i løbet af vinteren :

Oktober:
Klaver-trio, Hannover
Frithjof Haus: violin
Uwe Hennecke: violoncel
Gertrud Siebner: klaver

Februar:
Strygekvartet

Marts:
Duo - unge kunstnere:
Roswitha Staege: fløjte
Raymund Havenith: klaver

November:
Duo: Gambe - cembalo
Hans Koch: gambe
Neithard Bethke: cembalo

Abonnement kan tegnes i Theodor StormBuchhandlung, Husum.

December:
Julekoncert (Rotunden)
Kor - solister - instrumentalmusik.
»Camerata cathedralis raceburgensis«

Priser: Abonnement: DM 27,-, familie
abonnement: DM 40,-, unge: DM 15,-.
Alle oplysninger kan fås hos Dr. Wohlenberg, Nissenhaus, Herzog Adolf Strasse 25,
225 Husum.

Januar:
Violoncel-solo
Professor Metzmacher

Das städtische Museum Flensburg
Flensborg bymuseum har arrangeret en ud
stilling af portrætter, malet af slesvigholstenske malere i 1800- og 1900-talIet.
Udstillingen omfatter ca. 120 malerier,
hvoraf en del er selvportrætter.

Museet har åbent alle dage fra kl. 10-13,
hverdage desuden kl. 15-17. Mandag er der
helt lukket.
Udstillingen slutter den 24. oktober 1971.

Udstillingen er åben daglig kl. 10-18:

A-UDSTILLINGEN 1971
BILLEDTÆPPER OG KERAMIK

SønderjyIlandshallen 9.-17. oktober

Åbenrå 9.-17. oktober
Århus 23.-31. oktober (Århus rådhushal)
Ålborg 20.-28. november (Ålborghallen)

Komiteen for Å-udstillingen

Den korte form
AF MARTIN N. HANSEN

I mine første studieår i København havde
jeg en klog lærer i dansk litteratur, dr. Georg
Christensen, den senere seminarieforstander
i Haderslev. Han hævdede engang, at hvad
der ikke kunne siges på hundrede sider, kun
ne heller ikke siges på tusind. Dengang tog
jeg det som en lidt flot overdrivelse, men
tiden har gjort mig tilbøjelig til at give ham
ret. Og gælder dette med fordelen ved den
korte form for prosa, hvor meget mere så
ikke for lyrik.
Hvor mange husker mon i dag mykolo
gen, Henry George-forkæmperen, højskole
manden Jakob E. Lange, der fødtes i Flens
borg 2. april 1964? - jo, måske som profes
sor, folketingsmand Morten Langes far. Men
enkelte sidder vel endnu tilbage med minder
om timer og samvær, hvor hans lysende per
sonlighed var et naturligt midtpunkt. Af og
til sang han ved sådanne lejligheder en lille
vise, som han holdt særlig meget af:

Flickan gick på ängen och räfsade hö;
gossen han sade: »För dig vill jag dö!«
och det log hon åt;
ja, ja, ja,
och det log hon åt!

Den kom egentlig også for mig til at stå som
noget af et ideal af en sang: Alle kunne
huske den, og den var så rummelig, at en
hver kunne lægge til af sit eget. Ingen ved,
hvem der har skrevet den, men for mig er
det visekunst af høj rang. Den er desværre
forlængst fjernet fra Højskolesangbogen.
1971-10

Et andet højdepunkt i den korte forms
kunst er Gustaf Frödings Säv, säv, susa. Det,
der gør digtet så enestående frugtbart for
følelse og tanke, er selve de manglende led
i hændelsesforløbet, ordløsheden, hvor man
ventede besked. Det er ikke helt mine ord,
men kunne have været det.
For nogle år siden begyndte jeg på en vise
om en mand, der i forventningens glæde gik
ude i sin mark og sang, og jeg havde også
for mig en hel del, der skulle fortælles, men
efterhånden som afpudsningen skred frem,
svandt det ind, så der nu er otte linjer til
bage, hvoraf to endda er enslydende. Hvad
der var udover dette, forekom mig at være
overflødigt fyld. Digtet findes i samlingen
Ad gammel stie fra 1968. Aage Lund har sat
en melodi til det med et efter min mening
meget sigende mellemspil.
Det er jo ikke usædvanligt, at nogle toner
siger folk mere end ord, for det er en gam
mel erfaring, som Peer Gynt bittert må er
kende efter sin hjemkomst: ingen har gråd
for de andres veer! Folk spørger til ens be
findende, men deres tanker er allerede ved
helt andre ting, når man begynder at forklare
og fortælle, og det er ikke særlig morsomt,
for man troede jo, at de var interesserede.
Men det kan man naturligvis ikke forlange.
Enhver har nok i sin egen smerte. Og hvem
fjerner sig ikke stille fra den, der ikke kan
holde tårerne tilbage? Manden i min vise vil
sikkert hjemme og mellem folk bære sin sorg
uden at kny, men ude i de yderste marker
og alene får tårerne frit løb. Hvad jeg har
tænkt, der er sket ham, skal jeg ikke røbe.
Her må enhver tænke sit.
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Ud" i di orrest" marke
Aage Lund

gik Jøn Hånsen og sang sang om den lykk, der vint' ham
med Katrinå engang.
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Men et par somre æddre,
da han skokked' sin hved'
ud' i di orrest' marke,
gik Jøn Hånsen og gred.
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Sundeved frimenighedskirke i Sdr. Stenderup. (Arkitekt Martin Nyrop, København).

Sundeved frimenighed
og dens kirke
AF N. P. NIELSEN
Pastor N. P. Nielsen, Sønderborg, »Grænse
præsten«, skriver på grundlag af Sundeved
frimenigheds protokol om menigheden og
dens enestående indsats ved opførelsen af en
kirke i Sdr. Stenderup.

Enhver, der kender noget til Sønderjyllands
historie fra 1864-1920, ved, at de sønder
jyske frimenigheder fik en stor og indgri
bende betydning for både det kristelige og
folkelige liv i udlændighedsårene under det
tyske herredømme. En langt større betyd
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ning end de fåtallige menigheder - 6 i alt gav udtryk for.
Grunden hertil var, at der udgik en le
vende strøm af åndeligt liv fra disse for
holdsvis små menigheder, som virkede sti
mulerende på det nationale og kirkelige liv
i de kredse, der stod udenfor.
Det er herom der gives en levende skil
dring i Sundeved frimenigheds protokol.
Man får lov til at se livets rørelser indefra.
Se, hvem der var de bærende i denne me
nighed, og hvad der gav den kraft til at

leve og virke, vokse og gro - trods al den
modgang, som de tyske myndigheder vold
te: Det var den indre folkelige trang til at
leve et dansk menneskeliv og kristent me
nighedsliv, der lå bag ved oprettelsen af de
sønderjyske frimenigheder. Det gjaldt om at
værne sit danske sind og danske modersmål;
thi de tyske myndigheder lagde ikke skjul
på, at de anså det for deres opgave at for
tyske landsdelen. Kunne det ikke nåes på
anden måde, så skulle det ske ved tvang og
magt.
I denne kamp for livet fik sønderjyderne
en god hjælp fra den danske folkehøjskole.
Ikke mindst fra Askov højskole. Allerede
sidst i tredserne og først i halvfjerdserne
havde der været en del unge fra Sundeved
på Askov, og påvirkningen derfra gjorde sig
gældende.

Foredrag i hjemmene
I 1872 oprettedes i Broager en foredrags
forening med folkeligt og kristeligt sigte og
indhold. Én af de ledende, gårdejer Andreas
Andresen, Skeide, skriver senere i protokol
len:
»Den grundtvigske livsoplysning både i
folkelig og kristelig retning havde grebet de
unges sind og fremkaldt trangen til at fort
sætte den udvikling, som de var blevet del
agtige i (på højskolen).
Ja, sådan virkede højskolen den gang. Det
er altså unge bønderkarle og piger, gamle
højskoleelever, der begynder det åndelige og
folkelige arbejde, der fører frem til Sundeved
frimenighed. Men de møder som nævnt
straks modstand fra de tyske myndigheders
side. Også de tysksindede sognepræster læg
ger de unge hindringer i vejen. Men nord
fra kommer der hjælp. Der nævnes som ta
lere ved møderne : Digterpræsten C. Hostrup
og sognepræsten Johs. Clausen, Vonsild,
samt forstander Ludvig Schrøder, Askov.
Også hjemlige talere, som lærer L. B. Poul
sen, Bovlund, (den senere frimenigheds

præst) og rebslager Mads Jensen, Jegerup,
medvirkede ved foredrag og oplæsning.
Men allerede 1874 greb de tyske myndig
heder ind, og foredragsforeningen måtte
standse sin virksomhed. Dog gav de unge
ikke op. Nu åbnede forskellige hjem sig og
indbød til møder - ja, møder måtte man ik
ke kalde det, men sammenkomster.
Vi ser allerede nu den store betydning,
som hjemmenes indsats får for danskhedens
vækst og det åndelige livs trivsel. Vel koster
det kamp og ofre; men det, der skal kæm
pes og strides for, bliver endnu mere dyre
bart.
En god hjælp fik de i Broager, da lærer
Rasmus Thomsen, senere frimeninghedspræst i Haderslev, kom fra Bovlund i 1882.
Han tog en fri åndelig og folkelig gerning op
på Sundeved. Holdt møder rundt omkring i
hjemmene og indbød til gudstjenester i sit
eget hjem. Men også her lagde de tyske
myndigheder hindringer i vejen. Gudstjene
ster i dette private hjem måtte først holdes
om søndagen efter kl. 16. Den tid, da hellig
dagsloven tillod forlystelserne at begynde.
Så lidt agtede man dette kristelige, danske
arbejde! Alle midler tog statsmagten i brug
for at chikanere og hæmme et dansk ånde
ligt arbejde. Efter en klage blev dette for
bud dog ophævet. Og nu groede der et
dansk menighedsliv frem på Sundeved.
Rasmus Thomsens virksomhed i Broager
varede imidlertid kun i syv år, idet han i
1889 rejste til Amerika som præst for dan
ske derovre.
Men møderne i hjemmene blev ikke op
givet. Her nævnes, at man især samledes hos
P. Philipsen og P. Moos i Nybøl, hvor L. B.
Poulsen, Bovlund, også holdt altergang. Dis
se møder havde efterhånden fået mere karak
ter af kirkelige møder eller gudstjenester.
Omtrent på samme måde begyndte det kir
kelige arbejde i Sydslesvig en menneskeal
der senere ved Maren Sørensen i Valsbøl.
Kampen for danskheden blev endnu hår
dere, da tyskerne i 1888 indførte sprogfor381

ordningen. Nu skulle al undervisning i skolemé foregå på tysk. Modersmålet skulle
udryddes! Ja, man kunne få lov til at få et
par timer på dansk i religion, hvis der var
flertal derfor!
Atter er det hjemmene, der tager kampen
op for at bevare børnenes danske moders
mål og danske sind. I hjemmene samler man
børnene til undervisning i dansk, og de un
ge og ældre til folkelige og kristelige møder.
En vanskelighed var det, at mange af disse
vågne danske var optanter, og derfor levede
med truslen om udvisning over deres hove
der. De turde derfor ikke åbent og aktivt gå
ind i et arbejde, som kunne give de tyske
myndigheder anledning til indgreb; men i
det stille var de med og støttede personlig
det liv, som hjemmene var samlingssted for.
Efter Rasmus Thomsens afrejse fra Bro
ager kom Kasper Jensen, der havde oprettet
en boghandel i Broager, og ydede det dan
ske, kirkelige arbejde god støtte, ligesom
Thomsen, efter sin hjemkomst fra Amerika
1895, igen tog sin gerning op på Sundeved.
Nu havde disse møder i hjemmene fået til
slutning fra hjem på hele Sundeved - ja, vi
dere ud endnu, og man henlagde både mø
der og gudstjenester til forsamlingshuset i
Vester Sottrup.

Frimenigheden oprettes
Efter at Rasmus Thomsen havde holdt
gudstjeneste i forsamlingshuset den 29. de
cember 1901, samledes en mindre kreds hos
Jørgen Bonefeld i Vester Sottrup og beslut
tede at danne en frimenighed.
Trangen til fællesskab var blevet så dyb
og stærk, at man vovede springet.
Ønsket om en fri menighed på Sundeved
var helt naturligt vokset ud af det fælles
skab, som de sundevedske Hjem i årenes
løb havde dannet. Det var ikke et overilet
skridt, fremkaldt af en enkelt mand. Nej,
det var jævne bønderfolk med sans for ån
deligt liv, der her fandt sammen. De følte,
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at de ikke kunne leve under fremmedherredømmet uden et dansk menighedsliv. Efter
flere møder i forskellige hjem vedtog man i
marts 1902 på et møde hos Peter Moos, Nybøl, at oprette en »Frimenighed for Sunde
ved og omegn«.
Kirke havde man ikke, heller ikke præst,
men de andre frimenigheders præster, Ras
mus Thomsen, Haderslev, L. B. Poulsen,
Bovlund, N. Lycke, Rødding og J. L. Jørgen
sen, Skærbæk, lovede at gøre tjeneste, fore
løbigt ved to månedlige gudstjenester i Ve
ster Sottrup forsamlingshus eller i hjemmene.
Ingen af disse præster havde teologisk
uddannelse.

De ønskede en kirke
Da menigheden var dannet, voksede øn
sket om en kirke frem. Allerede den 30. maj
1902 havde to fremsynede mænd inden for
menighedskredsen: gårdejer Peter Moos,
Nybøl, og mejeriejer Jørgen Zachariassen,
Dybbøl, købt et areal på 1,8 ha på Stende
rup kirkebakke til byggegrund. Gårdejer Nis
Sibbesen, Bøffelkobbel, blev indvalgt i byg
geudvalget sammen med Peter Moos og
Zachariassen. Men hvem skulle de få til at
bygge kirken? Og hvor skulle de skaffe mid
ler fra? Menighedskredsen var kun lille,
men den havde i årenes løb ved de guds
tjenester, der blev holdt i hjemmene og i
forsamlingshuset i Vester Sottrup, fået mod
og tro til, at Gud ville velsigne værket, som
de nu ville begynde.
På en mærkelig måde blev dette bekræftet.
Det så ud som en tilfældighed, og var en
lykkelig hændelse.
På et møde i Kolding traf Zachariassen
pastor Otto Rosenstand, Vester Vedsted, og
spurgte ham til råds angående kirken, som
de havde besluttet at opføre.
»Skriv til Martin Nyrop, Københavns råd
hus' bygmester, og bed ham om at hjælpe
jer, han er en flink mand, som I dristig kan
bede om at være arkitekt og bygge kirken.«

Og Zachariassen fulgte dette råd. Da Nyrop
hørte, at de ikke havde talt med andre, gav
han med glæde sit ja. Tegnede kirken og
stod for opførelsen af den uden at beregne
sig en rød øre i honorar, ja, også udgifterne
til sine medhjælpere og til rejser afholdt
han selv.
Byggeudvalget forebragte forskellige øn
sker om kirkens indretning, således at den
kunne bruges til gudstjenester og møder både til få og mange mennesker - men over
lod ellers helt til Martin Nyrop at bygge
kirken, som han syntes var bedst. Således
blev Sundeved frimenighedskirke helt og
fuldt arkitekt Nyrops værk og som sådan
står den dér, den dag i dag. Naturligvis
skulle de strenge tyske byggevedtægter
overholdes.
Hovedskibet med det smukke kor blev
det egentlige kirkerum, og det mindre side
skib kunne bruges til menighedsmøder. Des
værre blev trappen til pulpituret et par mil
limeter for smal, hvorfor de tyske myndig

heder forbød at gøre brug af dette. Et for
bud, der dog ikke altid blev håndhævet el
ler overholdt.

Og de byggede en særpræget kirke
Grundstenen til kirken blev nedlagt den
17. april 1903 af gårdejer Jens Jørgensen,
Gammelgab, som var én af menighedens
ældste medlemmer. Han var en trofast,
grundtvigsk mand, der havde dyb sans for
og forståelse af åndens og ordets gerning.
Der var fart over kirkebyggeriet. Den 27.
juni blev kirken rejst, og den 6. december
blev den indviet. På ni måneder var den
gjort færdig til brug.
Indvielsen blev foretaget af pastor L. B.
Poulsen, Bovlund, men Lycke, Rødding, præ
dikede, og Jørgensen, Skærbæk holdt alter
gang. Henved 300 mennesker tog del i
gudstjenesten og de fleste i altergangen. I
de kommende fire år holdt disse tre præster
skiftevis gudstjeneste hveranden søndag. Pa
stor Rasmus Thomsen, Haderslev, var blevet
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syg og kunne ikke virke mere. Han døde i
1905, og Thade Petersen blev hans efter
følger.
Om kirkens indre fortæller Jørgen Zacha
riassen, Dybbøl, følgende: Martin Nyrop
havde tegnet alt, hvad der skulle være i
kirken.
Alteret og prædikestolen blev lavet i
Sverige af snedkermester Kresten Bonefeld
fra Sottrup, efter Nyrops tegninger. Kun
materialet blev betalt, medens Bonefeld
gjorde alle udskæringer gratis. Krucifikset,
lysestagerne, dørgrebene skaffede Nyrop.
Alterbægeret og oblatæske og bakke var en
gave fra Marie Farre - en kvinde, der levede
og virkede for Sønderjylland af hele sit
hjerte. Alterdugen og dåbshåndklæder, som
også var tegnet af Nyrop, var syet af kvin
der i Levring med fru pastor Bruun og fru
Witt-Hansen i spidsen.
Døbefontens øverste del havde P. Moos
fundet brugt som vandtrug på en gård i
Undelev. Nu blev den restaureret og sat i
stand med en ny fod, som Nyrop fik lavet i
København. Dåbsfadet var en gave fra ma
skinbygger Chr. Andersen, Svendborg, la
vet efter tegning af Nyrop.
Kirkeklokken blev skænket af en kreds i
Hillerød, som frk. Ravnkilde og slotspræst
Bernhard Paludan-Müller havde dannet. Pro
fessor Camillus Nyrop, en fætter til kirkens
bygmester, skænkede kirken et harmonium.
Da nogle af byggeudvalgets medlemmer
syntes, at kirkens gulv så lidt tarveligt ud,
sagde arkitekt Martin Nyrop til dem: »Ja,
jeg forstår jer godt, I synes, et stengulv i en
kirke er for simpelt og tarveligt; men jeg
har nu gerne villet lave noget, der er fint og
stilfuldt i al sin enkelthed og tarvelighed.«
Og det mål, må enhver indrømme, pro
fessor Nyrop har nået til fuldkommenhed både når det gælder kirkens ydre og når det
gælder dens indre.
Nogle ville have haft et tårn på kirken,
men Nyrop satte et spir på, fordi det passede
bedre til så lille en kirke. Ja, så stod kirken
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der, og vi kan med rette sige, at det er Mar
tin Nyrops kirke. Et bygningsværk, der er
Københavns rådhus' bygmester værdig.
Men hvordan var det gået med økonomi
en? Ja, her kom den sønderjyske kreds i
Kolding frimenigheden til hjælp med en ga
ve på 10.000 kr. Og alle materialer, og an
det praktisk arbejde blev udført og kørt af
menighedens medlemmer gratis. Og som
foran nævnt, Martin Nyrop gjorde også sit
arbejde gratis og skaffede desuden mange
gaver til kirken. Han var i sandhed blevet
menighedens ven, skriver Zachariassen.
Da kirken var færdig, havde den med
stald og grund kostet 16.000 mk. Gælden
var således 6000 mk., som menigheden af
betalte i årene, der fulgte; så det varede ikke
længe, før kirken var gældfri.
Nu begyndte en ny tid for Sundeved fri
menighed, da den fik sin egen kirke. Flere og
flere fra hele Sundeved og omegn ja, og fra
Sønderborg og Als sluttede sig til frime
nigheden, og kirkebesøget voksede.
Da de begyndte, var der kun 8 familier,
men nu var der 18 familier, der sluttede sig
til menigheden og lovede at støtte økono
misk og på anden måde. Ved gudstjenesterne
var der normalt 50-60 mennesker, og efter
hånden kom der flere til. Også mange der
ikke var indskrevet som medlem af menig
heden tog del i gudstjenesterne og ydede
støtte til kirken.
Livet groede og blev båret af den indre
kraft, som Guds Ånd skænker den kristne
menighed, hvor den samles i Jesu navn.
Skønt man var glad og taknemlig for de
fire præster, som tjente i menigheden, så
vågnede der alligevel snart en trang til at få
egen præst, som kunne bo, leve og virke
iblandt dem.

De ønskede en præst
I februar 1907 samledes en mindre kreds hos
Jørgen Zachariassens i Dybbøl for at drøfte
spørgsmålet om egen præst. Man vidste, at

en ung mand fra Oksbøl på Als var i gang
med sin uddannelse for at blive missionær
ude eller frimenighedspræst hjemme i Søn
derjylland. Han havde været på Askov høj
skole i flere perioder og studerede nu ved
Københavns universitet uden dog at tænke
på theologisk embedseksamen.
Ved et menighedsmøde den 22. marts
1907 blev det enstemmigt vedtaget at op
fordre den unge alsinger, Jørgen Eriksen, til
at blive præst for Sundeved frimenighed.
Den opfordring blev han glad for, men tur
de dog ikke straks sige ja. Han var ængste
lig for, at han ikke kunne magte opgaven.
Opfordringen, som menigheden havde
formet den, siger også noget om menighe
dens syn på en præsts gerning og om me
nighedens indre liv. Og er derfor et tids
dokument af betydning til forståelse af de
sønderjyske frimenigheders indre liv. De øn
skede at få en præst med Grundtvigs kirke
lige syn, skrev den gamle gårdmand Jens
Jørgensen, Gammelgab.
Opfordringen havde form som et person
ligt brev og gengives her:

Kære Jørgen Eriksen!

I de fire år siden vor frimenighedskirke blev
indviet, har de fire frimenighedspræster:
Poulsen, Lycke, Jørgensen og Thade Peter
sen skiftedes til at forrette den præstelige
gerning ved vore gudstjenester, ligesom du
også af og til har prædiket der det sidste år.
Skønt vi således, ved deres opofrelse og de
andre frimenigheders imødekommenhed,
har kunnet glæde os ved at have gudstjene
ste omtrent hveranden søndag, har vi dog
savnet dette at have en præst i vor midte, til
en sammenslutning om ordet og sakramen
terne og til at forrette de kirkelige handlin
ger mellem os. Da vi derfor vidste, at du
uddanner dig til den gerning, og vi var ble
ven glade ved at høre dig prædike, enedes vi
i en snæver kreds om at henvende os til
dig. På vor opfordring forelagde Poulsen så

dette for menigheden ved gudstjenesten den
22. marts, hvor alle var stemt derfor.
I menighedens navn kommer vi nu til dig
med bøn om at påtage dig gerningen som
præst iblandt os. Det er ingen stor stilling
eller gerning, vi tilbyder dig, og dog vil vi
håbe, at gerningen bliver stor - i grunden.
Du skal hjælpe os til at søge hen til og øse
af alkraftens og alkærlighedens kilde, at
gudsbilledet i og blandt os må få næring og
vækst. I al skrøbelighed vil vi stå dig bi.
Vor Gud og Fader give dig og os dertil sin
velsignelse i Jesu navn.«
På menighedens vegne:
Så følger der ni navne som underskrivere.
Alle ansete sønderjyske bønder på Sunde
ved.

Og de fik en præst
Hen på sommeren kom Jørgen Eriksens
svar. Det lød kort og klart således :
»Ja - i Guds navn!«1
Nu begyndte en ny og skøn tid for me
nigheden, da den havde fået sin egen præst.
Det var i ydre henseende ingen stor stil
ling, Jørgen Eriksen gik ind til, det var sik
kert og vist - og dog, kan nogen ønske sig
en større eller skønnere opgave end at gå
bud, ud fra den kristne menighed, for den
ene sande Gud med glædens og kærlighe
dens evangelium? Og Eriksen følte, at hans
gerning var et kald fra Gud - ikke et øko
nomisk erhverv. Sådan skal det være for en
ret præst!
Den anden søndag i advent 1907 blev
Jørgen Eriksen ordineret af Poulsen, Bov
lund, som talte ud fra ordet: »Det er Ånden,
som levendegør, kødet gavner intet« (Johs.
Evg. 6,63).
Et par af menighedens ældste medlemmer
og præsterne Lycke og Thade Petersen med
virkede. 4-500 mennesker fra hele Sønder
jylland tog del i gudstjenesten, da frimenig
hederne samme dag holdt årsmøde på Sun
deved.
385

Nu kom der syv gode, frugtbare år for
menighedslivet på Sundeved med Jørgen
Eriksen som præst. Tilslutningen til gudstje
nesterne og menigheden blev for hvert år
større.
Et ungdomsarbejde på Sundeved og Als
med Eriksen samt redaktørerne A. Grau og
A. Svensson som ledere, voksede frem. Og
de unge sluttede også i stort tal op om kir
ken på Sundeved. Så selv om de ydre vilkår
for Eriksen var ringe - han fik 2000 mk. i
løn, hvoraf han skulle betale en 8-900 mk.
for kost og bolig i Nikolaj Ludvigsens af
tægtshus - så følte Eriksen dog stor glæde i
sin gerning. Nu var der 60 medlemmer i
menigheden, som hver især ydede bidrag
fra 200 mk. ned til 10 mk. Også de passive
medlemmer, som tog del i gudstjenesterne,
gav et bidrag, så budgettet var nu på 3000
mk. årlig.
De 14 medlemmer i menighedsrådet ind
samlede bidragene kvartalsvis og varetog de
praktiske opgaver. De søgte f. eks. de tyske
myndigheder om tilladelse til at anlægge en
kirkegård ved kirken, men det blev afslået.
Sognekirkerne havde jo diskrimineret fri
menighedens medlemmer ved forbud mod
klokkeringning og kirkelig medvirkning ved
begravelser. At det krænkede dem dybt, for
står vi. Men i dag må vi sige: Det var godt,
at frimenigheden ikke fik sin egen kirke
gård.

Præstegården bygges
En anden opgave var at få bygget en præste
gård. Igen kom arkitekt, prof. Martin Nyrop
menigheden til hjælp ved at udføre tegnin
ger og føre tilsyn med præstegårdens op
førelse. Denne gang fik han dog et honorar:
300 mk. i det hele!
Den 23. maj 1912 lagdes grundstenen,
15. juni hejs tes kransen, og bygningen var
færdig den 15. august. Jo, der var fart over
arbejdet, som Nyrop fulgte personligt med
stor interesse.
På femårsdagen for Eriksens ordination,
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den 8. december 1912 blev præstegården
indviet af menigheden og taget i brug. Mar
tin Nyrop var til stede og talte.
Præstegården kostede 10.400 mk., og der
havde været en overskridelse på 400 mk.
Den samlede gæld, som menigheden nu
havde, var på 17.100 mk., som blev afdra
get lidt efter lidt.
Alt så nu lyst og godt ud for frimenig
heden på Sundeved, der havde medlemmer
spredt ud i mange sogne. Flere og flere slut
tede sig til - det gjaldt ikke mindst de unge.
Men så kom den store katastrofe: den
første verdenskrig 1914-18.
Det begyndte her i Nordslesvig med, at
en stor del af vore gode danske sønderjyder
blev arresteret og sat i fangenskab. Det
gjaldt også flere af frimenighedens medlem
mer. Også præsten, Jørgen Eriksen, var po
litiet ude efter, men han var allerede ind
kaldt til militæret i Flensborg, og slap såle
des fri for fangenskab. Han blev imidler
tid erklæret for utjenstdygtig og kunne så
rejse hjem. Han fortæller selv, at han sent
om aftenen sneg sig hjem gennem plantagen
for at politiet ikke skulle se ham.

Præstegerning og verdenskrig
Dagen efter gik han og hans forlovede,
Dodde Hanssen, fra Nørremølle, til Standes
amt og blev borgerlig viet - sådan som det
længe havde været bestemt. Det var den 11.
august 1914. Den kirkelige vielse skulle fo
regå hos Poulsen i Bovlund. I al hemmelig
hed rejste de først syd på for i sikkerhed at
nå til Bovlund. Pastor Poulsen græd af glæ
de, da han så dem komme. Her blev de så
kirkeligt viet den 12. august, og blev i Bov
lund en uges tid. - Eriksen turde nemlig ik
ke indbyde til gudstjeneste straks efter kri
gens udbrud. Men den 6. september indbød
han dog til en altergangsgudstjeneste.
Den 22. september blev Eriksen indkaldt
på ny, men blev atter erklæret utjenstdyg
tig. Fra nu af holdt han gudstjenester hver

Præstegården ved kirken.

søndag med stor tilslutning fra menigheden.
Desuden møder i præstegården hveranden
torsdag, i alt 12 møder i vinteren 1914/15.
Ved disse gudstjenester og møder var det
især to salmer, der ofte blev sunget: »På
Jerusalem det ny« og »Kærligheds og sand
hedsånd«. De gav udtryk for noget af det,
der levede i sindene i krigens urolige og
trange tider.
Den 19. maj 1915 måtte Eriksen igen stille
i Flensborg, og blev nu erklæret for »Kriegs
verwendungsfähig« og blev allerede ind
kaldt til militærtjeneste den 1. juli. Fra nu
af var Eriksen med i krigen til den sluttede
1918. Allerede 13. juli kom han med en
transport til Polen og var med i et slag den
17. juli.
»Heldigvis« blev han syg ude ved fronten
og fik derfor orlov fra 28. november til 11.
december 1915.
I januar 1916 fik han på ny orlov på
grund af sygdom, og kunne holde enkelte
gudstjenester hjemme.
Ellers måtte menigheden søge hjælp hos

de andre frimenighedspræster, som var for
gamle til at blive indkaldt til krigstjeneste.
Når Eriksen fik orlov flere gange, skete
det uden om de hjemlige tyske myndigheder,
som altid hindrede dansksindede soldater i
at få orlov. Man var bange for, at de skulle
rømme over grænsen til Danmark.
Hjemme i præstegården levede nu fru
Dodde Eriksen med deres lille pige, Elisa
beth, født den 23. juni 1915. - Dog var
Eriksen som nævnt hjemme nogle gange i
1915/16. I august 1916 viede han således
sin bror, Erik Eriksen, senere gårdejer i Halk
ved Haderslev. Brylluppet blev holdt hos
Zachariassens i Dybbøl, hvor bruden Ag
nete havde tjent. Jeg var den sommer på
høstarbejde på Sundeved og havde den glæ
de at blive indbudt til brylluppet. Eriksen
talte ud fra Salmen: »Huset, som Gud har
bygt, det kan trygt som på en klippe hvile«,
»Lad stormene kun suse! de er i Herrens
hånd«. Vi mærkede, at talen var præget
af oplevelser ude fra den forfærdelige krig.
Kort efter, den 20. september 1916, måtte
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Eriksen møde ved fronten igen. Denne gang
i Frankrig, ved Verdun. Og nu måtte han
blive på vestfronten til den 13. november
1918. Heldigvis fik han et job den længste
tid som »Feld-boghandler« og var derfor
ikke helt ude i skyttegravene.
Den 16. december 1918 nåede han hjem
efter en march på 400 km.

Efter våbenstilstanden
Ny begynder en ny tid for Sundeved fri
menighed. Glæden over den forventede gen
forening med Danmark gjorde tiden spæn
dende. Alle sind var fyldt med taknemlighed
over for Gud og mennesker. Men Eriksens
nerver havde i krigens tid været udsat for
så hård en belastning, at det kneb med kræf
terne. Arbejdet måtte derfor indskrænkes,
men han fortsatte dog med gudstjenester
både på Sundeved og Als.
Men hvad med fremtiden? Ville og kunne
frimenigheden bestå nu, når der kom dan
ske præster til Sønderjylland? Det var et
stort og spændende spørgsmål.
Der blev afholdt flere menighedsmøder i
1919-20, hvor man drøftede dette problem.
Men alle i Sundeved frimenighed var enige
om, at de ville fortsætte med Jørgen Eriksen
som præst.
Ingen ville give op. Men kunne man mag
te den økonomiske side? Ja, det mente de,
selv om de tyske mark var næsten værdiløse,
og kronen stod højt i kurs.
Eriksens løn blev fastsat til 4000 kr. plus
fri bolig, og det var præstefamilien, skønt
der nu var flere børn, tilfreds med.
Det, som optog sindene og lagde be
slag på kræfterne, var ikke så meget det
økonomiske, men alle de nye opgaver, der
nu skulle tages op. Man tænkte på at få
bygget en højskole og en landbrugsskole på
Sundeved, ligesom ungdomsarbejdet atter
skulle sættes i gang. Det samme gjaldt San
thalmissionen. Alt dette var Eriksen driv
kraften i.
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Striden om grænsen satte skel imellem
frimenighedens medlemmer, men livet i
kirken gik sin gang, og man holdt fast på at
ville fortsætte - også efter genforeningen.
I fællesskab med sognemenighedeme holdtes
der takkegudstjenester efter den lykkelige
afstemning den 10. februar og efter den of
ficielle genforening den 15. juni 1920, da
grænsen blev flyttet fra Kongeåen til Skel
bækken.

Den nye tid
Nu kom så de nye danske sognepræster til
Sundeved. Der kom grundtvigske præster til
Vester Sottrup, Ullerup, Nybøl og Broager.
Gode danske mænd, som sognene med glæ
de tog imod. Ville det nu være muligt med
disse gode præster i sognene at fortsætte og
opretholde frimenigheden? Det var et af de
spørgsmål, som genforeningen rejste. Den
25. maj - 3. pinsedag 1920 - holdt frimenig
heden et møde herom i forsamlingsgården i
V. Sottrup. Trods nogen kritik var alle dog
enige om at fortsætte. Man kunne ikke give
slip på det fællesskab, der var skabt i me
nigheden. Kirken og menighedens præst
havde givet dem så mange rige stunder i
fremmedherredømmets tid - både før, under
og efter krigen.
Den afgørelse blev Eriksen glad for. En
af menighedens trofaste mænd, købmand
Ottsen, Broager, udtalte følgende sande ord :
»Vel spillede det nationale en rolle ved me
nighedens dannelse, men der lå noget dybe
re til grund - bevidst eller ubevidst og det
mærker vi nu, da vi stilles over for den mu
lighed, at det kan høre op.« Det, der lå bag
ved, var trangen til at leve et dansk kristen
liv. Magdalene Moos mente, at svagheden i
menigheden havde været, at de ikke havde
følt sig fattige nok. Men alle de tilstedevæ
rende ønskede, som nævnt, at fortsætte. At
ter lød spørgsmålet: Kunne de magte op
gaven økonomisk? »Ja, hvis vi vil, så kan
vi« - udtalte Zachariassen. Der var nu 103

bidragydere, men ikke alle var medlemmer.
Så kom den store genforeningsfest den
11. juli 1920; og ved et nyt møde vedtog
frimenigheden énstemmigt for anden gang
at fortsætte med Eriksen som præst. Og
Eriksen takkede og udtalte: »Det er det, jeg
helst vil - blive her og have min gerning
her«. Man mærker gennem alle disse
overvejelser spændingen i sindene både hos
præst og menighed.
Så sker der i efteråret noget uventet. Erik
sen får opfordring til at blive valgmenig
hedspræst i Kerteminde, og til at blive sog
nepræst i Asserballe og ligeledes opfordring
fra Egen og Lysabild. Eriksen beder menig
heden om at træffe afgørelsen. Nu er den
stillet frit, og behøver ikke at føle sig bun
det af hensyn til præstefamiliens fremtid.
Svaret fra menigheden blev: Vi vil helst
fortsætte som hidtil, men vi tør ikke fra
råde Eriksen at tage imod tilbudet om et
andet kald, som yder præstefamilien en
mere sikker økonomisk fremtid.
Og resultatet blev, at Eriksen tog imod
opfordringen fra Asserballe og blev sogne
præst der 1921.
Så stod frimenigheden på Sundeved uden
præst - og hvad så? »Der kan ikke være tale
om at kalde en ny præst,« sagde Zacharias
sen, som var formand for menigheden, »men
opgive gudstjenesterne i kirken vil vi ikke.«
Eriksen lovede at holde 2 gudstjenester
om måneden - og sådan blev det de første
år i tyverne, men alligevel føltes det, at
menighedslivet var fattigt imod, hvad det
havde været fra 1903 til 1920. Senere blev
det til kun 4-5 gudstjenester om året - og
midt i trediverne holdt man næsten helt op.

Kirken blev en selvejende
institution
Men kirken stod der jo! Og kirken skulle
vedligeholdes. (Præstegården var lejet ud).
Det sørgede menighedsrådet, som stadig be
stod, for. Der var, som tidligere nævnt, den

Pastor Jørgen Eriksen som »Feld-boghandler«.

ejendommelighed til stede, at menigheden
ejede kirken, men grunden, hvorpå kirken
og præstegården var bygget, ejedes af to
mænd: Jørgen Zachariassen og P. Moos.
Dette forhold havde man ofte drøftet og
ønsket ændret i juridisk henseende.
Det skete nu i 1936, da menigheden, som
vedblev at bestå, vedtog at gøre kirken,
præstegården og grunden til en selvejende
institution med en bestyrelse valgt af menig
heden. Men det endelige skøde blev først
underskrevet hos sagfører, Dr. Helm, Søn
derborg den 14. november 1939.
Der var tid efter anden holdt enkelte
gudstjenester og generalforsamlinger. Thi
selv om gælden på kirke og præstegård ikke
var stor, skulle der dog føres og aflægges et
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regnskab. I 1929 eller 30 blev kirken kalket
indvendig, og gælden voksede fra 1247,18
til 1793,31 kr.
I årenes løb blev det ofte drøftet at over
drage kirken og præstegården til andet brug.
Provst Bierring, Dybbøl, forsøgte at købe
den til »Ungdommens vel«. Pastor Skjold
borg, Broager, foreslog at flytte kirken til
Skeide, men ingen af disse eller andre pla
ner blev til virkelighed.
I nogle år stod kirken nærmest ubrugt,
men så kom den tyske besættelse 9. april
1940, og nu vågnede der en trang hos de
ældre til igen at samles i deres gamle kirke
som under den første verdenskrig 1914-18.
Præsterne Aage Møller, Svend Zacharias
sen og N. P. Nielsen holdt fra nu af skifte
vis 6-8 gudstjenester om året; og der sam
ledes hver gang 40-70 mennesker fra den
gamle menighedskreds indtil sommeren
1970.
Kirken har altså bestandig været i brug i
disse år, ca. 50 bidragydere fra den gamle
menighed har afholdt udgifterne til kirkens
vedligeholdelse og opvarmning. Den 11. no
vember 1953 fejredes kirkens 50 års jubi
læum.

Færre og færre
Menighedslivet i Sundeved frimenighed
er altså levet videre siden genforeningen;
men alle har været klar over, at den dag
kunne komme, når det ældre slægtled ikke
var mere, og de unge inden for folkekirken
ingen forbindelse havde til Sundeved frime
nighed, at kirken ville stå ubrugt hen.
Derfor har man spejdet efter nye mulig
heder: At flytte kirken til Sydslesvig eller et
andet sted, hvor der var brug for den. Thi
professor Martin Nyrops kirke måtte ikke
stå som en ruin på Stenderup kirkebakke.
Så kom der en forespørgsel i 1959 fra Bov
menigheds-råd, om de måtte få kirken og
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flytte den til Kollund. Frimenigheden og
dens bestyrelse svarede med glæde ja den
7. juni 1959. Men der gik år og dag, før der
skete noget. Og den 7. december 1964 med
delte Bov, at de ikke ønskede kirken.
Forud var præstegården og grunden solgt
til Nybøl - V. Sottrup og Dybbøl kommuner
til et plejehjem, men heller ikke det projekt
blev til noget.

Fremtiden
Da meldte der sig en ny mulighed for at
bevare kirken og præstegården.
En kreds inden for Sønderborg amt fra
KFUM og K, søndagsskolen og Indre Mis
sion havde planer om at oprette et center til
brug for ungdomsarbejde, lejrskoler, kursus
osv. på Sundeved; og denne kreds tilbød nu
at overtage frimenighedens ejendom og
bevare kirken, således at frimenigheden
vedblivende kunne gøre brug af den efter
behov.
Dette tilbud modtog bestyrelsen og me
nigheden med taknemlighed, og frimenighe
den har nu overdraget kirken, præstegården
og hele grunden på 1,8 ha til den selv
ejende institution »Sundeved-Centret« ve
derlagsfrit fra 1. juni 1970.
Ja, dette er Sundeved frimenigheds histo
rie, sådan som den er skildret i frimenighe
dens protokol.
For den nuværende bestyrelse har det af
gørende synspunkt været, at kirken kunne
blive bevaret og blive brugt. Naturligvis fø
ler vi ældre, som har kendt og været knyt
tet til det slægtled, som dannede menighe
den, byggede kirke og præstegård, en vis
vemod ved denne afslutning, men vi ønsker,
at Guds velsignelse må hvile over Sundeved-Centrets virksomhed på Stenderup kir
kebakke til gavn for vor ungdom. Måtte det
gamle ord »fremtid gror af dyre minder« gå
i opfyldelse her.

Musikforeningen for
Åbenrå og omegn
AF MARGUERITE HAHNEMANN

Formanden for »Musikforeningen for Aa
benraa og Omegn«, fru Marguerite Hahne
mann, Åbenrå, giver en skildring af for
eningens virke gennem 50 år.

Af de fire sønderjyske købstæder er Åbenrå
den eneste, der kan rose sig af at være hjem
sted for en 50-årig musikforening, idet ingen
af de andre købstæder var så tidligt på vej
med at lægge musiklivet i foreningsmæssige
rammer. Musikforeningen for Åbenrå og
omegn blev stiftet i 1921 - altså kort efter
genforeningen - og kan således i år markere
sit 50-års jubilæum.
Musikforeningens protokol indledes med
følgende notat:
»Efter genforeningen kom der frisk liv i
så meget, men de mange opgaver krævede
tid og arbejdskraft, så ønsket om at få en
musikforening i vor by Åbenrå blev først
virkeliggjort noget senere.
Anledningen til foreningens dannelse var,
at der til Pianohuset J. B. Jepsen & Søn kom
tilbud om, at herr Schnedler-Petersens Tivoli-Palæ-orkester gerne ville give en kon
cert i Åbenrå. Dette bevirkede, at nogle dan
ske damer og herrer arbejdede på at få en
musikforening startet. Efter at forarbejdet
var gjort i herr amtsdommer Andersens
hjem, cirkulerede en liste, og der afholdtes
konstituerende generalforsamling den 22.
marts 1921 på »Folkehjem«. Medlemstallet
var henved 200.«
Protokollen meddeler videre, at der ved
den konstituerende generalforsamling, der
ledes af amtsassessor Carl Bang, vedtoges lo
ve og valgtes en bestyrelse bestående af:

Amtsassessor Carl Bang, formand, fru
amtsdommer Andersen, næstformand, bog
handler Bo Bojesen, kasserer, pianohandler
J. B. Jepsen jr., sekretær, fru kaptajn Clau
sen, lærer Hans Enemark, adjunkt Jeppe
Maltbæk, dyrlæge J. P. Schmidt og grosserer
J. P. Top. Til revisorer valgtes politimester
Fribert og fru Johannsen, Ramsherred.
Alene disse navne vil vække genkendende
erindring hos gamle åbenråere. Amtsassessor
Carl Bang - tidligere studentersanger - der
i perioden fra genforeningen til 1926 var til
forordnet amtmandsembedet i Åbenrå som
jurist, var den glødende energiske initiativ
tager til foreningens stiftelse. Han blev hel
hjertet støttet af en ivrigt arbejdende besty
relse, der, som det vil fremgå af det følgende,
var sprængfyldt med nye og spændende ide
er. Om det lykkedes at gennemføre den
ovenfor omtalte koncert med Schnedler-Petersen og hans orkester, meldes der dog intet
om.
Lovenes formålsparagraf fik følgende ord
lyd, som ikke siden er ændret:
»Foreningens formål er i første linje ved
afholdelse af koncerter ved engagerede
kunstnere at skaffe medlemmerne lejlighed
til at høre virkelig god musik. Desuden er
bestyrelsen bemyndiget til at søge musik
livet fremmet på anden måde.«
Musikforeningens 1. koncert blev afholdt
14. april 1921 på »Teatret« i Vestergade,
Åbenrå, med violinisten, kgl. kammermusikus Peder Møller og kgl. hofpianistinde Jo
hanne Stockmarr - to af datidens kendteste
og højest berømmede navne i dansk musik
liv.

391

Boghandler Bo Bojsen.

Det er ganske kuriøst at notere sig, at for
eningen begyndte sin koncertløbebane netop
i det hus i Vestergade, der senere blev et
sted, hvor ingen dansker med respekt for sig
selv kunne drømme om at sætte sine ben.
Teatret i Vestergade blev jo senere tyskhe
dens højborg i Åbenrå under navnet »Deut
sches Haus« - for i maj 1945 at blive om
døbt til »Hotel Monty«, hvor bl. a. »Befriel
sesrevyen« opførtes 11 gange for fulde huse
i 1946, og derefter til »Teaterhotellet«. Un
der dette navn benyttes stedet som bekendt
bl. a. til tyske gæstespil fra Flensborg Teater
— og de tidligere skarpe grænser med hensyn
til besøg fra dansk side er i nogen grad ud
visket.
Musikforeningen afholdt endnu fire kon
certer i Vestergade, sidst d. 4. april 1922.
Foreningens koncert nr. 2 var dog henlagt
til »Folkehjem« d. 1. maj 1921 under med
virken af delvis lokale kræfter. Amtsassessor
Bang, der var i besiddelse af en udmærket
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tenor og havde adskillige forbindelser fra sin
studentersangertid, havde allieret sig med
det københavnske sanger-team Kaj Oluf og
Ralf Buch, kendt især for deres »Gluntar«duetaftener i København. Og med Bang selv
som 1. tenor, Kaj Oluf Buch som 2. tenor,
Carsten Levinsen, Åbenrå, som 1. bas og
Ralf Buch som 2. bas fremtrådte »Carl Bangkvartetten« for første gang for det åbenråske musikpublikum. Ved klaveret sad Karl
Clausen - Åbenrå bysbarnet, senere kompo
nist, kordirigent, samler af gamle viser og
sange, og nu lektor ved Århus universitet.
Bestyrelsens næste initiativ kommer til
udfoldelse på et møde d. 12. september 1921,
hvortil også lektor M. Ottosen, Haderslev
katedralskole, og adjunkt Andersen, Åbenrå
statsskole, er indbudt. Man vedtager her at
søge oprettet et blandet kor, og det aftales,
at lektor Ottosen skal komme til Åbenrå
hveranden tirsdag for at lede korets arbejde.
Honoraret fastsættes til 10 kr. pr. aften plus
fri rejse og ophold. De øvrige øve-aftener
skal koret ledes af adjunkt Andersen, der som protokollen siger - »ikke vil modtage
nogen godtgørelse«.
Dato for prøve af tilmeldte sangere bliver
berammet. Prøverne afholdes på »Folke
hjem« eller på statsskolen, og korets første
opgave skal være Niels W. Gades »Elver
skud«.
Protokollen meddeler følgende princip for
optagelse :
»Enhver dame og herre, som aflægger
sangprøven, kan blive medlem af koret, og
så uden at være medlem af musikforeningen.
Kontingentet for hvert kormedlem er 75 øre
månedlig.«
Protokollen siger videre om dette besty
relsesmøde:
»Næste anliggende var spørgsmålet om af
holdelse af »folkelige koncerter« som en sær
lig institution under navnet »Musikforenin
gens folkelige koncerter«. Meningen er fore
løbig i denne sæson at afholde 2 folkelige
koncerter for en samlet pris af 1 kr. pro per-

sona. I dette anliggende skal der underhandles med arbejderorganisationer, afholdsfor
ening, »Folkeligt samfund« m. v.«
Altså en ide om at give musikken det bre
dest mulige publikumsgrundlag, og en tanke
med virkeligt perspektiv.
Sangkorets øveaftener begynder tirsdag d.
4. oktober 1921. Og allerede tirsdag d. 6. de
cember - efter blot to måneders indkørings
tid - giver koret sin første koncert på »Folkehjem« under lektor Ottosens direktion.
Programmet er følgende - det er en ren Niels
W. Gade-aften:
Ossian-ouverture (fru dommer Andersen
og Karl Clausen, 4-hændigt klaver)
Holger Danskes sange (lektor M. Ottosen)
Elverskud (Musikforeningens blandede
kor).
Denne koncert afholdes udelukkende for mu
sikforeningens medlemmer. Lørdag d. 10. de
cember opføres det samme program som
»folkelig koncert«, også på »Folkehjem«.
Den 18. december gentages programmet på
Teatret i Vestergade, denne gang til fordel
for »Kogeforeningen«, og med den ændring,
at lektor Ottosen afløses af fru Harhorn,
Åbenrå, i afdelingen med solosang.
Under devisen »folkelig koncert« optræ
der koret videre med »Elverskud« 11. febru
ar 1922 på Hotel Gråsten - her er sangsolistafdelingen erstattet med en cello-afde
ling ved H. Marquardt, Åbenrå - den 25.
marts er koret i Tinglev (Jernbanehotellet),
den 2. april på »Folkehjem« for omegnens
ungdomsforeninger, og d. 23. april i Kliplev
med en kirkekoncert, der gentages 26. april
i Åbenrå.
Det vil sige, at koret i tidsrummet 6. de
cember 1921 til 26. april 1922 har givet 8 otte koncerter. Godt skuldret!
Men tilbage til musikforeningens øvrige
virksomhed. De to første koncerter med »en
gagerede« kunstnere er allerede omtalt. I for
eningens første levesæson bragtes videre d.
1. oktober 1921 på Teatret i Vestergade en
sangaften med koncertsangeren Anders

Amtsassessor Carl Bang.

Brems og fru Gerda Brems, d. 16. februar
1922 sammesteds en cello-klaveraften med
ægteparret Marie og Paul Schramm, Berlin,
d. 26. samme måned på »Folkehjem« en kon
cert med Carl Bang-kvartetten, cellist H.
Marquardt og Karl Clausen - gentaget som
»folkelig koncert« sammesteds d. 25. marts
- og endelig d. 4. april i Vestergade Peder
Møller Trioen, der bestod af pianistinden
Agnes Adler, violinisten Peder Møller og
cellisten Louis Jensen.
Formanden - amtsassessor Bang - kunne
ved generalforsamlingen d. 24. april 1922
med stolthed berette, at man i sæsonens løb
havde foranstaltet ialt 15 koncerter! Med
lemstallet, der i april 1921 var steget fra 200
til 275, var nu nået op på 384. Man havde
modtaget et velkomment tilskud fra Dansk
Kultursamfund på 1.000 kr., og overskuddet
ved koncerten til fordel for »Kogeforenin
gen« var 250 kr. Musikforeningen for Åben
rå og omegn havde således foretaget en glor
værdig, en flyvende start.
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Bestyrelsens initiativ fortsætter. Ved et
møde d. 8. oktober 1922 beslutter man at
søge oprettet et amatørorkester, og der ned
sættes et udvalg til at arbejde med sagen.
Arbejdet krones med held, og det nye ama
tørorkester træder frem for publikum d. 13.
december 1922 i samarbejde med koret un
der lektor Ottosens taktstok. Det sker på
»Folkehjem«, hvor man opfører Heises »Tor
nerose« med koncertsangerinde Edith Norrie
som solist.
Amatørorkestret blev samlet efter en me
get energisk indsats af læge Fritz Clausen i
Bovrup og virkede i nogle år - men »da dok
toren senere fik andre interesser, spredtes de
medvirkende«, som det hedder i et interview
med lektor Ottosen i 1936 til tidsskriftet
»Folkung«.
Sæsonen 1922/23 bød på ialt 13 koncer
ter - fire for musikforeningens medlemmer
alene, syv kor- og orkesterkoncerter og to
»folkelige koncerter«. Ved generalforsamlin
gen i maj 1923 meddeltes, at medlemsantal
let desværre var lidt nedadgående - nu 350
- og desværre mødte kun halvdelen af med
lemmerne frem til koncerterne. Formanden
opfordrede til bedre fremmøde og agitation
for nytilgang.
Sæsonen 1923/24 bragte »kun« 10 kon
certer, idet foreningen havde sat sig i den
store udgift at anskaffe et flygel til en pris
af 2.400 kr., på afbetaling. Medlemstallet
var i maj 1934 gået ned til 311, og bestyrel
sen havde forsøgt at få et samarbejde med
de øvrige købstæder i gang for at billigøre
koncerterne, men uden held. Der var afholdt
tre koncerter med engagerede kunstnere,
hvoraf en gentaget som »folkelig koncert«,
seks koncerter med koret (heraf en »folkelig
koncert«), hvoraf de to i samarbejde med
Haderslev sangkor - den ene i Haderslev og
den anden på Åbenrå nye teater, altså det af
kaptajn P. Andersen med arkitekt Jep Fink
som arkitekt byggede teater i H. P. Hans
sensgade.
I 1926 måtte amtsassessor Bang på grund
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af forflyttelse til landsdommerembedet i Vi
borg trække sig tilbage fra formandsposten,
hvor han blev afløst af farvemester Th. Ja
cobsen, der varetog dette - som det fremgår
af det følgende - ofte ret brydsomme hverv
indtil 1945.
Ved gennemgangen af protokollen for de
mange år ses det med al tydelighed, hvor
stort et arbejde der ligger bag de opnåede
resultater, og hvor mange udmærkede planer
der har måttet opgives af den ene eller den
anden årsag. For eksemped havde man i for
året 1924 planer om en koncert af Akade
misk Orkester fra København. Orkestermed
lemmerne skulle indkvarteres privat, og efter
koncerten tænktes afholdt en lille fest på
»Folkehjem« med fælles smørrebrødsbord til
en pris af 3,25 kr. pr. kuvert - og billetterne
til koncerten skulle koste henholdsvis 4,-,
3,- og 1,50 kr. Planen måtte opgives af øko
nomiske grunde, da det viste sig umuligt at
få nogle af de andre købstæder til at gå i
samarbejde om arrangementet.
Musikforeningen har i årenes løb nu og da
været ude for kriser - f. eks. da man i 1932
overvejede af hensyn til økonomien at ad
skille koret fra selve musikforeningen, eller
da man i 1933 vedtog at sælge flyglet for at
dække det voksende underskud. Ved en ge
nerøs gestus - en gave fra politimester Fribert på 1.000 kr. - blev foreningen hjulpet
ud af sin klemme, så man slap for at ind
dække underskuddet ved at sælge flyglet.
Men i 1936 så det mere end sort ud - på
dagsordenen for generalforsamlingen stod
spørgsmålet liv eller død: skal foreningen
holde op eller forsøge at gå videre! Man
havde i sæsonens løb kun afholdt to koncer
ter, hvorved underskuddet var blevet bragt
betydeligt ned, og korets virksomher var
iøvrigt ved at ebbe ud på grund af manglen
de tilgang.
Heldigvis besluttede man at fortsætte, til
en vis grad efter nye linier med mere appel
til ungdommen og programmer, der var me
re underholdende uden dog at være mindre
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lødige. I de sæsoner voksede medlemstallet,
der havde været nede på 90, efterhånden til
henved 200, bl. a. stimuleret ved en koncert
med France Ellegaard i februar 1940. Des
værre gik det noget tilbage under krigen - til
ca. 150.
I sæsonen 1944/45 arrangeredes ingen
koncerter, og der opkrævedes heller intet
kontingent — og i oktober 1945 afholdtes en
ekstraordinær generalforsamling, hvor det
vedtoges at nedsætte antallet af bestyrelses
medlemmer fra 9 til 5. Bestyrelsen kom her
efter til at bestå af:
Boghandler H. Bo Bojesen, formand
(indtil 1969)
Godsekspeditør Th. Jerndal, kasserer
(indtil 1967)
Marguerite Hahnemann, sekretær
(indtil 1969, derefter formand)
Kunstmaler Hans Falck

Læge Poul Schrøder.
Den nye bestyrelse indså, hvor nyttigt det
ville være at samarbejde med landsdelens
øvrige musikforeninger - og efter en i for
bindelse med en foredrags- og musikaften
ved musikkonservatoriets direktør Rudolph
Simonsen opstået kontakt med Kolding og
Tønder tog Åbenrå-bestyrelsen initiativet til
oprettelsen af den syd- og sønderjyske mu
sikring, hvori de fire købstæder i Sønderjyl
land samt Kolding var repræsenteret. Musik
ringen holdt sit første møde i maj 1946 og
har siden fortsat sin virksomhed uden af
brydelse. Samarbejdet er nu udstrakt til også
at omfatte Ribe, Esbjerg, Fredericia og Flens
borg. Musikringen - hvis formand gennem
alle årene har været Marguerite Hahnemann
- kan således i 1971 fejre 25 års jubilæum.
Gennem sammenslutningen lykkedes det
at billiggøre koncerterne og at få en række
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Store udenlandske og danske kunstnere til
landsdelen, på turné til to, tre eller flere af
musikforeningerne. Medlemstallet 'steg be
tragteligt og kulminerede i 50'erne med tal
let 552 - for senere, da Sønderjyllands Sym
foniorkester i april 1963 blev en fast insti
tution, der årligt giver omkring otte koncer
ter i Åbenrå, at matte gradvis af - således
at det her i 1971 ligger på 354.
Med et så relativt stort medlemstal er der
grund til at se musikforeningens fremtid i
møde med optimisme. Vel kan orkestret ikke
fremføre de store monumentalværker - sym
fonier, violinkoncerter, klaverkoncerter og
store tonemalerier - men interessen for den
mindre koncertform, det kammermusikalske,
er stadigvæk i behold. Og vel præsenteres
der i TV og pr. grammofon store vidunder
lige ting - men det intime direkte samspil
mellem kunstner og tilhører, dette at være
i stue med musikken i det øjeblik den fødes
til verden af den udøvende kunstner på hans
instrument, det er en af livets rigeste og var
meste oplevelser. Og Musikforeningen for
Åbenrå og omegn vil se sin fortsatte eksi
stensberettigelse i at kunne formidle en så
dan kontakt mellem udøvende kunstnere og
medlevende tilhørere, en kontakt fra menne
ske til menneske i et af tilværelsens smukke
ste øjeblikke, hvor man glemmer sig selv og
i et lykkeligt nu aner den bedre verden,
hvori de store kunstværker får liv.
Det kan måske være morsomt lige at ka
ste et blik på det økonomiske: En aften med
violin-klaver kostede i 1926 300 kr. incl.
rejse og ophold, en trio-aften med violincello-klaver med de bedste danske kunstnere
400 kr. - og aftenen året efter med violin
virtuosen, professor, gehejme-hofråd Willy
Burmester akkompagneret af Meta Hage
dorn, begge fra Hamborg, kostede alt incl.
300 kr.
Til sammenligning kan anføres, at for
eningens sidste koncert — i marts 1971 —
med violinisten Odnoposoff akkompagneret
af Eduard Mrazek, begge fra Wien, kostede
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mere end det 10-dobbelte - altså 3.000 kr.,
hvilket endog var specielt billigt, idet Odno
posoff umiddelbart forud havde givet tre
koncerter sammen med Sønderjyllands Sym
foniorkester i andre byer i grænseområdet.
Korets historie er et kapitel for sig. Det
oprettedes 27. september 1921 og bestod af
ca. 40 medlemmer. Oprindelsen til koret
skildres på en fornøjelig måde af dets for
mand gennem en årrække, sparekassedirektør
A. Ølgaard, i et poem i anledning af advokat
Boye Hartmanns flytning til Tønder om
kring midten af 30'erne. Der omtales et mø
de på tomandshånd i 1921 mellem amts
assessor Carl Bang og Boye Hartmann i
»Krauses Gasthof« på hjørnet af Nybro og
Vestergade. Hartmann var nylig kommet til
byen, og
»Han kendte lidt til en, der var assessor,
og da en aften fælles interesser
de drøftede hos Krause ved en grog
- det var nu ved den femte, tror jeg nok det viste sig, at begge kunne sjunge.
De hele aftnen sang af fulden lunge,
og inden hen på natten de var hjemme,
de havde skabt et kor til sangens fremme.
Men da nu to er lidt nok til et kor,
og særlig da de begge sang tenor,
så kaldte hid af sang're de en masse
af begge køn - og alt af første klasse.
Forinden der var gået 8 dage,
der samlet var et kor foruden mage.

Som allerede nævnt, gav koret i sin første
sæson seks koncerter med »Elverskud« som
tyngdepunkt på programmet - samt to kir
kekoncerter. Allerede i næste sæson var ama
tørorkestret parat til samarbejde, hvilket re
sulterede i, at man i 1922/23 satte Griegs
»Landkending«, Søderman's »Ett bondbröl
lop« og Gades »Korsfarerne« på program
met, som man optrådte med seks gange.
1924/25 kastede man sig over Hartmann
og Carl Nielsen - og opførte »Provence« og

»Fynsk forår« ved fire koncerter. Desuden
en kirkekoncert i Åbenrå.
1925/26 fire koncerter med forskelligt
program, bl. a. Lange-Müllers »Agnete og
Havmanden«, og to kirkekoncerter (Bov og
Åbenrå).
Koret fortsætter i denne stil til 1934 under
lektor M. Ottosens ledelse, og foruden at
optræde i Åbenrå og Haderslev besøger man
Padborg, Tinglev, Vester Sottrup, Kliplev,
Gråsten, Rinkenæs, Bovrup, Kollund, Frøs
lev, Bolderslev, Bovlund og Rens. Som slut
sten på denne epoke afholdt man sammen
med Haderslev-koret i maj 1934 på Højsko
lehjemmet i Haderslev en afskedssangerfest
for Ottosen under titlen »Sagn, sange og sy
ner«, hvor man på korets mest elskede me
lodier sang muntre tekster skrevet til lejlig
heden om dirigentens løbebane. I en af san
gene hedder det med henblik på Haderslev
og Åbenrå:
»Her fik han det store kor
dannet uden store ord.
Sangen nu fik stemme.
Og i Åbenrå med Bang (!)
fremmed han den danske sang.
Der blev han som hjemme.«

Som afløser for lektor M. Ottosen fik koret
en overgang organisten ved Rise kirke Edi
Christensen (senere kendt som koncertsan
ger under navnet Edi Laider) og derefter
adjunkt ved Sønderborg statsskole Chr. Ot
tosen (søn af M. Ottosen), men dels på
grund af dennes manglende tid, dels fordi
man i den nye sanglærer ved Åbenrå stats
skole adjunkt Helge Gad havde et lokalt di
rigentemne, blev Chr. Ottosens dirigenttid
kun af kort varighed. løvrigt kneb det med
tilgang af nye stemmer til koret, så arbejdet
blev efterhånden indstillet. Den sidste større
opgave, man påtog sig, var opførelsen i 1937
af operaen »Skræp« med tekst af kantor
Thorvald Lund, Åbenrå, og musik af lærer
Aage Primdal, Hønkys skole, og dirigeret af
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komponisten selv. Opførelsen gjorde megen
lykke, så man må hævde, at koret gik »med
maner«.
Gennem årene havde man iøvrigt deltaget
i større korstævner i København, Århus,
Odense og Esbjerg - især noteres det i an
nalerne, at det var en vældig oplevelse i 1929
at være over 2000 sangere på Det kgl. Tea
ters scene — med Det kgl. Kapel i orkester
graven og med kgl. kapelmester Georg Høeberg som dirigent.
Den udmærkede tanke med de »folkelige
koncerter« blev forfulgt med stor energi i de
første år - særlig intensivt i 1921/22 med
fem koncerter og i 1922/23 med syv. Der
efter blev det på det nærmeste korets egne
koncerter, der opførtes rundt i landsdelen
som »folkekoncerter«.
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Boganmeldelser
Harald Jørgensen: Genforeningens statspoli
tiske baggrund - Tilblivelsen af Versailles
traktatens slesvigske bestemmelser.
AF BJØRN SVENSSON
Historisk Samfund for Sønderjylland har i
sin skriftserie som nr. 43 udgivet landsar
kivar, dr. phil. Harald Jørgensens bog om
»Genforeningens statspolitiske baggrund Tilblivelsen af Versaillestraktatens slesvig
ske bestemmelser«. Som det fremgår af tit
len er det ikke »bogen om Genforeningen«.
I tid er fremstillingen begrænset til perio
den oktober 1918 - juni 1919, tre kvartaler,
men den fylder alligevel 400 sider.
Der har ikke været større efterspørgsel
efter bogen, men den fortjener at få sin so
lide plads i Genforeningslitteraturen. Det er
en udmærket bog, med styrken i det nøg
ternt refererende. Efter et afsnit om den før
ste verdenskrig følger kapitler om rejsnin
gen af det nordslesvigske spørgsmål i Ber
lin, Åbenrå og i kongeriget samt om sam
ordningen af de sønderjyske og de kongerigske bestræbelser. Derefter følger en skil
dring af den tyske grænselandsbefolknings
holdning og rigsregeringens derfra afvigen
de politik. Særlig grundigt gennemgås na
turligvis fredskonferencens behandling af
det sønderjyske spørgsmål med reaktionerne
i Danmark og Tyskland, og forfatteren har
meget klart fået frem, hvorledes den er ble
vet påvirket af de pågældende organers per
sonelle sammensætning, de skiftende stor
politiske stemninger og de to regeringers og
interesserede privatpersoners bestræbelser.
For eksempel har det spillet en rolle, at
de allierede anså den danske regering for
tyskvenlig og endog fandt anledning til at

398

advare den imod at søge spørgsmålet ordnet
ved direkte dansk-tyske forhandlinger uden
om krigens sejrherrer. Udenrigsminister Erik
Scavenius blev opbragt og lagde skylden på
danske oppositionskredse og deres udenrigs
politiske intriger. Harald Jørgensen bemær
ker side 19, at der er intet, der tyder på, at
Scavenius på noget tidspunkt har lagt op til
en sådan politik, og det er rigtigt. På den
anden side burde det nok samtidig være
nævnt, at de allierede havde nogen grund til
at være skeptiske. Scavenius havde en nær
kontakt med den tyske gesandt i København,
og såvel denne som den danske gesandt i
Berlin, grev Moltke, havde foreslået deres re
geringer at ordne sagen ved direkte forhand
linger.
Grev Moltke (som i 1916 havde givet ud
tryk for, at sønderjyderne selv var imod en
afståelse til Danmark, fordi de ville få alt for
stor økonomisk skade derved; se To ung
domsvenner side 335) mente i 1918, be
tænkning af 17. oktober, at det ville være
en såre mislig ting at modtage Nordslesvig
som en cadeau af ententens hånd, thi det var
vigtigere at finde en løsning i forståelse med
Tyskland. Udenrigsminister Scavenius hav
de afvist forslaget om direkte forhandlinger,
men han var enig i betragtningen. Han drev
neutraliteten så vidt, at han foretrak blot at
formidle de sønderjyske ønsker om en gen
forening overrakt til fredskonferencen, og
først da regeringen den 10. december 1918
af den franske regering blev underrettet om,
at spørgsmålets løsning forudsatte en offi
ciel dansk anmodning, lod han sig nøde til
dette skridt, og han modsatte sig en officiel
dansk tak til sejrherrerne. Det lykkedes ikke
at få dette spørgsmål løst, før den danske
delegation på vej til fredskonferencen i Pa

ris marts 1919 skulle udarbejde en presse
udtalelse.
Herom skriver Harald Jørgensen side 268 :
»Det punkt, som tilsyneladende havde voldt
vanskeligheder, drejede sig om en officielt
tilkendegivet dansk tak til de allierede, hvis
sejr havde muliggjort løsningen af det sles
vigske spørgsmål. Hidtil havde man ikke
haft mulighed for at få den danske regering
til at udtrykke en sådan tak, men repræsen
tanterne for de kongerigske oppositionspar
tier gennemtvang nu, at en sådan tak blev
udtrykt i det øjeblik, delegationen ankom til
Seinestaden.«
Da delegationen ankom til Paris, viste det
sig, at den danske gesandt H. A. Bemhoft
på egen hånd havde ændret regeringens in
struks om at få en dansk-tysk kommission
til at overvåge afstemningen, så det i stedet
blev til en anmodning om at få en interna
tional kommission. Den danske regerings
formulering havde han fundet for udfor
drende at aflevere. Det er hævet over enhver
tvivl, at en del af de genvordigheder, der
mødte den danske regering på konferencen,
mindre skyldtes danske privatforhandlere
end de allieredes mistillid til regeringen, en
mistillid, der dog naturligvis gav danske
udsendinge som Ionas Collin og grev Bent
Holstein en frugtbar jordbund at arbejde
med.
Det var en klar dansk interesse at få
spørgsmålet løst med tysk forståelse. Det
var også et berettiget dansk standpunkt at
ønske Danmark bevaret som en national
stat, og der gives mange argumenter, der
med styrke kunne gennemføres for den
største tilbageholdenhed med hensyn til
grænseflytning, uden at der kunne fraken
des de pågældende et varmt dansk sind. Men
man vidste jo, at der også fandtes folk af en
anden indstilling. H. V. Clausen har selv
sagt det: »Der er folk herhjemme, der altid
har stået negerende over for den sønderjy
ske sag og vistnok helst har ønsket, enten
at nordslesvigerne slet ikke var til, eller at

Magister H. V. Clausen

de hurtigst muligt blev tyske.« Ordene fin
des i hans pjece »Før afgørelsen«, side 17,
og er lidt kortere gengivet hos Harald Jør
gensen side 97. Når kritikken af regeringen
og den såkaldte tyskerkurs blev så skarp,
var det ikke uden sammenhæng med, at
mange anså de nævnte synspunkter for også
at være repræsenteret på ministertaburetter
ne. Harald Jørgensen strejfer spørgsmålet
side 107 med en bemærkning om, at man
har »formodentlig lov til at gå ud fra, at re
geringen som helhed delte det danske folks
almindelige forhåbninger. Dette udelukker
ikke, at der hos de enkelte regeringsmedlem
mer har været en større eller mindre positiv
interesse for spørgsmålet. Mænd som inden
rigsminister Ove Rode og forsvarsminister,
dr. P. Munch var utvivlsomt følelsesmæssigt
stærkere engageret end statsminister Zahle
og udenrigsminister Scavenius, men det tje
ner intet formål at grave dybere i dette.«
Vil man forstå oppositionens skarphed,
skal man måske dog tage et spadestik til.
Den 1. december 1913 skrev kunstmaleren
Agnes Slott-Møller til redaktør A. Svensson
om et middagsselskab hos finansminister
Brandes, hvori Vilhelm Andersen deltog, 399

»men hvorfor går den gode mand nu til så
danne middagsselskaber«! Talen faldt på
Sønderjylland, og udenrigsminister Scave
nius' frue (datter af højesteretssagfører Oc
tavius Hansen) »var så uforskammet, så ond
og rå i den måde, hvorpå hun talte om
sønderjyderne; hvad kommer de 150.000
danske os ved? Vi har det jo meget godt
uden dem, det er jo latterligt med det væ
sen, der gøres af dem! osv. osv. osv.
Finansministeren morede sig ypperligt og
gned sig i hænderne over det liv, disputen
bragte, men da den steg sådan, at V. A.
sagde: »Hvis De bliver ved at tale på denne
måde, så må vi gå!« - så gjorde damen ham
en undskyldning.« Men undskyldningen be
tyder jo ikke, at hverken Vilhelm Andersen,
Agnes Slott-Møller, A. Svensson eller de an
dre, der er blevet berørt af bølgeringene fra
det ministerielle selskab og andre lignende
hændelser, har glemt den fremførte trang til
at være sig selv nok, da striden om Sønder
jylland blev aktuel. Modstanden mod at få
en for sydlig grænse tager sig anderledes ud,
når den bunder i den dovne egoisme i stedet
for i en ægte angst for det danske folks
fremtid, og mistroen vil let medføre en gene
ralisering, der søger lave motiver, hvor de
ikke findes.
Engagement kalder på de stærke udtryk.
Vi kender et brev fra 1916, hvor der tales
om den danske regerings store forsømmelser
over for Nordslesvig, om regeringens smø
leri, ængstelighed og bureaukratisme. »Det
er skandaløst, som Scavenius, departements
chef Zahle og grev Moltke handler i spørgs
målet: de hjemløse. Hvis jeg var dansk
minister, ville jeg påtage mig at bringe
færdig på en dag, hvad den danske rege
ring ikke har gjort i måneder. Det er, som
om vi forrådes.« Brevet er fra H. P. Hans
sen til H. V. Clausen (To ungdomsvenner,
side 335), og brevskriveren opnåede altså at
blive minister i den regering, han havde kri
tiseret så voldsomt, og som nu blev kritiseret
i tilsvarende vendinger af andre.
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Selv de beskedne var ikke tilbageholdende
nok til at afværge angreb på den nye
grænse; endog fra dansk side blev der pillet
ved den glorie af selvbestemmelsesret, man
havde søgt at udstyre den med. Hartvig
Frisch afviste ved Studentersamfundets rus
modtagelse den 3. september 1929, at Dan
marks sydgrænse var »fremgået af en af
stemning på grundlag af sønderjydernes
nationale selvbestemmelsesret. Det er et
nationalt dogme, der hindrer os i at forstå
ikke blot de uforstandige, men også de for
standige tyskere, medens sandheden er den,
at grænsen er draget af H. P. Hanssen og
H. V. Clausen.« Tilspidsede formuleringer
af denne art ligger ikke for Harald Jørgen
sen, men når den slags kunne siges af en
dansk politiker på et tidspunkt, hvor græn
sen endnu var i fare, viser det, at det ikke
var lykkedes de nævnte grænsepolitikere at
hæve grænsedragningen over diskussion.
Så meget var der om fremhævelsen af H. P.
Hanssen og H. V. Clausen, at hvis de var
gået ind for at trække grænsen syd om
Flensborg og nord om Tønder i stedet for det
omvendte, havde de sikkert kunnet sætte
det igennem, og grænsen var blevet mere
retfærdig derved, set under selvbestemmel
sesrettens synsvinkel, al den stund Tønder
var mere tysk end Flensborg både i 1920 og
i 1864. Alligevel har H. P. Hanssen-H. V.
Clausen-fløjen formået at skaffe sig plads
i historien som selvbestemmelsesrettens op
højede forkæmpere over for den grumme
Flensborgbevægelse, medens i virkeligheden
Flensborg tilhørte Danmark med stemmer
nes ret i højere grad end Tønder.
Man savner i bogen en principiel vur
dering af selvbestemmelsesretten og dens
praktisering i Sønderjylland. Forfatteren
kommer ikke ind på en sammenligning af
Tønder og Flensborg, men refererer side 35,
at de danske parlamentarikere i Berlin havde
en drøftelse den 9. oktober 1918, hvor man
enedes om at begrænse bestræbelserne og
søge bragt til Danmark, hvad der virkelig

De nye grænsesten, der blev rejst i 1920 - den
ne ved Bøgelhus - kom til at markere, at den

dansk-tyske strid om Sønderjylland måtte løses
ved Sønderjyllands deling.

var dansk af sprog og sindelag, og han til
føjer: »Dette ville give en grænselinie syd
om Tønder. .
H. P. Hanssen har været
mere forsigtig og ikke anbragt dette lig
hedstegn; efter punktum fortsætter han så
ledes: »Vi drog på kortet en grænselinie fra
syd for Tønder . . .« (Grænsespørgsmålet,
side 10).
Side 36 refererer Harald Jørgensen H. P.
Hanssens vurdering som en advarsel mod at
gå for langt mod syd, fordi den nationale
opgave derved ville blive for vanskelig.
»Tønder var en lille by og ville lettere lade
sig opsluge. Flensborg ville være for vanske
lig.« Altså ikke et spørgsmål om selvbestem

melse, men om vanskelighed.
H. P. Hanssen ønskede end ikke at se
stemmetal fra Flensborg. Han arbejdede for,
at der kun skulle stemmes i I. zone, og Scavenius truede med at gå af som udenrigs
minister, da vælgerforeningens tilsynsråd
vedtog, at der også burde stemmes i de til
stødende distrikter. Han frygtede for et
dansk flertal i Flensborg, og det ville han
ikke risikere. Eksemplet viser, hvor øje
bliksbetonet selvbestemmelsesretten må op
fattes også efter den danske udenrigsminis
ters mening. Man skulle ikke forske efter
flertallet, hvor det ikke bekræftede den
forud fattede beslutning. Altså betyder øje-
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De første år efter 1920 var Kruså en grænseidyl.

blikkets flertal ikke alt. Tyskerne gik meget
vidt i deres bortfortolkning af flertallets be
tydning. De argumenterede for, at danske
sønderjyder skulle stemme tysk, fordi Dan
mark var socialt og politisk tilbagestående,
fordi Tyskland nu var republik, medens
Danmark var en gammeldags kongestat,
fordi Tyskland var en moderne industristat,
men Danmark kun et landbrugsland, fordi
Slesvig skulle bevares som en helhed og af
mange andre grunde; hvor der desuagtet
skulle opstå dansk flertal, måtte det i hvert
fald kræves, at det var kvalificeret med 2/.s
majoritet, tilmed 2/s af samtlige stemmebe
rettigede; byerne ville automatisk tilfalde
Tyskland, og da de var kulturcentre, måtte
det danske opland lige så automatisk følge
med, og hvis det ikke var nok til at sikre
en nordlig grænse, måtte de yderligere be
tinge sig, at det tyske mindretal nord for
den nye grænse ikke blev større end det
danske mindretal syd for grænsen. Og des
uden måtte de uden hensyn til stemmeafgiv
ningen kræve hensyn til vandløb, trafikli
nier etc.
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Selvbestemmelsesretten omfatter således
ikke blot en sindelagstilkendegivelse, og der
fandtes jo flere sindelag end dansk og tysk,
men indeholder også en ret til at afveje sin
delag mod interesser, økonomiske og politi
ske, fortidsbetonede eller fremtidsbetonede.
De danske, der gik ud over I. zone, hen
holdt sig dels til historiens ret, dels til valget
i 1867, som sagde noget om, hvor flertals
grænsen ville gå ved en opfyldelse af Pragfredens § 5, og de gjorde gældende, at selv
bestemmelsesretten måtte ses på lidt længere
sigt.
Ifølge fredstraktaten skulle grænsen dra
ges på grundlag af afstemningsresultatet
med hensyntagen til lokaliteternes særlige
geografiske og økonomiske forhold.
Når man udøver selvbestemmelsesretten,
vælger man også national fremtid for efter
slægten, og giver afstemningen resultater,
der ikke egner sig som grundlag for en va
rig grænse, vil en regulering efter andre fak
torer ikke kunne anfægte princippet om selv
bestemmelsesret. H. V. Clausen fandt det i
orden, at danske flensborgere stemte tysk,

fordi byens vigtigste opland lå mod syd (Før
afgørelsen, side 10). Andre anbefalede at
stemme dansk under henvisning til bystyrets
erklæring om, at adskillelse fra det nordlige
opland ville betyde byens ruin.
Harald Jørgensen lægger ikke skjul på, at
han ville have anset det for en ulykke, hvis
Flensborg var kommet til Danmark i 1920.
Dog finder han kravet om en afstemning i
Flensborg fuldt forståeligt, om end kun »set
fra et snævert flensborger-synspunkt«. Men
så fortsætter forfatteren: »Hvad der derimod
er mindre forståeligt er imidlertid, at de
kunne tro, at den af dem krævede afstem
ning kunne give det resultat, som de så in
derligt ønskede.« Det synes, som om forfat
teren ikke kender I. P. Nielsens to rapporter
om stemningen i Flensborg, den første fra
1919, da han regnede med, at halvdelen el
ler måske et flertal ville stemme dansk, den
anden fra begyndelsen af 1920, da han be
budede klart tysk flertal, efter at de social
demokratiske paroler i Flensborg om at
stemme tysk havde virket. I øvrigt var man
jo forberedt på, at de allierede ville give
Flensborg til Danmark selv med et mindretal
af danske stemmer. Ifølge en depeche fra ge
sandtskabet i Paris den 23. marts 1920 ville
40 pct. danske stemmer i den bosiddende be
folkning nok have betydet, at byen blev
dansk, men de afgivne 28 pct. var for lidt.
H. V. Clausen havde frygtet, at 25 pct. dan
ske stemmer måske havde været nok til at
flytte Flensborg til Danmark, hvilket frem
går af brev af 18. marts 1919 til H. P. Hans
sen, aftrykt side 339 i To ungdomsvenner,
som Harald Jørgensen må være fortrolig
med, eftersom han selv har udgivet denne
brevsamling. Hvorfor gør forfatteren Flensborg-folkenes forhåbninger til noget ufor
ståeligt, når folk som H. V. Clausen og I. P.
Nielsen har givet vurderinger, der også lod
en dansk fremtid for Flensborg ligge inden
for rækkevidde?
Når Harald Jørgensen nævner et Flens
borg inden for det danske riges grænser

som en trussel mod landets sikkerhed, bur
de han også have anført, at et Flensborg lige
syd for grænsen, berøvet sit nordlige opland,
tilsvarende måtte opfattes som en trussel
mod grænsen.
I det store og hele er oplysningerne i bo
gen korrekte og fyldestgørende, men enkelte
fodnoter kan dog tiltrænges.
Side 13 anslår Harald Jørgensen, at ca.
30.000 danske sønderjyder måtte gøre tysk
militærtjeneste under krigen. Dette tal ope
rerede H. P. Hanssen med allerede i 1915
(Fra krigstiden I, side 156), og er dette tal
korrekt, må det være nået højere op i 1918.
Sammesteds nævnes ca. 6000 faldne. Tal
let er for højt. Det anvendes sædvanligvis
på Nordslesvig, men er også i denne relation
for højt, idet det inkluderer de tyske nord
slesvigere.
H. P. Hanssens omtale af det socialdemo
kratiske Stockholmmanifest, refereret side
47, er ikke korrekt. Stockholmkonferencen
foregik i juni 1917, og der sigtes til det ty
ske memorandum af 12. juni, ikke 10. okto
ber, som H. P. Hanssen oplyser i sin tale for
den tyske rigsdag den 23. oktober 1918. Og
det nævnte memorandum krævede ikke en
grænseregulering i Sønderjylland, men hen
viste tværtimod de danske nordslesvigere til
at nøjes med kulturel selvbestemmelsesret
inden for det tyske riges grænser. Så fejlag
tige oplysninger må ikke videregives uden
de nødvendige notekorrektioner.
Omtalen side 216 af den internationale
socialistkongres i Bern i begyndelsen af fe
bruar 1919 er ikke tilfredsstillende, når den
ikke behandler indvendingerne fra de andre
skandinaviske lande mod den dansk-tyske
enighed om afstemningen. Ifølge I. P. Niel
sen, her gengivet efter Grænsevagten 1929
side 321, gjorde de skandinaviske partifæller
gældende, at socialdemokrater ikke kunne
godkende en selvbestemmelsesret, der ho
norerede stormagters voldspolitik således, at
blot de beholdt det, de havde taget, tilstræk
keligt længe og behandlede den indfødte be
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folkning tilstrækkelig hårdhændet, så man
fik den nationaliseret, så var det med rette
disse stormagters ejendom. Ud fra et retsstandpunkt argumenterede de altså imod den
danske tilbageholdenhed. I. P. Nielsen aner
kendte fuldtud det moralske grundlag for
denne opfattelse, men var imod forslaget af
hensyn til sit eget lands fremtid og af mod
vilje mod at løsrive store befolkningsdele
fra et land og folk, som de følte sig hjem
me hos. Den internationale kongres vedtog
derefter det dansk-tyske forslag.
Hvis det er korrekt, hvad man må forstå
af den sproglige sammenhæng, at der side
340 på ny gives et kort sammendrag af
Bernresolutionen, refereres resolutionen, som
om grænsen skal trækkes, så de to minorite
ter bliver lige store. Det kan imidlertid ikke
være rigtigt.

Omtalen af Eduard Adler side 189, 198,
208 og 343 kræver næsten det supplement,
at han efter sit forgæves forsøg på at bevare
Slesvig-Holsten udelt som en zonerepublik
svingede tilbage til afstemningsprincippet,
men med forslag om en agitation, som han
regnede med ville kunne holde den nye
grænse nord for Aabenraa (se Gerd Callesens bog om socialdemokraterne og det sles
vigske spørgsmål, side 171).
Disse forbehold skal dog ikke fjerne ind
trykket af, at dr. Harald Jørgensen her har
præsteret et dygtigt stykke arbejde. Man for
står hans glæde over at kunne tage udgangs
punkt i farfaderen, A. D. Jørgensens »ædru
elige syn på Sønderjyllands nationale udvik
ling i nyeste tid« og hans trang til at fast
holde linien.

Th. V. Adolph: »Meinungsbildung in der
BRP Deutschland und in Dänemark« (d+dbog. Wolff Verlag, Flensborg).

til staten eller det politiske liv, som Dan
marks Radio har. Men bl. a. et konservativt
valgoplæg gav udtryk for, at der herhjemme
gør sig visse »løsrivelsestendenser« gælden
de. Tysk radio har også reklamer. For er
hvervslivet kan det være interessant at vide,
at et reklameindslag over hele det tyske TVnet koster 38.280 DM, ca. 80.000 kr. - for
30 sekunder! Reklamer, der indeholder reli
giøs og politisk propaganda, optages ikke.
Mere information om tysk radio og TV
gives af Claus Janus, Manfred Jenke (bl. a.
om kassette-produktion) og NDR's general
direktør, Gerhard Schröder.
De danske pendanter, der altså stråler mod
syd, er generaldirektør Hans Sølvhøj, redak
tør Bjørn Svensson og rektor for Danmarks
Journalisthøjskole Erik Reske-Nielsen. Sølv
høj bemærker interessant, at dampradioen
altid har haft et nationalt præg - med und
tagelse af musikprogrammerne -, mens det
danske fjernsyn er internationalt i sit pro
gramvalg.
Og om det regionale program skriver

d + d står for Danmark og Tyskland. Denne
lille bog i den pædagogiske serie fra Flens
borg står for radio og TV i Danmark og
Tyskland i demokratiets tjeneste. Et fint
clearing-emne.
Udgiveren er den tyske radios og det ty
ske fjernsyns pionermand heroppe i græn
selandet, hvis forbogstaver er nemme at
kende på metieren. Det er T.V. (står for Tho
mas Viktor) med efternavnet Adolph. En
dansktalende og meget danskinteresseret
pressemand. Hans sidste bedrift er oprettel
sen af en ret stor dansk-tysk forening i Kiel.
Adolphs eget bidrag i bogen er en rede
gørelse for regionalradioen i Nordtyskland.
Det ligger i sagens natur, at dens program
mer er mere omfattende end de tilsvarende
danske, men forfatteren gør også opmærk
som på, at den tyske radio har en noget
anden struktur. Den har ikke samme forhold

404

Bjørn Svensson, at Danmarks Radios ledelse
for tiden er optaget af at udbygge arbejdet
i provinsen og forme det mere virknings
fuldt. Det udføres der netop forsøg med i
det endnu ikke fuldt teknisk udstyrede radio
hus i Åbenrå. Man siger, at forventningens
glæde undertiden er den største. Det forhin
drer dog ikke os andre i at se frem til resul
taterne af disse forsøg. For vi føler i Sønder
jylland, at vi har lidt til gode.
I et afsnit om de nationale mindretal og
radioen hedder det i Bjørn Svenssons artikel,
at det må være en fordel for mindretallene
at komme til orde også uden for valgperio
derne og som et led i det almindelige danske

program. Dette sker ikke sjældent. Det tyske
mindretalsblads forslag om at give hjemmetyskerne en særlig sendetid ville ud fra den
ne tanke føre dem selv ud i isolation. Egent
lig burde der også have været skrevet lidt
om regionalradioens særlige indslag i søn
derjysk dialekt. Her har radioen det jo meget
lettere end aviserne.
Bogen om meningsdannelse, der er den
sjette i d + d-serien, er også den mest mo
derne hidtil i snittet. Det gælder illustratio
ner, oversigter, bibliografier osv. Her har
fagfolk altså ikke fordærvet maden, men
tværtimod givet en sund kost lidt krydderi i
en fiks anretning.
Eskild Bram

Sagt og skrevet
Rejseinspektør Fr. Rudbeck tager i Berlingske
Tidendes kronik 30.8.1971 distriktsskole
inspektør Sv. Johannsens »sydslesvigske te
stamente« op til drøftelse:
Der findes i dag en lang række problemer,
sydslesvigerne må drøfte indbyrdes. Det gæl
der samarbejdsformen og forholdet imellem
de enkelte organisationer, og det gælder den
danske presses fremtid, om der skal være en
eller to aviser. Det er spørgsmålet om fuld
udnyttelse af de bygninger, der rejses. I hvil
ket omfang kan børnehave, skole, kirkesal,
fritidshjem, bibliotek og forsamlingslokaler
eventuelt indrettes i samme bygning. Det
sker ofte under trange forhold på landet,
men man har det indtryk, at det i byerne
gælder om at rejse eller erhverve så mange
danske huse som muligt. Det kan også være
spørgsmålet om, hvorvidt nogle bygninger,
uden at der vil gå en flig af den sydslesvig
ske danskheds prestige, måske kunne opgi
ves, fordi de i realiteten er enten overflødige
eller ligger forkert placeret.

Måske bør der også ses lidt på, om en del
arbejdsopgaver ikke efterhånden har fået et
så stereotypt præg, at en fornyelse kan være
ønskelig. Flensborg Avis rørte selv ved disse
forhold i en leder for nylig. Også i et kultu
relt arbejde må der være en udvikling. Ellers
ender det med en i sædvaner stagnerende ar
bejdsform, som, hvilket også til dels er til
fældet, stadig færre interesserer sig for. En
delig er der spørgsmålet om, hvor meget man
vil og kan yde fra Sydslesvig eller allerede
yder enten gennem egne bidrag eller opnår
i offentlig tysk støtte. Lidt mere åbenhed vil
afgjort være gavnlig både for det fortsatte
rigsdanske indsamlingsarbejde og til at sikre
de til en række formål helt uundværlige dan
ske statsmidler.
Der er således nok at tale om, og disse
spørgsmål må drøftes af sydslesvigerne selv.
De kritiske toner inden for rækkerne burde
opfordre hertil og må vel også være i stand
til på visse områder at anvise nye veje. Her
er der brug for såvel et samarbejde som et
samråd, som både vil forsøge på at forenkle

405

den for udenforstående ret uigennemtrænge
lige labyrint af organisationsrammer og skel,
og som med den fornødne kompetence ikke
kun rådgiver, men også træffer afgørelserne
i disse spørgsmål.
Sker det ikke, men lader man fortsat stå
til i håb om, at noget nok vil vise sig, og at
Danmark i øvrigt nok betaler, kan den dag
vel komme, da den hjemlige kritik langt
stærkere vil komme til sin ret, og den ind
blanding, der hidtil kun er sket på rådgiv
ningens område, også vil føre til direkte krav
med risiko for, at de store tilskud får adskil
ligt vanskeligere ved at passere grænsen. Og
det kan betyde, at arbejdsområder i Sydsles

I regionalradioen 27.9.1971 kritiserede re
daktør Aksel Lassen, København, det tyske
mindretals agitation for partiets fritagelse
for spærreklausulen, og han sluttede:
Der findes ikke i den danske valglov nogen
spærreregel, der kan hindre det tyske min
dretal i at blive repræsenteret i Folketinget,
hvis det mønstrede blot tre fjerdedele af det
antal stemmer, der gennemsnitlig går på et
mandat i Folketinget, men vil man begun
stige mindretallet på andres bekostning, må
spørgsmålet blive, hvor langt man kan gå.
Partiet har end ikke længere halvdelen af det
antal stemmer, der ellers kræves til et man
dat. Skulle bundgrænsen sættes ved en tre

Südschleswigsche Heimatzeitung skriver
27. 9. 1971:

VON BEDEUTUNG
Der tägliche Anblick bestimmter Dinge
macht manchmal »ortsblind«. Andere müs
sen kommen, um uns aufmerken zu lassen.
Ein Flensburger, der vor zwölf Jahren nach
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vig rammes, som helst skulle være skånet
eller snarere burde have yderligere hjælp,
mens forhold, der burde være rettet, uhindret
får lov til at fortsætte.

Derfor må sydslesvigerne nu komme med
et udspil. Lader man fortsat stå til, vil både
den interne kritik - som man måske kan se
stort på - og den rigsdanske kritik, som man
næppe i det lange løb kan ryste af sig, fort
sætte, uden at det skaber andet end surhed
på begge sider af grænsen, en surhed, hver
ken de danske sydslesvigere eller vi kan være
tjent med.

diedel eller en fjerdedel - eller hvor? Og
hvem skal besvare det spørgsmål. Kommer
mindretallets parti igen ind i Folketinget, må
det være, fordi det sætter sit stemmetal i
vejret, og Der Nordschleswiger mener jo, det
har tusinder i reserve. Der er ingen spærre
klausul at ophæve, kun endnu en begunsti
gelsesklausul kunne sikre mindretallet for
nyet repræsentation i Folketinget. Det er det
dalende stemmetal og ikke dansk uvilje, der
har bevirket, at mindretallet står uden folke
tingsmand.
Og det burde mindretallet erkende i stedet
for at fortsætte med påstandene om eksisten
sen af blot indbildte spærreklausuler.

Amerika ausgewandert war und nun im
Spätsommer seine Heimatstadt besuchte, ent
deckte sofort die im Laufe eines Jahrzehnts
erfolgten Veränderungen.
In seiner Familie und Schule war dänisch
gesprochen worden, doch nun hört man dä
nisch auch in den Straßen Flensburgs und in
den Geschäften, die aus gutem Grund auf
Zweisprachigkeit wertlegen. Er spürte, daß

sich eine neue Atmosphäre im Grenzland
geltend machte. Das Dänische hatte eine an
dere Position als vor zwölf Jahren. Die Be
ziehungen zwischen dänisch und deutsch,
zwischen Dänen und Deutschen, hatten sich
in positiver Richtung entwickelt.
Da überkam den Besucher ein wenig Stolz.
Er war stolz auf seine Heimat. Denn diese ist
zwar nur ein kleines Rad im großen Welt
getriebe, aber ein den richtigen Rhytmus
vermittelndes und gut funktionierendes Räd
chen.
Das bedeutet viel.
Bei der Delegiertenversammlung des
»Grænseforeningen« (am Sonnabend in Ar
hus), meinte der Vorsitzende Erik Haunstrup
Clemmensen, die jetzige Variation der Grenz
landproblematik sei nicht leicht zu definie

ren. Es handle sich in jedem Fall um ein
»Balancesystem«. Und er fügte hinzu:
»Funktioniert dieses Balancesystem nicht
richtig, dann wird das unverzüglich der Po
sition schaden, auf die der Flensburger aus
Amerika wegen ihrer positiven Züge ein
wenig stolz war.«
Alle Teile der dänischen Gemeinschaft und
das Grenzland selbst müßten hierzu die er
forderlichen Beiträge leisten.
H.

En fortegnelse over lærere fra Sønderjyl
land, deriblandt 10 dimittender fra Tøn
der Seminarium, der før 1914 gjorde tje
neste nord for Kongeåen, er til eftersyn
på Landsarkivet.

Grænselandsdagbog
VED FR. RUDBECK
SYD FOR GRÆNSEN

29. juli: Den kendte dansk-friser, fhv. overdigegreve, gårdejer Johan R. Volquardsen,
Tetenbøl, dør 69 år gammel.

5. august: 1970 blev et af de mest udbytte
rige år i Flensborg skibsværfts historie. For
uden 5 nybygninger på ialt 76.365 rt. hav
de man 11 nybygninger i ordre.
12. august: Nordfrislands amt vil udbygge
det samarbejde, der tidligere bestod mellem
Sydtønder og Tønder amter til at omfatte
hele Sønderjyllands amt.
22. august: Byen Frederiksstad fejrer sit
350-års jubilæum i ugen 14.-22. august.

23. august: Det nye danske ungdomskolle
gium i Flensborg tages i brug, og de første
42 kollegianere flytter ind.

Landet Siesvig-Holsten har bestået i 25 år.
24. august: De danske statsrevisorer aflæg
ger et tre-dages besøg i Sydslesvig.

25. august: Den dansk-tyske fodboldlands
kamp i Flensborg ender med dansk sejer 3-1.
26. august: Sydslesvigsk Forening i Flens
borg amt vælger skoleleder Gerhard Ernst,
Husby, som ny amtsformand.
28. august: Den såkaldte friserdomkirke,
kirken i Niblum på Før, som har godt 1000
siddepladser, står foran en omfattende re
staurering.
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I Slesvig by begynder Kruså byggefor
ening opførelsen af 21 enfamiliehuse til
unge danske familier.

NORD FOR GRÆNSEN

1. august: DSK, dansksindede sønderjyske
krigsdeltagere i Sønderjylland tæller nu 2198
medlemmer, konstateres det på årsmødet i
Tinglev. Det er 195 færre end sidste år.
6. august: For at klare det kommende trafik
pres ved grænseovergangen i Kruså vil der
i 1974 være brug for 11 kørebaner, fremgår
det af en dansk-tysk trafikanalyse.
7. august: Sønderjyllands amtsråd efterlyser
en tidsplan for motorvejen og understreger,
at man ikke kan forsvare at udsætte afgørel
sen om en snarlig igangsættelse af motor
vejsanlægget som følge af den enorme tra
fikbelastning ved Kruså.
Repræsentanter for Sønderjyllands amt,
Ribe, Vejle, Fyns og Vestsjællands amter op
fordrer på et møde i Odense regering og fol
keting til at give Storebælt 1. prioritet blandt
de store trafikinvesteringer.

17. august: Bund deutscher Nordschleswigers
forretningsudvalg fastslår, at i 1968 ville
6931 stemmer have været tilstrækkeligt til et
folketingsmandat til det tyske mindretal.
Slesvigsk Parti fik dengang 6835 stemmer.
19. august: Den tyske Skole- og Sprogfor
ening oplyser, at børnetallet i 24 tyske pri
vatskoler ved begyndelsen af skoleåret 197172 var 1656 elever eller samme tal som i
fjor. Heri er medregnet 65 elever på den ty
ske efterskole i Tinglev. De tyske børneha
ver besøges af ca. 600 børn. Heraf begyndte
126 i år - det var 15 færre end i fjor. Skolen
i Sæd er nedlagt, og børnene er overført til
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den tyske skole i Tønder. Åf nyindmeldelser
var der i Tinglev 13, Haderslev 9, Højer 3,
Åbenrå 13, Gråsten 8, Feldsted 6, Brunde 2,
Øster Terp 2 og i Sønderborg 14.

Kun 10 pct. af Sønderjyllands 588 km
amtskommunale vandløb er stadig rene. 19
pct. er forurenet ud over det i vandløbsloven
tilladelige, mens 71 pct. har en acceptabel
renhedsgrad.
26. august: Bund deutscher Nordschleswi
gers hovedstyrelse anbefaler med 11 stem
mer mod 6 det til den 2. september indvars
lede delegeretmøde at gå ind for deltagelse
i folketingsvalget den 21. september.

Højskoleforstander Dr. Paul Koopmann,
Tinglev, vælges i sin egenskab af formand
for det tyske kommunalpolitiske arbejdsfæl
lesskab til hovedstyrelsen.
I Frilandsmuseet i Lyngby indvies Sdr.
Sejerslevgården.

27. august: Lærer Eggert Mumberg, Sønder
borg, er valgt som formand for Bund deut
scher Nordschleswigers kulturudvalg, hvor
han afløser lektor Hans-Jürgen Nissen.

31. august: Sønderjyllands amtsråd har be
vilget godt 1,5 mill. kr. i tilskud til tyske
skolebørns skolekørsel. Gdr. Harro Marquardsen takker for bevillingen.

2. september: Bund deutscher Nordsleswigers delegeretmøde vedtog med 157 stem
mer mod 99 at deltage i folketingsvalget 21.
september og opstiller følgende kandidater:
Gdr. Harro Marquardsen, Favrby. Forstan
der, Dr. Paul Koopmann, Tinglev. Lektor
Hans-Jürgen Nissen, Åbenrå. Redaktør Jes
Schmidt, Åbenrå. Viceskoleinspektør Dieter
Wernich, Tønder. Læge Hans-Oluf Meyer,
Haderslev, og Husmester Carsten Lund, Åbenrå.

OUGAARDS

Grænselandets liv

Boghandel

Grænselandets sang
møder De I

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

Syd- og Sønderjyllands store blad

Haderslev - tlf. 2 25 71
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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.

O« har hart om det pengeIom tamfund... det er noget
med checkt... det er noget
nemt • * •
der holder
orden I det økonomitke.
Tal med Sydbank
-de taler Deret tprog.

Besøg
landsdelens

SYDBANK«
k
-den sønderjyske bank

.À

museer
BOGTRYK . OFFSET . BOGBIND

Th. Laursem Bogtrykkeri A/s
Jernbanegade 8, Tønder, tlf. 215 50

M. Schaumanns Klædefabrik A/S

WINDFELD-HANSENS

LØGUMKLOSTER HØJSKOLE

Afd. for kemisk rensning TRYLIN

BOMULDSSPINDERIER A/S

Kursus begynder sept., nov., febr.
Korte sommerkursus.

Haderslev

VEJLE

Tlf. 4 33 25

i

ANDELSBANKEN
Haderslev

Læs

Dannevirke

Aabenraa

Sønderjyllands ældste blad

Sønderjyllands

Sønderjydsk

Kreditforening

Tæppefabrik

Ladelund
Landbrugs og Mælkeriskole
Brørup station
A/S Sønderjydsk Frøforsyning

A. R. Kjærby A-S

Haderslev

Højer

Frøavl & Frøhandel
Aabenraa

OVE ARKIL A/S
CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR
HADERSLEV

Hejmdals
^bogtrykkeri]
AABENRAA TLF. («4«) 1 31 31

Spare- og Laanekassen

for Hobro og Omegn

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

HOPTRUP HØJSKOLE - Hoptrup

HADERSLEV BANK

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

AKTIESELSKAB

DANEBOD HØJSKOLE - ALS
3 mdr. sommer-, 5 mdr. vinterskole
Tlf. (044) 6 41 12
Gunner Rasmussen

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

TRY

HØJSKOLE

i

ilJ

SØNDERBORG HANDELSSKOLE
Handelsgymnasium - Handelshøjskole
afdeling
Sdr. Landevej 30 - Tlf. (044) 2 55 25

Selskabs- og udflugtskørsel
Ruteautomobll-Aktieselskabet
for Haderslev Amt og By

Haderslev, tlf. (045) 2 38 55

U or sø Støbegods
Aktieselskabet
N. A. Christensen & Co.
Kongelig Hofleverandør
NYKØBING MORS

TØNDER STATSSEMINARIUM
Grænselandsseminariet

BRØDRRNE GRAM % • VOJENS

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

